
บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง 
ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรม
นาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของ
ประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนา
โภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชน
และประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมี
พระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่
คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อ ร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในบ้านทับพริก หมู่ที่ 6 ต าบลทับพริก อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า สมาชิกในชุมชนมีความต้องการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  ประกอบ
กับในพื้นที่ต าบลทับพริกมีวิสาหกิจเกษตรแบบผสมผสานเป็นผู้รวบรวมผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบรรจุ
หีบห่อเพ่ือจัดจ าหน่ายเป็นสินค้าชุมชน ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน แต่ในปัจจุบันปริมาณปุ๋ยที่
ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้อง
ร่วมกันที ่จะต้องจัดให้มีการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
รวมทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถน าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เนื่องจาก
สามารถหาวัตถุดิบคือมูลโคนมได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคและแพะในชุมชน มีแหล่งรับซื้อผลผลิตซึ่งเป็น
วิสาหกิจเกษตรตั้งอยู่ในชุมชน และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือนเป็นที่ต้องการของตลาด 
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นอกจากนี้ในการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือนให้กับวิสาหกิจชุมชนต าบลทับพริกยัง
สามารถเพ่ิมมูลค่าของมูลโคนมจาก 1.7 บาท เป็น 10 - 15 บาท ต่อกิโลกรัม 

ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา
ชูปถัมถ์ จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชน
สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริม
เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
 

1.2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการเลี้ยงไส้ เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2.2  เพ่ือพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับกลุ่มครัวเรือนที่เป็น
เป้าหมาย 

1.2.3  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
  สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย  จ านวน 10 คน 
  คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน   4 คน 

 พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่ 6  บ้านทับพริก ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 

1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 
 

1.5.1  เชิงปริมำณ 
1)  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 คน (คณะกรรมการด าเนินงาน 4 คน 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย 10 คน) 
2)  รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 

1.5.2  เชิงคุณภำพ 
1)  ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1  ข้อมูลต ำบลทับพริก อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 ต าบลทับพริกอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
โดยอยู่ห่างจากอ าเภออรัญประเทศประมาณ 50 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ได้รับ
การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 
 
 วิสัยทัศน์  “ทับพริกเข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์  เขตกำรค้ำชำยแดน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1  ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ที่มา : https://www.thapphrik.com/17063493 
 
 2.1.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
 
 ประวัติศาสตร์ต าบลทับพริกได้มาจากข้อมูลวิจัยชุมชนในปี 2546 โดยเก็บข้อมูลจาก
การบอกเล่าของคนในชุมชนที่อยู่อาศัยตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหมู่บ้าน จากชาวชุมชนที่เป็นคนรุ่นลูก รุ่นหลาน 
ที่ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านทั้งจากประสบการณ์ตรง และจากท่ีได้ยินมาจากประวัติศาสตร์
ที่เล่าสู่กันมา ซึ่งคณะวิจัยขณะนั้นได้แบ่งการพัฒนาของต าบลทับพริกออกเป็นยุคต่าง  ๆ ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็น 6 ยุค หลังการวิจัยได้สิ้นสุดลง ต าบลทับพริกยังได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ิมข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายมิติจากผลการพัฒนาเพิ่มเป็น 8 ยุค ดังนี้ 
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 1)  ยุคที่ 1 “บุกเบิก” (พ.ศ. 2503 - 2507) 
 ก่อนปี พ.ศ. 2503 บริเวณนี้เป็นผืนป่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ชาวบ้านหมู่ 7 ต าบล
คลองน้ าใส ซึ่งเป็นชาวญ้อ ประมาณ 3 - 5 ครอบครัว อพยพลงมาอยู่ในบริเวณนี้ ในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกันนั้น บริษัท พานทอง ซึ่งได้สัมปทานตัดไม้ในบริเวณนี้ เข้ามาพร้อมกับลูกจ้างตัดไม้ ซึ่งเป็น
ชาวส่วยจากหมู่ 12 ต าบลคลองน้ าใส กลุ่มลูกจ้างที่เข้ามานี้ ได้เข้ามาสร้าง “ทับ” ซึ่งหมายถึง เพิงพัก
อาศัย และปลูกต้นพริกไว้ที่พัก จึงเป็นที่มาของค าว่า “ทับพริก” ผู้อพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้มีมาก
ขึ้น ประมาณ 22 ครัวเรือน ชาวบ้านเข้ามารับจ้างตัดไม้ ท าไร่ข้าวโพดและปลูกฝ้าย เนื่องจากพ้ืนดิน
บริเวณนี้ไม่เหมาะสมกับการท านา ชาวบ้านเอาฝ้ายไปขายและน าไปซื้อข้าว รวมทั้งปัจจัย  4 จาก
บริเวณทิศเหนือของต าบลคลองน้ าใส 
 2)  ยุคที่ 2 “ตั้งชุมชน” (พ.ศ.2507 - 2517) 
 เมื่อเห็นว่ามีคนเข้ามาอยู่มากขึ้น จึงตั้งหมู่บ้านใช้ชื่อว่า “บ้านทับพริก” หมู่ 12 ขึ้น
ต าบลคลองน้ าใส มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายพรม เชื้อค าศรี ในช่วงนี้ป่าไม้เริ่มหมดไป เนื่องจากการ
ตัดไม้ของบริษัทที่ได้สัมปทาน พื้นที่ป่าถูกเปลี่ยนมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีคนอพยพเข้ามาในชุมชน
มากขึ้น มีการขายพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรมากขึ้น ล าดับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงส าคัญในชุมชนในยุคนี้ มี
ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2508 เป็นปีที่มีการตั้งโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนทับวังมน และโรงเรียน
ทับพริก มีการสร้างส านักสงฆ์ทับพริก ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณทิศตะวันออกของต าบลในปัจจุบัน
ซึ่งติดกับชายแดน 
 ช่วงปี พ.ศ. 2515 - 2516 กลุ่มที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยและท ากินในต าบลทับพริก
ช่วงนี้ คือ ญาติ คนรู้จักที่ได้ข่าวแบบปากต่อปากว่า ที่นี่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่มาก ที่ยังไม่มีการจับ
จอง ผู้คนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ลพบุรี สระบุรี และจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านจากภาคอีสานเข้ามาอยู่บริเวณนี้ด้วย หลังจากผู้ใหญ่คนแรก
เสียชีวิต นายช้อย ท ากิจการ ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 
 2)  ยุคที่ 3 “อพยพ” (พ.ศ. 2517 - 2520) 
 ช่วงปี พ.ศ. 2517 – 2518 ประวัติจากค าบอกเล่าของชาวบ้านว่ามีทหารจาก
กาญจนบุรี มาสร้างทางลูกรังผ่านต าบลทับพริก การอพยพเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่วน
อาชีพหลักของชาวทับพริก ยังคงเป็นการท าไร่ข้าวโพดและฝ้าย ต่อมาชาวบ้านเริ่มมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง และถั่วเขียว เป็นต้น ช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของต าบลทับพริกคือ ประมาณปี พ.ศ. 2517 เกิดการสู้รบรุนแรงในประเทศ
กัมพูชา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝ่าย โดยต่อมาเขมรแดงได้ปกครองกัมพูชา และในปีนั้นมีทหารเขมรแดงมา
ก่อตั้งฐานทัพอยู่ตรงกับบ้านทับวังมน ประกอบกับขณะนั้นมีการก่อตัวของคอมมิวนิสต์ในไทย และได้
ร่วมมือกับเขมรแดง ซึ่งตั้งฐานทัพในพ้ืนที่ชายแดนตรงข้ามกับประเทศไทยที่ทับวังมน จนถึงปี พ.ศ.  
2519 สถานการณ์รุนแรงขึ้น มีทหารเขมรแดงเข้าประชิดชายแดนไทย 4 ชุมชน คือ บ้านสี่แยกทันใจ 
บ้านทับวังมน บ้านเขาสารภี บ้านคลองหว้า เหตุการณ์ที่ชาวบ้านจ าได้อย่างแม่นย าคือ ประมาณเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 กลุ่มกองก าลังทหารเขมรแดงเผาท าลายวัด โรงเรียน ที่อยู่อาศัย ชาวบ้าน
ต้องย้ายอพยพถอยออกมาจากบริเวณชายแดน ท าให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นที่รกร้าง มีทหาร 
ต ารวจไทย เข้ามารักษาความสงบตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ชายแดนตลอดแนวกลายเป็นพ้ืนที่สู้รบ
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ในเขตแดนกัมพูชา โดยมีการสู้รบกับทหารเวียดนาม บางส่วนหนีภัยสงครามเข้ามา ท าให้มีศูนย์อพยพ
เกิดขึ้นในช่วงนั้น ผู้หญิง เด็ก คนชรา ต้องอพยพออกไปนอกชุมชนเป็นระยะ ๆ ครั้งละ 4 - 5 วัน 
ส าหรับผู้ชายจะยังคงอยู่ในชุมชนและท างานประกอบอาชีพในชุมชนต่อไป 
 4)  ยุคที่ 4 “กลับถิ่นฟ้ืนฟู – ต่อสู้พัฒนา” (พ.ศ. 2521 - 2530) 
 ในปี พ.ศ. 2521 หน่วย กรป.กลาง เข้ามาจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวบ้านในหมู่ 2 และ
หมู่ 6 ให้ราษฎรอยู่อาศัยรายละ 2 งาน (โดยมีเอกสารสิทธิ์) ในการจัดล็อกบ้านนั้น ได้มีผู้ที่เสียสละ
ที่ดินให้กับทางราชการเพ่ือจัดสรรเป็นล็อกบ้านอีก คือ นายอ่อนสา กอนเกียน โดยเสียสละที่ดิน
จ านวน 50 ไร่ ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการอุทิศที่ดินเพ่ือสร้าง
โรงเรียน คือ คุณลุงโสมและคุณป้าดา กอนเกียน โดยท าการยกที่ดินให้สร้างโรงเรียนในพ้ืนที่หมู่ 6 ใน
ปัจจุบันนี้  ส่วนวัดที่ถูกเผาท าลายก็ได้มีการย้ายเข้ามาสร้างในบริเวณหมู่บ้านที่มีการจัดล็อก
เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่อุทิศที่ดินเพ่ือสร้างวัดได้แก่ หลวงพ่อเต็ม สุริยวงค์ จนทุกวันนี้ ต าบลทับพริกได้
แบ่งเขตการปกครองออกจากต าบลคลองน้ าใส ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ประกอบด้วย หมู่ 2 
บ้านทับพริก หมู่ 3 บ้านเขาสารภี และหมู่ 4 บ้านคลองหว้า โดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายช้อย ท ากิจการ 
เป็นก านันคนแรกของต าบลทับพริก การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอีกประการหนี่งในช่วงนี้คือ ประมาณ
ปี พ.ศ. 2528 - 2529 มีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรในหมู่ 4 ก่อนโดยหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 
ต่อมาเมื่อมีข่าวว่าจะมีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลทับพริกอีก ชาวบ้านที่เคยจับจองที่ดิน
และท าการเกษตรบนที่ดินที่จับจองไว้ก่อนแล้วต่างพากันขายที่ดินให้กับนายทุนที่มารับซื้อ สาเหตุ
เพราะกลัวว่า ที่ดินจะถูกจัดสรรเหมือนหมู่ 4 (นายทุนมีข้อมูลจากทหารว่าที่ดินบริเวณใดบ้างที่จะถูก
น าไปจัดสรร แต่ชาวบ้านไม่มีข้อมูลและนายทุนจะถือโอกาสกว้านซื้อที่ดินที่อยู่นอกพ้ืนที่จัดสรร) ใน
ครั้งนี้นับเป็นการจัดสรรครั้งที่ 2 โดยให้เป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และพ้ืนที่การเกษตร 14 ไร่ ผู้ที่ขายที่ดิน
ไปแล้วและไม่ได้รับการจัดสรรจึงกลายเป็นผู้ขายแรงงานรับจ้างนายทุนที่ซื้อที่ดินปลูกอ้อยและ
ข้าวโพด การสู้รบในเขมรยังคงด าเนินอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2529 – 2530 
 5)  ยุคที่ 5 “ยุคสงครามสงบสู้รบเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2531 - 2537) 
 ต าบลทับพริกเริ่มเข้าสู่ความสงบอีกครั้งหลังปี พ.ศ. 2531-2537 มีการซื้อขายที่ดิน
โดยนายทุนจากจังหวัดชลบุรีได้กว้านซื้อที่ดินผ่านนายหน้าซึ่งเป็นคนในต าบลทับพริก โดยอาศัย
สถานการณ์ปล่อยข่าวเรื่องการจัดสรรที่ดินท ากิน ท าให้ชาวบ้านขายที่ดินในราคาถูก คนต าบลทับพริก 
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินกลับกลายเป็นลูกจ้างขายแรงงานบางส่วนประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ และเป็นเจ้าของ
ที่ดินท ากินประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ราษฎรในชุมชนมีหนี้สินเกิดข้ึน 
 6)  ยุคที่ 6 “ร่วมใจพัฒนาแก้ปัญหาสังคม” (พ.ศ. 2537 - 2545) 
 ในปี พ.ศ. 2540 กรมที่ดินมีการจัดขยายพ้ืนที่หมู่ 4 และหมู่ 7 เสริมให้สมาชิกที่ยัง
ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน 10 ไร่ เกษตร 14 ไร่ จ านวน 15 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการจัดที่ดินท ากินให้ชาวบ้านครั้งที่ 
3 ในขณะที่ต าบลทับพริกมีโครงการพัฒนาเกิดขึ้นหลายโครงการ การจัดตั้งกลุ่มในหมู่บ้านเกิดขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2544 โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมอาชีพมีงบประมาณมา
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในต าบล ขณะเดียวกันนั้นปัญหาสังคมเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น เช่น ปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส์ การลักขโมย เนื่องจากต าบลทับพริกเป็นเขตติดชายแดน มีแรงงานต่างถิ่นเข้ามา
จาก 2 แหล่ง ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานตัดอ้อย ซึ่งเป็นแรงงานจากอีสานและแรงงานจากกัมพูชา 
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 ในปี พ.ศ. 2545 หมู่ 3 ได้ขอขยายพ้ืนที่ท ากินเพ่ิมเติม ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่มีการจัด
พ้ืนที่ท ากินให้ราษฎรต าบลทับพริก 
 7)  ยุคท่ี 7 “การจัดการตนเอง” (พ.ศ. 2546 - 2552) 
 ยุคนี้เป็นยุคที่เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องโรคเอดส์ การ
หย่าร้าง ส าหรับการท าการเกษตรเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจแปลงใหญ่ การใช้สารเคมีมีสูง ต าบลทับ
พริกได้รับการคัดเลือกเป็นพ้ืนที่การท างานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ชุมชน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากประเทศออสเตรเลีย โดยมีกรมพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพใน
การด าเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกด้วย จึงมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน
ขององค์กรในชุมชน เกิดการพัฒนากลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มฌาปนกิจ 
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจัดตั้งศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้สนับสนุนให้กับสาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีการ
จัดตั้ง อปพร. โดยท างานบูรณาการร่วมกับ ชรบ. ต ารวจตระเวนชายแดน ได้เกิดกลุ่มเฝ้าระวังเกิดขึ้น
และมีการตั้งกลุ่มเพ่ือการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น เช่น กลุ่มอนุรักษ์เขาก้านเหลือง โดย
นายวิเชียร เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ขณะนั้นเป็นแกนน า ท าให้ต าบลทับ
พริกได้รับรางวัล ต าบลพัฒนาดีเด่นจังหวัดสระแก้ว มีการก าหนดมาตรฐานการพัฒนาชุมชนขึ้นมาใน
การพัฒนาชุมชน (มช.) ท าให้เกิดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่งในการพัฒนา
ในช่วงนี้เป็นการพัฒนาสังคมในทุกๆ ด้านพร้อมกัน ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมที่จะร่วมมือ
พัฒนาชุมชนและรูปแบบการพัฒนาชุมชนของ อบต. ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริกได้รับรางวัล “อบต.ธรรมาภิบาล” นายวิเชียร เที่ยงธรรม ได้รับรางวัล อสม.
ดีเด่นระดับภาค (ภาคกลาง 25 จังหวัด) สาขาการพัฒนาสังคม มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(วันละบาท) ในปี 2551 โดยมีนายมงคล กอนเกยีน เป็นประธาน 
 8)  ยุคที ่8 “เปิดพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะ” (พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน) 
 ผลจากการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่การจัดการตนเอง เพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน เช่น ต าบลสุขภาวะ ท าให้ปี 2556 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้
คัดเลือกพ้ืนที่ในการจัดท าเวทีเพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง ได้เข้ามาท าการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนของต าบลทับพริก ท าให้ต าบลทับพริกได้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากผู้คนทั่ว
ประเทศโดยเฉพาะด้านการจัดการสุขภาพและระบบสวัสดิการชุมชน 
 ปี 2557 ต าบลทับพริก ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นพ้ืนที่น าร่อง
ด าเนินการโครงการต าบลแห่งความสุขด้วย คนดี รายได้ดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี ซึ่งจากการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต าบลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คัดเลือกต าบลทับพริกเป็นแม่ข่ายการด าเนินงานต าบลสุข
ภาวะ โดยมี นายบดินทร์ ลาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก คนปัจจุบันเป็นหัวหน้า
โครงการ 
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 2.1.2  ที่ตั้งและอำณำเขต 
 
 ทิศเหนือ ติดต่อต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยที่แนวเขต
เริ่มต้นจากหลักไม้แก่น บริเวณห้วยไผ่ บริเวณพิกัด TA 112035 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
หลักไม้แก่นถนนสายบ้านไผ่ล้อม – บ้านป้ายเขียว ห่างหลักกิโลเมตรที่ 31 ทางทิศใต้ประมาณ 50 
เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณพิกัด TA 145015 ระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 4 กิโลเมตร 
 ทิศใต้ ติดต่อต าบลคลองหาด อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด TA 146918 ไปทางตะวันตกตามแนวหลักไม้แก่นถึงคลองขุดห่างจาก
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทับวังมน (บ้านเขาสารภี) ทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองสิ้นสุดที่ทางหลวง หมายเลข 3067 บริเวณพิกัด TV 100909 รวม
ระยะทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน บริเวณพิกัด TV 100909 ไปทางทิศเหนือไปทางล าธารถึงล ารางสันปัน
น้ าเขาสารภี บริเวณพิกัด TA 094937 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ไปตามก่ึงกลางคลองสีเสียดถึง
บริเวณคลองขุดบรรจบคลองสีเสียดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บ้านสามแยกทับพริก บริเวณพิกัด TA 
104907 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือตามก่ึงกลางคลองขุดถึงคลองห้วยไผ่บริเวณ
พิกัด TA 112018 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองห้วยไผ่ ถึง
บริเวณพิกัด TA 104028 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองห้วยไผ่
สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณห้วยไผ่บริเวณพิกัด TA 112035 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 
9.5 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐกัมพูชา ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2  แผนที่อาณาเขตต าบลทับพริก 
ที่มา :  https://www.google.com 
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 2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
 
 พ้ืนที่ต าบลทับพริก  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาสลับกับที่ลุ่ม  ลักษณะดินเป็นดินร่วน 
มีคลองน้ าใสเป็นแนวกั้นชายแดนประเทศกัมพูชา 
 2.1.4  ลักษณะภูมิอำกำศ 
 
 ลักษณะอากาศร้อนและแห้งแล้ง มีฝนตกประมาณ 5 เดือน/ปี ซึ่งท าให้มีลักษณะอากาศ
คล้ายกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส ต่ าสุด  19 องศาเซลเซียส 
 
 2.1.4  ลักษณะของดิน 
 
 ลักษณะดินเป็นดินร่วน เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก  ผลผลิตต่อไร่ในการท า
การเกษตรได้สูงกว่าพื้นที่อ่ืนๆในอ าเภออรัญประเทศ 
 
 2.1.5  แหล่งน้ ำ 
 
 บ่อบาดาล 32 แห่ง 
 ฝาย   5 แห่ง 
 ระบบประปา 18 แห่ง 
 สระน้ า 15 แห่ง 
 คลอง   3 แห่ง 
 
 2.1.6  เขตกำรปกครอง 
 
 ตำรำงท่ี 2.1  ชื่อหมู่บ้านและก านัน-ผู้ใหญ่บ้านที่ปกครองพ้ืนที่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ก ำนัน-ผู้ใหญ่บ้ำนที่ปกครองพื้นที่ ต ำแหน่ง 
1 บ้านสี่แยกทันใจ นายวินัย  เปลื้องสุวรรณ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านทับพริก นางสาววรุพันธ์  ท ากิจการ ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านเขาสารภี นางประนอม  ลือค าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านคลองหว้า นายสมัย  เพิ่มผล ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านป้ายเขียว นายประชุม  ศรีตรีเวช ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านทับพริก นายมงคล  กอนเกียน ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านคลองหว้าใหม่ นายรุ่งเพชร  พิมอ่อน ก านัน 
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 2.1.7  ประชำกร 
 
 ตำรำงท่ี 2.2  จ านวนประชากรจ าแนกตามหมู่บ้าน 

ที ่ หมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร/คน 

จ ำนวนครัวเรือน 
ชำย หญิง รวม 

1 บ้านสี่แยกทันใจ 145 167 312 116 
2 บ้านทับพริก 407 396 803 373 
3 บ้านเขาสารภี 124 118 242 198 
4 บ้านคลองหว้า 189 196 385 182 
5 บ้านป้ายเขียว 202 205 407 128 
6 บ้านทับพริก 261 249 510 160 
7 บ้านคลองหว้าใหม่ 516 526 1,042 325 

รวม 1,844 1,857 3,701 1,482 
                                                                  (ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559) 

 
 2.1.8  ระบบเศรษฐกิจ 
 
 1)  การเกษตร 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การท าไร่ข้าวโพด  
ไร่อ้อย มันส าปะหลัง มะละกอ ปาล์ม ล าไย และเงาะ 
 2)  การปศุสัตว์ 
 ในพ้ืนที่ต าบลทับพริกมีการท าการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงโค เลี้ยงแพะ 
 3)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 14     ร้าน 
 ร้านขายอาหารสด    3     ร้าน 
 ลานมัน      5     แห่ง 
 สถานีบริการน้ ามัน    5     แห่ง 
 ร้านค้าทั่วไป   28     แห่ง 
 
 2.1.9  สภำพทำงสังคม 
 1)  การศึกษา 
 (1)  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1   แห่ง 
 (2)  โรงเรียนประถมศึกษา 3   แห่ง 
 (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2   แห่ง 
 2)  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทับพริกนับถือศาสนาพุทธ 
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 3)  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณี วัฒนธรรมภายในต าบลทับพริก  มีเทศกาลส าคัญ เช่น วันเข้าพรรษา 
วันสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  วันออกพรรษา  แห่ปราสาทผึ้ง  บุญบั้งไฟ  งานศาลตาปู่ทองด า 
 4)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภาษาที่ใช้ในต าบลทับพริกมีอยู่ 3 ภาษา คือ ภาษาญ้อ ภาษาอีสาน และภาษากลาง 
ภาษาท่ีใช้กันส่วนมากคือ ภาษาญ้อ 
 
2.2  ข้อมูลบ้ำนทับพริก หมู่ที่ 6 ต ำบลทับพริก อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3  สัญลักษณ์และค าขวัญของบ้านทับพริก 
 

รูปที่ 2.3  สัญลักษณ์และค าขวัญของบ้านทับพริก 
 
 2.2.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
 
 บ้านทับพริกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 เริ่มจากมีบริษัทเอกชนได้รับสัมปทานท าไม้และ
มีแรงงานมารับจ้างตัดไม้ นอกจากนี้ยังมีประชาชนอพยพมาจากบ้านแสนสุข ต าบลคลองน้ าใส อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) ซึ่งเรียกตนเองตามภาษาที่ใช้พูดว่า “คนญ้อ” ได้เข้ามาจับ
จองที่ท ากินซ่ึงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยท าการสร้างที่พักอาศัยเป็นกระท่อมแบบเรียบง่าย 
เรียกตามภาษาถิ่นว่า “ทับ” และพื้นที่บริเวณนี้มีต้นพริกขึ้นตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จึง
เรียกว่า บ้านทับพริก 
 ในระยะแรกบ้านทับพริกขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของต าบลคลองน้ าใส และได้แบ่งแยก
การปกครองออกเป็นต าบลเรียกว่า ต าบลทับพริก เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 
หมู่บ้าน คือ บ้านสี่แยกทันใจ หมู ่1 บ้านทับพริก หมู่ 2 บ้านเขาสารภี หมู ่3 บ้านคลองหว้า หมู ่4 ใน
ปี พ.ศ. 2534 นายวิรัตน์ ช่อชบา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ซึ่งด ารงต าแหน่งก านันต าบลทับพริกในขณะนั้นได้
มีความเห็นว่าพ้ืนที่และประชากรของบ้านทับพริก หมู่ 2 มีอยู่จ านวนมาก ซึ่งเป็นการล าบากต่อการ
ปกครอง เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ติดกับชายแดนกัมพูชา จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งหมู่บ้าน
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เพ่ิมเติม โดยแยกหมู่ 6 ออกจากหมู่ 2 และให้ชื่อบ้าน หมู่ 6 ว่า บ้านทับพริก และปัจจุบันต าบลทับ
พริกแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน  
 รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านทับพริกหลังจากแยกออกจากหมู่ 2 มีดังนี ้
 1)  นายทุเรียน  อ่อนสว่าง พ.ศ. 2534 - 2539 
 2)  นายสาทร  ไข่สะอาด พ.ศ. 2539 – 2543 
 3)  นางวัฒนา  จาจิรัตน์ พ.ศ. 2543 – 2547 
 4)  นายสาทร  ไข่สะอาด พ.ศ. 2547 – 2562 
 5)  นายมงคล  กอนเกียน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
 
 2.2.2  ที่ตั้งและอำณำเขต 
 บ้านทับพริก หมู่ที ่6 มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านสี่แยกทันใจ หมู่ 1 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านทับพริกน้อย หมู่ 1 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านวังไหม หมู่ 9 ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด 
 
 2.2.3  ประชำกร 
 

 บ้านทับพริก หมู่ที ่6 มีจ านวนครัวเรือน 163 ครัวเรือน ประชากร 505 คน เพศชาย 
260 คน เพศหญิง 245 คน 
 
 2.2.4  สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
 
 ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ขาดแหล่งน้ าและระบบการชลประทานที่ดี ประชาชนตั้งบ้านเรือนเป็น
กลุ่มตามแนวถนนสายอรัญประเทศถึงคลองหาด 
 
 2.2.5  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหมู่บ้ำน 
 
 1)  น้ าประปา มี 1 แห่ง 
 2)  แหล่งน้ า ประกอบด้วย บ่อบาดาล 3 บ่อ สระน้ า 2 แห่ง 
 
 2.2.6  สถำนที่ส ำคัญ 
 
 1)  วัด 1 แห่ง ชื่อวัดทับพริก 
 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
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 3)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เดิมเป็นสถานีอนามัยทับพริก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2524 ให้บริการทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ 
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ต่อมาได้มีการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีการออกบัตร
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีรายได้
น้อย ผู้พิการ เป็นต้น 
 4)  โรงเรียน 1 แห่ง ชื่อ โรงเรียนสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างโรงเรียนขึ้นเมื่อปี  2508 โดยพระราชทานนามว่า 
“สระปทุม” และให้ต ารวจตระเวนชายแดนท าการสอน เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2520 ได้มีกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายเข้ามาเผาท าลายอาคารเรียนหลังดังกล่าว ท าให้ต้องย้ายสถานที่สร้างอาคารเรียนจากที่
เดิมมาสร้างที่ใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน ภายหลังได้โอนให้ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
เป็นผู้จัดการเรียนการสอน ปัจจุบันได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล – ม. 3 
 5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก 
 6)  ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (อาคาร SML) เป็นสถานที่ประชุมของหมู่บ้าน ศูนย์แสดง
สินค้า และลานจัดกิจกรรมของชุมชน 
 7)  ไร่ ณ ชายแดน ตั้งอยู่หมู่ 6 ต าบลทับพริก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้นแบบ
วิสาหกิจเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือความยั่งยืน ไร่ ณ ชายแดน ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจ านวน 40 คน 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 35 ไร่ เจ้าของไร่คือ นางสาวลลิดา ค าวิชัย อายุ 26 ปี ผู้น าในการรวมกลุ่มและพัฒนา
สายพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้นไร้สารเคมี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “เกษตรกรส านึกรักบ้าน
เกิด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอดีตพ้ืนที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ท าการเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นใช้สารเคมี ผลจาก
การใช้สารเคมีท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาอย่างรุนแรง ท าให้นางสาวลลิดาซึ่งเดิมประกอบ
อาชีพพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตัดสินใจลาออกเพ่ือกลับมาดูแลสุขภาพของมารดา และ
มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดกับสุขภาพของมารดาตนเอง จึงตั้งปณิธานไว้ว่า ถ้ากลับมาแล้วท าการเกษตร
จะหันมาท าการเกษตรแบบปลอดสารเคมีให้ได้ จึงเริ่มจากการพัฒนาพ้ืนที่กว่า 100 ไร่ของแม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกับค่อย ๆ ปรับ และลดการใช้สารเคมี เพ่ือเข้าสู่การท าการเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย ปลูกแบบผสมผสาน และยึดหลักการท า
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานไร่ ณ ชายแดน ซึ่งมีผู้คนเข้ามาศึกษาดูงาน กว่า 3,000 คนต่อปี 
และยังมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้และสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ต่อยอดจนเกิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ไร่ ณ ชายแดนได้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเกษตร ได้แก่ 
 1)  เครื่องเจาะส าหรับปลูก ใช้เครื่องเจาะเพ่ือทุ่นแรงหรือการใช้แรงงานคนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
และการท างานที่รวดเร็วขึ้นในการขุดหลุมปลูก โดยการค านวณพ้ืนที่ เช่น ต้องการปลูกต้นกล้าจ านวน 
1 ไร่ ในระยะห่าง 6X6 เมตร จากที่ต้องใช้แรงงานไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาทในการท างาน 1 วัน แต่เมื่อปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องทุ่นแรงจะใช้แรงงานคนเพียง 2 คน และ
ท างานเพียงครึ่งวัน ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ค่าน้ ามันและค่าเสื่อมสภาพต่างๆ จะอยู่ที่ 635 บาทต่อ
ไร่ เป็นต้น 
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 2)  การใช้โดรนเพ่ือการการเกษตร เนื่องจากสมาชิกในวิสาหกิจเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงแก้ว
ขมิ้นแปลงใหญ่ ซึ่งจะต้องฉีดพ่นเพ่ือให้ฮอร์โมนอินทรีย์ชีวภาพทางใบ เดิมใช้ถังสเปรย์สะพายหรือ
เครื่องฉีดพ่นในการฉีดในแต่ละครั้งซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่อแปลงอยู่ที่ไร่ละ 660 บาท เฉลี่ยต้นละ 15 บาท
ต่อไร่ จึงปรับเปลี่ยนทดลองมาใช้โดรนเพื่อการเกษตรที่เปรียบเสมือนเครื่องบินที่น าถังฮอร์โมนอินทรีย์
ชีวภาพขึ้นไปฉีดพ่นจากด้านบนยอดของต้นไม้และสามารถท างานด้วยระบบอัตโนมัติมีการป้อน
โปรแกรมการฉีดพ่นเฉพาะต้นไม้จึงไม่ท าให้สูญเสียฮอร์โมนและทั่วถึงคุ้มค่ากว่าการใช้แรงงานยืนฉีด
พ่น โดยค่าใช้จ่ายลดลงเหลือไร่ละ 250 บาท เฉลี่ยต้นละ 5.7 บาท เป็นต้น 
 3)  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูป คือการอบแห้งที่ท าให้อายุและคุณภาพ
ของมะม่วง สามารถเก็บไว้ได้นาน และจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงการท าบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
เก็บรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงสภาพและมีรูปลักษณ์ที่สามารถสร้างความสนใจแก่ลูกค้าได้ 
 นอกจากนี้ยังมีการท าการเกษตรแบบอินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่  การปลูก
มะม่วงแก้วขมิ้น ด้วยวิธีการท าเกษตรรูปแบบเกษตรธรรมชาติ รณรงค์ให้คนในชุมชนลดละเลิกการใช้
สารเคมีในการท าเกษตร โดยเน้นไม่พ่ึงพิงสารเคมี โดยใช้ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดอินทรีย์ เป็นกล
ยุทธ์ตลาดน าการผลิต ท าให้สมาชิกเล็งเห็นถึงความต้องการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค จึงท าให้ตัว
เกษตรกรต้องปรับตัวและมีจรรยาบรรณในการผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.4  ไร่ ณ ชายแดน 
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 2.2.7  กำรประกอบอำชีพของประชำชน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่เป็นอาชีพหลัก รองลงมาคือ รับจ้างและค้าขาย 
 
 2.2.8  สังคมและวัฒนธรรม 
 
 ในอดีตสมาชิกในหมู่บ้านจะมีลักษณะต่างคนต่างอยู่  ช่วงปี 2528 เกิดการหลั่งไหลของ
นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินของชาวบ้าน ท าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนจากเจ้าของที่ดินมาเป็น
ลูกจ้าง ปัจจุบันชาวบ้านมีการเกื้อกูลกันน้อยลง มีการดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพมากขึ้น ในส่วนของวิถีชีวิต
ของชุมชน การด าเนินชีวิตของประชาชนยังคงเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรรมและการรับจ้าง 
 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ำชุมชน 
 1)  พระสังกัจจายน์  วัดทับพริก 
 2)  ศาลตาปู่ทองด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5  พระสังกัจจายน์และศาลตาปู่ทองด า 
 
 ประเพณีท้องถิ่น 
 เดือนอ้าย งานบวงสรวงศาลตาปู่ทองด า 
 เดือนห้า บุญสงกรานต์ 
 เดือนหก งานบุญกลางบ้าน 
 เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 
 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา แห่หอปราสาทผึ้ง ลอยกระทง 
 เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
 
 2.2.9  ร้ำนค้ำและบริกำรต่ำง ๆ ในชุมชน 
 1)  ร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด  จ านวน  7  ร้าน 
 2)  ร้านซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ รถไถ  จ านวน  2  แห่ง 
 3)  ปั๊มน้ ามัน  จ านวน  1  แห่ง 
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 2.2.10  ปรำชญ์ชุมชน 
 
 1)  นายอัมพันธ์ พ่ึงพา  ผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์ปี พ.ศ. 2539 มีความเชี่ยวชาญด้านการ
เลี้ยงโคและแพะ 
 2)  นายค าพา บานเย็น  ปลูกผักอินทรีย์  และเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ถั่วพูพันธุ์โบราณ 
มะละกอ เป็นต้น 
 3)  นางส ารวย ชินบุตร  มีความเชี่ยวชาญด้านการท าไม้กวาด 
 
 2.2.11  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
 1)  มะม่วงแก้วขม้ินปลอดสาร พืชเศรษฐกิจที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศกัมพูชา ผลมีรูปกลมรี
ขนาดใหญ่ แตกต่างจากผลของมะม่วงแก้วไทยอย่างชัดเจน เมื่อแก่จัดหรือสุกเนื้อมะม่วงจะเป็นสี
เหลืองเข้มคล้ายสีของขมิ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านทับพริกนิยมซื้อกลับไปรับประทานหรือ
เป็นของฝาก 
 2)  ล าไยปลอดสาร 
 3)  ไม้กวาด 
 4)  ผลไม้อบแห้ง เช่น กล้วยตาก ล าไย มะม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
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รูปที่ 2.7  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีกระบวนการและแผนการ
ด าเนินโครงการดังนี้ 
 
3.1  พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 

การด าเนินโครงการครั้งนี้ด าเนินการในพื้นที่ชุมชนบ้านทับพริก หมู่ที่ 6 ต าบลทับพริก อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
3.2  ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกลุ่มเป้ำหมำย 
 

การก าหนดประชากร กลุ่มเป้าหมาย ในการด าเนินโครงการ ดังนี้  
3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการด าเนินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น า
วิสาหกิจชุมชน ประธานกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ตัวแทนครัวเรือน 

3.2.2  กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
  สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน    10  คน 
  คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน      4  คน 

 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 
 3.3.1  แผนที่ เดินดิน  หมายถึง การเดินส ารวจดูด้วยตา และจดบันทึกทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นลงบนบันทึก เพ่ือเข้าใจถึงความหมายทางสังคม (Social 
Meaning) และหน้าที่ทางสังคม (Social Function) ของพ้ืนที่ทางกายภาพ (Physical Space) เป็น
เครื่องมือชิ้นแรกที่ส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจชุมชน ด้วยวิธีการง่ายๆ และใช้เวลาไม่นานมาก 
 3.3.2  โอ่งชีวิต  คือ เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจของชุมชน หรือบุคคลว่ามีสิ่งใดเป็น
รายรับ สิ่งใดเข้ามาเป็นประโยชน์ หรือเข้ามาสนับสนุนชุมชนและมีสิ่งใดเป็นรายจ่าย สิ่งใดรั่วไหล
ออกไป หรือเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายหากรู้ที่มาของรายรับ และที่ไปของรายจ่าย ก็จะเป็นข้อมูลในการ
จัดการด้วยการเพ่ิมรายรับ และลดรายจ่ายต่อไป 
 3.3.3  เส้นเวลา  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นพัฒนาการ เรื่องราวประวัติศาสตร์ บทเรียนของ
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงและแนวทางการแก้ไขของชุมชน จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ผ่านการบอกเล่าของคนในชุมชน มีความส าคัญ ดังนี้ 
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 1)  บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน หรือสิ้นสุดในเวลาใด  ช่วงเวลาใด 
 2)  บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนมานานเท่าใดแล้วเมื่อนับถึงปัจจุบัน 
 3)  บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน หรือหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์อ่ืนๆ 
 4)  บอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์  เพราะอยู่ใน
เวลาหรือช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
 5)  ท าให้เข้าใจและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  ในประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้นเพราะกาลเวลา
ที่เปลี่ยนแปลงหรือผ่านมา  ชุมชนมีพัฒนาการ มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น  ท าให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
ต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึน  
 3.3.4  ปฏิทินอาชีพ  ช่วยบอกเล่าล าดับกิจกรรมในการประกอบอาชีพของชุมชนในแต่ละ
ช่วงเวลาของรอบปี เช่น การเพาะปลูกพืช ไร่ นา การประมง การเลี้ยงสัตว์ โดยระบุช่วงของกิจกรรม
เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ประเภทนั้น ๆ อย่างชัดเจนในรอบของการเพาะปลูกที่สัมพันธ์กับเวลาในรอบ
ปี สภาพ ลมฟ้า อากาศ อุณหภูมิ และน้ าฝนเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกาลเวลา 
จึงมีอิทธิพลส าคัญต่อวิถีการผลิตและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ท าให้เห็นการทับซ้อนของกิจกรรมและ
ความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อจ ากัด
ของทรัพยากร เช่น ข้อจ ากัดในเรื่องของปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ข้อจ ากัดในเรื่องของ
ดินในการฟ้ืนตัวพักรอการเพาะปลูกในช่วงถัดไป เป็นต้น 
 3.3.5  วิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของชุมชน โดยใช้เทคนิค 
SWOT 
 
3.4  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 ระยะที่ 1 

3.4.1  การศึกษาบริบทพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาวิจัย คือ บ้านทับพริก หมู่ที่ 6 ต าบลทับพริก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1)  เข้าพบนายอ าเภอและพัฒนาการอ าเภออรัญประเทศ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การลงพ้ืนที่และขอข้อมูลพ้ืนฐาน / สภาพทั่วไปของบ้านทับพริก ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

2)  ท าความรู้จักกับผู้น าชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้น าชุมชน รวมทั้งร่วมกันวางแผนจัดเวทีพูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนและจัด
กระบวนการส ารวจความต้องการของชุมชน 

3)  เข้าพบเพ่ือท าความรู้จักเจ้าของสถานที่ส าคัญในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4)  ส ารวจเส้นทางและสภาพภูมิประเทศ และถ่ายภาพสถานที่ส าคัญของชุมชน 
3.4.2  จัดเวทีพูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชน และให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ท าบันทึกข้อมูลรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนโดยใช้เครื่องมือการศึกษาชุมชน 
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โอ่งชีวิต แผนที่เดินดิน ปฏิทินอาชีพ และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ของชุมชน โดยใช้เทคนิค SWOT 

3.4.3  จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน 
 

 ระยะที่ 2 
3.4.4  สัมภาษณ์ครัวเรือนในชุมชนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลชุมชน และ

รวบรวมครัวเรือนเป้าหมาย 
3.4.5  ประชุมผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งมั่น รวมทั้ง

ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดวันด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ร่วมกัน
วางแผนและก าหนดสถานที่ ที่มีความสะดวกและเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม 

3.4.6  อบรมเชิงปฏิบัติการการท าบัญชีครัวเรือน 
3.4.7  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ 
3.4.8  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
3.4.9  ติดตามประเมินผลโครงการ 
3.4.10  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

3.5  แผนกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วัน เดือน ป ี หมำยเหตุ 

1 วางแผนการด าเนินงานและส ารวจชุมชนในเบื้องต้น พฤศจิกายน 2561 

ด าเนินการในระยะที่ 1 

2 ลงพื้นที่ส ารวจบริบทชุมชน 3-5 ธันวาคม 2561 

3 
จัดท าเครื่องมือชุมชนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อสรุป
ประเด็นปัญหาและน าเสนอกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนร่วมกับชุมชน 

4-6 มกราคม 2562 

4 จัดประชุมคืนข้อมูลชุมชน 9-11 มกราคม 2562 
5 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา 15-31 มีนาคม 2562 
6 รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 15-31 มีนาคม 2562 

7 
ประชุมครัวเรือนเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบ
ความมุ่งมั่น 

2-3 พฤษภาคม 2562  

8 
จัดตั้ งสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ ก าหนดกติกา ระดมทุน 
งบประมาณ สิ่งสนับสนุน 

4-6 พฤษภาคม 2562  

9 จัดหาพื้นที่ สถานท่ีด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ ”  

10 
พัฒนาหลักสูตร จัดหาเครือข่ายวิทยากร หน่วยงาน
สนับสนุน 

”  

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท าบัญชีครัวเรือน 7-8 พฤษภาคม 2562  

12 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ หลักสูตรการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

14-16 พฤษภาคม 2562  
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ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วัน เดือน ป ี หมำยเหตุ 

13 สนับสนุน ช่วยเหลือการผลิตสินค้า หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
พฤษภาคม 2562 
(หลังอบรมเชิง
ปฏิบัติการ) 

ให้การสนับสนุนวัสดุ
และพันธุ์ไส้เดือนเพื่อ
เป็นทุนเริ่มต้นในการ
ประกอบอาชีพ โดย
การช่วยในส่วนของ
การบรรจุหีบห่อเพื่อ
จ าหน่าย เป็นต้น 

14 จัดท าตราผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พฤษภาคม 2562  

15 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ปุ๋ยอินทรีย์สูตรอื่นๆ 
การท าน้ าสกัดชีวภาพจากมูลไส้เดือน ฮอร์โมนดอก ผล น้ า
หมักล้างผัก จุลินทรีย์สังเคราะห์ การจ าหน่ายพันธุ์ไส้เดือน 
ฯลฯ 

29-31 พฤษภาคม 2562  

16 

ประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
และตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการเลี้ยงไส้เดือน จ านวน 
3 ครั้ง 

22-23 พฤษภาคม 2562 
6-7 มิถุนายน 2562 
13-14 มิถุนายน 2562 

 

17 
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและบทความเรื่องเล่า
ความส าเร็จ 

มิถุนายน 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


