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บทคัดย.อ 

 
 โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมู*ท่ี 1 ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว ซ่ึงเป3นโครงการท่ีอยู*ภายใต�โครงการ
พันธกิจสัมพันธ5แก�ป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เป3นการศึกษา
เรียนรู�จากประสบการณ5จริงในพ้ืนท่ี (Action Learning) เพ่ือเข�าใจ เข�าถึง วิถีชีวิตชุมชน และยังเกิด
กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไปถึงกระบวนการต้ังคําถามและ
การไตร*ตรองเพ่ือสะท�อนความคิดและการรับฟ�ง (Reflective Questioning and Listening) โดยใช�
เครื่องมือแบบสัมภาษณ5เชิงลึกและเครื่องมือในการเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน เช*น แผนท่ีเดินดิน โอ*งชีวิต 
ปฏิทินอาชีพ และวิเคราะห5จุดแข็ง จุดอ*อน โอกาสและอุปสรรค ด�วยการ SWOT Analysis เพ่ือนํามา
เป3นข�อมูลในการวิเคราะห5ความเป3นไปได�ในการดําเนินโครงการให�ประสบผลสําเร็จเกิดความยั่งยืน
ต*อไป การคัดเลือกกลุ*มเปWาหมายจํานวน 7 ครัวเรือนท่ียากจนและลงพ้ืนท่ีสํารวจบ�านเรือนของ
กลุ*มเปWาหมายพบว*า ประชาชนในกลุ*มเปWาหมายเห็นพ�องต�องกันว*าควรท่ีจะให�มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 ภายใต�โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป�ญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข�ามาส*งเสริมในการสร�างอาชีพและรายได� โดยใช�วัตถุดิบท่ีหาได�
ในชุมชน ดังนั้นจึงมีข�อตกลงร*วมกันท่ีจะใช�มันเป3นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ5 เนื่องจากมันเป3น
แหล*งวัตถุดิบท่ีหาได�ง*ายในชุมชน ไม*ต�องการบํารุงรักษาและดูแลมากนัก อีกท้ังยังงอกเงยข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ โดยการส*งเสริมอาชีพในการแปรรูปมันเป3น มันทอด และมันข�าวเกรียบ จากผลการ
ดําเนินการพบว*า ในระยะแรกกลุ*มเปWาหมายยังขาดความเชื่อม่ันในการทําผลิตภัณฑ5แปรรูปเนื่องจาก
ยังเป3นสิ่งใหม*ของชุมชน ประกอบกับมันซ่ึงเป3นวัตถุดิบท่ีเลือกมาใช�ในการแปรรูปผลิตภัณฑ5ท่ีมีอยู*ใน
พ้ืนท่ีไม*เป3นท่ีนิยมของคนในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 จึงได�จัด
อบรมเชิงปฏิบัติและเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ5มาสอนและแนะนํา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับ
คนในชุมชมเพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ันในการสร�างรายได�จากการแปรรูปมันเป3นมันทอดและมันข�าว
เกรียบ โดยรวมกลุ*มได� 15 คน จาก 7 ครัวเรือน มีการคัดเลือกผู�นํากลุ*มและรวมกันต้ังชื่อผลิตภัณฑ5
แปรรูปจากมันภายใต�ชื่อ “มันชายแดน” จึงมองได�ว*ากลุ*มเปWาหมายนี้มีความเข�มแข็งและสามารถท่ีจะ
เป3นแรงบันดาลใจให�กับประชาชนคนอ่ืนๆ ในชุมชนท่ียังไม*ได�เป3นสมาชิกมีความสนใจท่ีอยากจะเข�า
รวมกลุ*ม “มันชายแดน” ซ่ึงถือว*าบรรลุตามเปWาหมายของวัตถุประสงค5ของโครงการ และยังสามารถ
ยกระดับรายได�ให�กับสมาชิกมันชายแดนเฉลี่ยคนละ 1,167 บาท ต*อครั้งของการรวมกลุ*มจัดทํามัน
แปรรูป  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
 ตามท่ีภาครัฐได�เชื่อมโยงเปWาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติเข�ากับแผน
ยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปa ของประเทศไทย และยุทธศาสตร5เกษตรและสหกรณ5 20 ปa ระหว*างปa 2560 
ถึง ปa 2579 โดยน�อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน�นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล�อมท่ีอยู* และใช�หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-
เดชบรมนาถบพิตร มาเป3นแนวทางในการดําเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได�ของประชาชน แก�ไขป�ญหาเชิงโครงสร�างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร�างความม่ันคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด�านอาหารเพ่ือนําไปสู*ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงสมเด็จพระเจ�าอยู*หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 
10 ทรงมีพระปณิธานแน*วแน*ท่ีจะสานต*อโครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา เพ่ือช*วยเหลือ
ประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 เป3นมหาวิทยาลัยท่ีพระราชา
ประสงค5ให�เป3นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ท่ีระบุให�มหาวิทยาลัยเป3นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินเสริมพลังป�ญญา
ของแผ*นดิน ซ่ึงสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร5เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู*คุณภาพ
เป3นเลิศ โดยมุ*งเน�นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู*นักปฏิบัติอย*างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท�องถ่ิน และพ้ืนท่ีให�มีความเข�มแข็งและยั่งยืน พร�อมท้ังสอดคล�องกับยุทธศาสตร5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 ในประเด็นยุทธศาสตร5ท่ี 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ5 และถ*ายทอด เผยแพร*โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกลยุทธ5ในการสร�าง
เครือข*ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร*วมกันศึกษาแก�ไขป�ญหาของชุมชนท�องถ่ินและ
เสริมพลังให�ชุมชนท�องถ่ินสามารถดํารงอยู*ได�อย*างยั่งยืน ให�ความสําคัญในการพัฒนาชุมชน และ
ท�องถ่ิน 
 ผลสํารวจชุมชนและครัวเรือนเปWาหมายในระยะแรกอย*างเข�าใจ เข�าถึง วิถีชีวิตของประชาชน 
หรือเรียกอีกอย*างว*า “การเรียนรู�จากประสบการณ5จริงในพ้ืนท่ี” (Action Learning) เพ่ือให�ได�มาซ่ึง
สภาพป�ญหาท่ีแท�จริงของชุมชนและสิ่งท่ีชุมชนต�องการรับการพัฒนา ณ ชุมชนหมู*ท่ี 1 ตําบลคลองน้ํา
ใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว พบว*าสภาพทางเศรษฐกิจยังไม*ดีเท*าท่ีควร ประสบป�ญหาภัย
แล�ง ทําให�ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ เกิดเป3นหนี้สินภาคครัวเรือนข้ึน แต*ยังมีแหล*งวัตถุดิบตาม
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ธรรมชาติในชุมชน จึงเกิดเป3นมันแปรรูป ท้ัง มันทอดรสชาติต*างๆ และมันข�าวเกรียบ เพ่ือมาพัฒนา
ต*อยอดในการสร�างรายได�อย*างยั่งยืน 
 ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมรา
ชูปถัมถ5 จึงได�จัดทําโครงการสร�างเครือข*ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร*วมกันศึกษาแก�ไขป�ญหาของชุมชน
ท�องถ่ิน เสริมพลังให�ชุมชนท�องถ่ินสามารถดํารงอยู*ได�อย*างยั่งยืน โดยมีเปWาหมายเพ่ือให�คนในชุมชน
สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได�อย*างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร*วมกับการส*งเสริมภูมิป�ญญาท�องถ่ิน เพ่ิมคุณค*าและมูลค*า เสริม
เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให�มีความเข�มแข็ง ม่ันคง นําไปสู*การพ่ึงพาตนเองและช*วยเหลือเก้ือกูลกัน
ในชุมชนได�อย*างยั่งยืน ส*งผลให�ชุมชนหมู*บ�านมีคุณภาพชีวิตและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค�ของการดําเนินโครงการ 
 
 1.2.1 เพ่ือเสริมสร�างความรู�ทักษะด�านพัฒนาอาชีพและต*อยอดอาชีพให�แก*กลุ*มเปWาหมาย 
 1.2.2 เพ่ือพัฒนาอาชีพให�กับครัวเรือนท่ีเป3นเปWาหมาย 
 1.2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได�ให�กับครัวเรือนท่ีเป3นเปWาหมาย 
 1.2.4 เพ่ือส*งเสริมให�นําวัตถุดิบท่ีมีอยู*ในชุมชนมาใช�ให�เกิดประโยชน5อย*างสูงสุด 
 
1.3 กลุ.มเปfาหมายและผู�เข�าร.วมโครงการ 
 
 กลุ.มเปfาหมาย  
  ครัวเรือนเปWาหมาย    จํานวน 7  คน 
  กรรมการชุมชนและกลุ*มผู�สนใจ  จํานวน 8  คน 
  อาจารย5     จํานวน 4  คน 
 พ้ืนท่ี  ชุมชนหมู*ท่ี 1 ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว 
 
1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปfาหมาย 
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 1.5.1 เชิงปริมาณ 
         1) จํานวนคนท่ีเข�าร*วมกิจกรรม 15 คน 
         2) จํานวนผลิตภัณฑ5ท่ีได�รับการพัฒนา 1 ผลิตภัณฑ5 ได�แก* ผลิตภัณฑ5มันแปรรูป  
         3) รายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ*มอาชีพหรือครัวเรือน คิดเป3นร�อยละ 5 
 1.5.2 เชิงคุณภาพ   
         1) ความต*อเนื่องและความยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
 

 



 

บทที่ 2  
ข�อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข�อมูลตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว 

 
 2.1.1 ประวัติศาสตร�ความเปgนมาของตําบลคลองน้ําใส 
 
         เดิมหมู*บ�านท่ีต้ังอยู*ริมฝ�lงคลองน้ําใส ทางทิศตะวันออกอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร5
หลวงพระบางประชาชนเป3นคนไทยน�อย อพยพมาเพ่ือทํามาหากินย�อยจากทางเดินทับหลวงมาทางใต� 
ต้ังแต*พระยามหากษัตริย5ศึกเป3นแม*ทัพยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทร5หลวงพระบางแตก ทรงอันเชิญ
พระแก�ว (พระแก�วมรกต) พระบางข้ึนหลังข�างเข�าสู*บางกอก (กรุงเทพมหานคร) ประชาชนกmกนี้ได�
อพยพมาพร�อมกันอีกหลายกลุ*มมีกลุ*มไทยใหญ* ไทยน�อย ไทยย*อย อพยพมาพร�อมพระแก�ว พระบาง
หลีกทางทัพหลวงมาทํามาหากิน ต้ังถ่ินฐานบ�านเรือนอยู*หลายแห*งๆ ละ 10 20 30 และ 40 ปa ล*น
ถอยมาเรื่อยๆ จนถึงฝ�lงตะวันออกคลองน้ําใสไทยเดิมเรียกว*าหวยใส เพราะว*าน้ําในคลองนี้ไหลมาจาก
ภูเขา ท�องน้ําจึงใสไหลเย็นสามารถมองเห็นตัวปูปลา มีเพ่ือนท่ีอพยพมาพร�อมกันหลายหมู*บ�าน เช*น
บ�านกุดโดน กุดสะเทียน เหล*าคา นาน�อย ยางเด่ียว อยู*กันอย*างสุขสําราญอย*างพ่ีอย*างน�องปกครอง
กันด�วยความสามัคคีธรรมเป3นเวลาช�านานหลายปa จนถึงสมัยเมืองเวียงจันทร5 หลวงพระบาง โพธิสัตว5 
พระตะบอง นครจําปาสัก เสียมราฐ ศรีโสภณ มงคลบุรี เขมร ลาว ยังเป3นเมืองข้ึนของเรา ฝรั่งยก
กองทัพยึดเมืองจันทบุรี และปnดปากอ*าวไทยไว�เป3นประกัน ได�ส*ง ม.ปาวี มาเจรจาไกล*เกลี่ยเจ�าเมือง
ลาวและเขมรให�อยู*ใต�อารักขา เม่ือปa พ.ศ. 2449 ฝรั่งเศสไม*ยอมถอนกําลังจากเมืองจันทบุรีปnด
ปากอ*าวไทยไว�บังคับให�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู*หัวยอมให�ลาวและเขมรอยู*ใต�อารักขา 
และบังคับให�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู*หัวทรงตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู*หัว ทรงเห็นว*า ฝรั่งเศสเป3นชาติมหาอํานาจมีกําลังมากกว*าจะคัดค�านก็จะเข�า
ทํานอง ตีนช�างเหยียบปากนก เสียน�อยเสียยากเสียมากเสียง*าย กล�านักมักบ่ิน ดังคําพังเพยท่ีว*า ไม�
อ*อนบ*อห*อนหัก ดังตัวอย*าง ประเทศพม*า อินเดีย มีประชากรน�อยนับร�อยล�านยังตกเป3นเมืองข้ึนของ
อังกฤษ พระองค5จึงยอมยกให�ลาว เขมร พนมเปญ เวียงจันทร5 หลวงพระบาง โพธิสัตว5 พระตะบอง 
นครจําปาสัก เสียมราฐ ศรีโสภณ มงคลบุรี ให�แก*ฝรั่งเศสเพ่ือแลกเอาส*วนใหญ*และเอกราชเอาไว� 
ฝรั่งเศสจึงจัดแบ*งอาณาเขตเอาตามใจชอบ ตรงไหนมีภูเขาท่ีสูงท่ีสุดเป3นหลักเขต ตรงไหนมีลําคลองก็
ถือเอากลางน้ําเป3นเขตแดนตรงไหนไม*มีภูเขาและแม*น้ําลําคลองก็ใช�หลักศิลาจารึกทําด�วยปูนซิเมนต5
คอนกรีตสี่เหลี่ยมกว�าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร 50 เซนติเมตร ป�กห*างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ถ่ีกว*านั้น
บ�างเป3นระยะๆ ลงมาทางทิศใต�เป3นลําดับ ทางตะวันออกจารึกว*าประเทศกัมพูชา ด�านทิศตะวันตก
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จารึกว*าประเทศสยาม ตรงลงมาทางทิศใต�ลงมาถึงคลองลึก ซ่ึงอยู*ในเขตเขมรโน�มท่ีชาวเขมรเรียกว*า 
โอชเลา ตรงไปใส*เกาะกง ฝรั่งเศสไม*พอใจจึงย�อนรอยถอยหลังไปเพราะเสียมราฐ พระตะบอง ศรี-
โสภณ มงคลบุรี ก็ยังเป3นของเรา ฝรั่งเศสไม*พอใจใช�อํานาจมาถือเอาคลองเล็กๆ ทีไหลลงคลองพรม-
โหสถ5 เรียกว*า คลองเล็ก แล�วถือเอาคลองพรมโหสถ5ไปจนสุดคลองถึงแหลมหนองเอ่ียนท่ีคลองน้ําใส
ไหลลงไปบรรจบ แล�วถือเอาคลองน้ําใสไปถึงข้ึนภูเขาทองจังหวัดจันทบุรีเป3นคลองเขตแดนตามลําดับ 
บ�านกุดโดน กุดสะเทียน เหล*าคา นาอ�อย ยางเด่ียว ต้ังอยู*ริมฝ�lงคลองน้ําใสทางทิศตะวันออกต�องตก
เป3นของเขา การสํารวจสํามะโนครัวประชากรครั้งแรก ฝรั่งพูดภาษาไทยไม*ชัดไทยย*อยเป3นไทยญ�อ จึง
เรียกตัวเองว*าไทยญ�อมาตลอด ไทยย*อย ไทยญ�อ อันมีเชื้อสายมาจากไทยน�อยไม*เคยเป3นเมืองข้ึนและ
ข้ีข�าทาสใคร มีความรักสมัครสมานสามัคคีเป3นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรักความเป3นไทย แต*ไหนแต*ไร
มามีอุปนิสัยสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษหัวหน�าผู�นําพาอพยพแต*ท*านได�ถึงแก*กรรมเสียชีวิตแล�วแต*อยู*
โพธิสัตว5 มีชื่อว*า หลวงคลังมหาดไทยถึก แล�วจึงได�อพยพข�ามฝ�lงคลองน้ําใสมาต้ังเป3นหมู*บ�าน อาทิ 
เช*น บ�านใหม*ปากฮ*อง บ�านจุกหลุก (แสนสุข) บ�านห�วยใสใน (คลองน้ําใส) บ�านหนองผักกาดฮอง 
(ผักกาดฮอง) มารวมกันอีกกลุ*มหนึ่งซ่ึงเรียกตัวเองว*า ไทโซ* อพยพข�ามฝ�lงคลองน้ําใสต้ังเป3นหมู*บ�าน
ทับไฮ ท*าเกด ขณะนั้นเป3นหลายหมู*บ�านจึงได�แต*งต้ังให�เป3นตําบลท*าเกดสมัยรัชกาลท่ี 5 คนบ�านท*า
เกดได�รับแต*งต้ังเป3นขุนเจ�าเมืองเรียกว*า ขุนพินิจโวหาร ขุนพิจารณ5แจ�งเจตน5 ขุนไตรเทศดาวเรืองขุน
เจ�าเมืองรักไพร* ขุนเจ�าเมืองรักไพร*เป3นคนบ�านห�วยใสในตระกูลเกตุสายเมืองอยู*ทุกวันนี้ ต*อมาขุนพินิจ
โวหาร ขุนพิจารณ5แจ�งเจตน5 ขุนไตรเทศดาวเรือง ได�ถึงแก*กรรมลงทางการจึงได�แต*งต้ังให�ขุนเจ�าเมือง
รักไพร*เป3นเจ�าเมืองแทน ต*อมาไม*นานก็ถึงแก*กรรมแล�วได�แต*งต้ังให�นายท้ิงเป3นกํานันตําบลท*าเกด 
ต*อมานายท้ิงได�ถึงกรรมจึงได�แต*งต้ังนายวรรณาเป3นกํานันอยู*บ�านห�วยใสใน ต*อมาได�เปลี่ยนตําบลท*า
เกดเป3นตําบลคลองน้ําใสจนถึงป�จจุบัน คนรุ*นเก*ายังคงเหลืออยู*แต*นายสินจําปา หรือนายสิบสาลี ได�
เปลี่ยนชื่อหมู*บ�านห�วยใสในเป3นบ�านคลองน้ําใสจนตราบเท*าทุกวันนี้ เป3นคนต�นตระกูลพลอยมาลี
(องค5การบริการส*วนตําบลคลองน้ําใส, 2562)  
         ในปaพศ. 2518 ประเทศกัมพูชาได�เกิดแตกแยกเป3นหลายฝqายได�มีทหารกลุ*มหนึ่งซ่ึงมี
ยศเป3นนายพล ชื่อนายพลอินตํา ได�มาต้ังกองกําลังพลอยู*ตรงข�ามบ�านใหม*ปากฮ*อง ได�ให�ทหารช*วยกัน
ทํานาเพราะพ้ืนท่ีแห*งนี้เป3นท่ีทํานาของพ่ีน�องบ�านใหม*และบ�านแสนสุขมาก*อนเป3นพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ5
เป3นท่ีลุ*มเหมาะแก*การทํานาเป3นอย*างดี ในช*วงนั้นยังไม*มีเหตุการณ5รุนแรง ในช*วงต*อมาได�มีเขมรอีก
กลุ*มหนึ่ง เรียกตนเองว*าเขมรแดงได�มาขับไล*เขมรกลุ*มของนายพลอินตําจนแตกกระเจิงไป เม่ือปa พ.ศ. 
2519 เขมรแดงได�เริ่มออกทําการก*อกวนตามแนวชายแดนได�ทําลายทํานบเหมืองฝายตามแนวเขต
แดน ต้ังแต*บ�านหนองปรือจนถึงบ�านใหม*ปากฮ*องรวม 8, 9 แห*ง แล�วเริ่มตรวจตราตามแนวชายแดน
อย*างเคร*งคัดได�จับคนไทยท่ีเข�าไปทํามาหากินฝ�lงโน�นหลายคน บางคนก็ถูกตัดหัวไป บางคนก็หาย
สาบสูญไปเหตุการณ5ได�ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกวันเข�ามาปล�นสะดมชาวบ�านตามแนวชายแดน 
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กลางคืนลักลอบเข�ามาปล�นทรัพย5สินและฆ*าเจ�าของแม�แต*เด็กเล็กผู�เฒ*าผู�ชราและผู�หญิงมีครรภ5ก็ไม*
เว�น หมู*บ�านตามแนวชายแดนได�จัดฝsกอบรมอาสาพัฒนาตนเอง และไทยอาสาปWองกันชาติข้ึนจัดต้ัง
เป3นศูนย5อํานวยการจดเวรยามเฝWาระวังอย*างเข�มงวดจัดเวร ๆ ละ 1 วัน เริ่มแตวันอาทิตย5ถึงวันเสาร5
วันละไม*น�อยกว*า 15 คน เป3นประจํา ได�รับการสนับสนุนอาวุธปtนลุกซองจากทางอําเภอ 
และปส.บปลย.ป. จากทางหน*วยทหาร เหตุการณ5ได�ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนเขมรแดงได�เข�ามาเผาบ�าน 
โรงเรียน สถานีตํารวจทําลายวัดวาอาราม สถานีอนามัย (องค5การบริการส*วนตําบลคลองน้ําใส, 2562) 
         ในช*วงต*อมาเม่ือปa พ.ศ. 2520 เขมรแดงได�ใช�ปtนใหญ*ยิงถล*มหมู*บ�านตามแนวชายแดน
หนักข้ึนทุกวันท้ังกลางวันและกลางคืน จะมีเครื่องบินไทยและเครื่องบินเขมรข้ึนบินตรวจการณ5อยู*ทุก
คน บางครั้งก็มีการต*อสู�กันทางภาคพ้ืนดินและทางภาคอากาศ โดยใช�เครื่องยิงถล*มกันตามแนว
ชายแดนจนเป3นเหตุทําให�ไทยเราต�องสูญเสียเครื่องบินไป 1 ลํา เป3นเครื่องบินขับไล*ท้ิงระเบิดตกท่ีฝ�lง
เขมร เป3นเครื่องบินโอวี 10 และท่ีวัดเขาน�อยยังถูกท้ิงระเบิดขนาด 500 ปอนด5 อีก 2 ลูก ทางวัดเขา
น�อยได�รับความเสียหายโดยเฉพาะศาลาการเปรียญต�องซ*อมใหม*ท้ังหลังและกุฏิอีก 1 หลัง ได�รับความ
เสียหายส*วนประชาชนท่ีอพยพมาอาศัยอยู*ท่ีวัดเขาน�อย คือบ�านผักกาดฮอง และบ�านสลองคอง พร�อม
ท้ังนักเรียนบ�านผักกาดฮองไม*ได�รับอันตรายแต*อย*างใด หมู*บ�านน้ําใสจึงเป3น เหตุบ�านแตก สาแหลก
ขาดได�อพยพออกไปปลูกกระตmอบอาศัยอยู*ตามไร*นาปqาสวน ทางราชการเห็นว*าไม*ปลอดภัยต*อชีวิต
และทรัพย5สินจึงได�จัดท่ีอยู*อาศัยให�ครอบครัวละ 2 งาน ท่ีโคกด*านทุกวันนี้ซ่ึงเป3นท่ีสงวนไว�เป3นทุ*ง
หญ�าเลี้ยงสัตว5ของหมู*บ�าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ก็ได�ย�ายออกมาเป3นลําดับมา อยู*กันนานหลายปa
เป3นกลุ*มใหญ*ข้ึนจึงขอแยกหมู*บ�านเป3นหมู*ท่ี 15 ต*อมาได�ขอแยกตําบลคลองน้ําใส ออกเป3น 3 ตําบล 
คือ ตําบลคลองน้ําใส ตําบลผ*านศึก ได�เรียบลําดับหมู*บ�านใหม*ของตําบลคลองน้ําใส หมู*ท่ี 15 เป3นหมู*
ท่ี 1 ต*อมาได�ขอแยกหมู*บ�านอีกเพ่ือสะดวกในการปกครอง เป3นหมู*ท่ี 9 บ�านทุ*งรวงทอง และต*อมาได�
สํารวจประชากรของหมู*ท่ี 1 มีจํานวนมาก ได�แยกหมู*บ�านจากหมู*ท่ี 1 ออกมาอีก คือ หมู*ท่ี 11 บ�านศรี
วิไล ป�จจุบัน มี  12 หมู*บ�านจนทุกวันนี้ โดยมีรายชื่อผู�นําหรือผู�ท่ีได�รับแต*งต้ังเป3นผู�ใหญ*บ�านคลองน้ํา
ใสดังมีรายชื่อต*อไปนี้ 

  1. นายสิบจําปาหรือนายสิบสาลี 2. นายทอก    พลอยมาลี 
 3. นายเคน   พลอยสารี 4. นายสิงห5   เพ่ิมจรัส 
 5. นายบุญมา   จันทะเคลื่อน 6. นายน�อย     สุทธโสม 
 7. นายแดง    ถนอมจิตต5 8. นายเชื้อ  จงเจริญ 
 9. นายบุญ เกษสี  10. นายสุวัฒน5  แกมนิล 
 11. นายวิรัตน5  แกมจินดา 12.นายสิงห5  จันทะเคลื่อน 
 13.นายสีทา บัวคําศรี  14.นายพรมมา  แก�วโกมล 
 15.นายบุญลาส ศรีจันทร5 16.นายธรรมนูญ  รัตนศิล 
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         กํานันตําบลคลองน้ําใส 
  1. นายพุฒิ    แกมนิล  2. นายเหวียน แดงอ*อน 

 3. นายเหลือ เพ่ิมจรัส  4. นายพรมมา   แก�วโกมล 
 5. นายพรมมา บัวคําศรี  6. นายอรุณ เชื้อกลิ่น 
 7. นายบุญเกิด สะพัน 
 

 2.1.2 ด�านกายภาพ 
 
         1) ท่ีตั้งของตําบล 
   องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส ติดชายแดนไทย – กัมพูชา ต้ังอยู*ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต�ของอําเภออรัญประเทศ ระยะห*างจากอําเภออรัญประเทศประมาณ 14 กิโลเมตร 
ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 
 ทิศเหนือติดกับองค5การบริหารส*วนตําบลฟากห�วยและองค5การบริหารส*วนตําบลท*าข�าม 
 ทิศใต�ติดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 
 ทิศตะวันออกติดกับองค5การบริการส*วนตําบลท*าข�ามและประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 
 ทิศตะวันตกติดกับองค5การบริหารส*วนตําบลผ*านศึกและประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 
 
 2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 

         สภาพพ้ืนท่ีเป3นพ้ืนท่ีลาดเอียงท่ีราบเชิงเขาพ้ืนท่ีสาธารณะ,พ้ืนท่ีปqาโดยรอบเขาน�อยสี
ชมพู และมีลําคลองตามธรรมชาติก้ันพรมแดนไทย – กัมพูชามีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ความ
กว�างไม*มากนัก สภาพพ้ืนท่ีส*วนใหญ*เป3นดินเหนียวและดินปนทรายมีแหล*งน้ําดีซ่ึงเหมาะแก*การทํา
การเกษตรครบวงจร และทําไร*ทําสวนผลไม�เนื่องจากเป3นตําบลท่ีอยู*ติดกับประเทศกัมพูชาจึงมีการ
ติดต*อค�าขายระหว*างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนสินค�ากันอยู*เสมอมีแหล*งท*องเท่ียวโบราณสถาน
เหมาะแก*การเป3นแหล*งท*องเท่ียวเชิงนิเวศ ระยะทางห*างจากอําเภออรัญประเทศประมาณ 14 
กิโลเมตรเป3นถนนลาดยางไปมาสะดวก ทุกๆปaจะมีงานประเพณีแห*หอปราสาทผึ้งของชาวไทยญ�อ 
ประชาชนส*วนใหญ*เป3นชาวไทยญ�อ ซ่ึงขยันและประหยัดหมู*บ�านท้ัง 12 หมู*บ�านมีพ้ืนท่ีไม*ห*างกันมาก
นัก มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 66.95 ตารางกิโลเมตร  41,837 ไร* 
 
 2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
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         - ฤดูร�อนเริ่มต้ังแต*เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะร�อนจัดในเดือนเมษายน 
         - ฤดูฝนเริ่มต้ังแต*เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม 
         - ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต*เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ5จะหนาวจัดในเดือนธันวาคม
และเดือนมกราคม 
 

 
รูปท่ี 2.1  แผนท่ี ท่ีตั้งและอาณาเขตตําบลคลองน้ําใส 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/news/data/detail/news_id/41/menu/132 
 
 2.1.5 ลักษณะของดิน 
 
         ลักษณะของดินเป3นดินเหนียวปนทรายมีแหล*งน้ําท่ีมีอยู*ตามธรรมชาติไม*สามารถเก็บ
กักน้ําไว�ใช�ได�ตลอดปaพ้ืนท่ีส*วนใหญ*จึงใช�น้ําฝนเป3นหลักในการทําการเกษตร 
 
 2.1.6 ลักษณะของแหล.งน้ํา 
 
         ประชาชนในตําบลอาศัยแหล*งน้ําจากคลองก้ันพรมแดนตามธรรมชาติ และพ้ืนท่ีตําบล
อยู*สูงกว*าประเทศเพ่ือนบ�านแต*มีป�ญหาไม*มีฝายระหว*างประเทศท่ีถาวรเก็บกักน้ําไว�ใช�ในหน�าแล�ง มัก 
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มีป�ญหาการแย*งน้ํากับประเทศเพ่ือนบ�านแหล*งน้ํามีไม*เพียงพอ 
         1) แหล*งน้ําธรรมชาติ 
   มีลําน้ํา และ ลําห�วย          จํานวน  7 แห*ง 
         2) แหล*งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
   ฝาย    จํานวน   2  แห*ง 
   บ*อน้ําต้ืน   จํานวน  357  แห*ง 
   บ*อโยก    จํานวน  62  แห*ง 
   บ*อบาดาล   จํานวน   67  แห*ง 
   คลองชลประทาน  จํานวน  2 แห*ง 
 
 2.1.7 ลักษณะของไม�และปjาไม� 
 
         ตําบลคลองน้ําใสมีปqาไม�ท่ียังอุดมสมบูรณ5 โดยเฉพาะบริเวณเขาน�อยสีชมพูซ่ึงเป3น
แหล*งท*องเท่ียวสําคัญของตําบลคลองน้ําใสและจังหวัดสระแก�วอีกด�วย 
 
 2.1.8 ด�านการเมือง/การปกครอง 
 
         1) เขตการปกครอง 
   องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส ประกอบด�วยหมู*บ�านจํานวน 12 หมู*บ�าน มี
พ้ืนท่ีอยู*ในองค5การบริหารส*วนตําบลท้ัง 12 หมู*บ�าน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1  
         2) การเลือกตั้ง 
   องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสมีท้ังหมด 12 หมู*บ�าน  แบ*งเป3น 12 เขตเลือกต้ัง 
โดยมีการเลือกต้ังผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค5การบริหารส*วนตําบล ในปa พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังนี้ 
   จํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง  
    - ผู�มีสิทธิเลือกต้ังนายกองค5การบริหารส*วนตําบลจํานวน 3,964 คน มีผู�มาใช�สิทธิ
เลือกต้ัง จํานวน  3,091 คน คิดเป3นร�อยละ 77.98 
    - ผู�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค5การบริหารส*วนตําบล  จํานวน 3,964 คน มีผู�มา
ใช�สิทธิเลือกต้ัง จํานวน  3,091 คน คิดเป3นร�อยละ 77.98 (ข�อมูลเม่ือวันท่ี  12  ตุลาคมพ.ศ. 2556)   
   การเลือกต้ังผู�บริหารและสมาชิกสภาองค5การบริหารส*วนตําบล ในปa พ.ศ. 2556 พบ
ป�ญหาคือ การแข*งขันทางการเมืองค*อนข�างสูง มีจุดท่ีน*าสังเกตคือ มีการย�ายเข�าย�ายออกช*วงท่ีจะมีการ
เลือกต้ัง ไม*ว*าจะเป3นการเลือกผู�ใหญ*บ�าน สมาชิกสภา นายกองค5การบริหารส*วนตําบล โดยเฉพาะ การ
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คัดเลือกผู�ใหญ*บ�าน  การแก�ไขป�ญหาขององค5การบริหารส*วนตําบล คือ ขอความร*วมมือ ผู�นํา  เจ�าหน�าท่ี
ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบให�ระมัดระวัง สอดส*องพฤติกรรมและให�รายงานอําเภอทราบ การรณรงค5
ประชาสัมพันธ5ให�ข�อมูลท่ีถูกต�องเก่ียวกับข�อกฎหมายของการเลือกต้ังท่ีกระทําได�และทําไม*ได�ให�
ประชาชนได�รับทราบป�ญหาต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนองค5การบริหารส*วนตําบลก็ได�พยายามแก�ไข โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท�องถ่ินทุกหมู*บ�านในเขตองค5การบริหารส*วนตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
 
ตารางท่ี  2.1 หมู*บ�านในองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส 

หมู*ท่ี ผู�ปกครอง ตําแหน*ง จํานวนครัวเรือน 

หมู*ท่ี 1 บ�านคลองนํ้าใส นายอาทิตย5 พยาวัง ผู�ใหญ*บ�าน 127 

หมู*ท่ี 2 บ�านเขาน�อยนํ้าซับ นางโชติภัค ตรัสศรี ผู�ใหญ*บ�าน 102 

หมู*ท่ี 3 บ�านสลองคอง นายเฉลียว  กิจสมบูรณ5 ผู�ใหญ*บ�าน 154 

หมู*ท่ี 4 บ�านกุดหิน นายสุรชาติ  ชายสําโรง ผู�ใหญ*บ�าน 289 

หมู*ท่ี 5 บ�านผักกาดฮอง นายสุวิชา  เกิดนํ้าใส ผู�ใหญ*บ�าน 103 

หมู*ท่ี 6 บ�าน อพป.คลองนํ้าใส นายธรรมนูญ  รัตนศิล ผู�ใหญ*บ�าน 130 

หมู*ท่ี 7 บ�านแสนสุข นายบุญเกิด  สะพัน กํานันตําบลคลองนํ้าใส 195 

หมู*ท่ี 8 บ�านใหม*ปากฮ*อง นายอรัญชัย   แกมจินดา ผู�ใหญ*บ�าน 51 

หมู*ท่ี 9 บ�านทุ*งรวงทอง นายจํารูญ   รุนสีงาม ผู�ใหญ*บ�าน 133 

หมู*ท่ี 10 บ�านเขาน�อย นายประสิทธ์ิ  สระเจริญ ผู�ใหญ*บ�าน 154 

หมู*ท่ี 11 บ�านศรีวิไล นายโกวิท  เช้ือปnดตา ผู�ใหญ*บ�าน 195 

หมู*ท่ี 12 บ�านเนินสมบูรณ5 นายธงรบ  บานเย็น ผู�ใหญ*บ�าน 134 

รวม 1,767 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th 
 

 2.1.9 ประชากร 
 
         ข�อมูลประชากรในตําบลคลองน้ําใส พ.ศ. 2562 ดังตารางท่ี 2.2  
ตารางท่ี  2.2 ประชากรในตําบลคลองน้ําใส  

หมู*ท่ี ช่ือหมู*บ�าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

1 บ�านคลองนํ้าใส 189 204 393 

2 บ�านเขาน�อยนํ้าซับ 161 152 313 

3 บ�านสลองคอง 216 206 422 
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หมู*ท่ี ช่ือหมู*บ�าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

4 บ�านกุดหิน 501 517 1,018 

5 บ�านผักกาดฮอง 178 185 363 

6 บ�าน อพป.คลองนํ้าใส 188 210 398 

7 บ�านแสนสุข 309 363 672 

8 บ�านใหม*ปากฮ*อง 76 79 155 

9 บ�านทุ*งรวงทอง 197 202 399 

10 บ�านเขาน�อย 299 298 597 

11 บ�านศรีวิไล 301 315 616 

12 บ�านเนินสมบูรณ5 158 173 331 

 รวม 2,773 2,904 5,677 

ท่ีมา: สํานักทะเบียนราษฎร5 กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 2.1.10 สภาพทางสังคม 
 
         1) การศึกษา 
  ประชากรในเขตองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส ถือได�ว*ามีความรู�ระดับ
ประถมศึกษาอ*านออกเขียนได� และมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  - ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส 
   ครู จํานวน 2 คน คือ นางประไพ  เกตุสุข และ นางรุจี  บุญคง 
   ผู�ช*วยครู/ผู�ดูแลเด็ก จํานวน 1 คน คือ นางนันทิยา บุญคง 
   เด็กเล็ก จํานวน 53 คน เป3นชาย 29 คน และหญิง 24 คน 
   (ข�อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562)  
  - โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 
แห*ง ดังตารางท่ี 2.3    
         2) สภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองน้ําใส 
  องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส ได�จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนข้ึน จํานวน 1 
แห*ง เพ่ือเป3นองค5กรเครือข*ายเชื่อมโยงกลุ*มเด็กและเยาวชนในองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสท่ี
มีการดําเนินงานในด�านต*างๆ เข�าด�วยกันอย*างเป3นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส*งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสซ่ึงในป�จจุบันนี้สภาเด็กและ
เยาวชนเป3นองค5กรนิติบุคคล ภายใต�พระราชบัญญัติส*งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห*งชาติ 
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พุทธศักราช 2550 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสํานักงาน
ต้ังอยู*ท่ี  องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว โดยได�ดําเนินการ
แต*งต้ังคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือส*งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน 
 
ตารางท่ี 2.3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลคลองน้ําใส 

ช่ือสถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
 1. โรงเรียนบ�านกุดหิน 6 6 9 6 9 13 16 6 8 - - - 79 
 2. โรงเรียนบ�านจัดสรรสามัคคี - 12 10 9 5 8 8 10 9 - - - 71 
 3. โรงเรียนบ�านแสนสุข 27 4 9 13 25 22 9 13 5 - - - 127 
 4. โรงเรียน อพป.คลองนํ้าใส - 16 18 16 20 24 25 21 13 35 36 21 245 

รวมท้ังส้ิน 33 38 46 44 59 67 58 50 35 35 36 21 522 

ท่ีมา : ข�อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 2.1.11 สาธารณสุข 
 
         มีโรงพยาบาลส*งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลคลองน้ําใส จํานวน 1 แห*ง 
 2.2.12 อาชญากรรม 
         พ้ืนท่ีตําบลคลองน้ําใส จะไม*ค*อยมีป�ญหาในเรื่องของอาชญากรรม เพราะชาวตําบล
คลองน้ําใสเป3นเครือญาติกัน ถ�อยทีถ�อยอาศัยกัน ช*วยเหลือเก้ือกูลกัน เป3นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส*วน
ใหญ*จะเป3นคนในพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยอยู* ป�ญหาการก*ออาชญากรรมจึงไม*เกิดข้ึน 
 2.1.13 ยาเสพติด 
         ป�ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีมีบ�างเนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลคลองน้ําใสเป3นพ้ืนท่ีติดชายแดน 
ซ่ึงง*ายต*อการลําเลียงยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ�าน แต*มีการปWองกันและปราบปรามอย*างเข�มงวด โดย
องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส ร*วมกับ ตํารวจ ทหาร ทหารพราน ผู�นําท�องท่ี ผู�นําท�องถ่ิน 
ประชาชน และหน*วยงานภาคีต*างๆ ท่ีช*วยกันสอดส*องดูแลอยู*เป3นประจํา และได�มีการฝsกอบรมให�ความรู�
ให�กับผู�นําชุมชน กลุ*มเสี่ยง และเยาวชนท่ีเสี่ยงอาจจะเข�าไปยุ*งเก่ียวกับยาเสพติด มีการจัดการแข*งขัน
กีฬาต�านยาเสพติด การรณรงค5ต*อต�านยาเสพติด ซ่ึงองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสได�จัดกิจกรรม
ในทุกๆ ปa เพ่ือปลูกฝ�งให�เยาวชนใช�เวลาว*างในการเล*นกีฬาไม*เข�าไปยุ*งเก่ียวกับยาเสพติด 
 2.1.14 การสังคมสงเคราะห� 



13 
 

         องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส ได�ดําเนินการด�านสังคมสงเคราะห5 ดังนี้ 
  1) ดําเนินการจ*ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ปqวยเอดส5 
  2) รับลงทะเบียนและประสานงานกับพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย5จังหวัด
สระแก�ว โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3) ประสานการทําบัตรผู�พิการ 
  4) ประสานกับหน*วยงานนิคมสร�างตนเองคลองน้ําใส และพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย5จังหวัดสระแก�ว เพ่ือช*วยเหลือผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�ยากไร� ยากจน ให�การช*วยเหลือเบ้ืองต�น 
  5) ให�ความช*วยเหลือครอบครัวท่ีประสบป�ญหาภัยพิบัติต*างๆ 
  6) ซ*อมแซมบ�านให�ผู�ยากไร� ไม*มีท่ีอยู*อาศัย 
  7) ประสานการให�ความช*วยเหลือของจังหวัด อําเภอ หน*วยงานต*างๆ ท่ีให�การ
สนับสนุน 
  8) จัดต้ังโรงเรียนผู�สูงอายุมีการดําเนินการของชมรมผู�สูงอายุตําบลคลองน้ําใส 
 
 2.1.15 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 
         1) การคมนาคมขนส.ง 
  องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส ไม*มีรถประจําทางวิ่งผ*าน ประชาชนส*วนใหญ*
ใช�รถส*วนตัวเป3นพาหนะในการเดินทางถนนในตําบลส*วนใหญ*เป3นถนนลูกรังมีถนนคอนกรีตใช�ใน
หมู*บ�าน และมีถนนสายทางโครงข*ายทางหลวงท�องถ่ิน รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4  
        2) การไฟฟfา 
  มีไฟฟWาใช�อย*างท่ัวถึงทุกหมู*บ�าน และเกือบครบทุกหลังคาเรือนป�ญหาคือไฟฟWา
สาธารณะยังไม*สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได�ท้ังหมด เนื่องจากมีข�อจํากัดในเรื่องงบประมาณ  
        3) การประปา 
  จํานวนหมู*บ�านในตําบลคลองน้ําใสท่ีมีน้ําประปาใช�มีอยู*ท้ังหมด 12 หมู*บ�าน คือ 
  - หมู*ท่ี 1 มีระบบประปาหมู*บ�าน(อบต.คลองน้ําใสดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 2 มีระบบประปาหมู*บ�าน(อบต.คลองน้ําใสดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 3 มีระบบประปาหมู*บ�าน(คณะกรรมการหมู*บ�านดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 4 มีระบบประปาหมู*บ�าน(คณะกรรมการหมู*บ�านดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 5 มีระบบประปาหมู*บ�าน(คณะกรรมการหมู*บ�านดูแล)  จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 6 มีระบบประปาหมู*บ�าน(อบต.คลองน้ําใสดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 7 มีระบบประปาหมู*บ�าน(คณะกรรมการหมู*บ�านดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
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  - หมู*ท่ี 8 มีระบบประปาหมู*บ�าน(คณะกรรมการหมู*บ�านดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 9 มีระบบประปาหมู*บ�าน(คณะกรรมการหมู*บ�านดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 10 มีระบบประปาหมู*บ�าน(อบต.คลองน้ําใสดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 11 มีระบบประปาหมู*บ�าน(อบต.คลองน้ําใสดูแล) จํานวน  1  แห*ง 
  - หมู*ท่ี 12 มีระบบประปาหมู*บ�าน(อบต.คลองน้ําใสดูแล)   จํานวน  1  แห*ง 
 
ตารางท่ี  2.4 บัญชีสายทางโครงข*ายทางหลวงท�องถ่ิน 

ลํา
ดับ
ท่ี 

รหัสสายทาง ช่ือสายทาง ระยะทาง
ตลอดสาย
ทาง (กม.) 

ประเภทผิวจราจรและความกว�าง ปaที่
ก*อสร�าง 

เขตทาง
กว�าง 
(เมตร) 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง 
(เมตร) 

1 สก.ถ21001 ถนน บ.ทุ*งรวงทอง-บ.จาร5จ ู 3.250 - - 5.00 2536 10 - 12 
2 สก.ถ.21002 ถนน บ.คลองนํ้าใส-กุดหิน 5.920 6.00 4.00 8.00 2536 6 

3 สก.ถ.21003 ถนนรอบเขาน�อยสีชมพ ู 0.700 - 4.00 - 2536 5 - 6 
4 สก.ถ.21004 ถนนหน�าศูนย5เรียนรู� หมู* 3 3.250 - 4.00 5.00 2536 8 – 10 
5 สก.ถ.21005 ถนนบ�านเขาน�อย หมู* 10 

เช่ือม หมู* 4 
2.170 8.00 4.00 - 2536 5 - 6 

6 สก.ถ.21006 ถนนกุดหินปากั้ง หมู* 4 2.770 - 4.00 4.00 2534 6 – 8 
7 สก.ถ.21007 ถนนสายเขาปูน หมู* 4 1.950 - - 4.00 2534 6 - 8 
8 สก.ถ.21008 ถนนสายนาจาร5ออม หมู* 4 2.420 - - 4.00 2534 5 

9 สก.ถ.21009 ถนนสายกุดยายทา หมู* 4 1.650 - - 4.00 2534 5 
10 สก.ถ.210010 ถนนคูเลท หมู* 10 เช่ือม  

หมู* 4 
2.290 - - 4.00 2534 5 - 6 

รวม 26.37      

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/infrastructure/data/index/menu/27 
 
        4) โทรศัพท� 
  ป�จจุบันในพ้ืนท่ีองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสไม*มีโทรศัพท5สาธารณะ 
เนื่องจากประชาชนได�นิยมใช�โทรศัพท5ส*วนบุคคลแทน ซ่ึงสามารถติดต*อสื่อสารได�รวดเร็ว และสามารถ
ใช�ระบบอินเตอร5เน็ตได� เช*น โทรศัพท5มือถือ สําหรับสถานท่ีราชการยังคงใช�ระบบโทรศัพท5พ้ืนฐานใน
การติดต*อสื่อสาร 
        5) ไปรษณีย�หรือการส่ือสารหรือการขนส.ง และวัสดุ ครุภัณฑ� 
  - มีท่ีทําการไปรษณีย5 (ชั่วคราว) จํานวน 1 แห*ง เปnดให�บริการต้ังแต*เวลา 08.00–
16.30 น. ในวันจันทร5 – วันเสาร5 (หยุดวันอาทิตย5 และวันหยุดนักขัตฤกษ5) 
  - มีหอกระจายข*าวประจําหมู*บ�านมีครบท้ัง 12 หมู*บ�าน 
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  - มีบริการให�ใช�อินเตอร5เน็ตฟรี ท่ีสํานักงานองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส 
และอาคารเอนกประสงค5ประจําหมู*บ�าน ทุกหมู*บ�าน 
  - องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสมีวัสดุ ครุภัณฑ5ในการปฏิบัติหน�าท่ี แต*ก็มีบาง
รายการท่ียังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม*เพียงพอวัสดุ ครุภัณฑ5ต*างๆ นั้นมีไว�สําหรับการปฏิบัติ
หน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีองค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน5ของประชาชนเท*านั้นแต*หากประชาชนหรือหน*วยงานอ่ืนมีความต�องการท่ีจะใช� สามารถยื่น
คําร�องขอยืมใช�ได� 
 

 2.1.16 ระบบเศรษฐกิจ 
 
        1) การเกษตร 
  ประชากรในตําบลคลองน้ําใส ส*วนใหญ*ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสําคัญ ได�แก*  
   - ทํานา ถือเป3นผลผลิตท่ีสําคัญและมีชื่อเสียง 
  - ทําไร*  พ้ืนท่ีทําไร*ท่ีปลูกมาเป3นอันดับหนึ่ง คือ ข�าวโพด อ�อย มันสําปะหลัง และ
มะละกอ ตามลําดับ 
  - ทําสวน ประเภทท่ีปลูก คือ มะพร�าว มะม*วง กล�วย ขนุน ส�มโอ มะขามหวาน และ
ลําใย 
        2) การประมง 
  ตําบลคลองน้ําใสไม*มีการทําประมงเป3นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท*านั้น  
        3) การปศุสัตว� 
  การประกอบการในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือนเป3นอาชีพเสริม เช*น การเลี้ยงไก* 
เป3ด โค กระบือ และสุกร  
        4) การบริการ 
  - โรงแรมหรือรีสอร5ท   จํานวน  1  แห*ง 
  - หอพักหรืออพาร5ทเม�นท5   จํานวน  3  แห*ง 
        5) การท.องเท่ียว 
  - มีแหล*งท*องเท่ียวจํานวน 1 แห*ง คือ ปราสาทเขาน�อยสีชมพู 
        6) อุตสาหกรรม 
  - โรงงานอุตสากรรม ประเภทตัดเย็บเสื้อผ�า  จํานวน  1  แห*ง 
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  - โรงงานในครัวเรือน ประเภททําไม�เสียบลูกชิ้น จํานวน  1  แห*ง 
        7) การพาณิชย�และกลุ.มอาชีพ 
  - การพาณิชย5 

  สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน  3  แห*ง 
  ป��มน้ํามันหยอดเหรียญ  จํานวน  5  แห*ง  

  - องค5กร/กลุ*มอาชีพในตําบลคลองน้ําใส 
       ดังตารางท่ี 2.5  
 
ตารางท่ี  2.5 กลุ*มอาชีพในตําบลคลองน้ําใส 

ลําดับท่ี กลุ*มอาชีพ ท่ีตั้ง(หมู*ท่ี) 

1 
กลุ*มผู�ปลูกมันสําปะหลัง  
(นางสาวสมศรี นิมิตสุข) 

หมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส 

2 กลุ*มผู�เลี้ยงหมู หมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส 
3 กลุ*มผู�ปลูกมันสําปะหลัง 

(นายสมบุญ หม่ืนมะเริง) 
หมู*ท่ี 2 บ�านเขาน�อยน้ําซับ 

4 กลุ*มเลี้ยงโคพันธ5พ้ืนเมือง หมู*ท่ี 2 บ�านเขาน�อยน้ําซับ 
5 กลุ*มสตรีแม*บ�านเพ่ือการผลิต หมู*ท่ี 3 บ�านสลองคอง 
6 กลุ*มปลูกพริก  หมู*ท่ี 4 บ�านกุดหิน 
7 กลุ*มเลี้ยงสุกร หมู*ท่ี 4 บ�านกุดหิน 
8 กลุ*มออมทรัพย5เพ่ือการผลิต หมู*ท่ี 5 บ�านผักกาดฮอง 
9 กลุ*มผู�เลี้ยงหมู (กลุ*มท่ี 2) หมู*ท่ี 6 บ�านเขาน�อย 
10 กลุ*มทําการเกษตร หมู*ท่ี 6 บ�าน อพป.คลองน้ําใส 
11 กลุ*มเกษตรเพ่ือการผลิต หมู*ท่ี 7 บ�านแสนสุข 
12 กลุ*มซ้ือปุ�ยเพ่ือการเกษตร หมู*ท่ี 8 บ�านใหม*ปากฮ*อง 
13 กลุ*มเลี้ยงสุกร หมู*ท่ี 8 บ�านใหม*ปากฮ*อง 
14 กลุ*มผู�เลี้ยงหมู (กลุ*มท่ี 1) หมู*ท่ี 9 บ�านทุ*งรวงทอง 
15 กลุ*มซ้ือปุ�ยเพ่ือการผลิต หมู*ท่ี 9 บ�านทุ*งรวงทอง 
16 กลุ*มผู�เลี้ยงโค หมู*ท่ี 10 บ�านเขาน�อย 
17 กลุ*มซ้ือปุ�ยเพ่ือการผลิต หมู*ท่ี 11 บ�านศรีวิไล 
18 กลุ*มเกษตรเพ่ือการผลิต หมู*ท่ี 12 บ�านเนินสมบูรณ5 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/economy/data/index/menu/26 
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        8) แรงงาน 
  แรงงานส*วนใหญ*จะมีอายุอยู*ในช*วง 18 – 60 ปa อยู*ในกําลังแรงงาน แต*ค*าแรงใน
พ้ืนท่ีตํ่ากว*าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด�านการเกษตร ประชากรอายุระหว*าง 25– 50 ปa 
บางส*วน ไปรับจ�างทํางานนอกพ้ืนท่ี ป�ญหาท่ีพบคือ ประชากรต�องไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห�างร�านใหญ*ๆ เพราะในพ้ืนท่ีไม*มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ�าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีส*วนมากเป3นท่ีอยู*อาศัย ป�ญหานี้ยังไม*สามารถแก�ไขได�ส*วนแรงงานในภาค
การเกษตรส*วนใหญ*จะใช�แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ�านซ่ึงสามารถเดินทางเข�าออกสะดวกและมีราคา
ถูกกว*าแรงงานจากในพ้ืนท่ี เพ่ือช*วยลดต�นทุนในการเกษตรได� 

 
 2.1.17 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 
        1) การนับถือศาสนา 
  ตําบลคลองน้ําใสนับถือศาสนาพุทธ  ซ่ึงมีวัด และสํานักสงฆ5  จํานวน 9 แห*ง ดังนี้ 
   1. วัดเขาน�อย (สีชมพู)   หมู*ท่ี 1  บ�านคลองน้ําใส 
   2. วัดกุดหิน    หมู*ท่ี 4  บ�านกุดหิน 
    3. วัดเกิดน้ําใส    หมู*ท่ี 5  บ�านผักกาดฮอง 
   4. วัดปqาอรัญวาสี      หมู*ท่ี 6  บ�านคลองน้ําใส 
   5. วัดแสนสุข    หมู*ท่ี 7  บ�านแสนสุข 
   6. วัดบ�านใหม*ปากฮ*อง   หมู*ท่ี 8 บ�านใหม*ปากฮ*อง 
   7. วัดหลวงพ*อหลักคํา   หมู*ท่ี 9  บ�านทุ*งรวงทอง 
   8. วัดสุทธาวาส    หมู*ท่ี 9  บ�านทุ*งรวงทอง 
   9. สวนธรรมโพธิญาณ (บ�านเขาน�อย) หมู*ท่ี 10 บ�านเขาน�อย 
        2) ประเพณีและงานประจําปX 
  งานประเพณีสําคัญของตําบลคลองน้ําใส ได�แก* 
   1. งานประเพณีสงกรานต5 รดน้ําขอพรผู�สูงอายุ 
   2. งานประเพณีทําบุญข้ึนเขา  
   3. งานประเพณีหล*อเทียนเข�าพรรษา 
   4. งานประเพณีแห*หอปราสาทผึ้ง  
   5. งานประเพณีลอยกระทง 
   6. งานบุญเข�าพรรษา 
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   7. งานบุญออกพรรษา 
   8. ประเพณีบุญข�าวประดับดิน 
   9. ประเพณีสารทเดือนสิบ 
        3) ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

 - ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน   
  ตําบลคลองน้ําใสมีภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีคนในชุมชนร*วมกันอนุรักษ5ไว�เพ่ือให�ชนรุ*น
หลังได�สืบทอดจากรุ*นสู*รุ*น ดังตารางท่ี 2.6 ถึง ตารางท่ี 2.10 แสดง ภูมิป�ญญาท�องถ่ินในด�าน
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด�านการแพทย5แผนไทย ด�านศิลปกรรม ด�านภาษาและวรรณกรรม และ
ด�านปรัชญา ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  2.6 ด�านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  

ลําดับท่ี ชื่อภูมิป�ญญา ผู�สืบทอดภูมิป�ญญา ท่ีอยู* 
1 ร�อยพวงมาลัยดอกรัก นางสาวบุดดี นิมิตรสุข 22 หมู*1 
2 ป��นดินเหนียว นางสาวบุดดี นิมิตรสุข 22 หมู* 1 
3 สานปลาตะเพียนด�วยใบมะพร�าว นางน�อย กอนแสง 94 หมู* 7 
4 สานนกด�วยใบมะพร�าว นางน�อย กอนแสง 94 หมู* 7 
5 ทําว*าว นางสาวสมศรี นิมิตสุข 91 หมู* 9 
6 เดินกะลามะพร�าว นางสาวสมศรี นิมิตสุข 91 หมู* 9 

7 ม�าก�านกล�วย นางสาวสมศรี นิมิตสุข 91 หมู* 9 

8 ลูกข*าง นางสาวสมศรี นิมิตสุข 91 หมู* 9 

9 การทําดอกผึ้ง นางสาววารินทร5เกษชม 81 หมู* 9 
10 กระปุกออมสินจากไม�ไผ* นางสาววารินทร5เกษชม 81 หมู* 9 
11 บายศรี นางสาววารินทร5เกษชม 81 หมู* 9 
12 กระทงใบตอง นางสาววารินทร5เกษชม 81 หมู* 9 
13 พวงมะโหตร นางสมจิตร5เกษสอน 152 หมู* 11 
14 ลูกมะโหตร นางสมจิตร5เกษสอน 152 หมู* 11 
15 ทําหอปราสาทผึ้ง นายบุญเรือง แก�วโกมล 33 หมู* 1 
16 สานข�องใส*ปลา นายพิศาล นวลเผื่อน 81 หมู* 12 
17 สานสวิงตักปลาด�วยไม�ไผ*  นายพิศาล นวลเผื่อน 81 หมู* 12 
18 บายศรี นางอุดม เกตุสอน 32/1 หมู* 3 
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ลําดับท่ี ชื่อภูมิป�ญญา ผู�สืบทอดภูมิป�ญญา ท่ีอยู* 
19 เฟอร5นิเจอร5จากไม�ไผ* นายอําภัย บุญมาพงษ5 117 หมู* 4 
20 ไม�กวาดดอกหญ�า นายสวิง โชติอุดม 63 หมู* 3 
21 การทอผ�า นางวาสนา ออกเอก 23 หมู* 6 
22 ทําเครื่องหมายข�าราชการ นางนวนจันทร5 ศรีผา 137 หมู* 1 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/social/data/index/menu/25 
 
ตารางท่ี  2.7 ด�านการแพทย5แผนไทย 
ลําดับท่ี ชื่อภูมิป�ญญา ผู�สืบทอดภูมิป�ญญา ท่ีอยู* 

1 นวดแผนไทย นางพะยอม มา 146 หมู* 4 
2 นวดแผนไทย นางสุดารัตน5 งามงด 31 หมู* 4 
3 นวดแผนไทย นางอําไพ ผลเต็ม 127 หมู* 4 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/social/data/index/menu/25 
 
ตารางท่ี  2.8 ด�านศิลปกรรม 
ลําดับท่ี ชื่อภูมิป�ญญา ผู�สืบทอดภูมิป�ญญา ท่ีอยู* 

1 ศิลปะการแสดงหมดแคน นายจําลอง  กําไร 31 หมู* 1 
2 ศิลปะการแสดงหมดแคน นางโสภาวรรณ พลอยมาลี 90 หมู* 7 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/social/data/index/menu/25 
 
ตารางท่ี  2.9 ด�านภาษาและวรรณกรรม 
ลําดับท่ี ชื่อภูมิป�ญญา ผู�สืบทอดภูมิป�ญญา ท่ีอยู* 

1 ภาษากัมพูชา นายบุญมา แย�มศรี 177 หมู* 1 
2 ภาษาถ่ิน (ภาษาโซ*) นางจิตรชวน  เชื้อดี 90 หมู* 3 
3 ภาษาถ่ิน (ภาษาญ�อ) นายเชน บุญมาพงษ5 26 หมู* 4 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/social/data/index/menu/25 
 
ตารางท่ี  2.10 ด�านปรัชญา 
ลําดับท่ี ชื่อภูมิป�ญญา ผู�สืบทอดภูมิป�ญญา ท่ีอยู* 

1 พิธีกรทางศาสนา นายสุวิชา เกิดน้ําใส 63 หมู* 5 
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ลําดับท่ี ชื่อภูมิป�ญญา ผู�สืบทอดภูมิป�ญญา ท่ีอยู* 
2 พิธีกรทางศาสนา นายสันติ เกษจํารุณ 199 หมู* 3 
3 พิธีกรทางศาสนา นายวินัย เกษจํารุณ 17 หมู* 2 
4 พิธีกรทางศาสนา นายบุดดี เกตุสายเมือง 5 หมู* 1 
5 พิธีกรทางศาสนา นายพรมมี บัวกีบ 95 หมู* 1 
6 พิธีกรทางศาสนา นายผ*อง เกตุสอน 152 หมู* 11 
7 พิธีกรทางศาสนา นายพิชิต เกษแจ�ง 111 หมู* 4 
8 พิธีกรทางศาสนา นายพรชัย บัวคําศรี 89 หมู* 10 

ท่ีมา : http://klongnumsai.go.th/public/social/data/index/menu/25 
 
  - ภาษาถ่ิน  
  ส*วนมากร�อยละ 90 ประชาชนส*วนใหญ*เป3นชาวไทยญ�อใช�ภาษาญ�อในการสื่อสาร 
และมีการสื่อสารด�วยภาษาอีสาน ภาษาไทยบ�าง 
        4) สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - ร�านจําหน*ายของท่ีระลึก ด�านหน�าวัดเขาน�อยสีชมพู 
  - ร�านจําหน*ายผลิตภัณฑ5จากเส�นพลาสติก และผลิตภัณฑ5จากซองกาแฟ ต้ังอยู*ท่ี หมู*
ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส 
 
 2.1.18 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
        1) น้ํา 
  น้ําท่ีใช�ในการอุปโภค-บริโภค เป3นน้ําท่ีได�จากน้ําฝน แหล*งน้ําธรรมชาติและแหล*งน้ํา
ท่ีสร�างข้ึนเอง ได�แก* ลําน้ํา คลอง ลําห�วย สระน้ํา บ*อบาดาล  
        2) ปjาไม� 
  ปqาไม�ของตําบลคลองน้ําใสยังมีความอุดมสมบูรณ5 ซ่ึงในพ้ืนท่ีเป3นการทําการเกษตร
ทําให�สภาพปqาไม�ยังมีความอุดมสมบูรณ5อยู*มาก 
        3) ภูเขา 
  ตําบลคลองน้ําใสมีเขาน�อยสีชมพู ซ่ึงเป3นแหล*งโบราณสถานท่ีสําคัญของตําบลคลอง
น้ําใส เป3นสถานท่ีท*องเท่ียวสําคัญของจังหวัดสระแก�ว 
        4) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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  ในพ้ืนท่ีขององค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใสส*วนมากเป3นพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก  
เป3นท่ีนาไร* สวน ท่ีอยู*อาศัย ร�านค�า สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กน�อยท่ีเป3น
พ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ก็ได�แก* ดิน น้ํา ต�นไม� อากาศท่ีไม*มีมลพิษ ป�ญหาคือ 
เนื่องจากว*าพ้ืนท่ีบางส*วนเป3นดินเค็ม น้ําใต�ดินก็เค็ม หรือไม*ก็เป3นน้ํากร*อย ไม*สามารถท่ีจะนําน้ําจาก
ใต�ดินมาใช�ในการอุปโภคบริโภคได� ต�องอาศัยน้ําดิบจากแหล*งอ่ืนและน้ําฝนน้ําในการเกษตรก็ต�องรอ
ฤดูฝน มีแหล*งน้ําใช�ในการเกษตรไม*เพียงพอ ป�ญหาคือยังไม*สามารถหาแหล*งน้ําสําหรับการเกษตรได�
เพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนท่ีส*วนมากเป3นของประชาชน เอกชน โครงการปลูกต�นไม�ในวันสําคัญต*างๆ ในพ้ืนท่ี
ของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน5ให�ร*มรื่นสวยงาม เป3นท่ีพักผ*อนหย*อนใจของประชาชน 
ฯลฯ 
 

2.2 ประเด็นการเรียนรู�จากประสบการณ�จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) ของหมู.ที่ 1 
ตําบลคลองนํ้าใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว 
 
 ประเด็นการเรียนรู�จากประสบการณ5จริงในพ้ืนท่ี (Action Learning) คือ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนหมู*ท่ี 1 ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�วโดยการ
สร�างกลุ*มอาชีพให�กับประชาชนกลุ*มเปWาหมาย จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาได�พบผู�นําและประชาชนหมู*ท่ี 1
บ�านคลองน้ําใสได�เก็บข�อมูลพ้ืนฐานดังต*อไปนี้ 
  
 2.2.1 ประวัติหมู.ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศจังหวัด
สระแก�ว 
 
        ในอดีตบ�านคลองน้ําใสเดิมหมู*บ�านนี้ต้ังอยู*ริมฝ�lงคลองน้ําใส อพยพมาจากเมืองเวียง
จันทร5หลวงพระบางประชาชนเป3นคนไทยน�อย  อพยพมาทํากินเดินทางมากับทับหลวงมา
ทางใต�ประชาชนกลุ*มนี้ได�อพยพมาพร�อมกันหลายกลุ*ม มีกลุ*มไทยใหญ* ไทยน�อย อพยพมาพร�อมพระ
แก�วพระบาง มาต้ังถ่ินฐานบ�านเรือนอยู*หลายแห*ง และล*นถอยมาเรื่อยๆ จนถึงฝ�lงตะวันออกคลองน้ํา
ใสไทยเดิม เรียกว*าห�วยใส เพราะว*าน้ําในคลองนี้ไหลมาจากภูเขาท�องน้ําจึงใสไหลเย็นสามารถมองเห็น
ตัวปูปลาเหตุผลในการเลือกหมู*บ�าน การเริ่มต�น ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการขยายตัวของหมู*บ�าน
ชุมชนบ�านคลองน้ําใสเป3นชุมชนท่ีอพยพมาจากประเทศลาวเมืองเวียนจันทร5อพยพมาทํากินเดินทาง
มากับทับหลวงมาทางใต�และได�อพยพมาจากหมู*บ�านเก*าคือบ�านทุ*งรวงทองงาน เดิมเป3นชาว
ไทยญ�อมีการต้ังรกรากอยู*ติดชายแดนกัมพูชา โดยมีลําคลองเล็กๆ ก้ันเขตแดนระหว*างกัมพูชามีภัย
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สงครามของประเทศกัมพูชาในปa พ.ศ. 2518 ซึ่งมาจากหลายหมู*บ�าน ตั้งแต* ปa พ.ศ. 2522-
2552  
 ในป�จจุบันประชาชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศจังหวัด
สระแก�ว มีผู�นํา คือผู�ใหญ*บ�านชื่อ นายอาทิตย5 พยาวัง ครัวเรือนท้ังหมดบ�านคลองน้ําใสหมู* 1 มีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น 127 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรจํานวน 393 คน เป3นชายจํานวน 189 คน หญิง
จํานวน 204 คน มีแหล*งน้ําประปาครัวเรือนท่ีใช�น้ําประปาตลอดปa จํานวน 127 ครัวเรือน คิดเป3นร�อย
ละ 100 มีน้ําสะอาดด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปa จํานวน 127 ครัวเรือน คิดเป3นร�อยละ 100 มีน้ํา
ใช�เพียงพอตลอดปa  
        จากการเรียนรู�ประสบการณ5จริงในพ้ืนท่ีในวันท่ี 19-20 ธันวาคม 2561 ได�สัมภาษณ5
ผู�นําชุมชนคือ นายทองพูน เชื้อเจริญ ผู�ใหญ*บ�านและนางพัดชดุง ผู�ช*วยผู�ใหญ*บ�าน(ในขณะนั้น) และ
ประชาชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2.2 จากการเก็บข�อมูลพบว*า  เม่ือสังคม
เปลี่ยนแปลงไปเข�าสู*ยุคอุตสาหกรรมทําให�คนหนุ*มสาวเดินทางเข�ากรุงเทพเพ่ือรับจ�างทํางานและ
ทํางานทีประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา ประมาณร�อยละ 40 ของประชาชนในหมู*บ�านและท่ีอาศัยอยู*ใน
ชุมชนร�อยละ 60 เป3นผู�สูงอายุท่ีเลี้ยงหลานอยู*บ�านและไม*มีงานทําว*างงานยังขาดอาชีพ ซ่ึงเป3นผู�ไม*มี
รายได� เคยมีหน*วยงานของรัฐมาส*งเสริมอาชีพแต*ไม*ยั่งยืนเพราะชุมชนไม*มีความรู� ดังนั้น การลงพ้ืนท่ี
ในครั้งนี้จึงได�จัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและศึกษาประเด็นการ
เรียนรู�ประสบการณ5จริงในพ้ืนท่ีเพ่ือหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตตามประเด็นความต�องการของ
ชุมชนอย*างแท�จริง ดังนั้นการแก�ป�ญหาความยากจนให�บรรลุเปWาหมายต�องพัฒนาคนท่ียากจนก*อนให�
มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได� ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 จึงจัดให�มี
โครงการเพ่ือดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตอย*างเร*งด*วน จากป�ญหาท่ีพบทีมอาจารย5ท่ีลงพ้ืนท่ี
แก�ป�ญหาความยากจนร*วมกับผู�ใหญ*บ�าน ผู�ช*วยผู�ใหญ*บ�านมีการคัดเลือกครัวเรือนท่ีมีรายได�ต่ํามีชุมชน 
จํานวน 7 ครัวเรือน ร*วมปฏิบัติการจัดกิจกรรมโดยใช�เครื่องมือเป3นแบบสัมภาษณ5ในการเก็บข�อมูล 
และโอ*งชีวิต แผนท่ีเดินดินชุมชน ปฏิบัติการเพ่ือให�ได�ข�อมูลครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดจํานวน 7 
ครัวเรือน เม่ือได�ครัวเรือนเปWาหมายแล�วทีมงานลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีอยู*อาศัยและการประกอบอาชีพ 
จากการสัมภาษณ5 7 ครัวเรือน ต�องการให�มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5
แก�ป�ญหาด�วยการสร�างอาชีพจากวัตถุดิบท่ีมีอยู*ในแหล*งธรรมชาติของชุมชนคือ มันแปรรูป ดังนั้นทีม
อาจารย5ท่ีลงพ้ืนท่ีจึงนําข�อมูลดังกล*าวมาวางแผนในการแก�ป�ญหาความยากในเฟสท่ี 2 ด�วยการสร�าง
อาชีพให�กับชุมชนเพ่ือให�เกิดความยั่งยืนต*อไป 
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รูปท่ี 2.2.เก็บข�อมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยการปฏิบัติการและสัมภาษณ5ชุมชน 

 
 2.2.2 ข�อมูลท่ัวไปของชุมชนหมู.ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส 
        ดังรูปท่ี 2.3 แผนท่ีเดินดินของชุมชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส 

 
รูปท่ี 2.3  แผนท่ีเดินดิน 
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        1) ข�อมูลด�านสภาพนิเวศวิทยา  
    1. สภาพทางภูมิประเทศ (พิกัด แหล*งน้ํา ปริมาณน้ําฝน ภูเขา ปqาไม� อากาศ ดิน 
ฯลฯ) 
    2. ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีเป3นพ้ืนท่ีราบพ้ืนสาธารณะ จะมีพ้ืนท่ีปqา
โดยรอบและมีคลองตามธรรมชาติก้ันพรมแดนไทย – กัมพูชามีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ความ
กว�างไม*มากนักสภาพพ้ืนท่ีส*วนใหญ*เป3นดินเหนียวและดินปนทรายมีแหล*งน้ําดีซ่ึงเหมาะแก*การทํา
การเกษตรครบวงจร และทําไร*ทําสวนผลไม�เนื่องจากเป3นหมู*บ�านท่ีอยู*ติดกับกัมพูชาจึงมีการติดต*อ
ค�าขายระหว*างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนสินค�ากันอยู*เสมอ มีแหล*งท*องเท่ียวโบราณสถานเหมาะ
แก*การเป3นแหล*งท*องเท่ียวเชิงนิเวศระยะทางห*างจากอําเภออรัญประเทศประมาณ 14 กิโลเมตรเป3น
ถนนลาดยางไปมาสะดวก ทุกๆ ปaจะมีงานประเพณีแห*หอปราสาทผึ้งของชาวไทยญ�อ ประชาชนส*วน
ใหญ*เป3นชาวไทยญ�อ ซ่ึงขยันและประหยัดหมู*บ�านท้ัง 12 หมู*บ�านมีพ้ืนท่ีไม*ห*างกันมากนัก  
    3. ลักษณะภูมิประเทศ  
  - ฤดูร�อนเริ่มต้ังแต*เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะร�อนจัดในเดือนเมษายน 
  - ฤดูฝนเริ่มต้ังแต*เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม 
  - ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต*เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ5จะหนาวจัดในเดือน
ธันวาคมและเดือนมกราคม 
     3.1 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินเป3นดินเหนียวปนทรายมีแหล*งน้ําท่ีมีอยู*ตาม
ธรรมชาติไม*สามารถเก็บกับน้ําไว�ใช�ได�ตลอดปa พ้ืนท่ีส*วนใหญ*จึงใช�น้ําฝนเป3นหลักในการทําการเกษตร 
     3.2 ลักษณะของแหล*งน้ํา ประชาชนในชุมชนบ�านคลองน้ําใสหมู* 1 อาศัยแหล*งน้ํา
จากคลองก้ันพรมแดนตามธรรมชาติ และพ้ืนท่ีตําบลอยู*สูงกว*าประเทศเพ่ือนบ�านแต*มีป�ญหาไม*มีฝาย
ระหว*างประเทศท่ีถาวรเก็บกับน้ําไว�ใช�ในหน�าแล�ง มักมีป�ญหาการแย*งน้ํากับประเทศเพ่ือนบ�านแหล*ง
น้ํามีไม*เพียงพอ แหล*งน้ําธรรมชาติ เช*น มีลําน้ําและลําห�วย และมีแหล*งน้ําท่ีสร�างข้ึน เช*น ฝาย บ*อน้ํา
ต้ืน บ*อบาดาล สระ คลองชลประทาน 
  ตารางท่ี 2.11 แสดงข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากรของหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส 
พ.ศ. 2562 
ตารางท่ี 2.11 จํานวนประชากรของหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส พ.ศ. 2562 
หมู*ท่ี ชื่อหมู*บ�าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรือน 

1 บ�านคลองน้ําใส 189 204 393 127 
ท่ีมา : สํานักทะเบียนราษฏร5 กรมการปกครอง พ.ศ. 2562 
 
        2) ข�อมูลด�านสภาพพ้ืนฐานด�านการเกษตร 
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  อาชีพของประชากรในหมู* 1 บ�านคลองน้ําใสในด�านเกษตรกรรมในการเพาะปลูก
และหาปลา ดังตารางท่ี 2.12 
 
ตารางท่ี 2.12 ปฏิทินอาชีพของหมู� 1 บ�านคลองน้ําใส  

ลําดับ เดือน กิจกรรม/ เศรษฐกิจ 
1 มกราคม นวดข�าว/ เก็บลําไย/ ปลูกแคนตาลูป/ ขุดมันแกลบ/ เก็บดอกโสน/ 

หาปลา 
2 กุมภาพันธ5 เก็บผักหวานปqา/ เก็บดอกกระเจียว/ ไปรับจ�างทํางานนอกสถานท่ี/ 

แรงงานก*อสร�าง/ หาปลา 
3 มีนาคม ไปรับจ�างทํางานนอกพ้ืนท่ี/ ปลูกผัก/ ปลูกแตง/ หาปลา 

4 เมษายน ไปรับจ�างทํางานนอกพ้ืนท่ี/ ปลูกถ่ัวฝ�กยาว/ ข�าวโพด/ แตงไทย/ 

แตงกวา/ หาปลา 
5 พฤษภาคม ไถนา/ หว*านข�าว/ ปลูกมันเทศ/ ปลูกผักกาด/ หาปลา 

6 มิถุนายน ขุดหน*อไม�/ ไถนา/หว*านข�าว/ ปลูกมันเห็บ/ หาปลา 

7 กรกฎาคม ขุดมันน้ํา/ หาปลา 

8 สิงหาคม ยกยอหาปลา/ หาปลา 

9 กันยายน ยกยอหาปลา/ เก็บเห็ดปลวก/ หาปลา 
10 ตุลาคม เลี้ยงด�วงมะพร�าว/ เก็บเห็ดปลวก/ เลี้ยงจิ้งหรีด/ เลี้ยงแมงกระชอน/ 

หาปลา 
11 พฤศจิกายน เก่ียวข�าว/ ขุดมันเพ่ิม/ ขุดมันเห็บ/ หาปลา 
12 ธันวาคม เก่ียวข�าว/ ขุดมันเพ่ิม/ เก็บดอกสะเดา/ หาปลา 

 
        3) ข�อมูลด�านประชากร 
  1. จํานวนครัวเรือน  จํานวนประชากร  เพศ  อายุพบว*า จํานวนครัวเรือนผู�ตอบแบบ
สํารวจ พบว*า มีผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 33 คน แบ*งเป3นเพศชาย จํานวน 12 คน คิดเป3นร�อยละ 
36.36 เพศหญิง จํานวน 21 คน คิดเป3นร�อยละ 63.64 
  2. การเปลี่ยนแปลงประชากร  เช*น การเกิดจะมีคนเกิดน�อยครัวเรือนหนึ่งจะมีลูก 
2-3 คน การตายมีจํานวนน�อย และการย�ายถ่ินคนส*วนใหญ*ในชุมชนจะไม*ย�ายถ่ินฐานไปท่ีอ่ืน 
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  3. ประเภทกลุ*มชาติพันธุ5ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด�านวัฒนธรรมของชาติพันธุ5นั้นๆชุมชน
บ�านคลองน้ําใสคนส*วนใหญ*อพยพมาจากท่ีอ่ืนและมาจากหลายท่ีมาอยู*รวมกันเป3นชุมชน ดังนั้น 
วัฒนธรรมชาติพันธุ5ก็แตกต*างกันจึงเกิดป�ญหาขัดแย�งกันเพราะไม*ได�มาจากเครือญาติเดียวกันใน
หมู*บ�าน จึงมีหลายกลุ*มเกิดข้ึน 
 
        4) ข�อมูลด�านสาธารณูปโภคของหมู.บ�าน 
  1. การคมนาคม  การติดต*อสื่อสารภายในและภายนอกหมู*บ�านมีถนนส*วนใหญ*เป3น
ถนนคอนกรีต บางส*วนเป3นถนนลูกรัง และมีถนนลาดยางแอสฟ�สติค 1 สาย เชื่อมต*อถนนหลัก 
  2. การมีไฟฟWาใช�ในหมู*บ�านและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต*อชุมชนมีไฟฟWาใช�อย*างท่ัวถึง
เกือบทุกหลังคาเรือน ป�ญหาคือไฟฟWาสาธารณะยังไม*สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได�ท้ังหมด 
  3. การมีประปาหมู*บ�านและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต*อชุมชนมีระบบประปาหมู*บ�าน 
(อบต.คลองน้ําใสดูแล) 
  4. การเข�าถึงอินเทอร5เน็ตและการใช�ประโยชน5จากอินเทอร5เน็ตมีการใช�อินเตอร5เน็ต
เป3นบางครัวเรือน ไม*มีการใช�ประโยชน5จากอินเตอร5เน็ต 
 
        5) ข�อมูลด�านสังคม 
  1. ลักษณะของครอบครัว  เป3นครอบครัวส*วนใหญ*ครอบครัวเด่ียวอยู*รวมกัน  
  2. ความสัมพันธ5ระหว*างสมาชิกครอบครัวซ่ึงไปทํางานท่ีอ่ืนสมาชิกในครอบครัวส*วน
ใหญ*ไปทํางานท่ีอ่ืนก็จะมีผู�สูงอายุอยู*บ�านลูกหลานไปทํางานต*างจังหวัดกันหมด 
  3. การรวมกลุ*มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชนนั้นมีการแบ*งกลุ*มกัน
ยังไม*เป3นน้ําหนึ่งอันเดียว  
 
        6) ข�อมูลด�านศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือ และการสันทนาการ 
  1. มีชื่อวัดเขาน�อยสีชมพู เป3นวัดท่ีคนในชุมชนไปร*วมทําบุญ 
  2. ข�อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน แบ*งตามเดือนในหนึ่งปa ดังตารางท่ี 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13 ข�อมูลวัฒนธรรมแบ*งตามเดือน 
ลําดับ เดือน วัฒธรรม 

1 มกราคม บุญปaใหม* 

2 กุมภาพันธ5 บุญขวัญข�าว/ บุญมาฆบูชา/ สู*ขวัญข�าว 
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ลําดับ เดือน วัฒธรรม 

3 มีนาคม บุญเผวส 

4 เมษายน สงกรานต5 

5 พฤษภาคม วิสาขบูชา/ ประเพณีข้ึนเขาน�อยบวงสรวงไหว�เจ�าพ*อเขาน�อย 

6 มิถุนายน บุญกลางบ�านเรียนขวัญหมู*บ�าน 

7 กรกฎาคม บุญเข�าพรรษา 

8 สิงหาคม บุญข�าวประดับดิน/ สารทลาว/ สารทพรวน 

9 กันยายน บุญข�าวสาก/ สารทไทย 

10 ตุลาคม แห*หอปราสาทผึ้ง/ บุญออกพรรษา/ ตักบาตรเทโว 

11 พฤศจิกายน ลอยกระทง/ บุญกฐิน 

12 ธันวาคม บวชชีพราหมณ5/ บวงสรวงเจ�าพ*อเสือ/ บวงสรวงเจ�าพ*อตาก 

 
 



 

บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู�จากประสบการณ�จริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

 โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว มีข้ันตอนและแผนการ
การดําเนินโครงการดังนี้ 1) ข้ันศึกษาประชากรและกลุ*มตัวอย*าง 2) การศึกษาเครื่องมือท่ีใช�ในการ
ดําเนินโครงการและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3) การวิเคราะห5ข�อมูล 4) แผนกิจกรรมการดําเนิน
โครงการ 5) แผนการดําเนินโครงการ 

 
3.1 วิธีการดําเนินโครงการ 
 
 การดําเนินโครงการครั้งนี้เป3นโครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป�ญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู*ท่ี 1 โดยวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ เพ่ือให�สามารถตอบป�ญหา
ของการวิจัยได�อย*างครอบคลุมและถูกต�องตามวัตถุประสงค5 โดยแบ*งการวิจัยออกเป3น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 สํารวจข�อมูลเบ้ืองต�นเชิงพ้ืนท่ีในบริบทชุมชนและป�ญหาของชุมชนหมู* 1 บ�านคลอง
น้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว 
 ระยะท่ี 2 ปฏิบัติการเสริมสร�างความรู�ทักษะด�านแปรรูปมันให�กับกลุ*มเปWาหมายเป3นการสร�าง
อาชีพเป3นการเพ่ิมรายได�ให�กับกลุ*มเปWาหมาย เพ่ือแก�ป�ญหาความยากจนให�กับครัวเรือนกลุ*มเปWาหมาย  
  
3.2 ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
 
 3.2.1  ประชากร ได�แก* ครัวเรือนในชุมชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภอ
อรัญประเทศ จํานวน 393 คน 
 3.2.2  กลุ*มตัวอย*าง  
  ระยะท่ี 1 กลุ*มตัวอย*างในการดําเนินโครงการระยะนี้จากการสุ*มกลุ*มตัวอย*างมา
จํานวน 65 คน เพ่ือเก็บข�อมูลเก่ียวกับบริบทชุมชนและป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  
  ระยะท่ี 2 กลุ*มตัวอย*างในการดําเนินโครงการครั้งนี้ได�แก* กลุ*มเปWาหมาย จํานวน 7 
ครัวเรือน เลือกแบบเจาะจงจากประชาชนท่ีมีความยากจนเพราะเป3นโครงการแก�ป�ญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู*ท่ี 1  
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3.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการดําเนินโครงการ 
 

 เครื่องมือท่ีใช�ในการดําเนินโครงการประกอบด�วย 1) แบบสัมภาษณ5เชิงลึก (In-depth 
interview) เป3นการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพเป3นคําถามเพ่ือกระตุ�นให�ประชาชนเกิดตอบคําถาม
และเล*าเรื่องราวประวัติความเป3นมาของชุมชนต้ังแต*การต้ังรกรากจนถึงป�จจุบัน และป�ญหาของชุมชน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีแท�จริง 2) โอ*งชีวิต เป3นการสํารวจรายได�และค*าใช�จ*ายของ
ชุมชนเพ่ือเก็บข�อมูลในการคัดเลือกกลุ*มเปWาหมาย 3)  แผนท่ีเดินดิน เป3นการศึกษาพ้ืนท่ีต้ังบ�านเรือน
ของชุมชน 4) การวิเคราะห5ชุมชนโดยใช�เทคนิค SWOT   
 
3.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมแบ*งออกเป3น 2 ประเภท ได�แก* 
 3.4.1 ข�อมูลทุติยภูมิ ได�ทําการเก็บรวบรวมมาจากเอกสารงานวิจัยเป3นเอกสารข�อมูลจาก
องค5การบริหารส*วนตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว เอกสารรายงานข�อมูล
ท่ัวไปของตําบล และวารสารท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
 3.4.2  ข�อมูลปฐมภูมิ ได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ5เชิงลึก การใช�เครื่องมือ 
โอ*งชีวิต แผนท่ีเดินดิน การวิเคราะห5ชุมชนโดยใช�เทคนิค SWOT การประชุมกลุ*มย*อย การบันทึกภาพ
และเสียง และการเก็บข�อมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามศึกษาบริบทชุมชน 
 
3.5 การวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 การวิเคราะห5ข�อมูลของโครงการนี้ ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการวิเคราะห5เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยการจัดหมวดหมู*และเนื้อหา นําเสนอโดยการพรรณวิเคราะห5 สังเคราะห5ข�อเสนอแนะ 
ความคิดเห็นและแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย*างมีส*วนร*วม ซ่ึงเป3นการ
สังเคราะห5จากเสียงสะท�อนของประชาชน และประยุกต5ใช�การวิเคราะห5 SWOT ในการสังเคราะห5จุด
แข็ง จุดอ*อน โอกาสและอุปสรรค 
 
3.6 แผนกิจกรรมดําเนินโครงการ 
 
 ตารางท่ี 3.1 เป3นแผนของครงการในการดําเนินกิจกรรม โดยมี ข้ันตอนการดําเนินการ และ
เวลาในการทํากิจกรรม 
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ตารางท่ี 3.1 แผนกิจกรรมการดําเนินโครงการ 
กิจกรรม

ท่ี 
ข้ันตอนการดําเนินงาน วันเดือนปa หมายเหต ุ

1. วิเคราะห� ประเมินความเปgนได�ในการส.งเสริมและพัฒนา 
- ลงพ้ืนท่ีจัดเวทีแนะนําโครงการและช้ีแจงแผนการ

ดําเนินงานกับผู�นําชุมชนถึงความเป3นไปได�ในการส*งเสรมิ
และพัฒนา 

- ลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลเพ่ือประเมินความเป3นไปได�ในการ
ส*งเสริมและพัฒนาร*วมกับประชาชนในชุมชน 

 
19 ธันวาคม 

2561 
 

20 ธันวาคม 
2561 

 
ดําเนินการแล�ว
ในระยะท่ี 1 
 
ดําเนินการแล�ว
ในระยะท่ี 1 

2. รวบรวมข�อมูลเพ่ือเลือกครัวเรือนท่ีเปgนกลุ.มเปfาหมาย 
- ประชุมกลุ*มเปWาหมายจํานวน 7 ครัวเรือนเพ่ือหาแนวทาง

พัฒนาอาชีพมันแปรรูป 

 
8-9 มกราคม 

2562 

 
ดําเนินการแล�ว
ในระยะท่ี 1 

3. ประชุมเย่ียมครัวเรือน สร�างแรงบันดาลใน/ตรวจสอบความ
มุ.งมั่น 
- เตรียมความพร�อมในการอบรมของระยะท่ี 2/ร*วมหารือกับ

ป�ญหาของมันท่ีจะนํามาแปรรูป/ การร*วมกันตั้ ง ช่ือ
ผลิตภัณฑ5จากมันแปรรูปเพ่ือให�กลุ*มมีแรงบันดาลใจท่ี
พร�อมจะพัฒนาทักษะทางด�านอาชีพในการแปรรูปมันชนิด
ต*างๆ เช*น มันเห็บ มันเลือด มันมือเสือ และมันสําปะหลัง 
มาเป3นมันทอดรสชาติต*างๆ และมันข�าวเกรียบ 

 
 

11-12 
พฤษภาคม 

2562 
 

 
 

อ.ชนัญชิตา 
อรุณแขและ

คณะ 

4. อบรมบัญชีครัวเรือน นัดพบกลุ.ม กําหนดกติกา ระดมทุน 
งบประมาณ สิ่งสนับสนุน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรู�กระบวนการ

กําหนดกติการ*วมกันในการปฏิบัตติามข�อตกลงร*วมกันของ
กลุ*ม การร*วมกันตั้งช่ือกลุ*ม มันชายแดนและอบรมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

 
 

25-26 
พฤษภาคม 

2562 

 
 

อ.ชนัญชิตา 
อรุณแขและ

คณะ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองพัฒนาผลิตภัณฑ�มันแปรรูป 
- ถอดองค5ความรู�ท่ีเก่ียวกับมันชนิดต*างๆ ท่ีมีอยู*ในชุมชน 

องค5ความรูปในการประกอบอาชีพและพัฒนาต*อยอด
อาชีพของมันแปรรูป 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรู�เก่ียวกับการ
ทอดมันใส*ผงโรย เช*น รสต�มยาํกุ�ง รสบาร5บีคิว รสปาปริก�า 
และแบบโรยเกลือกับไม*โรยเกลือ การทําข�าวเกรียบจากมัน  

 
1- 2 มิถุนายน 

2562 
 

 
อ.ชนัญชิตา 
อรุณแขและ

คณะ 
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กิจกรรม
ท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน วันเดือนปa หมายเหต ุ

6 ตรวจเย่ียม ติดตามผล ประเมินผลผลการดําเนินงาน 
- การปฏิบัติการแบบมสี*วนร*วมให�มกีารเสนอแนะของชุมชน

กลุ*มเปWาหมายได�มีการแสดงออกซ่ึงความคิดร*วมกันเพ่ือ
เป3นการประเมินผลการดาํเนินงานในการแปรรูปมัน  

- ปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน (ตลาด
นัดชุมชน) 

 
 
 
15-16 มิย.62 
 

 
 

อ.ชนัญชิตา 
อรุณแขและ

คณะ 

 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู�จากประสบการณ�จริงในพ้ืนที่  

(Action Learning) 
 
 โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว เป3น
โครงการมุ*งเน�นให�ประชาชนได�แก�ไขป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส*วนร*วม 
(Participant Observation)  โดยมีการร*วมในการค�นหาสาเหตุของป�ญหา ร*วมในการว*างแผน ร*วม
การปฏิบัติงานตามแผน ร*วมดําเนินงานตามแผน ร*วมเสนอแนะ ร*วมประเมินผล และร*วมวิเคราะห5
ข�อมูลของชุมชนโดยมีอาจารย5ผู�รับผิดชอบพ้ืนท่ีเป3นท่ีปรึกษาให�คําแนะนําและวิเคราะห5ข�อมูล 
โครงการนี้ดําเนินการศึกษาข�อมูลจากเอกสารเพ่ือศึกษาข�อมูลทุติยภูมิของชุมชน จากนั้นลงพ้ืนท่ี
ภาคสนามเพ่ือเก็บข�อมูลภาคสนามเพ่ือการสํารวจข�อมูลปฐมภูมิเชิงพ้ืนท่ีเก่ียวกับบริบทชุมชน และ
สังเคราะห5แนวทางการดําเนินโครงการ โดยการวิเคราะห5 จุดแข็ง จุดอ*อน โอกาส และอุปสรรค 
นําไปสู*การลงมือปฏิบัติจริงแก�ป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบมีส*วน
ร*วมอย*างยั่งยืน 

  
4.1 ผลการวิเคราะห�คุณลักษณะชุมชนและบริบทชุมชน 

 
 การเก็บข�อมูลของประชาชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก�ว จากการสํารวจข�อมูลเบ้ืองต�นด�วยการสัมภาษณ5 พบว*า ประชาชน มาต้ังถ่ินฐาน 
ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการขยายตัวของหมู*บ�านชุมชนบ�านคลองน้ําใสเป3นชุมชนท่ีอพยพมาจาก
ประเทศลาวเมืองเวียนจันทร5อพยพมาทํากินเดินทางมากับทับหลวงมาทางใต�และได�อพยพมา
จากหมู*บ�านเก*าคือบ�านทุ*งรวงทองงาน เดิมเป3นชาวไทยญ�อมีการต้ังรกรากอยู*ติดชายแดนกัมพูชา 
โดยมีลําคลองเล็กๆ ก้ันเขตแดนระหว*างกัมพูชามีภัยสงครามของประเทศกัมพูชาในปa พ.ศ. 2518 
ซ่ึงมาจากหลายหมู*บ�าน ต้ังแต* ปa พ.ศ. 2522-2552  
 ในป�จจุบันประชาชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศจังหวัด
สระแก�ว มีผู�นํา คือผู�ใหญ*บ�านชื่อ นายอาทิตย5 พยาวัง ครัวเรือนท้ังหมดบ�านคลองน้ําใสหมู* 1 มีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น 127 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรจํานวน 393 คน เป3นชายจํานวน 189 คน หญิง
จํานวน 204 คน มีแหล*งน้ําประปาครัวเรือนท่ีใช�น้ําประปาตลอดปa จํานวน 127 ครัวเรือน คิดเป3นร�อย
ละ 100 มีน้ําสะอาดด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปa จํานวน 127 ครัวเรือน คิดเป3นร�อยละ 100 มีน้ํา
ใช�เพียงพอตลอดปa  
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 จากการลงพ้ืนท่ีในครั้งนี้ได�มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟ�งความ
คิดเห็นและศึกษาประเด็นการเรียนรู�ประสบการณ5จริงในพ้ืนท่ีเพ่ือหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิต
ตามประเด็นความต�องการของชุมชนอย*างแท�จริง ดังนั้นการแก�ป�ญหาความยากจนให�บรรลุเปWาหมาย
ต�องพัฒนาคนท่ียากจนก*อนให�มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได� ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ใน
พระบรมราชูปถัมภ5 จึงจัดให�มีโครงการเพ่ือดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตอย*างเร*งด*วน จากป�ญหาท่ี
พบทีมอาจารย5ท่ีลงพ้ืนท่ีแก�ป�ญหาความยากจนร*วมกับผู�ใหญ*บ�าน ผู�ช*วยผู�ใหญ*บ�านมีการคัดเลือก
ครัวเรือนท่ีมีรายได�ตํ่า ได�มีการจัดเวทีเพ่ือปฏิบัติการศึกษาป�ญหาโดยมีประชาชนเข�าร*วมปฏิบัติการ
ท้ังสิ้น จํานวน 65 คน ร*วมปฏิบัติการจัดกิจกรรมโดยใช�เครื่องมือเป3นแบบสัมภาษณ5ในการเก็บข�อมูล 
และโอ*งชีวิต แผนท่ีเดินดินชุมชน เพ่ือให�ได�ข�อมูลครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด จากนั้นทําการคัดเลือก
ครัวเรือนท่ีจนท่ีสุดจํานวน 7 ครัวเรือน เม่ือได�ครัวเรือนเปWาหมายแล�วทีมงานลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีอยู*
อาศัยและการประกอบอาชีพของกลุ*มเปWาหมาย พบว*า กลุ*มเปWาหมายท่ีคัดเลือกมาเป3นครอบครัวท่ีไม*
มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวรับจ�างทํางานท่ัวไปถ�าไม*มีคนจ�างก็ไม*มีเงินและเป3นผู�สูงอายุรอรับเงินจาก
ลูกหลานท่ีไปทํางานต*างถ่ินส*งบ�างไม*ส*งบ�าง จากป�ญหาดังกล*าว ทําให�คณะอาจารย5ท่ีลงพ้ืนท่ีมีการ
ประชุมกลุ*มเปWาหมายจํานวน 7 ครัวเรือน ดังรูปท่ี 4.1 เพ่ือร*วมกันเสนอแนวทางแก�ป�ญหาความ
ยากจนและกลุ*มเปWาหมายได�เสนออยากให�มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 
แก�ป�ญหาด�วยการสร�างอาชีพมันแปรรูป โดยทําจากมันเห็บ มันเลือด มันมือเสือ และมันสําปะหลัง ท่ี
เป3นวัตถุดิบท่ีมีอยู*ในชุมชนโดยท่ีไม*ต�องดูแลเพาะปลูก นํามาทําเป3นมันทอดในรสชาติต*างๆ ไม*ว*าจะ
เป3น รสชาติรสต�มยํากุ�ง รสบาร5บีคิว รสปาปริก�าและแบบโรยเกลือกับไม*โรยเกลือ ให�แก*ครัวเรือน
เปWาหมายท้ัง 7 ครัวเรือน รวมท้ังประชาชนท่ีสนใจเข�าร*วมกลุ*มสมาชิกมันชายแดน จํานวนท้ังหมด 15 
คน ดังนั้นทีมอาจารย5ท่ีลงพ้ืนท่ีจึงนําข�อมูลดังกล*าวมาวางแผนในการแก�ป�ญหาความยากในเฟสท่ี 2 
ด�วยการสร�างอาชีพให�กับชุมชนเพ่ือให�เกิดความยั่งยืนต*อไป 
 
4.2 ผลการสังเคราะห�โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ป�ญหาความยากจนและยกระดับชีวิตของ
ประชาชน 
 
 จากป�ญหาและเสียงจากข�อเสนอแนะในการดําเนินโครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ป�ญหา
ความยากจนและยกระดับชีวิตอย*างมีส*วนร*วมของประชาชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ํา
ใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว พบว*า ป�จจัยท่ีมีผลต*อการนํามาวิเคราะห5เพ่ือแก�ป�ญหาให�กับ
ชุมชน มีดังนี้ รายได�ไม*มี ต�นทุนไม*มี จึงนํามาใช�ประกอบในการตัดสินใจเลือกกลุ*มเปWาหมายจํานวน 7 
ครัวเรือน เพ่ือการพัฒนาอาชีพให�กับกลุ*มเปWาหมาย โดยมีการส*งเสริม ดังนี้ 
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รูปท่ี 4.1 รูปการลงพ้ืนท่ีสํารวจบ�านกลุ*มเปWาหมาย 7 ครัวเรือน 
 

 4.2.1 การเสริมสร�างความรู�ทักษะด�านการจัดอบรมบัญชีครัวเรือนให�แก*กลุ*มเปWาหมาย โดย
การส*งเสริมด�านกิจกรรม เพ่ือให�กลุ*มเปWาหมายมีความรู�มีประสบการณ5ในการจัดทําบัญชีรายรับ 
รายจ*าย โดยมีการส*งเสริมกิจกรรมดังต*อไปนี้ 
  1) ในวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2562 มีการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีผู�เข�าร*วมการอบรมจํานวน 15 คน โดยการเชิญวิทยากร 
อาจารย5 ดร.สุนทรี จีนธรรม บรรยายเรื่องความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนท้ังภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะทําบัญชีรายรับรายจ*ายภายในระยะเวลาท่ีจํากัดอาจจะไม*ได�ข�อมูลท่ี
ครบถ�วนสมบูรณ5 ดังรูปท่ี 4.2 
 

 
รูปท่ี 4.2 กิจกรรมการอบรมบัญชีครัวเรือนให�แก*กลุ*มเปWาหมาย 
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  2) ในวันท่ี 1 - 2 มิถุนายน 2562 จัดประชุมกลุ*มเปWาหมายประชุมเสวนาร*วมกัน
กลุ*มเปWาหมายอบรมเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ5มันแปรรูป ถอดองค5ความรู�ด�านการเกษตรท่ีเก่ียวกับมันชนิด
ต*างๆ ท่ีมีอยู*ในชุมชน องค5ความรูปในการประกอบอาชีพและพัฒนาต*อยอดอาชีพมาแปรรูปเป3นมันทอด
และสอนวิธีการทําข�าวเกรียบจากมันเลือดหรือมันต*อเผือก ต*อยอดพัฒนาเป3นรสชาติต*างๆ พร�อมท้ังใส*
บรรจุภัณฑ5ท่ีทางคณะกรรมการดําเนินงานได�จัดทําเตรียมไว� ดังรูป 4.3 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 กิจกรรมอบรมเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ5มันแปรรูป 
 

  3) ในวันท่ี 15-16 มิถุนายน 2562  เพ่ือตรวจเยี่ยม ติดตามผล ลงพ้ืนท่ีสํารวจร�านค�า
และสถานท่ีสําคัญท่ีทางสมาชิกครัวเรือนเปWามายนําผลิตภัณฑ5ท่ีแปรรูปไปวางจําหน*าย ร*วมประชุมกับ
สมาชิกครัวเรือนเปWาหมาย กรรมการหมู*บ�าน สรุปผลการดําเนินงานและเสวนาร*วมกันถึงสาเหตุและ
ป�จจัยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนระหว*างดําเนินโครงการ ดังรูป 4.4 
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รูปท่ี 4.4 กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและลงพ้ืนท่ีสํารวจร�านค�าและสถานท่ีสําคัญท่ีทางสมาชิกครัวเรือน

เปWาหมายนําผลิตภัณฑ5ท่ีแปรรูปไปวางจําหน*าย 

    
4.3 การสร�างอาชีพมันแปรรูปให�กับครัวเรือนท่ีเปgนกลุ.มเปfาหมายและกลุ.มสมาชิกมันชายแดน  
 
 จากการเสริมสร�างความรู�ทักษะด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ5มันแปรรูป ถอดองค5ความรู�ด�าน
การเกษตรท่ีเก่ียวกับมันชนิดต*างๆ ท่ีมีอยู*ในชุมชน ให�แก*กลุ*มเปWาหมายตามแผนงาน ท้ังการจัดการ
อบรมให�ความรู�จํานวน 7 ครัวเรือน พบว*า กลุ*มเปWาหมายเกิดการสร�างกลุ*ม ภายใต�ชื่อกลุ*มว*า มันชาย
ชายแดน เป3นรายได�เสริม เริ่มสร�างกลุ*มต้ังแต* วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 ทําให�กลุ*มเปWาหมายเกิดการ
เรียนรู�การทอดมันและมันข�าวเกรียบและพบป�ญหา ร*วมกันแก�ป�ญหา แต*เกิดความไม*แน*ใจในสิ่งท่ี
อาจารย5นําไปพัฒนาให�เป3นอาชีพ เพราะเป3นสิ่งท่ียังไม*เคยเกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงประเด็นท่ีต�องการแก�ไข
ป�ญหาด�วยการระดมความคิด ในการระดมทุนเพ่ือให�มี อุปกรณ5สําหรับการพัฒนาหรือการ
ประกอบการทํามันแปรรูป เช*น เตาถ*าน เตาแกmส กระทะ น้ํามันพืช แปWงมัน เกลือ พริกไทยเป3นต�น  
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4.4 ผลการวิเคราะห�จุดคุ�มทุนและรายได�จากการส.งเสริมกลุ.มอาชีพมันแปรรูป 
 
ในการวิเคราะห5ต�นทุนและรายได�จากการส*งเสริมกลุ*มอาชีพมันแปรรูป เก็บรวบรวมข�อมูลในช*วงต�น 
วัตถุดิบหลักอย*างมันบางชนิด เช*น มันมือเสือ มันเลือด ยังไม*มีต�นทุน เพราะเป3นมันท่ีชุมชนหาได�ตาม
ครัวเรือน แต*ต�นทุนท่ีเริ่มต�น อยู*ท่ี 5,000 บาท สําหรับซ้ือค*าวัสดุฝsกอบรม (มันสําปะหลัง น้ําตาล 
น้ํามันพืช กระดาษซับมัน เกลือ แปWงมัน) และ ค*าบรรจุผลิตภัณฑ5พร�อมค*าออกแบบ อยู*ท่ี 5,000 บาท 
เพราะฉะนั้นราคาต�นทุนคือ 10,000 บาท โดยท่ีต้ังเปWาหมายยอดการขายจํานวน 500 ถุง ถุงละ 35 
บาท ถ�าขายได�จํานวน 500 ถุง จะอยู*ท่ีราคา 17,500 บาท ต*อ 1 ครั้งของการรวมตัวมาทํากิจกรรม
มันแปรรูปเพ่ือสร�างรายได� 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลและข�อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู�จากประสบการณ�จริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 
 จากวัตถุประสงค5ของโครงการแก�ไขป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหมู*ท่ี 1 บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว มีอยู* 4 
วัตถุประสงค5หลัก คือ 1) เพ่ือเสริมสร�างความรู�ทักษะด�านพัฒนาอาชีพและต*อยอดอาชีพให�แก*
กลุ*มเปWาหมาย 2) เพ่ือพัฒนาอาชีพให�กับครัวเรือนท่ีเป3นเปWาหมาย 3) เพ่ือเพ่ิมรายได�ให�กับครัวเรือนท่ี
เป3นเปWาหมาย 4) เพ่ือส*งเสริมให�สมาชิกในชุมชนนําวัตถุดิบท่ีมีอยู*ในชุมชนมาใช�ให�เกิดประโยชน5อย*าง
สูงสุด หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 จังหวัดปทุมธานี ได�
ส*งเสริมอาชีพมันแปรรูป โดยเริ่มจากการศึกษาเรียนรู�ประสบการณ5ในพ้ืนท่ีจริง (Action Learning) 
เพ่ือเข�าใจ เข�าถึง วิถีชีวิตชุมชน จากนั้นได�ให�ประชาชนคัดเลือกโครงการแก�ไขป�ญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย*างมีส*วนร*วมเพ่ือให�ทางมหาวิทยาลัยฯ เข�าไปส*งเสริม ประกอบกับการ
สังเคราะห5แนวทางและกลยุทธ5ก*อนท่ีจะทําการดําเนินโครงการเพ่ือตรวจสอบว*าการดําเนินโครงการ
ดังกล*าวมีโอกาสสําเร็จได�มากน�อยเพียงใด ซ่ึงในการดําเนินโครงการครั้งนี้ประชาชนมีส*วนร*วมกัน
เลือกกลุ*มอาชีพมันแปรรูป และการดําเนินโครงการสามารถสรุปผล บทเรียนท่ีได�รับ และข�อเสนอแนะ
ได�ดังต*อไปนี้ 
 
5.2 บทเรียนท่ีได�รับและข�อเสนอแนะ 
 
 การดําเนินโครงการแก�ไขป�ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู*ท่ี 1 
บ�านคลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว โดยการส*งเสริมอาชีพมันแปร
รูปจากการศึกษาเรียนรู�ประสบการณ5ในพ้ืนท่ีจริง (Action Learning) พบว*า ประชาชนยังไม*มีความ
เชื่อม่ันในการทําผลิตภัณฑ5แปรรูปเนื่องจากยังเป3นสิ่งใหม*ของชุมชน ประกอบกับการมันท่ีมีอยู*ในพ้ืนท่ี
ไม*เป3นท่ีนิยมของคนในชุมชน แต*ชุมชนเห็นพ�องต�องกันในเรื่องท่ีอยากสร�างอาชีพ มีรายได� และมัน
เป3นแหล*งวัตถุดิบท่ีหาได�ง*ายในชุมชน ไม*ต�องการบํารุงรักษา ดูแลมากนัก ก็จะงอกเงยข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ โครงการส*งเสริมอาชีพให�กับประชาชนยังสามารถยกระดับทักษะอาชีพให�แก*ประชาชนโดย
การแปรรูปมันเป3น มันทอด และมันข�าวเกรียบ รวมกลุ*มได� 15 คน จาก 7 ครัวเรือน ถือว*าบรรลุตาม
เปWาหมายของวัตถุประสงค5 เนื่องจากคนในชุมชนอยากสร�างรายได�ให�กับครัวเรือนและชุมชนของ
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ตนเอง รวมถึงมีผู�นํากลุ*ม มันชายแดน ท่ีแต*งต้ังข้ึนโดยการคัดเลือกของชุมชน จึงมองได�ว*าชุมชนนี้เป3น
ชุมชนท่ีเข�มแข็งจึงมีการสร�างแรงบันดาลใจให�กับประชาชนคนอ่ืนๆในชุมชนท่ียังไม*ได�เป3นสมาชิกมี
ความสนใจท่ีอยากจะเข�ารวมกลุ*มมันชายแดนและยังสามารถยกระดับรายได�ให�กับสมาชิกมันชายแดน
เฉลี่ยคนละ 1,167 บาท ต*อครั้งของการรวมกลุ*มจัดทํามันแปรรูป 
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