
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม  SNINN : Suratthani Next Normal – อาสาสมัครสรุาษฎรธ์าน ีเนก็ซ ์นอร์มัล    

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จากใจผ้ามัดยอ้ม ย้อมใจพ่ี  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได ้  ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข  ด้านสิง่แวดลอ้ม 
   ด้านสงัคม  อื่น ๆ (ระบ ุสุขภาพจิต ) 

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ  

๓.๑ กลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ โรงเรียนวัดประสิทธาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

ประวัติโดยย่อ 

  โรงเรียนวัดประสิทธาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งมานานเกือบ 100 
ปี มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศยุบโรงเรียนวัดประสิทธาราม และให้เด็ก นักเรียนเดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน โดยให้เหตุผลว่า
โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนน้อย ไม่มีงบประมาณ สนับสนุน ทางพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน รวมทั้งกลุ่มยุวชน
สร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี ได้ประชุมและมีมติรวมกัน ที่จะให้โรงเรียนวัดประสิทธารามยังคงมีการจัดการเรียนการ
สอนอยู่โดยจัดครูอาสามาดำเนินการสอนให้เด็ก ๆ พร้อมทั้งเดินหน้ายื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งยุบโรงเรียนต่อ
กระทรวงศึกษา พร้อมขอให้มีคำสั่งเปิดโรงเรียนแห่งนี้ต่อ เพราะเป็นโรงเรียนเก่าแก่และผู้ปกครองนักเรียนส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจนทำให้ยากต่อการเดินทางไปเรียนสถานที่อ่ืน ต่อมาทางกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติให้เปิด
การเรียนการสอนต่อ และบรรจุครูประจำเพียงแค่คนเดียวแต่ไม่มี งบประมาณสนับสนุน ทางชุมชนจึงประสาน
ขอครูอาสาจากที่ต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ด้านความเป็นครู ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข้าราชการครูบำนาญในพ้ืนที่ ตลอดจนครูอาสา  ภาคประชาสังคม จัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับครูประจำการ ทำให้นักเรียนของที่นี่อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือ ได้คล่องขึ้น จากท่ี
ก่อนหน้านี้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้  
  ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้งกลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ โรงเรียนวัดประสิทธาราม ตำบลบางชนะ 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา โดยใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดกันมา และใช้
วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติในการย้อมสีเป็นพืชในชุมชนหากันง่าย ๆ และมีความ แตกต่างจากท้องตลาด คือ ลูก
จาก จึงได้ดำเนินการทำเสื้อผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากลูกจาก แล้วนำไปจำหน่าย เพ่ือหารายได้เข้าสู่โรงเรียน 
ผลการดำเนินการได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี มีการติดต่อขอซื้อสินค้าไปใช้ และรับไปจำหน่าย ทำให้
ปัจจุบันมีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและลวดลายอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น ทำให้ โรงเรียนมีรายได้และ
สามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน 

เลขท่ี .................................. 
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๓.๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต าบลตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี    

ประวัติโดยย่อ       

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี มี
นางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น 2 
โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎรธ์านี) และโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนสตรีสุ
ราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนตาม
ความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มีน้อย ต่อมาในปี พ.ศ.2510 
กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ และได้มอบสถานที่เดิมของ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี  
  

โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา โดยใช้ตราสัญลักษณ์
ประจำโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร ปัจจุบันมี 72  ห้องเรียน มีจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 2,873   คน คร ู  145   คน ลูกจ้างประจำ  7  คน  ลูกจ้างชั่วคราว   44  คน  

   

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 

 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาจึง
มีข้อจำกัด ดังนั้น การเก็บข้อมูลจึงอยู่ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์และแอพลิเคชั่นต่างๆกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปพ้ืนที่ดำเนินโครงการได้ทั้งสิ้น 2 พื้นที่ ข้างต้น โดยมีสภาพปัญหาและสาเหตุหลัก
ร่วมกันและแตกต่างกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

สภาพปัญหาและสาเหตุที่มี “รว่มกัน” ของพ้ืนที่ดำเนินโครงการ 

  ๑.จากการสำรวจกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งสองพ้ืนที่ พบว่า
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบร่วมกันและทีมงานให้ความสนใจที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการ คือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน ช่วงวัยตั้งแต่ 7 – 18 ปี โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนทั้งสอง 

  ๒.ปัญหาทางด้านสภาพจิตใจถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทั้งกลุ่มเป้าหมายในสองพ้ืนที่ ได้รับผลกระทบ
ร่วมกัน ประกอบด้วย สภาวะควาไม่มั่นคงทางอารมณ์ ความเครียด ความผิดหวัง ความเศร้าซึมและความกังวล 
เป็นต้น ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มอย่างมากที่จะทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อร่างกายและจิตใจใน
อนาคต  

  ๓.ปัญหาด้านรายได้และเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ 
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้รายได้หลักมาจากครอบครัวและผู้ปกครอง แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 
ทำให้รายได้ของครอบครัวลดลง หรือบางครัวเรือนไม่มีรายได้ แต่รายจ่ายยังคงเท่าเดิม ทำให้กลุ่มเป้าหมาย
หลายคนต้องแบ่งเวลาเรียน หรือระหว่างเวลาเรียนต้องทำงานเพ่ือช่วยเหลือหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว
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เพ่ิมเติม ส่งผลต่อการเรียนโดยตรง นอกจากนี้สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ที่ต้องแบกรับความคาดหวังและความเครียดจากสภาพครอบครัวที่รายได้ระส่ำระส่าย  

  ๔.ปัญหาด้านการศึกษา กลุ่มเป้าหมายขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ เกิดภาวะที่ทำให้การเรียนรู้
หยุดชะงัก มีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและยาวต่อกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับชั้น  ซึ่งนั่นหมายถึงการที่
กลุ่มเป้าหมายหลายคน อาจมีแนวโน้มที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันได้  

 

สภาพปญัหาและสาเหตุที่ม ี“ตา่งกัน” ของพ้ืนที่ดำเนินโครงการ 

๑.ปัญหาเฉพาะท่ีพบจากกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวดัประสิทธาราม 

  ๑.๑ นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้นไม่สามารถเรียนแบบ Online ได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องของ
รายได้ของครอบครัวนักเรียนหลายคนไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายจากอินเทอร์เน็ตได้ทำให้ต้องมีการปรับการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On Hand แทนการเรียนออนไลน์เพ่ือไม่เป็นภาระของผู้ปกครอง ซึ่งคุณภาพการเรียน
ย่อมให้ผลลัพธ์ไม่เทียบเท่ากับแบบ On site นอกจากนี้ครูอาสาที่ประจำการทำการสอนมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบ
กับจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น และภาระค่าใช้จ่ายในการเนทางไปสอน อุปกรณ์การเรียนต่างๆก็ตกอยู่กับครู
อาสาเองทั้งหมด โดยมีคนในชุมชนคอยเกื้อกูลกันภายใต้สถานการณ์นี ้

  ๑.๒ รายได้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนมาจากการทำผลิตภัณฑ์มัดย้อมต่างๆ และ การออกบูธผลิตภัณฑ์
ตามงานนิทรรศการ งานประชุม เป็นต้น แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิค 19 ทำให้รายได้ตรงส่วนนี้ลดลงแม้จะมี
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามา ทว่าความพร้อมและความกังวลต่อการระบาดในช่วงโควิดทให้กระบวนต่างๆถูกชะลอ
ลง แต่เมื่อเทียบกับรายได้ที่สูญเสียตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมาเมื่อต้นปีที่แล้ว จากการสัมภาษณ์กับทางครูอาสา
พบว่าสูญเสียรายได้ประมาณหนึ่งแสนบาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้ในภาวะปกติคืองบประมาณสำคัญในการดำเนินการ
เรียนการสอน และเปน็รายได้ของนักเรียนในโรงเรียนระหว่างเรียนที่จะนำไปช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วย  

๒. ปญัหาเฉพาะท่ีพบจากกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

 แม้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มของโรงเรียนวัดประสิทธาราม แต่สิ่งที่
กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนสุราษฎร์ พิทยาประสบปัญหามากที่สุด คือ ด้านสภาพจิตใจที่ต้องเผชิญกับ
ความเครียด ความกดดัน จากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแบกรับความเครียดดังกล่าวมีผลเกี่ยวเนื่อง
จากการแข่งขันภายในโรงเรียนที่สูง เพราะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษและมีชื่อเสียงในทุกๆด้าน ทำให้
นักเรียนกดดันในทุกๆด้าน ยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด คุณภาพการเรียนแบบ Online ยังทำให้ความ
กดดันต่างๆเพ่ิมขึ้น การเพ่งสมาธิไปยังอุปกรณ์สื่อสารเป็นเวลานาน สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ขัดข้องในบางครั้ง 
ความเครียดยกระดับสูงขึ้นผนวกกับการที่ผู้สอนมอบหมายภาระงานที่มากขึ้นสวนทางกับข้อจำกัดในการเรียน
ดังกล่าว ทำให้มีแนวโน้มอย่างมากที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจในระยะยาว 

 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

 จากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด – 19 ระลอกเมษายน ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทำให้เกิดผล
กระทบมากมายต่อประเทศ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงและทางอ้อม ในทุกกลุ่มประชาชน ทั้ง
เด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงานไทยและต่างด้าว ไปจนถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็น
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หนึ่งในหลายจังหวัดทั่วประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบลและระดับ
หนว่ยอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมที่ 2,313 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 314 ราย มียอดเสียชีวิตที่ 14 
ราย (ข้อมลู ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) โดยในพ้ืนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในพ้ืนที่เขตสีแดงมีการ
แพร่ระบาดและยอดติดเชื้อสะสมสูง ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
มาตรการที่ออกมาทั้งจากส่วนกลางและส่วนจังหวัดยังทำให้ประชาชนขาดเสถียรภาพและรู้สึกไม่ม่ันคงในหลายๆ
ด้าน 

 โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน ในสถานภาพนักเรียนทั้งในและนอกระบบเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหลักท่ีต้องให้
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะภายใต้สถานการณ์ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนั้นทำให้หลายๆโรงเรียนต้องมี
การปิดเรียน และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้ง
บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ไร้สายหรือระบบซอฟต์แวร์ ก็จะมีความสะดวกมากกว่าในการปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนส่งผลทำให้นักเรียนในสังกัดได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่ดีกว่า มีอุปกรณ์การเรียนที่
จัดส่งถึงบ้าน ครอบครัวมีความพร้อมในการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในด้านการเรียนการ
สอน ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กอ่ืนๆจากอำเภอเดียวกันที่ขาดความพร้อมในด้านดังกล่าว ทำให้ส่งผลต่อตัว
นักเรียนที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเรียน หรืออาจทำให้การเรียนของนักเรียนต้องชะงักลงและในกรณีที่
เลวร้ายที่สุดคือการที่นักเรียนในสังกัดต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพ่ือไปช่วยเหลือหารายได้ให้
ครอบครัว ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนวัดประสิทธาราม ในเขตตำบลบางชนะ และ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในเขต
ตำบลตลาด คือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่โรงเรียนวัดประสิทธารามเป็นโรงเรียน
ที่เปิดสอนนักเรียนในระดับต้ังแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนมีทั้งสิ้น 50 คน ส่วนใหญ่เป็น
ลูกหลานจากคนในชุมชนที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนอ่ืนที่อยู่นอกเขตได้ และมีครูที่
ดูแลเป็นครูอาสาทั้งจากภายนอกและปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่มีค่าตอบแทน  และครูประจำการที่
ได้รับเงินเดือนนั้นมีเพียงคนเดียว โดยในยามปกติรายได้ที่ช่วยจุนเจือนักเรียนและโรงเรียนก็มาจากการทำ
ผลิตภัณฑ์มัดย้อมจำหน่ายและออกบูธนิทรรศการต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจากฝีมือของนักเรียนในโรงเรียน
ร่วมมือกับกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นการกระจายรายได้ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง อีกทั้งผ้ามัดย้อม
ดังกล่าวยังมีจุดเด่นที่มาจากการนำสีของ “ลูกจาก” มาทำ เกิดเป็นการชูจุดเด่นของท้องถิ่น จนได้รับรางวัล
มากมายเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น ระดับภาคและประเทศ นอกจากสร้างรายได้แล้วยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
และเป็นแรงผลักดันให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนได้อย่างดียิ่ง แต่ด้วยการระบาดรายได้ตรงส่วนนี้จึงลดลง 
และนักเรียนที่สังกัดทั้งหมดต้องเรียนแบบ On Hand เนื่องจากครอบครัวของเด็กๆเป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่
เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแบบ Online อีกทั้งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้เด็กๆหลายคนต้องเลือกท่ีจะเรียนไปด้วยและช่วยครอบครัวทำงานไปด้วย ทั้งที่
เด็กกลุ่มนี้นั้นอยู่ในช่วงวัยระดับประถมเท่านั้น ต่างจากนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม
ขนาดใหญ่พิเศษที่มีคุณภาพชีวิตดีกว่า มีความพร้อมในการเรียนการสอน บุคลากร งบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐที่มากกว่า การยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติกระทั่งระดับนานาชาติ แต่ด้วยความพร้อมเหล่านี้จึงทำ
ให้เกิดความกดดัน การแข่งขัน ความเครียด ความต้องการในการสอบเข้าสถาบันชื่อดัง ความคาดหวังของ
ครอบครัว คนรอบข้างและปัญหาอ่ืนๆมากมายต่อนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้นักเรียน
ทั้งหมดต้องปรับรูปแบบมาดำเนินการเรียนการสอนแบบบ Online ทำให้ปัญหาดังกล่าวข้ามต้นทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นในระดับ “จิตใจ” ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในแต่ละวันที่จะต้องเผชิญ ซ่ึงผลกระทบทางจิตใจนี้ก็ยังส่งผลต่อ
คนรอบข้างอีกด้วย 
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 ดังนั้น จากปัญหาและสาเหตุที่พบในกลุ่มเป้าหมายทั้งสองโรงเรียน ต่างตำบล ต่างชุมชน ต่างสภาพความ
เป็นอยู่แม้จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองเดียวกัน ก็มีสภาพปัญหาที่ทั้ง “ร่วมกัน” และ “ต่างกัน” และมีความเร่งด่วน
ไม่ต่างกันมาก นั่นจึงทำให้เกิดเป็นแนวคิดสำคัญท่ีต้องการ “เปลี่ยนความเครียดให้เป็นคุณ” ก่อเกิดเป็นโครงการ
ที่ชื่อว่า “จากใจผ้ามัดย้อม ย้อมใจพ่ี” ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดข้างต้นโดยการจัดส่งผ้ามัดย้อมจากฝีมือกลุ่มน้องๆ
นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธาราม พร้อมข้อความให้กำลังใจ ส่งต่อความหวัง แรงบันดาลใจ เรื่องราว รอยยิ้ม
และพลัง ไปยังพ่ีๆนักเรียนเพ่ือเปลี่ยนเอาความเครียดจากกลุ่มพ่ีๆโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มาเป็นคุณ (ค่า) เสริม
พลังให้สู้กับชีวิตต่อไป ส่วนน้องๆก็ได้เงินกลับไปใช้ชีวิต มีรายได้ มีความสุขและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วย
ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ที่นอกจากจะเกิดคุณค่าแล้วและก็ยัง
เกิดมูลค่าให้แก่ชุมชนต่อไป 

  

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ๑) เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนกลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ โรงเรียนวัดประสิทธาราม ตำบลบาง
ชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ๒) เพ่ือยกระดับและเยียวยาจิตใจของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จากการเรียนออนไลน์
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด – 19 
  ๓) เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากลูกจาก ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ให้กระจายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆในสังคม สร้างการรับรู้ใหม่และเจตคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากข้ึน 

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 

กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรียนกลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ โรงเรียนวัดประสิทธาราม   จำนวน 10 คน 

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   จำนวน 10 คน 

รวมทั้งสิ้น     จำนวน  20 คน 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 

  การดำเนินโครงการจะใช้แนวทาง ดังนี้ 

  อุดหนุน – ทีมงานจะอุดหนุนสินค้าจากน้องๆนักเรียน จำนวนเริ่มต้น 10 ชิ้น  

   (หรือตามความเหมาะสม) 

   แบ่งปัน – น้องๆ นักเรียน 10 คน เขียนความรู้สึก ให้กำลังใจ ของฝาก รูปภาพชุมชน หรือ 

   บอกเล่าถึงสิ่งที่ตนเองอยากจะแบ่งปนัแนบไปพร้อมกับผลิตภัณฑท์ี่ทำ 
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   ส่งต่อ   - ทีมงานจะส่งต่อผลิตภัณฑ์และความรู้สึกของน้องๆไปยังกลุ่มพ่ีๆนักเรียนจำนวน  

   10 คน ซึ่งนอกจากที่พวกเขาจะได้รับสิ่งของไปใช้แล้ว ยังเป็นการช่วยเติมพลัง เติมไฟใน 

   การเรียน และทุกครั้งที่ได้รับของพ่ีๆก็จะส่งต่อภาพเหล่านี้กระจายไปยังโลกออนไลน์  

   บอกเล่าความประทับใจเหล่านี้ กระตุ้นให้บุคคลอ่ืนอยากเข้าไปอุดหนุนน้องๆต่อไป ทั้ง 

   สร้างรายได้ สร้างพลังใจและประชาสัมพันธ์สินค้าไปในโครงการเดียว 

 

 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กจิกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.วางแผนในการดำเนินงานและทำความเขา้ใจ
กลุ่มเปา้หมายเพิ่มเติม 

      

2.สำรวจชุมชนและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับ
โรงเรียนเป้าหมาย (โรงเรียนวัดประสิทธาราม) 

     

3.ประชาสมัพันธโ์ครงการ      
4.จัดทำผลิตภัณฑ์       
5.จัดส่งผลิตภัณฑ์ในโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   

    

6.สรุปผลการดำเนนิงาน นำเสนอและเผยแพร่      

 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน .......30,000........................................... บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน .......30,000........................................... บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จำนวน .....................-.......... บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
   ๑.๑ ได้รับความภาคภูมิใจในฐานะที่ได้ส่งต่อความรู้และเชื่อมต่อเรื่องราวของสองชุมชน สอง
ท้องที่เข้าด้วยกันผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่น 
   ๑.๒ เกิดการทักษะการทำงานที่เป็นระบบ ส่งเสริมความสามัคคีเป็นหมู่คณะ สร้างเจตจำนงที่
จะทำเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   ๑.๓ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อสินค้าท้องถิ่น หันมาสนใจสินค้า OTOP และเรื่องราวของท้องถิ่น
ตัวเองมากขึ้น รักและสืบสาน ต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป และเกิดการพัฒนาให้ร่วมสมัย 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 

   ๒.๑ ในระดับชุมชนและท้องถิ่น เป็นการกระจายรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียนและกลุ่มผ้ามัด
ย้อม เพ่ือเกื้อหนุนให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์นี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียน ท้องถิ่นต่อท้องถิ่นและกลุ่มอาสาสมัครเพ่ิมเติมที่สนใจอยากมาช่วยเหลือในอนาคต ก่อเกิดเป็นชุมชน
เขม้แข็งได้ในระยะยาว 

   ๒.๒ เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP ไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้นอกเหนือจากการมุ่งจำหน่ายไปบนแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มหนึ่ง 

   ๒.๓ เป็นการจุดประกายให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม ที่ทั้งสองจะได้ส่งต่อเรื่องราว เติมเต็ม
พลังใจและตอ่เติมความฝันร่วมกัน 

 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
๑.ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ ของกลุ่มผ้ามัดย้อม นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธาราม คน

ในชุมชน ครูอาสา ทีมงานผู้ดำเนินโครงการ เป็นต้น 
๒.การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์โครงการ จะทำให้การกระจายข่าวสารและกระจายผลิตภัณฑ์

เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณค่าในแง่ปริมาณควบคู่คุณภาพ 
๓.อารมณ์และความรู้สึกร่วมของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อเรื่องราวจากผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มนักเรียนวัดประสิทธารามคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะให้พวกเขามีความสุขมากขึน้ 
๔.การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถลดต้นทุนการ

ใช้จ่ายและส่งต่อเรื่องราว ส่งต่อกำลังใจได้มากข้ึน 

 

 

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 

 ๑.กลุ่มครูอาสาในพ้ืนที่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เรื่องการนำวัสดุในท้องถิ่นมาทำ
เป็นผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงต้องการให้ครูอาสา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราวของการทำผลิตภัณฑ์ให้แก่ทีมงาน



๒ 
 

 

เพ่ือการวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งกลุ่มครูอาสายังสามารถสื่อสารกับกลุ่มนักเรียนวัยประถมได้ดีและ
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์น้อย 

 ๒.กรมพัฒนาชุมชนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐสำคัญที่อยากให้มาสนับสนุนเพ่ือการทำความ
เข้าใจท้องถิ่น ให้คำแนะนำในการดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องราวดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น 

 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

คุณธรรมชาติ หรือ พี่ธรรมชาติ Titktoker ชาวใต้ชื่อดัง ซึ่งเป็นศิษย์เก่า BUCA TALENT 5 เป็นคนพ้ืนเพมาจาก
สุราษฎร์ธานี อยากพบพ่ีธรรมชาติเพราะเชื่อว่าถ้าได้พบและบอกเล่าถึงความฝันของทีมงานและน้องๆ ได้
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด พ่ีธรรมชาติจะเข้าใจมันได้ดีในฐานะคนที่ชื่นชอบในความเป็นท้องถิ่นใต้ และพ่ี
เขายังอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นบ่อย  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ  ผูส้มัคร (หัวหน้าทีม) 
    (    นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ     ) 

วัน/เดือน/ป ี 15 กรกฎาคม 2564    
 

   ลงชื่อ                          ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 
    (    นาย ยตุิวิชญ์ กองชาวนา     )  

วัน/เดือน/ป ี 15 กรกฎาคม 2564    
 
   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

    ( นางสาว ภาวดิา กาลเศรณี   ) 
วัน/เดือน/ป ี 15 กรกฎาคม 2564    

 


