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บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
1. บทน า  

1.1 หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เป็นศูนย์จัดการศึกษา

นอกที่ตั้งซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ภายใต้แผนการพัฒนาของจังวัดสระแก้ว และเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยใน
พันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังขาดฐานข้อมูล บริบทชุมชน ที่เป็นระบบ ที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ 
ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดในการด าเนินการส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการด าเนินงาน แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายพัฒนา และเป็นแบบอย่างให้แก่จังหวัดอ่ืน
เพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาจังหวัดของตนเองในภายภาคหน้า 

1.2 วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
 1.2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 1.2.2 เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
1.3 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
ส ำรวจข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูลในพ้ืนที่หมู่ 13 บ้ำนถำวรสำมัคคี ต ำบลหนองม่วง อ ำเภอ

โคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
   1.4 วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
   ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน 
โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย ใช้วิธีการเทคนิคลูกโซ่ (Snowball) ใช้ค าถาม
ปลายเปิด เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ การพูดคุยตั้งอยู่บนฐานของ
ความเต็มใจที่จะตอบค าถามของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

2. เครื่องมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน 
 แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) การ สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In - depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) 
 
3. ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แยกเขตการ

ปกครองออกมาจากบ้านโคกสามัคคี เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพ่ือให้เป็นต านานของความสมัคร สมาน สามัคคีที่มีมา
ตั้งแต่สมัยรวมกับบ้านโคกสามัคคี และความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน จึงเป็นที่มาของหมู่บ้าน “ถาวร
สามัคคี”  

ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วทั้งหมด 
จ านวน 2 คน ดังนี้ 

นายธงชัย ประเสริฐศรี   ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2543-2559 
นายสมพร หาญชัย  ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2549-ปัจจุบัน 
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ภาพที่ 1 นายสมพร หาญชัย (ซ้าย) ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

 
   3.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา  
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มสลับกับพ้ืนที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทราย มี
การระบายน้ าและอากาศดี มีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เพราะความสามารถในการ
จับยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะดินของหมู่บ้านถาวรสามัคคี  
 
        3.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม   
        3.3.1  การปลูกพืช 

พืชหลักในหมู่บ้านถาวรสามัคคีได้แก่ ข้าว โดยการท านาข้าวจะท าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น 
หลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เกษตรกรจะเลือกปลูกพืชรองชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลัง 
และอาจมีพืชชนิดอื่นให้พบเห็นได้บ้าง เช่น ยูคาลิปตัส ไผ่ ล าไย มะเขอื เป็นต้น  



OP.2 

3 
 

 
ภาพที่ 3 การปลูกมันส าปะหลังสลับด้วยยูคาลิปตัสของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

  
ภาพที่ 4 สวนไผ่ และการปลูกไผโดยการปักท่อนพันธุ์ (ขวา) ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

  
ภาพที่ 5 สวนมะเขือและล าไย ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 
 
    นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางรายที่มีพ้ืนที่ติดกับแหล่งชลทานของหมู่บ้าน 
เลือกปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ sweet white 25 ในช่วงฤดูแล้ง หลังจากช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าวไปแล้ว 
โดยถูกยกให้เป็นข้าวโพดหวานที่ขึ้นชื่อท่ีสุดในจังหวัดสระแก้ว 
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ภาพที ่6 สัญลักษณ์ข้าวโพดหวาน ที่ตั้งอยู่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 
ภาพที ่7 ข้าวโพดหวานพันธุ์ sweet white 25 ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 
 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการปลูกพืชคือการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง จึงส่งผลให้
เกษตรกรเลือกที่จะปลูกพืชที่มีความต้องการน้ าน้อย ได้แก่ มันส าปะหลัง ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
นาข้าวที่ปลูกในช่วงฤดูฝนมาก่อนหน้านี้ 

 
ภาพที ่8 ไร่มันส าปะหลัง และถังเก็บน้ าในไร่ไว้ใช้ในหน้าแล้ง ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 
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3.3.2  การเลี้ยงสัตว์   
ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี ส่วนใหญ่คือโค

เนื้อ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการโคบาลบูรพา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพ้ืนที่ของหมู่บ้านถาวร
สามัคคีส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน สภาพดินขาดความสมบูรณ์ แล้งซ้ าซาก ปลูกพืชผักไม่ได้ผล จึง
ได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูโดยการเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรอ่ืนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยง โคเนื้อ  โดย
หมู่บ้านถาวรสามัคคีมีผู้สนใจเข้าร่วม 100 ครัวเรือน โดยคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ คือ เกษตรกรจะต้องมีที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่โครงการมาตั้งแต่ปี 2557-2560 และมี
พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 ไร่ต่อราย หลังผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและอบรมเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรจะ
ได้รับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ใช้ก่อสร้างโรงเรือนรายละ 58 ,000 บาท และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต้องท าสัญญากู้ยืมโคเนื้อเพศเมียลูกผสมพ้ืนเมืองรายละ 5 ตัว เพ่ือน าไปเลี้ยงจนได้ลูก
และส่งคืนลูกโคเพศเมียอายุ 12 เดือน ให้โครงการ 5 ตัว เพ่ือน าไปให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไปเลี้ยงต่อ 
เกษตรกรที่ท าสัญญากู้ยืมโคจึงได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของโครุ่นแรกเต็มรูปแบบ  

 

  
ภาพที่ 9 โคเนื้อในโครงการโคบาลบูรพา ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 
   ปัญหาในด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ จากโครงการโคบาลบูรพา คือการขาด

แคลนพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง โดยจากการที่หมู่บ้านถาวรสามัคคีมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา
จ านวนทั้งสิ้น 70 ครัวเรือน โดยได้โคเนื้อมาครัวเรือนละ 5 ตัว รวมมีจ านวนโคเนื้อในพ้ืนที่หมู่บ้าน 350 ตัว 
และโครงการได้ก าหนดว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 ไร่ต่อราย จากการสัมภาษณ์
นายสมพร หาญชัย ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ได้ยอมรับว่าเกษตรกรบางส่วนมีพ้ืนที่จริงในการปลู กพืชอาหาร
สัตว์ไม่ถึง 5 ไร่ ประกอบกับช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าในการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ท าให้โคบางตัวตาย
ไปเนื่องจากได้รับอาหารไม่เพียงพอ โดยวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการได้เลือกใช้ฟางข้าวอัดก้อน
ใช้เลี้ยงโคเป็นอาหารหยาบหลักในช่วงหน้าแล้ง โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าราคาของฟางอัดก้อนอยู่ที่ 25-
30 บาท/ก้อน 
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ภาพที่ 10 หญ้ารูซี่ที่ปลูกในพ้ืนภายในบ้านของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 

 
ภาพที่ 11 แปลงหญ้าเนเปียร์ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคีในฤดูแล้งที่ขาดน้ า 
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ภาพที่ 12 ฟางข้าว อาหารหยาบหลักของโคของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคีในฤดูแล้ง 

 

 
ภาพที่ 13 แปลงหญ้ารูซี่ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคีท่ีมีพ้ืนที่ใกล้แหล่งชลประทาน 
 

3.4 ข้อมูลด้านประชากร 
  บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลประชากร 
ณ วันที่ท าการส ารวจ ดังนี้ 
  มีครัวเรือนทั้งหมด  217 ครัวเรือน 
  จ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 210 ครัวเรือน 
  มีประชากรที่อยู่อาศัยจริง  938 คน 
  เพศชาย    439 คน 
  เพศหญิง   499 คน 
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  3.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
  บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีถนนทางหลวง
ชนบท สก. 3007 ตัดผ่ากลางหมู่บ้าน โดยถนนมีสภาพค่อนข้างดี เป็นถนนลาดยางมะตอยชนิดแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยซอยย่อยทางแยกออกจากถนน 3007 ในระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลูกรังเกือบทั้งหมด  
 

  
ภาพที่ 14 ถนนภายในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 
  
  ด้านแหล่งน้ าสาธารณูปโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ของหมู่บ้านมีเพียงแหล่งเดียว ได้แก่ 
คลองห้วยยาง ที่ไหลผ่านหมู่บ้านถาวรสามัคคีบางส่วน โดยแบ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กที่เรียกว่าแก้มลิงห้วย
ยาง และอ่างเก็บน้ าเพื่อการประปาในหมู่บ้านอีก 1 แห่ง 
  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในหมู่บ้านถาวรสามัคคีใช้จากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ใช้อินเตอร์เน็ตจากโครงการเน็ตประชารัฐ 
 

 
ภาพที่ 15 แก้มลิงห้วยยาง 
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ภาพที่ 16 การใช้น้ าเพื่อการเกษตรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 
 

 
ภาพที ่17 แหล่งน้ าในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 
 
  3.6 ข้อมูลด้านสังคม 
  ลักษณะของครอบครัวในหมู่บ้านบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นทั้งครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย โดยประชากรส่วนใหญ่อพยพถิ่นฐานมา
จาก จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา มีเพียงส่วนน้อยที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในจังหวัด
สระแก้ว ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร จากการสังเกตในการลงพ้ืนที่
ไม่พบว่าคนในหมู่บ้านไม่มีความขัดแย้ง หรือความแตกต่างทางสังคม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มาจากถิ่น
ฐานที่คล้ายกัน จึงมีแนวคิดและการด าเนินชีวิตในลักษณะที่คล้ายกัน 
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  ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ ยาเสพติด และเด็กแว้น 
ที่ออกขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มในเวลากลางคืน โดยผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่า มีวัยรุ่นบางรายในหมู่บ้านที่มีการ
ค้าขายยาเสพติด และเสพยาเสพติดเป็นประจ า 
   
  3.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
  ด้านการศึกษาพบว่าประชากรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีโรงเรียนในหมู่บ้านคือ โรงเรียน
บ้านโคกสามัคคี (เดิมเป็นโรงเรียนของบ้านโคกสามัคคี แต่หลังจากแยกหมู่บ้านในปี พ.ศ.2543 โรงเรียนมาอยู่
ในเขตของบ้านถาวรสามัคคี แต่โรงเรียนยังใช้ชื่อเดิมอยู่) ก่อตั้งเมื่อวันที่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยมีนาง
อ่ิมอนงค์ ท่าข้าม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนปัจจุบัน โดยมีจ านวนนักเรียน ทั้งหมด 201 คน แยกไดด้ังนี้ 
  ชั้นอนุบาล  มีนักเรียน 41 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 
  ชั้นประถม(1-6)  มีนักเรียน 105 คน แบ่งเป็น 6 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมต้น(1-3)  มีนักเรยีน 55 คน แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน 
  โดยโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี มีการเปิดการศึกษาจนถึงระดับมัธยมต้น (ม.3) จากการ
สัมภาษณ์พบว่านักเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมต้นแล้ว ส่วนใหญ่จะไปศึกษาระดับมัธยมปลายต่อที่โรงเรียนโรงเรียน
ทัพพระยาพิทยา บ้านโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ประมาณ 9 กิโลเมตร 
  นอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีมีจ านวนครูทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็น ชาย 4 คน 
และหญงิ 14 คน มีอาคารเรียน 3 อาคาร และยังมีอาคารเอนกประสงค์ หอสมุด สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา 
 

 
ภาพที่ 18 ป้ายโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
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ภาพที่ 19 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
 

  
ภาพที่ 20 อาคารเอนกประสงค์และหอสมุดโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
 

  
ภาพที่ 21 สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
 
  3.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
  จากการลงพ้ืนที่พบว่า ไม่มีแหล่งบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน หากเจ็บไข้ต้องเดินทางไปที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองม่วง ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งห่างจากหมู่บ้าน
ประมาณ 4 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองม่วง 
 
  นอกจากนี้ยังมีบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขของชาวบ้าน โดยมี อสม.ผลัดเปลี่ยนกันท า
หน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับถ่ายทอดความรู้และท ากิจกรรมในชุมชนร่วมกัน  โดยมีนาง
นภาพร ภูมิเรศสุนทร เป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยด ารงระยะเวลาที่เป็นหัวหน้า อสม. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นเวลา
กว่า 20 ปี โดยประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
  1.หมู่บ้านปรับพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง-ความดันโลหิตสูง-โรคหัวใจและหลอดเลือด (2552)  
  2. การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดตั้งภาคีเครือข่ายคนต าบลหนองม่วง
ยุคใหม่ร่วมกันไร้พุง (2554)  
  3. ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ (2553)  
  4. ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (2555)  
  5. โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมชุมชน (2556)  
  6. กิจกรรมการันตีคุณภาพร้านโดยอสม. (2554)  
  7. นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (2553)  
  8. นวัตกรรมอาหารปลอดภัย อสม.ใส่ใจผู้บริโภค (2554)  
  จึงส่งผลให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน   
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ภาพที่ 23 นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร เป็นหัวหน้ากลุ่ม อสม. บ้านถาวรสามัคคี 
 
  3.9  ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 
  หมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วน
ใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ โดยมีเพียง 1 ครัวเรือนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีสถานที่ทางศาสนาที่
ส าคัญได้แก่ วัดสามัคคีสันติธรรม  

 
ภาพที่ 23 วัดสามัคคีสันติธรรม 
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  ด้านข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อประเพณี / วัฒนธรรม ช่วงเวลาที่จัด 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ปีใหม่/สวดมนต์ข้ามปี 
ประเพณีสงกรานต์ มีการก่อพระเจดีย์ทราย แห่พระ 
บุญหลักบ้าน 
เข้าพรรษา 
บุญข้าวประดับดิน 
บุญกระยาสารท 
ออกพรรษา 
ลอยกระทง 

มกราคม 
เมษายน 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 

กันยายน-ตุลาคม 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 

 
 ประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และชาวบ้านให้ความส าคัญที่สุดคือ งานบุญหลักบ้าน ที่จะ
จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี และจุดต าแหน่งที่ตั้งของหลักบ้านจะใช้ในการแบ่งพ้ืนที่หมู่บ้านระหว่างบ้าน
โคกสามัคคีและบ้านถาวรสามัคคีด้วย 
 

 
ภาพที่ 24 หลักบ้าน บ้านถาวรสามัคคี 
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  3.10  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   3.10.1 รายได้หลัก 
   ประชากรหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ท านาและปลูกมันส าปะหลัง ส่วนอาชีพรองคือ เลี้ยงโคเนื้อ รับจ้าง
ทั่วไป ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 85,000 บาท/ปี ซึ่งพอจะสรุปรายได้จากการท านาและมันส าปะหลัง ได้
ดังนี้  
   เกษตรกรที่ท านาส่วนใหญ่จะได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 7,000 กิโลกรัม/ครัวเรือน ขายได้
กิโลกรัมละ 14 บาท คิดเป็นเงินรายได้ไม่รวมต้นทุน 98,000 บาท 
   ส่วนรายได้จากการปลูกมันส าปะหลังในฤดูแล้ง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4 ,000 กิโลกรัม/
ครัวเรือน ขายได้กิโลกรัมละ 3 บาท คิดเป็นเงินรายได้ไม่รวมต้นทุน 12,000 บาท 
   ดังนั้นผลผลิตทางการเกษตรหลักของหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จึงได้แก่ ข้าว และมันส าปะหลัง ส่วนผลผลิตทางการเกษตรรองลงมาจะได้แก่
พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ นอกจากนี้อาจจะมีรายได้เพ่ิมเติมบางส่วนจากการรับจางทั่วไปเช่นกัน 
   ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อจากโครงการโคบาลบูรพานั้น ยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่
เกษตรกรได้ เนื่องจากว่าเกษตรกรต้องท าสัญญากู้ยืมโคเนื้อเพศเมียลูกผสมพ้ืนเมืองรายละ 5 ตัว เพ่ือน าไป
เลี้ยงจนได้ลูกและส่งคืนลูกโคเพศเมียอายุ 12 เดือน ให้โครงการ 5 ตัว เพ่ือน าไปให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไป
เลี้ยงต่อ เกษตรกรที่ท าสัญญากู้ยืมโคจึงได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของโครุ่นแรกเต็มรูปแบบ ดังนั้นภายในระยะเวลา 1-
2 ปีนี้ เกษตรกรจะยังไม่มีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ ในทางตรงกันข้าม เกษตรกรยังต้องลงทุนเพ่ิมในด้าน
ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และค่าการจัดการต่างๆ ในการเลี้ยงดูอีกด้วย 
   3.10.2 ร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

    1. ร้านขายของช าหรือขายของเบ็ดเตล็ด จ านวน 5 แห่ง 
    2. ร้านจ าหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถจักรยาน จ านวน 2 
แห่ง 

    3. ปั้มน้ ามัน จ านวน 2 แห่ง 
   3.10.3 กองทุนในหมู่บ้าน 
    1. กองทุนหมู่บ้าน มีงบประมาณ 3,000,000 บาท 
    2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีงบประมาณ 40,000 บาท 
    3. กองทุนแก้ไขความยากจน มีงบประมาณ 340,000 บาท 
   3.10.3 กลุ่มอาชีพ 
    1. กลุ่มน้ าพริกแม่สมัย (081-3643602) จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดย

ผลิตภัณฑ์น้ าพริกได้รับรองมาตรฐาน โดย อย. และยังได้รับการคัดสรรค์สินค้า OTOP ระดับ 5 ด้วย 
    2. กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว โดย คุณล าไย ไก่แก้ว  
    3. กลุ่มกระยาสารทแม่ค าดวง (082-9436791) มีหลากหลายรสชาติ เช่น 

งาด า ใบเตย ภายใต้การบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
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    โดยกลุ่มอาชีพเหล่านี้มีจุดรวมผลิตภัณฑ์และสถานที่จ าหน่าย ได้แก่ ศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถี บ้านถาวรสามัคคี และแม้ว่าจะมีจุดจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมียอดจ าหน่ายที่น้อยมาก และกลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้ความเห็นไป
ในแนวทางเดียวกัน คือ ต้องการได้รับการส่งเสริมในด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

 

 
ภาพที่ 25 น้ าพริกแม่สมัย และดอกไม้ผ้าใยบัว 

 

 
ภาพที่ 26 ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถี บ้านถาวรสามัคคี 

 
  3.11  ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  ปัจจุบันบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แบ่งเป็น 4 
คุ้ม อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วทั้งหมด จ านวน 2 คน 
ดังนี้ 
  นายธงชัย ประเสริฐศรี   ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2543-2559 
  นายสมพร หาญชัย  ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2549-ปัจจุบัน  
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  3.12  ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
   1. โครงการขุดลอกห้วยยางช่วงแก้มลิงบ้านถาวรสามัคคี (ประจ าปีงบประมาณ 
2561) 
   2. ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์จ าหน่ายสินค้าประชารัฐ (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
   3. ต่อเติมศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
   4. ขยายเขตประปา (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
   5. ก่อสร้างรั้วศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
   6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
   7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถาวรสามัคคี (ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
   8. โครงการก่อสร้างบ้านเอ้ืออาทร (ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
 
4. ผลการวิเคราะห์ชุมชน  
 4.1 SWOT Analysis  
 จุดแข็ง 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญที่ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีเป็น 
หนึ่งอนัเดียวกัน และเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 - ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการทากิจกรรมในทุกครั้ง 
 - ผู้นาชุมชนมีความเป็นผู้น ามีความเสียสละต่องานในหน้าที่ ตั้งใจท างานเพ่ือชุมชน 
 - การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาศัยซึ่งกันและกัน จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลายกลุ่ม  
 จุดอ่อน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนนี้ท าให้เห็นข้อบกพร่องบางอย่างของชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินกิจกรรมในส่วนของชุมชนๆ ได้ 
 - สภาพทางเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น มีอาชีพท านา ซึ่งต้องอาศัยน้ าจากฝนในการท านาเป็น
ส่วนมาก บางปี ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ก็เป็นสาเหตุให้ประสบปัญหาขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ท าให้
เป็นหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
 - แหล่งน้ า เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในบางปีฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลอีก
ทั้งแหล่งชลประทานชาวบ้านเข้าถึงได้แค่บางส่วน เมื่อถึงฝนทิ้งช่วงท าให้ขาดน้ าในการเกษตรกรรม เป็นการ
กระทบในเรื่องของการท าการเกษตรกรรมและการใช้ชีวิต 
 - ประชาชนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว 
 - ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ค่อย ๆ ลบเลือนหายไป 
 โอกาส 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีปัจจัยเสริมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนเนื่องจากชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รายละเอียดดังนี้ 
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 - เนื่องจากคนในชุมชนมีความรักและสามัคคี มีความขยันอดทน มีการดาเนินงานเป็นขั้นตอนเป็น 
ระบบ อีกทั้งมีผู้น าชุมชนเข้มแข็ง และมีความพร้อมเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จึงนาไปสู่ความส าเร็จ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย  
 - นโยบายรัฐส่งเสริมการกระจายอ านาจ กระจายงบประมาณ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
 อุปสรรค 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นท าให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างล้าช้า
หรือล าบากข้ึน ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - สมาชิกในชุมชนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากสมาชิกในชุมชนบางคนยังมี
ความขัดแย้งในตัวบุคคล ยังไม่พอใจในการท างานของชุมชนจึงท าให้เกิดความขัดแย้งกันเป็นครั้งคราว 
 - สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีความรู้ ความช านาญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ส่งผลท าให้ผลงาน
บางอย่างไม่ทันเวลา ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 - นโยบายรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย การเมืองไม่นิ่ง 
 
 4.2 แผนก ำลังพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 
 1. การสร้างวิสาหกิจชุมชนบ้านถาวรสามัคคี จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกบ้านถาวรสามัคคี 
 2. การสร้างแหล่งน้้าเพ่ือใช้ในการท้าการเกษตร 
 3. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง บ้านถาวรสามัคคี 
 
 4.3 ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 
 เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่รายได้น้อยและไม่พอกับรายจ่าย และประสบปัญหาน้้า

ใช้ในการท้าการเกษตรไม่เพียงพอ แต่ครัวเรือนเป้าหมายได้มีการหารายได้เสริมโดยการท้าน้้าพริก แต่ ยังขาด

ความหลากหลาย มีน้้าพริกเพียงสูตรเดียว รวมถึงขาดความรู้ด้านสุขศาสตร์ในการท้าน้้าพริก การยืดอายุการ

เก็บรักษา มีก้าไรน้อย และขาดแหล่งในการจัดจ้าหน่าย ครัวเรือนเป้าหมายจึงอยากให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้

เรื่องการผลิตน้้าพริกให้มีความหลากหลายขึ้น รวมถึงความรู้ด้านสุขศาสตร์ในการท้าน้้าพริก การยืดอายุการ

เก็บรักษา และการท้าการตลาดออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมการท้าน้้าพริกให้

ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อเป็นรายได้เสริม 

 
5.  สรุปผลการศึกษา  
 ชาวบ้านถาวรสามัคคีส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการเกษตร ซึ่งปัญหาหลักคือขาดแคลนน้ าในการ
ท าการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงโคเนื้อ ที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในหน้าแล้ง ส่วนรายได้เสริมมา
จากการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น น้ าพริก งานฝีมือประดิษฐ์ เป็นต้น สภาพปัญหาและความต้องการของครัวเรือน
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เป้าหมาย คือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมียอดจ าหน่ายที่น้อยมาก และต้องการได้รับการส่งเสริมในด้านการพัฒนา
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
 


