
โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

“มันชายแดน”
โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน หมูที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภเปนมหาวิทยาลัยที่พระราชาประ

สงคใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 

มาตรา 7 ที่ระบุใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นเสริมพลังปญญาของ

แผนดิน ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสูคุณภาพ

เปนเลิศ  โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมืออาชีพการยกคุณภาพมาตรฐาน

ชีวิตของชุมชน  ทองถิ่น และพื้นที่ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน  พรอมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางาน

พันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         

          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดทำโครงการสรางเครือ

ขายชุมชนนักปฏิบัติ  เพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น  เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่น

สามารถดำรงอยูไดอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเอง

ไดอยางสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวม

กับการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา  เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา  เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความ

เขมแข็งมั่นคงนำไปสูการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืนสงผลใหชุมชน

หมูบานมีคุณภาพชีวิตและรายไดที่เพิ่มขึ้น

มันชายแดน



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

กลุมเปาหมาย : หมูที่ 1 บานคลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ 

                    จังหวัดสระแกว ผูเขารวมโครงการทั้งหมด 19 คน

จังหวัดสระแกว

เสนทางการพัฒนาสูความสำเร็จ

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เขาพบเจาหนาที่อบต.คลองน้ำใส ที่องคการบริหารสวนตำบลคลองน้ำใส 

เพื่อสรางความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเก็บขอมูลคนในชุมชน



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

เสนทางการพัฒนาสูความสำเร็จ

วันที่ 8 - 9 มกราคม พ.ศ. 2562
เขาพบผูนำชุมชนผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ชาวบานของหมูที่ 1 ต.คลองน้ำใส เพื่อสราง

ความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเก็บขอมูลคนในชุมชน  การใชเครื่องมือศึกษา

ชุมชน เชน โองชีวิต ปฏิทินอาชีพ แผนที่เดินดิน วิเคราะหขอมูลดานรายไดครัวเรือน กิจกรรม

สัมภาษณชาวบาน



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

เสนทางการพัฒนาสูความสำเร็จ

เขาพบสมาชิกครัวเรือนเปาหมาย กรรมการหมูบาน ที่ศาลาประชาคมหมู 1 ขององคการบริหาร

สวนตำบลคลองน้ำใส เพื่อประชุมทำความเขาใจรวมกันในการสรางแรงบันดาลใจและ

ตรวจสอบความมุงมั่น

วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562
เขาพบสมาชิกครัวเรือนเปาหมาย กรรมการหมูบาน ที่ศาลาประชาคมหมู 1 ขององคการบริหารสวน

ตำบลคลองน้ำใส เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำบัญชีครัวเรือนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

เสนทางการพัฒนาสูความสำเร็จ

วันที่ 1 - 2  มิถุนายน 2562
เพื่ออบรมเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑมันเห็บแปรรูปปฏิบัติการนำมันชนิดตางๆ มาแปรเปนมันทอดและ

สอนวิธีการทำขาวเกรียบ จากมันเลือดหรือมันตอเผือก ตอยอดพัฒนาเปนรสชาติตางๆ พรอมทั้ง

ใสบรรจุภัณฑที่ทางคณะกรรมการดำเนินงานไดจัดทำเตรียมไว   



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

เสนทางการพัฒนาสูความสำเร็จ

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562
เขาพบสมาชิกครัวเรือนเปาหมาย กรรมการหมูบาน ที่ศาลาประชาคมหมู 1 ขององคการบริหารสวน

ตำบลคลองน้ำใส เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผล ลงพื้นที่สำรวจรานคาและสถานที่ สำคัญที่ทางสมาชิก

ครัวเรือนเปาหมายนำผลิตภัณฑที่แปรรูปไปวางจำหนาย



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

   “ปญหาหลักๆ ของพื้นที่เราก็คือปญหาความยากจน ดวยพื้นที่แหงแลง ฝนนอย 

ชาวบานสวนใหญก็ทำนา แตทำไดปละครั้ง ชาวบานสวนใหญก็เปนชาวบานสูงอายุ 

รอเงินเดือนจากลูกหลานที่ไปทำงานนอกตัวจังหวัดบางทีก็ไมพอกิน

ทำใหเปนหนี้เปนสิน ดีใจครับที่มหาวิทยาลัย ลงมาพื้นที่ สอบถามการ

เปนหนี้สิน แลวจะหาอาชีพอื่นเพื่อเพิ่มรายไดเสริมใหกับชาวบาน

ชาวบานสวนใหญก็มีชาวบานสวนใหญก็มีเวลาวาง  พอที่จะทำไดยังไงก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย 

ลวงหนาไวเลยครับและอยากใหมีโครงการแบบนี้ลงมาอยางตอเนื่อง 

จะไดแกปญหาหนี้สินชาวบาน  ชาวบานทุกคนก็หวังให มันชายแดน 

เปนอาชีพเสริมตอไปกลายเปนอาชีพหลัก”

“ขอขอบคุณทีมอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด 

ปทุมธานี  ลงพื้นที่มาฝกปฏิบัติ ทำมันแปรรูป                                             

ซึ่งมันเปนวัตถุดิบในชุมชนของเราจึงมีการรวม

กลุมพัฒนาอาชีพเพื่อสรางรายไดในการทำมัน

ทอด ขาวเกรียบจากมันแตยังตองฝกฝนกันอีก

เพราะไมมีประสบการณดานการแปรรูปมันมาเพราะไมมีประสบการณดานการแปรรูปมันมา

กอน”

          นายอาทิตย พยาวัง

ผูใหญบาน หมูที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส 

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

นายศรายุทธ กันหาสูงเนิน 

หัวหนากลุม มันชายแดน

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ความสำเร็จอยางยั่งยืนคือความสุขของประชาชนที่แทจริง



โครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

“ดีใจที่มีโครงการนี้ขึ้นมา จะไดชวยเสริมรายได เพราะอยูวาง ๆ        

หลายเดือน  ทำนาไดปละครั้ง  ถาทำสำเร็จก็จะชวนพี่นอง ที่มี

รายไดนอยๆ มาชวยทำเพิ่มอีก”

ปาสวย ชาวบานคลองน้ำใส หมู 1 ตำบลคลองน้ำใส 

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

ชาวบานคลองน้ำใส หมู 1 ตำบลคลองน้ำใส 

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

 “โครงการที่มหาลัยเขามาชุมชน คิดวาดีแตอยากใหทำตอเนื่อง เพราะตอนนี้เปนหนี้สิน 

ถามีรายไดจากทางอื่น ก็จะดีมาก ตอนนี้รายไดมาจากทำนา ทำไดปละครั้ง แค 4 เดือน 

ถามีรายไดอื่นเขามาก็จะชวยใหมีเงินใชจายตอนที่ไมไดทำนา เรากินใชทุกวัน แตมีรายได

แคปละครั้ง ถาทำก็จะรวมกลุมกันทำ ชวงที่ฝนไมตกเคยปลูกขาวโพดแตขาดทุนเพราะมี

คาปุยเยอะ เดี๋ยวนี้ทำนา ก็ตองจางแลว จางรถไถ จางคนงานเขมร ทำแลวไมคอยคุมไม

เหมือนเมื่อกอนที่มีควายเปนของตัวเอง ถาไดทำแปรรูปมัน ก็ดีนะ มีมันอยูทั่วไป ไมตอง

ปลูกใหม ไมตองรดน้ำ ดูแล มันขึ้นงาย ปกติไปขุดมาก็เอามาทำแคแกงบวชไปวัด ถาเอา

มาแปรรูปทำอยางอื่นก็ดี มันเครือหนึ่งก็ใหญมาก  เนายากมาก  ขุดออกมามาแปรรูปทำอยางอื่นก็ดี มันเครือหนึ่งก็ใหญมาก  เนายากมาก  ขุดออกมาไวได  ไมเนา 

โครงการเขามาสอนก็แปรรูปเปนอยางอื่นไดเยอะไมตองทำแตแกงบวช พอทำแปรรูปแลว 

เอาใสถุงสวยๆ  ก็นาจะเอาไปขายได นาสนใจดี”

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยชนัญชิตา อรุญแข และคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ความสำเร็จอยางยั่งยืนคือความสุขของประชาชนที่แทจริง
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