
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

และภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายแบบ

บูรณาการ  ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2563 ถึง 6  ธันวาคม  2563 

หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า ดังนั้น

ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

แกนน าหมู่บ้านจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ของตนเอง และตามแนวคิดพื้นฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน คือ การช่วยใหป้ระชาชนสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ ซึ่งหมายถึง ประชาชนต้องช่วยกันในการพัฒนาตนเองไม่ใช่เป็นผู้รับการพัฒนาเท่านั้น ทั้งนี้

เพราะผู้กระท าการพัฒนาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาโดยตรง ดังนั้น การพัฒนาชุมชนแนว

ใหม่จึงเน้นการพัฒนาคน โดยยึดหลักส าคัญให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วย

ตนเอง วิเคราะห์ตนเอง และเมื่อมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วกระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นเอง 

การมสี่วนรว่มของประชาชนจึงเป็นเครื่องป้องกันว่า ผลแห่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ 

และยังเป็นการสร้างประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นในชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอีก

ความหมายหนึ่งหมายถึงกระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสใหป้ระชาชนใน

ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์

และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การร่วมคิด และสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไข และ

ลดปัญหาของประชาชน หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และร่วมท าการศึกษาปัญหา 

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชนและความต้องการของชุมชน 

จากแนวคิดดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านโคก  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการให้บริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านโคก  โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในต าบลบ้านโคกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสวัสดิการ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ  ด้าน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ

บริหารจัดการและการสนับสนุนและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านโคก 
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ได้จัด  “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ”  

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ  ภายใต้แนวคิด “รู้จักตนเอง รู้จัก

ครอบครัว รู้จักชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ต าบลบ้านโคก 

“ท้องถิ่นน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมคีุณภาพ  บริหารจัดการแบบมีสว่นร่วม” 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสวัสดิการ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ  ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการบริหารจัดการและ

การสนับสนุนและวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ตรงกันในการ

ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

3. เพื่อให้แกนน าชุมชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของคนในชุมชน 

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน 

๕. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลของชุมชน  ที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้น าความรูม้าต่อยอด กระจายความรู้ การสรา้งชุมชนให้เป็นชุมชนปลอด

ขยะ     ปลอดโรค เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ 

7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ สร้างกลุ่ม

อาชีพ ให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้

ระเบียบ ขอ้กฎหมายที่ก าหนด 

8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตส านึกเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้ง

พัฒนาองค์กรร่วมกับเจ้าหนา้ที่ของ ทต.บ้านโคก 

9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สามารถน าความรู้

มาบริหารจัดการครอบครัว จัดการองค์กรท้องถิ่น จัดการสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล

สูงสุด 

10. เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาล อสม.  อป

พร. ผูน้ าหมูบ่้าน ประชาชนจติอาสา และหัวหนา้ส่วนราชการในพื้นที่ 
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3. เป้าหมาย 

     ผูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน  90  คน ประกอบด้วย 

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน อสม. อปพร.  

ประชาชนจติอาสาพัฒนาท้องถิ่น และหัวหนา้ส่วนราชการในพื้นที่หรอืตัวแทน 

4.งบประมาณ      

 จ านวน  463,488 บาท 

 

ผลการด าเนินการ 

วันท่ี 30  พฤศจกิายน  2563 

เวลา 08.15 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าฝึกอบรม 

 

 
 

 

เวลา 08.30 น.  ประธานโดย นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก  

กล่าวเปิดงาน 
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เวลา 09.00 น.   บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด ีโดยนางชนิตา  สอนบุญมี  

              ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโคก 

    
 

 

เวลา 10.45 น.  บรรยายในหัวข้อ “กลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนควรเริ่มอย่างไร” โดยนางสาวอรทัย โสพุฒอ่อน 

                       นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 

 

   
 

 

เวลา 13.00 น.  บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะแบบยังยืน” โดยนายวันชัย  แก้วอินทร์   

                       นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
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วันท่ี 2  ธันวาคม  2563 

เวลา15.30 น.  ออกเดินทางจากเทศบาลต าบลบ้านโคก  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

    
 

   
วันท่ี 3  ธันวาคม  2563 

เวลา 09.00 น.   เดินทางไปศกึษาดูงาน ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง จ.เพชรบุรี   

             เรื่องการบริหารจัดการขยะ  ฟังบรรยายสรุป มอบของที่ระลึก 
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การพัฒนาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนา และขับเคลื่อนงานของทุนทางสังคมจนสามารถ

จัดการตนเองได้ เริ่มต้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยให้

ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ “จังหวัด

สะอาด ภายใต้หลักการ ๓Rs ตามหลักการ “ประชารัฐ” โดยให้ขยายผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับ

จังหวัด อ าเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน  มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย

ชุมชน ท าให้ประชาชนมกีารจัดการขยะกันเอง เพราะไม่มรีถเก็บขยะ ชาวบ้านจงึเห็นความส าคัญในการ

สร้างจิตส านึก การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ด าเนนิการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าสถิติขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านในดง  ด าเนินการจัดการขยะในครัวเรือน มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักใช้ท าบ่อ

แก๊สชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนมีการรวมกลุ่มเพื่อปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ ๑๐๐% ปลูกพืชสวนครัว

แบบผสมผสานใช้ในครัวเรือนเหลือจ าหน่ายในตลาดชุมชน แหล่งเรียนรู้นี้  ยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง

แหลง่เรียนรูต้ลาดสเีขียวของดีบ้านในดงอีกด้วย 

 

เวลา 10.30 น.  เดินทางไปศกึษาดูงาน ณ  วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไร่สม้ 

   
 

   
กลุ่มสมุนไพรไร่ส้ม เริ่มรวมตัวกันเมื่อ พ.ศ.2544 มีสมาชิก จ านวน 34 คน ผลิตสินค้าด้านสุขภาพ

และความงามโดยใช้สมุนไพรไทยในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบ  ในระยะแรกไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก

ขาดการวางแผนตลาด ผลิตสินค้าโดยไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของตลาด ท าออกมาแล้วไม่รู้จะไป

ขายที่ใด รวมถึง มาตรฐานการผลิต และบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถสร้างความไว้วางแก่ลูกค้าได้   จาก

ปัญหาดังกล่าว เสาวนีย์ โตสวัสดิ์ เข้ามามีบทบาทเป็นผู้น ากลุ่มพร้อมปฏิวัติสินค้าใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะ
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เป็นรูปลักษณ์ภายนอก การผลิต การตลาด ตลอดจนการบริหารภายในกลุ่ม   เริ่มจากให้ความรู้แก่

ชาวบ้าน เพื่อปรับทัศนคตใิห้ตรงกันว่า เราจะต้องท าสินค้าที่ตลาดต้องการ โดยให้ยึดหลักน าภูมิปัญญา

ไทยที่สบืทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งสรรพคุณดีเยี่ยมอยู่แล้วมาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งในด้านการ

ผลิตที่ได้มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์ดูดี  ส่วนวิธีเลือกผลิตสินค้าชนิดใดนั้น จะดูจากกระแสความ

ต้องการของตลาดเป็นหลัก โดยใช้ค าแนะน าของลูกค้ามาช่วยตัดสินใจ นอกจากนั้น เพิ่มความเป็น

สากล เช่น กลิ่นต่างๆ ที่เลือกใช้ ยอมรับว่า จะน ากลิ่นยอดฮิตจากสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกมาเป็น

แม่แบบ เนื่องจากกลิ่นเหล่านั้น ตลาดให้ความนิยม และมีความเป็นสากล  ปัจจุบัน สินค้า “จันกะพ้อ” 

มีประมาณ 20 รายการ พระเอกขายดีที่สุด คือ สเปย์สมุนไพรปรับอากาศในรถยนต์ ซึ่งมีสรรพคุณ

ป้องกันกลิ่นอับ และแก้โรคภูมิแพ้  ลูกค้าเป้าหมายเน้นระดับกลางบน ระดับราคาของสินค้า หากเทียบ

กับสินค้าของผู้ผลิตชุมชนด้วยกันแล้ว “จันกะพ้อ” สูงกว่าประมาณเท่าตัว แต่เทียบกับสินค้า

ต่างประเทศแล้ว ถูกกว่าหลายเท่าตัว  การวิเคราะห์ตลาด เพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้ดีที่สุด จะดูกระแสว่า สินค้าสมุนไพรประเภทใดก าลังได้รับความนิยม เราก็จะน ามาต่อยอด

โดยผลิตให้ได้มาตรฐาน และคุณภาพไม่แพ้สินค้าจากต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่ามาก เมื่อลูกค้าได้

ทดลองใช้ เกิดการเปรียบเทียบคุณภาพว่า สินค้าไทยรายนี้ก็ใช้ได้ดีเช่นกัน จะไปจ่ายแพงกว่าซื้อสินค้า

น าเข้า ท าไม  จากจุดเด่นดังกล่าว ช่วยให้สินค้าจากกลุ่มชุมชนรายนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และยัง

ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าโอทอปประจ าจังหวัดเพชรบุรี ท าให้ตลาดขยายกว้างขึ้น  นอกจากนั้น จากที่

กลุ่มฯ เป็นลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ท าให้ได้รับ

สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งธนาคารฯ จะพาไปออกบูท และช่วย

ประชาสัมพันธ์สินค้าให้ด้วย มีสว่นชว่ยใหย้อดขายสูงขึน้ไปอีก ช่องทางตลาดใหญ่ที่สุดของ “จันกะพ้อ” 

จะขายส่งผ่านตัวแทนจ าหน่าย ที่มีกว่า 300 ราย ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ร้านดอยค า          

ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านจ าหน่ายสินค้าสมุนไพรความงาม เป็นต้น และออกงานแสดงสินค้า       

โอทอปต่าง ๆ   

วันท่ี 4  ธันวาคม  2563 

เวลา 09.00 น.  ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา  เรื่องกลุ่ม    

                       อาชีพฟังบรรยายสรุป มอบของท่ีระลึก 
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รัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จ.ประจวบฯ 

เพิ่มอีก 1 แห่ง นับว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่มีหน่วยงานภาครัฐลงมาดูแลให้การสนับสนุน

ส่งเสริม จัดหาตลาดรองรับผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสร้าง

แรงจูงใจในการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ  ดังนั้นส านักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เห็น

ความส าคัญดังกล่าว จงึได้จัดตัง้ “ศูนย์จ าหนา่ยสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ศูนย์ OTOP บ้านพ่อ” 

ขึน้เพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเชิญชวนผู้บริโภคให้มาใช้บริการศูนย์ 

Farm Outlet มากยิ่งขึน้ สอดรับกับพฤติกรรม และความตอ้งการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่ม

ช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าให้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน 

 

เวลา 13.00 น.  ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มสตรทีอผ้าหมู่บ้านเขาเต่า  เรื่องกลุ่มอาชีพ 

                       ฟังบรรยายสรุป มอบของท่ีระลึก 

   
 

   
 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก เพราะช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมแรงนั้น 

ชาวประมงในหมู่บ้านที่มีอาชีพประมงเรือเล็กไม่สามารถออกหาปลา สมเด็จพระนางเ จ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงชักชวนให้หญิงชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายเพื่อเป็นอาชีพเสริม จึงโปรดเกล้าฯ ให้

จัดหาครูจากราชบุรีมาสอนทอผ้า ย้อมสี ออกแบบลายผ้า การตัดเย็บ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทอผ้าแล
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เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงสอนการจักสานจากป่านศรนารายณ์ อาศัยใต้ถุนศาลาวัดเขาเต่าในการฝึกทอ 

นับตั้งแต่ พ.ศ.2508 ลูกหลานชาวประมงบ้านเขาเต่าจึงได้เริ่มต้นอาชีพทอผ้า  ที่ส าคัญโครงการนี้ยัง

เป็นพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมให้แก่ราษฎรแห่งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มขึ้น  ระยะแรกเริ่มจากการทอผ้าขาวม้าและผ้าซิ่น กิจการด าเนินไปได้ดี

พอสมควร ทว่าเมื่อถึง พ.ศ.2536 ได้หยุดการทอผ้าด้วยเหตุหลายประการ อาทิ ค่าแรงไม่เพียงพอ 

ปัญหาด้านการตลาด กระทั่ง พ.ศ.2545 นักเรียนทอผ้ารุ่นแรก น าโดย คุณอมลวรรณ เอี่ยมส าอางค์ 

ซึ่งท าหน้าที่ประธานกลุ่ม ได้รวบรวมเพื่อนรุ่นเดียวกันที่แยกย้ายกันไปท างานที่อื่นให้กลับมาทอผ้าอีก

ครั้ง  ขณะนั้นคุณอมลวรรณในวัย 15 ปีก็เช่นเดียวกับผูห้ญิงคนอื่นในหมูบ่้านที่ไร้ทักษะการทอผ้า รู้จัก

แต่อาชีพที่สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษคือประมงเรือเล็ก แต่เมื่อเธอตั้งใจและทุ่มเทกับ “อาชีพ

พระราชทาน” เธอจงึกลายเป็นหนึ่งในนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร ได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญ

ทองค าจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   คุณอมลวรรณบอกว่า กลับมาฟื้นฟู “อาชีพ

พระราชทาน” เพราะเห็นว่าศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าถูกทิ้งให้ร้าง ไม่มีใครดูแล จึงรวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูและ

พัฒนาขึ้นใหม ่โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในขณะนั้น ทั้งผูว้่าราชการจังหวัด นายอ าเภอหัว

หิน เทศบาลเมืองหัวหิน ได้พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทอผ้า อาคารจ าหน่ายสินค้า และได้รับ

ความอนุเคราะหจ์ากอุตสาหกรรมภาคที่ 8 น าอาจารย์มาสอนการทอผ้ายกดอกซึ่งมีความยากมากขึ้น 

เป็นการเพิ่มมูลคา่ผลติภัณฑ์ มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทอผ้ามากขึ้น สร้างรายได้กับสมาชิก

ในกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว ทั้งยังมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอยู่เสมอ  

“ท่านเห็นว่าประชาชนยากจนมาก ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงเรอืเล็กซึ่งในฤดูมรสุมที่คลื่นลมแรงก็จะไม่มี

รายได้ พระองค์จึงอยากให้มีอาชีพเสริม โดยจัดหาครูมาสอน เพราะบรรพบุรุษของคนในชุมชนไม่เป็น

เลยเรื่องการทอผ้า “ช่วงแรกที่ชาวบ้านเขาเต่าเริ่มท านั้นหาตลาดยาก มีช่วงที่คิดจะเลิก เพราะการ

ท างานรูปแบบกลุ่มนั้นเป็นงานยาก แต่ก็ท าเพื่อพระองค์ท่าน พยายามสานของพระองค์ให้ดีที่สุด เมื่อ

ครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จฯเยี่ยม มีพระด ารัสว่า ‘เขาพัฒนาแล้วนะ ท าลายสวย’ และเนื่องจากเป็น

โครงการแรกของพระองค์ คิดว่าต้องสู้สุดใจ เป็นก าลังใจให้กันและกัน ที่พระองค์พระราชทานอาชีพแก่

ประชาชน  “ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากฝ้ายของกลุ่มม ี2 ชนิดคอื ผลติภัณฑ์จากฝ้ายธรรมดากับผลิตภัณฑ์

จากฝ้ายขัดมัน มีลักษณะคล้ายไหมคือมีความมัน เงากว่าฝ้ายทั่วไป ส่วนลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม

คือ ‘ลายเต่า’ เราผลิตลักษณะกึ่งโรงงาน มีออเดอรเ์ข้ามาทุกเดือนซึ่งแต่ละเดอืนไม่แนน่อน เฉลี่ยรายได้

อยู่ระหว่าง 7,000-12,000 บาทต่อคนต่อเดือน กลุ่มอยู่ได้เพราะความซื่อสัตย์ของลูกค้าและด้วย

คุณภาพของผ้า” ปัจจุบันกลุ่มสตรีทอผา้บ้านเขาเตา่นั้นมีหลากหลาย ได้แก่ 

1) ผ้าขาวม้าจากลายสก๊อตใหญ่ก็เปลี่ยนให้เป็นลายที่ทันสมัย ลูกค้าสามารถน าไปตัดเสื้อผ้า กระเป๋า 

และของตกแตง่บ้านนอกเหนอืจากเป็นผ้าขาวม้า 

2) ผา้เมตรตัดเสือ้ มีทั้งลายผ้าและสีพื้น 
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และ 3) ผ้ายกดอก จากเดิมมี 3 ลายคือ ลายบานชื่น ลายดาหลา และลายแก้วสุวรรณสาร ขณะนี้มี

การเพิ่มอีก 3 ลายคือ ลายเต่า ลายสี่ทิศ และลายดอกเกศ ซึ่งเป็นลวดลายที่เน้นจุดเด่นของชุมชนและ

จังหวัด กระทั่งได้ผ่านมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ผา่นการคัดสรรผลิตภัณฑโ์อท็อป ได้รางวัลโอท็อป 

5 ดาวทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ และมีการพัฒนาเส้นฝ้ายธรรมชาติให้เป็นฝ้ายขัดมัน ที่มี

ลักษณะเส้นเล็ก ไม่มีขน และมีความมันเหมือนไหม ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและ

ต่างประเทศ ที่ส าคัญคือ สีไม่ตก ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ปัจจุบันยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้

นักเรียนนักศึกษาเข้ามาหาความรู้ในเรื่องการทอผ้า และสอนการทอผ้าให้กับนักเรียนช้ัน ป.4-6 และ

ชุมชน เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาชมการทอผ้าตลอดทั้งปี เฉลี่ยเดือนละ 

1,000-2,000 คน โดยในอนาคตจะมีการต่อยอดสู่กลุ่มเครือข่ายที่มีฝีมือด้านการทอผ้า เพื่อช่วย

ส่งเสริมด้านการตลาดอีกด้วย 

 

วันท่ี 5  ธันวาคม  2563 

เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มสตรสีหกรณ์ในโครงการพระราชประสงค์ 

             ดอนขุนห้วย เรื่องกลุ่มอาชีพ  ฟังบรรยายสรุป มอบของท่ีระลึก 
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ประวัติการก่อตั้งและการด าเนินงานกลุ่มสตรีดอนขุนห้วยโครงการตามพระราช

ประสงค์ดอนขุนห้วย เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  เริ่มจากการท าดอกไม้จันทน์ เนื่องจากพื้นที่แห้ง

แล้งมากปลูกได้แค่สับปะรด เพราะเป็นพืชทนแล้ง  จึงท าไห้ชาวบ้านว่างงาน ดังนั้นจึงมีการรวมตัวของ

กลุ่มแม่บ้าน ท าดอกไม้จันทน์ขาย จนมีชื่อเสียง มีการสัมภาษณ์เพื่อออกรายการเส้นทางเศรษฐี 

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชน จึงมีคณะดูงานขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านเป็นจ านวน

มาก แต่เนื่องจากสินค้าที่ผลิต (ดอกไม้จันทน์) ไม่สามารถซื้อเป็นของที่ระลึกได้ ทางกลุ่มฯ ไม่มีรายได้ 

จึงพยายามคิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ คือ ผลิตของที่ระลึก เช่น  กระเช้าผลไม้จิ๋ว กระถางต้นไม้  

ต่อมา ได้เปลี่ยนจากของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่อิ่ม เริ่มจากการน าบอระเพ็ด  ลูกต าลึง ขี้กา  

มาท าเป็นอาหารแช่อิ่ม   แต่ในการท าอาหารแช่อิ่ม ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เนื่องจากทางกลุ่มจะไม่มี

การใชส้ารกันบูด 

 

ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหนังสือ/วารสารเกี่ยวกับสมุนไพรภายใน

ครัวเรือนมาให้  คุณดวงพรจึงเริ่มสนใจพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ส้มแขก พริกไทย โดยน าฟ้า

ทะลายโจรมาอบแห้ง บด และตอกเป็นเม็ด แล้วอัดใส่แคปซูล แล้วน ามาผสมร่วมกับสมุนไพรอย่างอื่น  

และต่อมาจึงมีการขอ อย.ซึ่งการจะผ่านเกณฑ์คุณภาพส่วนนี้ได้  โรงเรือนที่ผลิตจะต้องมีความสะอาด 

มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี ขนาดมาตรฐาน แปลนโรงเรือนแต่ละห้องจะต้องมีขนาด 4×4 เมตร 

หลังจากนั้นเมื่อผ่านเกณฑ์และได้รับเครื่องหมาย อย. แล้ว  จึงได้ผลิตสมุนไพรอัดเม็ดชนิดต่าง  ๆ 

เพิ่มขึน้และจ าหนา่ยมาจนถึงปัจจุบัน 

 

สรุปผลการด าเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ินและภาคีเครอืข่ายแบบบูรณาการ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้านและพนักงานเทศบาล 

คิดเป็น 32.2% และ 28.9% ตามล าดับ 

- ช่วงอายุที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ 41-50 ปี 

- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

คิดเป็น 36.7% และ 35.6% ตามล าดับ 

2. การประเมินโครงการก่อนการเข้าอบรม 

- ผูเ้ข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่เห็นความส าคัญและเหมาะสมของโครงการในระดับ มาก 

- ผูเ้ข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในระดับ มาก 
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- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่คิดว่าจะน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ ในระดับ มาก 

- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่คิดว่าโครงการมีความเหมาะสมกับการน ามาพัฒนาท้องถิ่นใน

ระดับ มาก 

3. การประเมนิโครงการหลังการเข้าอบรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับโครงการและมีความพึงพอใจใน

เนือ้หาวิชาในระดับ มากที่สุด 

- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการและสิ่งอ านวยความสะดวกใน

ระดับ มากที่สุด 

- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่คิดว่าจะสามารถน าความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น

ได้ในระดับ มากที่สุด 

- ผูเ้ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่คิดว่าระยะเวลาในการจัดโครงการนีม้ีความเหมาะสมในระดับ มาก

ที่สดุ 

- ผูเ้ข้าร่วมโครงการเห็นควรว่าควรมีการด าเนินโครงการนีอ้ีก 

สรุปได้วา่โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

แบบบูรณาการในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 

 


