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 ค าน า 

 รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยการพัฒนาควบคู่กับการบูรณา
การทางการศึกษา จากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มร่วมกับผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในองค์กรเครือข่ายพื้นที่อ าเภอคลองหาด รวมไปถึงประชาชน
ผู้อยู่อาศัย จ านวน 873 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ทางวิชาการเข้ากับวิถีปฏิบัติของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถยกระดับวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น  

 ชุมชนคลองหาด เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการปลูกกล้วยไข่ และ
การท าไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก และการปลูกสมุนไพร เช่นไพล ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร รางจืด เป็นอาชีพเสริมใน
การสร้างรายได้แก่ชุมชน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชุมชนคลองหาดมุ่งเน้นการ
เพาะปลูกเพ่ือการยังชีพและการแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเกษตรกร
ในแต่ละครัวเรือน เป็นปัจจัยการผลิตหลักที่ส าคัญ และยังขาดการผลักดันในด้านการผลิตเพ่ือการส่งออก และ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายนอก รวมไปถึงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ของชุมชน ยังไม่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน 
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 ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา สังเกตได้จากสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ยังพบปัญหาความ
ยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาชมชน สังคม อ่ืนๆอีกมากมายในแต่วัน ส่วนกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจครัวเรือนก็จะกระจุกอยู่ในชุมชนเมืองหลวง การกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ-
ประสิทธิผล มากนัก นับว่าเป็นประเด็นหลักที่ส าคัญ จะท าอย่างไรให้ประเทศไทยขยับจากประเทศที่ก าลัง
พัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  การพัฒนาท้องถิ่นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศไทยจากประเทศที่ก าลังพัฒนาเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ เพราะหากท้องถิ่นถูกพัฒนา มีความเจริญ ก็จะส่งผลต่อการ
พัฒนาระดับต าบล ส่งผลต่อการพัฒนาระดับอ าเภอ ส่งผลต่อการพัฒนาระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
หลากหลายหน่วยงานของภาครัฐต่างมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา
ทางด้านสุขภาพของประชากรในประเทศ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาพัฒนาระบบชลประทาน การท า
การเกษตร การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์  กระทรวงกลาโหมพัฒนาความปลอดภัย ความสงบของ
ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันราชภัฏก็เป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศ  
สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เป็นสถาบันที่รู้จักกันในนาม “โรงเรียนผลิตครู” ซึ่งเป็น
พันธกิจหลัก และอีกพันธกิจหนึ่งของสถาบันราชภัฏคือการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มุ่งพัฒนา
ท้องถิ่น ฐานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามพันธกิจหลักในส่วนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น  โครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน เป็นอีกโครงการหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการที่ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

1.2. วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 
1. เพ่ือส ารวจและท าความรู้จักชุมชนจากข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
2. ต้องการข้อสรุปปัญหาของชุมชนโดยรวมอะไรบ้าง  
3. ได้แนวทางหรือทิศทางในการพัฒนาชุมชน 

1.3. ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 
1. ส ารวจชุมชน หมู่ 10 บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
2. ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการเมืองการ

ปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1.4. วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 

1.4.1. ขั้นตอนกระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน 

ส าหรับการส ารวจชุมชนทับทิมสยาม 05 อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว คณะท างานได้ท าการวาง
แผนการส ารวจชุมชน โดยลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 มีการจัดประชุม
เพ่ือพูดคุย สร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชนในด้านวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ ขั้นตอนการท างาน และ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญของชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน แกนน าชาวบ้าน โดย
ค านึงถึงความครบถ้วนของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ และความจ าเป็นของข้อมูลในการน าเสนอประกอบการ
รายงาน 

 
รูปภาพ 1 ขั้นตอนการกระบวนการเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 

การลงพ้ืนที่ครั้งที่ 2 ด าเนินการในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินงาน การเขียนรายงานผลการส ารวจข้อมูลชุมชน โดยการวิเคราะห์และ
สรุปผลที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส ารวจข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้  

1.4.2 ข้อมูลภาคสนาม 

ใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ จากการสังเกตสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย วิถีชีวิต และ
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
• ก าหนดประเด็น เป้าหมายในการลงพื้นที่ชุมชน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ

การพัฒนาชุมชน 
• มอบหมายความรับผิดชอบ ภารกิจการด าเนินงานในการลงพ้ืนที่ครั้งท่ี 1

ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561
• จัดประชุมพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชนในการปฏิบัติงาน
• เก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลส าคัญจากผู้น าชุมชน และบุคคลส าคัญของชุมชน

ส ารวจข้อมูลภาคสนาม
• การสร้างอาชีพ การประกอบอาชีพเพ่ือการสร้างรายได้
• วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาชุมชน

สรุปวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 1
• สรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูลพื้นฐาน และ ความต้องการเบื้องต้นของชุมชน 
• สอบถามเพ่ิมเติม ในส่วนของปัญหาที่ชาวบ้านต้องการแก้ไขและพัฒนา
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ต่างๆ ที่แสดงออกขณะสัมภาษณ์และในช่วงเวลาขณะที่ผู้ส ารวจข้อมูลไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่
จะกลับไปสัมภาษณ์เพ่ิมเติมในครั้งต่อไป โดยบันทึกข้อมูลหลักๆ ได้แก่ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
2) ข้อมูลด้านสังคม 
3) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
4) ข้อมูลด้านสุขภาพ 
5) ข้อมูลด้านการเมือง การปกครอง 
6) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
7) ข้อมูลด้านการศึกษา 

 
รูปภาพ 2 การประชุมปรึกษา แนวทางการส ารวจข้อมูลเพื่อการส ารวจชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

(คณะท างาน, 11 ธันวาคม 2561) 

1.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก. จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าการศึกษาข้อมูลทั่วไป (documentary study)  และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) เพ่ือศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน รวมถึงจุดส าคัญ
ที่พบในการเก็บส ารวจข้อมูล 

ข. จากข้อมูลภาคสนาม ด้วยการใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพ่ือรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือ
ช่วยในการสร้างเสริมพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน จากการสอบถามเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายใน
พ้ืนทีชุ่มชนทับทิมสยาม 05   
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ก. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแบบอุปนัย ในส่วนของข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ น าบริบทข้อมูลทั่วไปที่ได้จากการสังเกต และการส ารวจข้อมูล ในการลงพ้ืนที่ชุมชนครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 โดยน ามาท าการวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลประกอบกับการเขียนรายงาน โดย
ค านึงถึงความครบถ้วนของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ และความจ าเป็นของข้อมูลในการน าเสนอประกอบการ
รายงาน 

ข. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 1 เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน มาท าการซักถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากข้ึน ในการลงพ้ืนที่ชุมชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 จากนั้นท า
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินงาน การเขียนรายงานผลการส ารวจข้อมูลชุมชน 
โดยการวิเคราะห์และสรุปผลที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส ารวจข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ 

1.5. เครื่องมือที่ใชก้ารส ารวจความต้องการของชุมชน  
เครื่องมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน คือ โอ่งชีวิต การรู้จักจักตนเองและเรียนรู้ที่จะเข้าใจ

ตนเองยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การรู้จักตนเองเป็นการวางรากฐานของตนเองและครอบครัว รู้จัก
คิด รู้จักใช้เงินทองที่หามาได้ แยกใช้ แยกเก็บออม เพ่ืออนาคตที่มั่นคง ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยอมรับสิ่งที่ผิดพลาด และความสามารถเท่าท่ีมีอยู่ ต่อสู้กับความล าบาก รวมทั้งการยอมรับและเข้าใจ
ผู้อืน่ จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 หากครอบครัวเปรียบเสมือนโอ่งชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องบันทึกเป็นประจ า เพ่ือ
เป็นแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ฐานะของตนเองและครอบครัว การจดบันทึกท าให้ทราบที่มาของเงิน
และรายการที่ท าให้เงินรั่วไหลออก เมื่อน ารายการเหล่านั้นมาประเมินและแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ น าแต่ละ
หมวดมาวิเคราะห์จะท าให้พบสิ่งที่ดีมีค่า และสิ่งไม่ดีไม่มีราคา ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ การจดบันทึกรายการต่างๆในครัวเรือน จึงจ าเป็นส าหรับการจัดท าแผน 
เป้าหมายทางการเงินในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง แผน เป้าหมายการเงินในครัวเรือน ควรคู่กับระบบบัญชีใน
ครัวเรือน ซึ่งต้องก าหนดรูปแบบให้มีความสอดคล้องกันมีการก าหนดรายการแยกเป็นหมวดหมู่ ด้านรายรับ 
รายจ่าย ที่ง่ายต่อการจดบันทึก 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
2.1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

2.1.1 ประวัติหมู่บ้าน 

ชุมชนคลองไก่เถื่อน ในอดีตเป็นค่ายอพยพของทหารชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาในยุคสมัยที่มีการสู้รบกัน
ภายในประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวเขตชายแดนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตฝั่ งไทย 
เรียกว่า ค่ายอพยพคลองหาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังจากการส่ง
ผู้อพยพกลับประเทศ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของทหาร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมเทือกเขา
ชายแดนเขมร ต่อมาใน พ.ศ. 2536-2540 ได้มีการจัดตั้งโครงการคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสหรือไร้ที่ดินท ากินเข้ามา
อยู่อาศัย   

หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว บริเวณทิศ
ตะวันออกของเขาตาง๊อก ห่างจากอ าเภอคลองหาดไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในเขต ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง ทิศเหนือจรดบ้าน  เขาช่องแคบ 
ทิศใต้และทิศตะวันตกจรดเขาตาง๊อก ทิศตะวันออกจรดประเทศกัมพูชา โดยมีแนวคลองน้ าใสเป็นพรมแดน มี
พ้ืนที่ประมาณ 9,960 ไร่ เดิมพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นป่าสมบูรณ์ หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 คือหมู่บ้านตัวอย่างในการ
น าผลการทดลองค้นคว้าสาธิตในด้านการเกษตร และส่งเสริม  อาชีพ ขยายผลไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงต่อไปการด าเนินงานโครงการได้จัดตั้งหมู่บ้าน 

2.1.2 ปัจจัยในการเลือกหมู่บ้าน การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของหมู่บ้าน 

ผู้ที่มาอาศัยในชุมชนทับทิมสยาม 05 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการคัดกรองผู้ด้อยโอกาส หรือไร้ที่ดินที่
ท ากิน ภายใต้คุณสมบัติหลักคือ 1) อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 35-45 ปี (ในปี 2536) 2) ไม่เคยมีคดี 3) เป็นคนใน
พ้ืนที่  การคัดเลือกต้องส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง แล้วจึงส่งให้นายอ าเภอตรวจสอบรับรอง แต่ละ
ครอบครัวได้รับมอบพ้ืนที่อยู่อาศัยพร้อมบ้านพัก จ านวน 1 หลังใน เนื้อที่ 1 ไร่ และพ้ืนที่ท ากิน 10 ไร่ 
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เกษตรส่วนกลางและพ้ืนที่แหล่งน้ าปัจจุบันราษฎร ในหมู่บ้านมีรายได้เลี้ยงชีพจากการ
ประกอบอาชีพด้านการปลูกไม้ผล พืชไร่ชนิดต่าง ๆ  ผู้ที่มาอาศัยในชุมชนแห่งนี้ มาจาก 38 จังหวัดทั่วประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน  โดยมีเงื่อนไขในการอยู่อาศัยคือ คนที่เข้ามาอาศัยอยู่มีสิทธิ์อยู่และใช้ที่ดินใน
การท ากิน แต่ไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ แต่สามารถท ากินได้ชั่วลูกชั่วหลาน ตราบที่ไม่ท าผิดกฎกติกา คือ การไม่
ยุ่งกบัอบายมุข การเล่นการพนัน การไม่ปลูกพืชท าลายดิน   

ในปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 มีชุมชน 155 ครัวเรือน  สมาชิก 873 คน ชาย 440 คน หญิง 433 คน 
และมาจาก 38 จังหวัด ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจ านวน 43 ท่าน แบ่ง
ออกเป็น 3 ฝ่ายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายงานด้านวัฒนธรรม ฝ่ายสวัสดิการ และด้านสาธารณูปโภค ในส่วนของ
ที่ดินไม่มีโฉนดที่ดิน ทุกคนมีทะเบียนบ้าน ไม่มีการขยายชุมชน  และภายหลังปี พ.ศ. 2541 ได้สิทธิ์ในการได้ที่
อยู่อาศัยในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เพ่ิม 12 สิทธิ์ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการปลูกบ้านให้ 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 2.1.3 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง 

ภายหลังการตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ถูกก่อตั้งขึ้น มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืช
สมุนไพร การฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น การท าปุ๋ย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตอาชีพที่ส าคัญ
เป็นอาชีพหลัก เช่น การปลูกข้าวโพด ปลูกยางพารา ปลูกล าไย และผลไม้ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ การ
เลี้ยงโคนม และการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม 

2.2 สภาพนิเวศวิทยา 
2.2.1 สภาพทางภูมิประเทศ 

โครงการทับทิมสยาม 05 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 13.3568898 องศาเหนือ และ 102.3267847 องศาใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ 9,960 ไร่ มีแนวเขตติดต่อ
กับประเทศกัมพูชา โดยมีคลองน้ าใสเป็นเขตแดนกั้นระหว่างไทย-กัมพูชา เดิมเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพของผู้ลี้ภัย
จากประเทศกัมพูชา (ศูนย์อพยพที่ 8) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อม ให้คงเดิม ตลอดจนการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพป่าที่เสื่อมโทรม การป้องกันการบุกรุกป่า 
ตลอดจนการอนุรักษ์แหล่งน้ าล าธาร ลักษณะภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ที่ดินแสดงในภาพที่ 4 และ 5  

 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ใกล้กับ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ทิศใต ้ ใกล้กับ เขาตาง๊อก 
ทิศตะวันออก  ใกล้กับ ประเทศกัมพูชา  ทิศตะวันตก ใกล้กับ  เขาตาง๊อก 

 สภาพภูมิอากาศ 

จากข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ย 30 ปี สถานีตรวจวัดอากาศอรัญประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า 
อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด ประมาณ 35 และ 18 องศาเซลเซียสตามล าดับ ปริมาณฝนสูงสุด 275 มิลลิเมตร ช่วง
เดือนกันยายน แสดงในภาพที่ 3 และตารางท่ี 1 

 

 

รูปภาพ 3  กราฟสภาพภูมิอากาศ 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ตาราง 1  ตารางแสดงกราฟสภาพภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือน 

เดือน อุณหภูมิต่ าสุด (°C) อุณหภูมิสูงสุด (°C) ปริมาณฝน (มม.) 

มกราคม 20.2 32.7 5.4 
กุมภาพันธ์ 22.7 34.8 27.6 
มีนาคม 24.5 36.2 52.4 
เมษายน 25.5 36.7 85.7 

พฤษภาคม 25.4 35.1 168.3 
มิถุนายน 25.1 33.9 163.6 
กรกฎาคม 24.8 33.2 166.4 
สิงหาคม 24.6 32.8 208.6 
กันยายน 24.5 32.6 252.3 
ตุลาคม 24 32.3 174.2 

พฤศจิกายน 22.2 31.9 35.5 
ธันวาคม 19.9 31.4 4.8 

 

2.2.1 สภาพทางนิเวศวิทยาจ าเพาะ (ต้นไม้ สัตว์ประจ าถิ่น หรืออพยพมา) 

ลักษณะเด่นของหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 คือเป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา พ้ืนที่ราบลุ่มสลับสูง
ชัน มีถนนที่ตัดตรงทอดยาวไปตามความสูงชันที่สวยงาน เป็นที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 

2.2.3   สภาพทางนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา คุณภาพของดินที่มีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์มาก ดินปน
ลูกรังมีบางส่วน เหมาะส าหรับการปลูกพืชทุกชนิด ประชาชนด ารงชีวิตด้วยอาชีพเกษตรกรรมเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะการท าไร่ ข้าวโพด และการปลูกกล้วยไข่ ในเบื้องต้นมีการส่งเสริมให้มีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และผักปลอด
สารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรและชาวบ้าน 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

รูปภาพ 4  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

รูปภาพ 5  ลักษณะภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ที่ดินของบ้านทับทิมสยาม 05 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 2.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม  การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิด  จ านวน  เหตุผลของ
สัตว์ท่ีเลี้ยง  ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  การกระจายผลผลิต  และการตลาด  

2.3.1 ปฏิทินการปลูกพืชและการใช้แรงงาน   พืชหลัก  พืชรอง  ในชุมชน  ประวัติการปลูก  เตรียม
ดิน  วิธีการปลูกการบ ารุงรักษา 

เกษตรกร หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 โดยส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไข่ส าหรับการส่งออกจ าหน่ายไปยัง
ประเทศจีน นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัว-ผลไม้ เช่น แตงกวา มะเขือ พริก ล าไย กล้วยไข่ อ้อย ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง หน่อไม้ฝรั่ง และเป็นที่มีชื่อเสียงของชุมชนคือการปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นการปลูกสมุนไพรที่ใช้
เวลาการเก็บผลผลิตน้อย เช่น จากไพล (2 ปี) เป็นเสริมการปลูก ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร รางจืด ซึ่งใช้ระยะเวลา
การเก็บเกี่ยวไม่ก่ีเดือน ท าการตากแห้ง และส่งผลผลิตไปยังโรงพยาบาลวังน้ าเย็น และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร 

บ้านทับทิมสยาม 05 เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ เก็บไข่ที่ได้ไว้รับประทานเอง หรือค้าขายไข่ หรือแจกจ่าย
เครือญาติ เป็นทางหนึ่งของการใช้ชีวิตวิถีพอเพียง นอกจากนี้เลี้ยงโคนม โดยมีกลุ่มสหกรณ์โคนมทับทิมสยาม 
05 มีจ านวนสมาชิก 132 คน 

 

รูปภาพ 6  ปฏิทินการปลูกพืชหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

2.3.2 ปัญหาด้านการปลูกพืช  ผลผลิตที่ได้รับการกระจายผลผลิต  การแปรรูป และการตลาด     
เป็นต้น 

ในปัจจุบัน การปลูกพืชหน่อไม้ฝรั่งมีจ านวนลดลง เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของดิน และโรคโคนเน่า 
เนื่องจากการเกษตรในบางพ้ืนที่ใช้ยาฆ่าหญ้าในบางพ้ืนที่ ส่งผลให้หน่อไม้ฝรั่งที่ได้มีคุณภาพลดลง นอกจากนี้
ปัญหาในด้านแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่เพียงพอ และปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลให้
เกษตรกรและชาวบ้านต้องปลูกพืชสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม  

2.3.3 ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์  และการใช้แรงงาน 

การเลี้ยงไก่ไข่ของบ้านทับทิมสยาม 05 เป็นการเลี้ยงตลอดปี มีผลผลิตคือไข่ไก่ไว้ปรุงอาหารตลอดปี 
เช่นเดียวกับการเลี้ยงโคนม 

2.3.4 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  ผลผลิตที่ได้รับการกระจายผลผลิต  การแปรรูปและการตลาด  
เป็นต้น  
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 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปัญหาความกังวลใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับไข้หวัดนก ท าให้ไม่กล้า
สัมผัสสัตว์ปีก และไม่รับประทานไก่ไข่ แนวทางการช่วยเหลือคือการประสานให้ปศุสัตว์จังหวัดเข้ามา
ตรวจสอบสัตว์ปีกในพื้นที่ 

2.4 ประชากร 

2.4.1 จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร เพศ อายุ 

ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านทับทิมสยาม ส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกผู้ที่ มีคุณสมบัติหลักที่
เหมาะสม และเข้าข่ายในการให้อยู่อาศัยและมีที่ดินท ากินในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ประกอบด้วย คือ 1) อายุ
อยู่ในช่วงระหว่าง 35-45 ปี (ในปี 2536) 2) ไม่เคยมีคดี 3) เป็นคนในพ้ืนที่  การคัดเลือกต้องส่งรายชื่อให้
ผู้ใหญ่บ้านรับรอง แล้วจึงส่งให้นายอ าเภอตรวจสอบรับรอง แต่ละครอบครัวได้รับมอบพ้ืนที่อยู่อาศัยพร้อม
บ้านพัก จ านวน 1 หลังใน เนื้อที่ 1 ไร่ และพ้ืนที่ท ากิน 10 ไร่  ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข   จ านวนครัวเรือนและ
ประชากรของหมู่บ้านทับทิมสยาม สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2 

ตาราง 2  ข้อมูลจ านวนประชากรและครัวเรือน หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

จ านวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 873 คน 

- ประชากรชาย 440 คน 
- ประชากรหญิง 443 คน 

 
 ข้อมูลการจ าแนกประชากรตามวัย 

ประชากรส่วนใหญ่ อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-49 ปี มีจ านวน 595 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.16 ของสัดส่วนประชากรทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตาราง 3  ข้อมูลสัดส่วนจ านวนประชากรและครัวเรือน หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

เด็กอายุ 0-5 ปี 86 คน 
เด็กอายุ 6-14 ปี 75 คน 
วัยแรงงาน 15-49 ปี 595 คน 
กลุ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 50-59 ปี 80 คน 
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 67 คน 

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนประชากร พบว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน และก าลังจะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ 
และจะส่งให้ชุมชนก้าวสู่กลุ่มคนในวัยผู้สูงอายุมากขึ้นในอนาคต ดังแสดงในภาพที่ 7  
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รูปภาพ 7  สัดส่วนประชากร ชุมชนทับทิมสยาม 05 (ข้อมูล ณ ปี 2561) 

 สถานภาพสมรส 

ตาราง 4  สถานภพประชากร หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

โสด 40 % 
สมรสจดทะเบียน 100 % 
สมรสไม่จดทะเบียน 10 % 
หม้าย 10 % 
หย่า 5 % 
แยกกันอยู ่ 2 % 

 

2.4.2 การเปลี่ยนแปลงประชากร  เช่น  การเกิด  การตายและการย้ายถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงของประชากรในแต่ละปีไม่มีความแตกต่างมาก และเนื่องจากหมู่บ้านทับทิมสยาม05 
เป็นพื้นที่ท่ีมีความเฉพาะ ผู้ที่จะเข้ามาอาศัยหรือเข้ามาใช้พ้ืนที่ดินท ากินต้องผ่านการคัดเลือก 

 

2.4.3 ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นั้นๆ 

เนื่องจากภูมิประเทศติดกับประเทศเพ่ือนบ้านกัมพูชาจึงมีชาวกัมพูชาเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่หมู่บ้าน
เนื่องจากสมรสกับคนในหมู่บ้าน ดังนั้นจึงอาจมีวัฒนธรรมบางอย่างท่ีได้รับมาจากประเทศกัมพูชา 

2.5 สาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 

2.5.1 การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน 

แต่เดิม พ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนทับทิมสยาม 05 มีสภาพเป็นป่ารกชัฏ มีต้นไม้ใหญ่จ านวนมากมาย อัน
ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้ยางนาและไม้อ่ืนๆ ขึ้นปะปนกันอยู่ในพ้ืนที่ การคมนาคมติดต่อกับภายนอกชุมชน 
ชาวบ้านเดินทางกันด้วยวิธีเดินเท้าตามทางเดินที่เป็นดิน เกวียนเทียมโคหรือกระบือหรือม้าเป็นพาหนะในการ

เด็กอายุ 0-5 ปี (86 คน) เด็กอายุ 6-14 ปี (75 คน) 

ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี (67 
คน) 

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 50-59 ปี (80 คน) 

วัยแรงงาน 15-49 ปี (595 คน) 
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 เดินทาง  และเนื่องด้วยภูมิประเทศติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา ส่งผลให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
เพ่ือที่ดินเพ่ือการท าการเกษตร และต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพกันเข้าไปอยู่ที่อ าเภอคลองหาดมากขึ้น ป่าไม้ต่างๆ 
ก็เริ่มหมดไป และเมื่อภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการ
สร้างถนนในชุมชนและหมู่บ้าน หรือการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ หรือระหว่างจังหวัด ท าให้การ
เดินทางของชาวบ้านและเกษตรกร ถนนหนทางก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น จนรถยนต์สามารถแล่นได้ ส่งผลให้กับ
ชาวบ้านได้เดินทางไปมาหาสู่และค้าขายกัน วิถีชีวิตที่ชาวบ้านใช้ เดินทางด้วยเท้าก็หมดไป เป็นผลท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพ่ิมมากข้ึนด้วย การเดินทางโดยใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ท าให้ชาวบ้านรวมถึงเกษตรกรได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่และค้าขายสินค้าได้
ง่ายขึ้น 

2.5.2 การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 

ในอดีต ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาจับจองที่ดินเพ่ือท าการเกษตรในอ าเภอคลองหาดนั้นมา
จากหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศไทยหรือประมาณ 58 จังหวัด จากทั่วประเทศใช้ชีวิตอยู่แบบคนชนบทตาม
ธรรมชาติ ชาวบ้านและเกษตรกรใช้แสงสว่างจากไฟฉาย ตะเกียงและครบเพลิง ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  ความเจริญต่างๆ ได้เข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการสร้างถนนสาย
ต่างๆ ขึ้นในชุมชน หมู่บ้านมากขึ้น และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ก็เริ่มมีไฟฟ้าใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือความสะดวกในด้านต่างๆ และส่องสว่าง การที่เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ในบ้านเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ส่งผลท าให้เกษตรกรจัดหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดยีิ่งขึ้น 

2.5.3 การมีประปาหมู่บ้าน และการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 

สภาพพ้ืนที่ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ มีคลองเล็กๆอยู่ในพ้ืนที่จ านวนไม่มาก เกษตรกรส่วน
ใหญ่ตามบ้านเรือนต่างๆ จะมีตุ่มน้ าไว้ส าหรับรองน้ าฝนไว้กินไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านหรือเกษตรกรใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่มักด ารงชีวิตโดยการพ่ึงพาอาศัยอยู่กับธรรมชาติ เมื่อ ถึงฤดูฝน 
ชาวบ้านหรือเกษตรกรมักนิยมเก็บน้ าไว้ดื่มกินและใช้ในการประกอบอาหาร โดยการน าน้ าฝนหรือน้ าใน
ธรรมชาติเก็บไว้ในตุ่มหรือโอ่ง ซึ่งที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมและความต้องการ ส่วนน้ า
ที่ใช้ในการอุปโภค ได้แก่ ใช้อาบ ซักเสื้อผ้า รดต้นไม้ ฯลฯ จะใช้น้ าจากคลองหรือสระที่ขุดไว้ใช้ในแต่ละบ้าน
หรือครอบครัว หรือขุดไว้ใช้ร่วมกันเป็นสาธารณะประโยชน์ และเมื่อถึงฤดูแล้ง อากาศร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น 
ชาวบ้านหรือเกษตรกร มักได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า เพราะน้ าตามธรรมชาติในที่ต่างๆ  เกิด
การแห้ง หรือลดระดับลง และระเหยไปในอากาศ ซึ่งปัจจุบันนี้แหล่งน้ าตามธรรมชาติเกิดการตื่นเขิน อันอาจ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2524 จึงได้มีการจัดท าระบบน้ าประปา
ขึ้นมา เพ่ือให้ชาวบ้านและเกษตรกรบางพ้ืนที่ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้มีและใช้น้ าประปาในการ
อุปโภคบริโภค 

2.5.4 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต  
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 ประชากรโดยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้าน และพบว่าระบบเครือข่ายโทรศัพท์ที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดคือ AIS และ TRUE 
ส าหรับโรงเรียนก็มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน 

2.6 ข้อมูลด้านสังคม 

2.6.1 ลักษณะครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย 

ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนชาวชนบททั่วไป ที่
ประกอบด้วย ปู ่ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก อยู่รวมกัน โดยมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นในครอบครัว 

2.6.2 การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว  การเลือกคู่ครองและการแต่งงาน 

การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว  การเลือกคู่ครองและการแต่งงาน  เป็นไปตามขนมธรรม
เนียมประเพณีไทย การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัวโดยส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจ
และจัดการในครอบครัว  

2.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซ่ึงไปท างานที่อ่ืน 

การประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยภาพรวมเป็น
ครอบครัวอบอุ่น สมาชิกครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากกลับจากการท างาน และมีบ้างบาง
ครอบครัวที่ส่งบุตรเรียนจบระดับปริญญาตรีและท างานต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ครอบครัวมีการ
ติดต่อระหว่างกันตลอดและส่งเงินส่วนหนึ่งกลับมาให้พ่อแม่ 

2.6.4 ระบบเครือญาติและแผนภูมิเครือญาติ (Pedigree) 

เนื่องจากประชากรในหมู่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินท ากิน ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ระบบเครือ
ญาติโดยส่วนใหญ่เป็นแบบครอบครัวเล็ก ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก 1-2 คน ซึ่งกลุ่มครอบครัวเล็กจะใช้เวลาวัด
หยุดช่วงเทศกาลกลับภูมิล าเนาเดิม เยี่ยมเยือนเครือญาติ  นอกจากนี้บางครัวเรือนในชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่ 
ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก 

2.6.5 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ก. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05  รัฐวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 เป็น
องค์การที่ได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานเกษตรในเขตอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีรูปแบบการบริหาร
จัดการงานในรูปแบบกลุ่มแปรรูปสมุนไพรและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น มีการผลักดันในการใช้
สมุนไพรในการสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เช่น ยาหม่อง ลูกประคบ ชาสมุนไพร  ภายใต้การก ากับดูแลของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการให้ความรู้ ฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านพรรณพืชสมุนไพร และการแปร
รูป เป็นต้น   

ข. กลุ่มสหกรณ์โคนม หมู่บ้านทับทิมสยาม 05  โครงการกลุ่มสหกรณ์โคนม หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้การดูแลของสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น (จ ากัด) ซึ่งกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวถูก
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 จัดตั้งขึ้นเพ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกพืชไร่ ซึ่งโครงการในหมู่บ้านทับทิม
สยาม 05 อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ราย และมีจ านวนโคนม 50 ตัว 

2.6.6 ความขัดแย้ง  ความแตกต่างทางสังคม  อุดมการณ์ 

โดยภาพรวมแล้วชุมชนทับทิมสยามเป็นชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนมีความสามัคคี รักและเคารพต่อกันและ
กัน จึงไม่พบความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม  อุดมการณ์ ที่เด่นชัด เหตุผลหนึ่งมาจากความเข้มแข็ง
ท างานเป็นทีมของผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน การมีกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05  ความรัก
ในความพระเมตตาศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราช กุมารี ผู้ริเริ่ม
ต่อตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้เกิดเป็นหมู่บ้านทับทิมสยาม 05  

2.6.7 ปราชญ์ชุมชน  และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ส าคัญ 

ปราชญ์ชุมชนที่ส าคัญคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาจารย์พยูง วิภาจันทร์ ท่านรอบรู้ ผ่านประสบการณ์ ลอง
ผิด ลองถูก ช่วยพัฒนาหมู่บ้านทับทิมสยามอย่างมากมาย อาจารย์เป็นที่รักของชาวบ้าน ของเด็กๆในชุมชน 
เมื่อเสร็จกิจจากงานหมู่บ้าน ท่านจะปฏิบัติธรรม และปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆของวัดทับทิมสยาม 05 ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.7 การศึกษา 

2.7.1 ชื่อ  ประเภทโรงเรียน  ปีที่ตั้งโรงเรียน  จ านวนครูและนักเรียน 

โรงเรียนทับทิมสยาม 05  หมู่ที่ 10  บ้านทับทิมสยาม 05  ต าบลคลองไก่เถื่อน  อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27260  โทรศัพท์ 037609898  เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มี
นักเรียนปีละประมาณ 80-90 คน เป็นนักเรียนระดับก่อนประถมร้อยละ 30 ระดับประถมร้อยละ 60  มี
บุคลากรครู 8 คน โรงเรียนทับทิมสยาม 05 จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
สระแก้ว  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2537 ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการทับทิมสยาม 05 หมู่ที่ 10 ต าบลคลอง
ไก่เถื่อน  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริขององค์ประธานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ในระยะแรกยัง
ไม่มีอาคารเรียนและผู้ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอคลองหาด จึงได้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

1. ให้นายค านึง แก้วอนันต์ และนายภาคภูมิ  เรือนเย็น  ข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
มาช่วยปฏิบัติงานการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว 

2. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยมีนายสมเสียง  เชื้อสุข  เป็นประธาน
โดยเริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่ 6 เมษายน  2538  ซึ่งอาคารเรียนมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร 
5 ห้องเรียน  เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2538 จ านวนนักเรียนครั้งแรก  31 คน  เปิด
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2539 นายมาโนทส์  เจือทิน  ได้เดินทางมา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนทับทิมสยาม 05 จนถึงปัจจุบัน 

2.7.2 ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 การศึกษาของประชากรโดยภาพรวมมีระดับการศึกษาสูงสุดจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2.7.3 สถาบันสังคม (วัด  โรงเรียน  ครอบครัว  การสื่อสาร)  บทบาทต่อชุมชนในด้านการศึกษา) 

วัด : วัดทับทิมสยาม 05 ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 โดยนายวิทยา เนียมค า ได้
ด าเนินการขออนุญาตสร้างวัดจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้รับการอนุญาตให้สร้างวัด ตามข้อ 
3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2557 จากนั้นเป็นเวลา 1 ปี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมีประกาศตั้ง “วัดทับทิมสยาม 
05” เป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 และชาวบ้านต าบลคลอง
เถื่อน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมส่วนกลางของ
หมู่บ้าน เช่น กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประเพณีประจ าท้องถิ่น ประเพณีกวนข้าวทิพย์ งานทอดกฐิน 

โรงเรียน : โรงเรียนทับทิมสยาม 05  เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 

ครอบครัว : โดยภาพรวมเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกภายในครอบครัว 3-4 คนขึ้นไป สืบเนื่องจาก
การได้รับคัดเลือกให้มาอาศัยและมีพ้ืนที่ท ากินในพ้ืนที่บ้านทับทิมสยาม 05 

การสื่อสาร : ทุกคนในพ้ืนที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก และบ่อยครั้งจะใช้ภาษาถิ่นอีสาน 
เนื่องจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหลายๆจังหวัดหลากหลายพ้ืนที่ จากการส ารวจพบว่าถิ่นฐานเดิมมาจาก
จังหวัดในภาคอีสาน เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์  

บทบาทต่อชุมชนในด้านการศึกษา : ชุมชนให้ความส าคัญด้ านการศึกษา ส่งบุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกครัวเรือน ในระดับประถมจะส่งบุตรหลานให้เรียนโรงเรียนในหมู่บ้านคือโรงเรียน
ทับทิมสยาม 05  เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา และเมื่อเรียนในระดับมัธยมจะส่งให้เรียนโรงเรียน
คลองหาดพิทยาคม 

ตาราง 5 สถานภาพประชากร หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

อัตราการเข้าเรียนปฐมวัยของเด็กอายุ 3-5 ปี 100 % 
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียน  
(อายุ 6-14 ปี) 

90 % 

เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 90 % 
คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงาน
ท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  

20 % 

ฝึกอบรมด้านอาชีพ 20 % 
ร้อยละคนที่จบการศึกษาชั้นประถมแต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้  5 % 

2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

2.8.1 บริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน (ตู้ยา  สหกรณ์  สถานีอนามัย ฯลฯ) 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านทับทิมสยาม 05 ตั้งในพิกัด 
Latitude: 13.338534 และ Longitude:  102.326597 เป็นหนึ่งในสิบสถานบริการสาธารณสุขประจ าอ าเภอ
คลองหาด และหากเจ็บป่วยหนักจะต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลคลองหาด ห่างออกไปจากหมู่บ้าน 15 
กิโลเมตร 

2.8.2 บทบาทของ  ผสส.  อสม. 

บทบาทของอาสาสมัครชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ กชช.2ค  ร่วมเป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.   กชช. 2ค น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ก าหนดเป็นแผนงาน กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน ประเมินผล 
เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี  จัดท าแผนชุมชน ร่วมมือ
กับผู้น าชุมชนจัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ต าบล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีการจัดตั้งทีม LTC (การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว) เพ่ือการดูแล และให้ก าลังใจพร้อมสอบถามปัญหา
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและดูแล ในพ้ืนที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05 พร้อมให้หลักการช่วยเหลือเบื้องต้น  
นอกจากนี้มีการส่งเสริมหมู่บ้านในการเป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสระแก้ว ในปี 2558 ภาวะ
โภชนาการของเด็กวัย 0-5 ปี 

2.8.3 อนามัยแม่และเด็ก 

จากรายงานข้อมูลสาธารณสุข เขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับทิมสยาม 
พบว่ามีการจัดให้เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน BCG 100 % นอกจากนี้ได้รับวัคซีน HBV1, DTP-HBV3, 
OPV3, MMR  เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีน OPV 66.67 % นอกจากนี้ได้รับวัคซีน DTP4 และ JE  เด็กอายุ
ครบ 3 ปี ได้รับวัคซีน JE 75 % นอกจากนี้ได้รับวัคซีน MMR2  และเด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีน DPT และ
OPV แสดงในภาพที่ 8 9 และ 10 

2.8.4 สุขาภิบาล (โอ่ง  ส้วม  แหล่งน้ า) 

สุขาภิบาลในชุมชนโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สุขาบ้านเรือนแต่ละหลังอาจต้องปรับปรุง  แหล่งน้ า
ในชุมชนมีน้อย เป็นหนึ่งในปัญหาขอเกษตรกร 

2.8.5 ทันตภิบาล 

ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ไม่มีสถานรักษาฟันหรือทันตภิบาล หากต้องการเข้ารับการรักษาจะต้อง
รักษาที่โรงพยาบาลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ห่างจากหมู่บ้านทับทิมสยาม 15 กิโลเมตร หรือหาก
ต้องการเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนคลินิกที่ใกล้ที่สุดคือ ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
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รูปภาพ 8  วัคซีนที่เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับของหมู่บ้านบ้านทับทิมสยาม 05 

 

รูปภาพ 9  วัคซีนที่เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับของหมู่บ้านบ้านทับทิมสยาม 05 
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รูปภาพ 10  วัคซีนที่เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับของหมู่บ้านบ้านทับทิมสยาม 05 

2.8.6 สุขภาพจิต  สาเหตุ  และผลกระทบ 

ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ร้อนละ 98 มีสุขภาพจิตที่ดี สาเหตุหนึ่งมาจากชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
อากาศบริสุทธ์ ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 2 มีสุขภาพจิตที่ไม่ดี อาจมีสาเหตุหลาย
ปัจจัย เช่น ภาระหนี้สินนอกระบบ พ่อแม่เข้าสู่วัยชราต้องคอยดูแลตลอดเวลา 

2.8.7 โรคที่ชาวบ้านเป็นกันมาก  และวิธีการรักษา (วิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน  และการรักษา
แบบพ้ืนฐาน) การตัดสินใจในการป้องกันรักษาโรคภัยของชาวบ้าน 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะมีอาการป่วยเนื่องจากการติดเชื้อของทางเดินหายใจ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.49 และ เนื้อเยื่อผิดปกติ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.09 และโรคอ่ืนๆ
ของหลอดอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 44.12 แสดงในภาพที่ 11 
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 รูปภาพ 11  ข้อมูลสาเหตุของการป่วยในหมู่บ้าน 

2.9 ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 

2.9.1 ชื่อวัดในหมู่บ้าน  ความเป็นมา จ านวนพระภิกษุ  สามเณร เสนาสนะ การปกครองคณะสงฆ์ 

 วัดทับทิมสยาม 05 

วัดทับทิมสยาม 05 ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 โดยนายวิทยา เนียมค า ได้ด าเนินการ
ขออนุญาตสร้างวัดจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้รับการอนุญาตให้สร้างวัด ตามข้อ 3 แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2557 จากนั้นเป็นเวลา 1 ปี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมีประกาศตั้ง “วัดทับทิมสยาม 05” เป็นวัด
ขึ้น ตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ณ 
วันที่ 9 มีนาคม 2558 วัดทับทิมสยาม 05 มีสภาพเป็นสวนป่า แสดงในภาพที่ 12 และ 13 มีเนื้อที่รวม 14 ไร่ 
3 งาน 50 ตารางวา เป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 และ
ชาวบ้านต าบลคลองเถื่อน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรม
ส่วนกลางของหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประเพณีประจ าท้องถิ่น ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
งานทอดกฐิน  
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รูปภาพ 12  พระอุโบสถ วัดทับทิมสยาม 05 

 

 

รูปภาพ 13  พระพุทธรูปเบญจรัตนาภรณ์ 

2.9.2 บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา พิธีกรรม  ความเชื่อ  และการพัฒนาชุมชน 

เป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 และชาวบ้านต าบล
คลองเถื่อน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมส่วนกลางของ
หมู่บ้าน เช่น กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นประเพณีประจ าท้องถิ่น ประเพณีกวนข้าวทิพย์ งานทอดกฐิน 
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 2.9.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา และสันทนาการพื้นบ้าน  เช่น  การละเล่นพื้นฐาน  และดนตรี
พื้นบ้าน 

 การจัดงานประจ าปีของอ าเภอคลองหาด ได้แก่ งานชมพู่หวานและของดีคลองหาดจะจัดระหว่าง 
เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปีขึ้นอยู่กับผลผลิตชมพู่ ว่าจะออกผลผลิตมากในช่วงเวลาใด ในปีนี้จัดระหว่าง
วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-กัมพูชา ณ ตลาดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านเขาดิน ในช่วง
ประมาณวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี 

 ฤดูกาลท่องเที่ยวถ้ าเพชรโพธิ์ทอง ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

2.9.4 อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อชุมชน 

ทุกคนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาท าให้ทุกคนมีความสามัคคี มีความรักในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
โดยมีวัดทับทิมสยาม 05 เป็นธรรมสถานให้ทุกคนรวมกัน ประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา และเกิดเป็น
กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่ทุกคนต้องมาท าร่วมกัน จึงนับว่าศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ มี
อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

2.10.1 การประกอบอาชีพหลัก  อาชีพรองของชาวบ้าน 

 การประกอบอาชีพหลัก 

ชุมชนทับทิมสยาม 05 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เน้นการปลูกกล้วยไข่ ส่งออก
ประเทศจีน ข้าวโพดปลูกเพ่ือเลี้ยงสัตว์ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปัจจุบันลดลง เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของดิน 
และโรคโคนเน่า เนื่องจากการเกษตรในบางพ้ืนที่ใช้ยาฆ่าหญ้า ในบางพ้ืนที่ท าเกษตรผสมผสาน ปลูกกล้วยไข่ 
ล าไย และเลี้ยงปลา  

 

รูปภาพ 14  ตัวอย่างแปลงเกษตรกรรมปลูกกล้วยไข่ 
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รูปภาพ 15  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

 การประกอบอาชีพรอง 

o กลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 

รัฐวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 เป็นองค์การที่ได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานเกษตรใน
เขตอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีรูปแบบการบริหารจัดการงานในรูปแบบกลุ่มแปรรูปสมุนไพรและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น มีการผลักดันในการใช้สมุนไพรในการสร้างผลิตภัณฑ์เ พ่ือสุขภาพ เช่น 
ยาหม่อง ลูกประคบ ชาสมุนไพร  ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการให้ความรู้ ฝึกอบรมใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านพรรณพืชสมุนไพร และการแปรรูป เป็นต้น 

 

รูปภาพ 16  ศูนย์การเรียนรู้รัฐวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูก และแปรรูปสมุนไพรหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
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รูปภาพ 17  พ้ืนที่สวนงานด้านการแปรรูปสมุนไพร 

 

รูปภาพ 18  พ้ืนที่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร 

o ทุ่งดอกเก๊กฮวย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

ทุ่งดอกเก๊กฮวย เป็นพื้นที่ส่วนของกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

 

รูปภาพ 19  ดอกเก๊กฮวย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
ที่มา ( https://www.facebook.com/teerafanpage/photos/pcb.1077495005757318  

1077684849071667 ?type=3&theater, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2562)  

https://www.facebook.com/teerafanpage/photos/pcb.1077495005757318
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

รูปภาพ 20  ดอกเก๊กฮวย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

o กลุ่มสหกรณ์โคนม หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

 โครงการกลุ่มสหกรณ์โคนม หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้การดูแลของ
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น (จ ากัด) ซึ่งกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมทดแทนการปลูกพืชไร่ ซึ่งโครงการในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มี
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ราย และมีจ านวนโคนม 50 ตัว  

2.10.2 การผลิต การลงทุน  และการใช้แรงงาน  และเทคโนโลยีต่างๆ รูปแบบการแลกเปลี่ยน
แรงงาน  การลงแขก 

มีการใช้การเกษตรรูปแบบผสมผสาน เน้นการปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ท าลายคุณภาพดิน เช่นการปลูก
ข้าวโพด การปลูกกล้วยไข่ โดยเป็นเกษตรผสมผสานควบคู่กับการเลี้ยงปลาในไร่การเกษตร 

2.10.3 ตลาดส าหรับผลผลิต  ทั้งในและนอกหมู่บ้าน ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของภายในและ
ภายนอกหมู่บ้าน 

การจ าหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นการจ าหน่ายแลกเปลี่ยนกันภายในหมู่บ้าน และมีตลาดบ้านเขาดิน 
เป็นตลาดทางการค้าขนาดใหญ่ส าหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรกับชาวเขมร ส าหรับการซื้อ
ขายสินค้านักท่องเที่ยวยังคงมีน้อย   

2.10.4 ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ  เช่น  รายได้  ภาวะหนี้สิน  การกู้ยืม เป็นต้น 

ส่วนใหญ่การกู้ยืมเงินส าหรับสมาชิกหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตร 
โดยเฉพาะการกู้ยืมธนาคาร ธกส. และการกู้ยืมสหกรณ์การเกษตร 

2.10.5 ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน  และชนิดสินค้า 

จ านวนร้านขายของช าในหมู่บ้าน มีจ านวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของช า จ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค สิ้นค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.10.6 ครัวเรือนที่มีที่ดินจ านวนมากที่สุดและน้อยท่ีสุด  จ านวนที่ดินท ากินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน  
จ านวนครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากิน 
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 ผู้ที่มาอาศัยในชุมชนทับทิมสยาม 05 ในแต่ละครอบครัวได้รับมอบพ้ืนที่อยู่อาศัยพร้อมบ้านพัก 
จ านวน 1 หลังใน เนื้อที่ 1 ไร่ และพ้ืนที่ท ากิน 10 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เกษตรส่วนกลางและพ้ืนที่แหล่งน้ า
ปัจจุบันราษฎร ในหมู่บ้านมีรายได้เลี้ยงชีพจากการประกอบอาชีพด้านการปลูกไม้ผล พืชไร่ชนิดต่าง ๆ  
ครัวเรือนส่วนใหญ่ทีมีที่ดินท ากินตามสิทธิ์การรับมอบพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และการปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม 

2.10.7 ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน  ขาดเงินทุน  แหล่งน้ า  ที่ท ากิน  ภัยธรรมชาติ  การบุกรุก
ที่ดินสาธารณะ  ป่าสงวนแห่งชาติ 

ครัวเรือนส่วนใหญ่ทีมีที่ดินท ากินตามสิทธิ์การรับมอบพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และการปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม 

2.10.8 สภาวะของความยากจนในหมู่บ้าน  รวมทั้งความคิดเป็นของชาวบ้านต่อสภาพเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกหมู่บ้าน  ข้อเสนอแนะของชาวบ้านต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจข้อมูล พบว่าประชากรส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากร จ านวน 13 ,000 บาท คน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 80,000 บาทต่อปี และมีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ทั้งหมด จ านวนร้อยละ 80 ส่วน
ใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตร 

2.10.9 บทบาทของธนาคารข้าว  ธนาคารโค-กระบือ  ในทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ใน
หมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่ม ธ.ก.ส.  และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ พร้อมทั้งปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 และ สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น  เป็นกลุ่มสหกรณ์ในอ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ทางการเกษตร  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง การเชื่อมโยง 
การเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
รายใหญ่อีกรายหนึ่งซึ่งจะช่วยถ่วงดุลการค้าขายของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากข้ึน 

2.10.10  ปัญหาหนี้สิน  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จากภายนอกเข้ามาใน
หมู่บ้าน  การให้เครดิตหรือสินเชื่อ  และผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน 

ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ เนื่องจากคนในหมู่บ้านไม่เปิดเผยข้อมูล 
และจากการสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพบว่ามีการเขาถึงแหล่งเงินกู้ได้ทั่วไป ทั้งแหล่งเงินก็ในระบบ และแหล่ง
เงินกู้นอกระบบ 

2.10.11  ปัญหาการเช่านา  พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน  บทบาทและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ
ชุมชน 

ไม่พบปัญหาการเช่านา การเช่าพ้ืนที่ในการท าการเกษตร เนื่องจากผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ล้วนเป็นผู้
ที่มีสิทธิในการสร้างที่อยู่อาศัย และใช้พ่ีที่ดินในการท ากินและท าการเกษตร 

2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
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 2.11.1 โครงสร้างการปกครองของชุมชน (ชื่อฝ่ายปกครอง  ผู้น ากลุ่มหรือคุ้มบ้าน) 

นางสาวนันทนา  จันทะน้อย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถ่ือน 
นายสมพงษ์   พรมรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถ่ือน 
นายค าปน   ตรีกุล  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม 05 
นายมโน   เนยสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนทับทิมสยาม 05 
นายพยูง   วิภาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง 
นายเจริญ   เหียวเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดูแลด้านทรัพย์สิน  
นางหอม   แก้วจันทร์ กรรมการหมู่บ้าน 
นางสมจิตร   ช่างจันทึก อาสาสมัครชุมชน  
นางเหลียง   ทัพพรม  อาสาสมัครชุมชน 

2.11.2 องค์กรหรือกลุ่มทางการ  และไม่ทางการ  เช่น  กม.  กพสม.  เป็นต้น 

เนื่องจากพ้ืนที่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว บริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาบรรทัด ราษฎรตกอยู่ใน
ภาวะยากจน และเป็นพวกอพยพมาจากถิ่นอ่ืนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับได้รับภัยคุกคามประเทศบริเวณ
ชายแดน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี 
ร่วมกับกระทรวงเกษตร และ ทภ.1 โดย พล ร.2 รอ. วางโครงการและพัฒนาพื้นที่บริเวณสองจังหวัด 

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหมโยธี อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หน่วย
ทหารใต้บังคับบัญชา 

กรมทหารราบที่  2       รักษาพระองค์ 
กรมทหารราบที่  12     รักษาพระองค์ 
กรมทหารราบที่  21     รักษาพระองค์ 
กองพันทหารม้าที่ 30    กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2    รักษาพระองค ์

2.11.3 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในด้านการคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของ
ชุมชน 

สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสามัคคีในหมู่คณะการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมของชุมชนถือว่าดีมาก ทุก
คนมีสิทธิ์ มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น เสนอต่อผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ทุกคนเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมดีกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2.12 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

2.12.1 รายช่ือโครงการ  หน่วยงานด าเนินงาน  และงบประมาณที่ได้รับ  ย้อนหลัง 2-3 ปี 

จากรายงานแสดงแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสระแก้ว 
พบว่าหมู่บ้านทับทิมสยามได้รับงบประมาณสนับสนุน เช่น  



ห น้ า  | 34 
 

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 งานบ ารุงถนนสาย สก.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - ทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.
สระแก้ว (6.25 กม.) 30,000,000 บาท   

งานบ ารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 - ทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.
สระแก้ว (4 กม.) 20,000,000 บาท   

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียน DLTV สพฐ.โรงเรียนทับทิมสยาม 05 ต าบล 
คลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (1 ชุด) 20,000 บาท  

โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนทับทิมสยาม 05 ต าบล คลองไก่เถื่อน อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว (20 ชุด) 29,600 บาท  

โครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน เครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน (อส.
พน.) อยู่ในพ้ืนที่ได้เข้ามาให้ค าแนะน า และสนับสนุนโรงอบแห้ง แบบ พพ.2 (8×12.4 เมตร) และมีความร้อน
เสริมจาก LPG ไว้ช่วยอบในฤดูฝน หรือขณะที่แสงแดดไม่เพียงพอแสดงในภาพที่ 21 

 

 

รูปภาพ 21  โครงการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

2.12.2 ความส าเร็จ  และผลกระทบของโครงการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีต่อ
ชุมชน 

ถนนเข้า-ออกในชุมชนมีคุณภาพ ไม่พังหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนนแอสฟัลท์ เด็กนักเรียนโรงเรียน
ทับทิมสยาม 05 มีโอกาสที่ดีในการเรียน ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอ้ี  และโครงการจัดฝึกอบรม
การใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ด้วยผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ไม่สามารถตาก
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 แห้ง อบแห้ง ได้ทัน ส านักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ได้เข้ามา
ให้ค าแนะน า และสนับสนุนโรงอบแห้ง แบบ พพ.2 (8×12.4 เมตร) และมีความร้อนเสริมจาก LPG ไว้ช่วยอบ
ในฤดูฝน หรือขณะที่แสงแดดไม่เพียงพอ การบริหารจัดการของกลุ่มฯมีการเก็บหุ้นและน าก าไรที่ได้จากการ
ขายสมุนไพรอบแห้งมาปันผลให้กับกลุ่ม ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมามีการจ้างงานในชุมชนรวมมูลค่ากว่า 170,000 
บาท และคนรุ่นใหม่เริ่มกลับมาท างานที่บ้านเกิดกันเพ่ิมขึ้น 
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ชุมชน 

 การวิเคราะห์ชุมชน คือ การที่นักพัฒนาท าความเข้าใจและวิเคราะห์ชุมชน ค้นหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพ่ือต้องการทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนคืออะไร 
สาเหตุของปัญหาและความต้องการเป็นอย่างไร เพ่ือการวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไป ในการ
วิเคราะห์ชุมชนทับทิมสยาม 05 เริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน  จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อน
หรือจุดด้อย  โอกาส และอุปสรรค  วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  การวางแผนการพัฒนา
ชุมชนระยะ 3-5 ปี  ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  

3.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน   

 แข็งหรือศักยภาพ  :  การบูรณาการของหน่วยงานในพ้ืนที่  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การค้า
ชายแดน (จุดผ่อนปรนเป็นตลาดสินค้าเกษตร)  เกษตรอินทรีย์ (หน่อไม้ฝรั่ง)  คุณภาพดินที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด  ชุมชนส่วนใหญ่เข้มแข็ง (เศรษฐกิจ, สังคม, กองทุน)  มีความม่ันคงตามแนวชายแดน 

 จุดอ่อนหรือจุดด้อย :  ปัญหาที่ดินท ากิน  การใช้สารเคมีทางการเกษตร   ประชาชนมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าภาคบังคับ  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  ข้อบังคับท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมและไม่บังคับใช้  การ
ด าเนินการด้านกฎหมายที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชน  ขาดการพัฒนาแหล่งประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว   

 โอกาส  :  การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน  มีจุดผ่อนปรนชายแดน  การคมนาคมและ
ขนส่ง สะดวก ใกล้เมืองหลวง  เกษตรอินทรีย์ได้รับการประกันราคา  มีโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย  มี
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

 อุปสรรค  :  การเกษตรที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ  งบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพไม่เพียงพอ   มีแนว
ชายแดนยาว 25 กิโลเมตร (เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง   ขาดงบประมาณในการ
ปราบปรามยาเสพติด  งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ 

3.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย   

เนื่องจากในชุมชนทับทิมสยาม 05 มีกลุ่มวัยชรา ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตี ยง ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้มี
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี จึงน าเสนอการดูแลด้านสุขภาพ-การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   

3.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ป ี

ชุมชนมีแบบอย่างการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มคนวัยชรา ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง การ
น าแบบอย่างมาปรับใช้ทุกบ้านเรือนในหมู่บ้าน ท าให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.4  ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 

โครงการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

4.1 สภาพปัญหา  ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 

ปัญหาของหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ได้แก่ ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ การขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การขาดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ในนามของหมู่บ้าน
ทับทิมสยาม 05 ปัญหาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 

ความต้องการของชุมชน ได้แก่ ความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น  ความต้องการช่วยเหลือ
ด้านการดูแล สิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 

4.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการช่วยเหลือด้านการดูแล สิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติด
เตียง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน 

4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
การช่วยเหลือด้านการดูแล สิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติด  มีหลาย

ปัจจัย เช่น อาคาร-บ้านเรือนที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติด 
อย่างสม่ าเสมอ โครงการที่เอ้ือประโยชน์ต่อปากท้อง อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติม ผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าธงฟ้าประชารัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


