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                                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข และคณะ 
                                           วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน หมู่ที่ 1 ต้าบลคลองน ้าใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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   ที่มาและความส าคัญ 

          มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัย   
    เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎพ.ศ.2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน      
    อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐาน      
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพการยกคุณภาพ  
    มาตรฐานชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและพื นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมทั งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช    
    ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่          
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
          มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท้าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วม  
    กันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คน 

    ในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด้ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า  เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ 

    เข้มแข็งมั่นคงน้าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต  
    และรายได้ที่เพ่ิมขึ น 

     
   วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านพัฒนาอาชีพและต่อยอดอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

           2. เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

           3. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

           4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน้าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

    กลุ่มเป้าหมาย 

            ครัวเรือนเป้าหมาย                                         จ้านวน  7  คน 

            กรรมการชุมชนและกลุ่มผู้สนใจ                          จ้านวน  8  คน 

            อาจารย์                                                      จ้านวน  4  คน 

            รวม                                                            19  คน 
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    การด าเนินโครงการ 

             วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 เข้าพบเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน ้าใส ที่องค์การบริหารส่วน 

     ต้าบลคลองน ้าใสเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคนในชุมชน 

             วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 เข้าพบผู้น้าชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านของหมู่ที่ 1 ต.คลองน ้าใส  
     เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคนในชุมชน การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน เช่น โอ่งชีวิต  
     ปฏิทินอาชีพ แผนที่เดินดิน วิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน กิจกรรมสัมภาษณ์ชาวบ้าน    

             วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 เข้าพบสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน ที่ศาลาประชาคมหมู่ 1  
     ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน ้าใส เพ่ือประชุมท้าความเข้าใจร่วมกันในการสร้างแรงบันดาลใจและตรวจสอบความ            
     มุ่งม่ัน 

            วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 เข้าพบสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน ที่ศาลาประชาคมหมู่ 1  
     ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน ้าใส เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท้าบัญชีครัวเรือนทั งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
            วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 เพ่ืออบรมเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์มันเห็บแปรรูปปฏิบัติการน้ามันชนิดต่างๆมาแปรเป็นมัน     
     ทอดและสอนวิธีการท้าข้าวเกรียบ จากมันเลือดหรือมันต่อเผือก ต่อยอดพัฒนาเป็นรสชาติต่างๆ พร้อมทั งใส่บรรจุ              
     ภัณฑ์ที่ทางคณะกรรมการด้าเนินงานได้จัดท้าเตรียมไว้    
            วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 เข้าพบสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน ที่ศาลาประชาคมหมู่ 1  
     ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน ้าใส เพ่ือตรวจเยี่ยม ติดตามผล ลงพื นที่ส้ารวจร้านค้าและสถานที่ส้าคัญที่ทาง 

     สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายน้าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปวางจ้าหน่าย 
     
      
       
     ผลการด าเนินงาน 

           ก่อนที่จะมีการรวมกลุ่มมันชายแดนนั น กลุ่มเป้าหมายรายได้เฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมาย 
     จากการเย็บผ้าโหลขาย 900 บาทต่อเดือน หลังจากท่ีมีการรวมกลุ่มมันชายแดน  
     กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ที่เพ่ิมขึ น คือ 1,167 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.67 
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 “ปัญหาหลักๆ ของพื นที่เราก็คือปัญหาความยากจน ด้วยพื นที่แห้งแล้ง ฝนน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ท้านา  
แต่ท้าได้ปีละครั ง ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านสูงอายุ รอเงินเดือนจากลูกหลานที่ไปท้างานนอกตัวจังหวัด 
บางทีก็ไม่พอกินท้าให้เป็นหนี เป็นสิน ดีใจครับที่มหาวิทยาลัยลงมาพื นที่ สอบถามการเป็นหนี สิน แล้วจะหา 
อาชีพอ่ืนเพื่อเพ่ิมรายได้เสริมให้กับชาวบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีเวลาว่างพอที่จะท้าได้ยังไงก็ขอขอบคุณทาง 
มหาวิทยาลัยล่วงหน้าไว้เลยครับและอยากให้มีโครงการแบบนี ลงมาอย่างต่อเนื่องจะได้แก้ปัญหาหนี สินชาวบ้าน 
ชาวบ้านทุกคนก็หวังให้ มันชายแดน เป็นอาชีพเสริมต่อไปกลายเป็นอาชีพหลัก” 

 

  

 

 

 

 

 

“ 
โครงการที่มหาลัยเข้ามาชุมชน คิดว่าดีแต่อยากให้ท้าต่อเนื่อง เพราะตอนนี เป็นหนี สิน ถ้ามีรายได้จากทางอ่ืน ก็จะดีมาก   

  ตอนนี รายได้มาจากท้านา ท้าได้ปีละครั ง แค่ 4 เดือน ถ้ามีรายได้อ่ืนเข้ามาก็จะช่วยให้มีเงินใช้จ่ายตอนท่ีไม่ได้ท้านาเรากินใช้ทุก   
  วัน แต่มีรายได้แค่ปีละครั ง ถ้าท้าก็จะรวมกลุ่มกันท้า ช่วงที่ฝนไม่ตกเคยปลูกข้าวโพดแต่ขาดทุนเพราะมีค่าปุ๋ยเยอะ  
  เดี๋ยวนี ท้านา ก็ต้องจ้างแล้ว จ้างรถไถ จ้างคนงานเขมร ท้าแล้วไม่ค่อยคุ้มไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีควายเป็นของตัวเอง  
  ถ้าได้ท้าแปรรูปมัน ก็ดีนะ มีมันอยู่ทั่วไป ไม่ต้องปลูกใหม่ ไม่ต้องรดน ้า ดูแล มันขึ นง่าย ปกติไปขุดมาก็เอามา 
  ท้าแค่แกงบวชไปวัด ถ้าเอามาแปรรูปท้าอย่างอ่ืนก็ดี มันเครือหนึ่งก็ใหญ่มาก เน่ายากมาก ขุดออกมาไว้ได้   
  ไม่เน่า โครงการเข้ามาสอนก็แปรรูปเป็นอย่างอ่ืนได้เยอะไม่ต้องท้าแต่แกงบวช พอท้าแปรรูปแล้ว  
  เอาใส่ถุงสวยๆก็น่าจะเอาไปขายได้ น่าสนใจดี” 
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     ผลส าเร็จของโครงการ 
            1. มีการจัดตั งกลุ่มมนัชายแดน  
            2. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ นร้อยละ 29.67  
            3. สมาชิกของกลุ่มเกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชน  
 
        
       

     “ขอขอบคณุทีมอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดั ปทมุธานี  ลงพืน้ท่ีมาฝึกปฏิบตัิ ท ามนั

แปรรูป ซึง่มนัเป็นวตัถดุิบในชมุชนของเราจึงมีการรวมกลุม่พฒันา

อาชีพเพื่อสรา้งรายไดใ้นการท ามนัทอด ขา้วเกรยีบจากมนัแตย่งัตอ้ง

ฝึกฝนกนัอีกเพราะไมม่ีประสบการณด์า้นการแปรรูปมนัมาก่อน” 

 

 

 

    “ดีใจที่มีโครงการนี ขึ นมา จะได้ช่วยเสริมรายได้ เพราะอยู่ 
ว่างๆ หลายเดือนท้านาได้ปีละครั ง  ถ้าท้าส้าเร็จก็จะชวนพี่
น้อง ที่มีรายได้น้อยๆ มาช่วยท้าเพ่ิมอีก”
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