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ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้น าแนวทางดังกล่าวสู่ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ผ่านมายังนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ แปลงไปสู่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในเชิงประจักษ์ ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบคือจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

        ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 
หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้วจ านวน 25 หมู่บ้านเพ่ือใช้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาอันจะน าไปสู่การขยายผล
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาผ่านองคมนตรี ซึ่งมีใจความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 88 แห่งทั่วประเทศว่าให้
องคมนตรีแนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่
ตน ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง จึงได้ร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3.ด้าน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ4.ด้านระบบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนา
ครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้น าแนวทางดังกล่าวสู่ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ผ่านมายังนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ แปลงไปสู่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในเชิงประจักษ์ ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบคือจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
        ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 
หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้วจ านวน 25 หมู่บ้านเพ่ือใช้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาอันจะน าไปสู่การขยายผล
เพ่ือให้เกิดการพฒันาที่ยั่งยืนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน  
1. เพ่ือศึกษาบริบทต่างๆของชุมชนบ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
2. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลชุมชนบ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

1.3 ขอบเขตการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน  
1.3.1 ) ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ หมู่ 16 บ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
1.3.2 ) ขอบเขตเชิงประชากร ประชาชนในหมู่บ้านคลองอาราง  จ านวน    89  ครัวเรือน     
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1.4 วิธกีารด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ลงพื้นที่เพ่ือแนะน าตัว ช้ีแจงรายละเอียดของ

โครงการ และสร้างสมัพันธ์ชุมชน 
      

 

2 เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือตา่งๆ        
8 วิเคราะห์ข้อมูล         
4 น าข้อมูลคืนสู่ชุมชน และรับฟังความคิดเห็น        
5 จัดท ารายงานผลการศึกษาชุมชน        

 
1.5 เครื่องมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน 

 การศึกษาชุมชนครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยผสมผสานกับการการทบทวนเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับชุมชน
รวมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องมือทางการวิจัยชุมชนมาเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งประกกอบไปด้วย 

1.) แบบสอบถาม  
2.) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
3.) แผนที่เดินดิน 
4.) เส้นแบ่งเวลา 
5.) โอ่งชีวิต 
6.) ปฏิทินการผลิต/ปฏิทินวัฒนธรรม 
7.) ท าเนียบผู้รู้ 
8.) SWOT Analysis 
9.) การประชุมกลุ่ม (Focus group) 

 

 

 

 

 



3 
 

ส่วนที่ 2   
ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

 2.1.1 ประวัติของหมู่บ้าน 
บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนขนาดเล็กของผู้

อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งแต่เดิมนั้นพ้ืนที่บริ เวณนี้ เต็มไปด้วยต้นอาราง ซึ่งค าว่า                
“อาราง” ในภาษาอีสานนั้นหมายถึงต้นนนทรี ซึ่งในอดีตนั้นมีมากในพ้ืนที่บริเวณนี้ ผนวกกับมีคลองน้ าไหลผ่าน
จากภูเขาลงมา ชาวบ้านจึงน ามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านคลองอาราง ซึ่งในอดีตเคยมีสภาพเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้าธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน  

ในปี พ.ศ. 2480 พ่อใหญ่สังข์ พรสมบูรณ์ และนายสุบิน (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นน้ากับหลานได้เข้ามา
รับจ้างถางป่าให้กับโรงเลื่อยและเห็นว่าพ้ืนที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ดี  จึงได้ชักชวนญาติพ่ีน้องเข้ามาแพ้วถางป่า
จับจองพ้ืนที่ท ามาหากิน และหลังจากนั้นจึงมีการอพยพย้ายถิ่นของผู้คน เข้าจับจองที่ดินเพ่ือการท ามาหากิน
เพ่ิมข้ึน 

แต่เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่รัดกุมของภาครัฐ โดยเฉพาะการให้สัมปทานป่าไม้กับ
ภาคเอกชน จึงส่งผลให้เกิดการตัดไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก อีกทั้งความเข้าใจของชาวบ้านที่ต้องงการเอกสารสิทธิ์
ในการครอบครองพ้ืนที่ดินท ากิน ถ้าหากพ้ืนที่ใดยังมีต้นไม้ใหญ่จะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเป็นกาผลักดัน 
ให้ชาวบ้านตัดต้นไม้เพ่ือเอาพ้ืนที่ดินท ากินที่ถูกต้อง จึงเกิดการท าลายป่าไม้กันนขนาดหนัก จนพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์
กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียน 

การเข้าไปจับจองพ้ืนที่ท ากินและสัมปทานป่าไม้ ท าให้ปริมาณป่าไม้ลดน้อยลงมาก และแหล่งน าธรรมชาติ
ที่เคยมีมานานแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนรุนแรงขึ้น 
ปัญหาน้ าท่วม การได้ประโยชน์พ่ึงพิงจากผืนป่าในการด ารงชีวิตลดลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไฟไหม้ป่า ใน
อุทยานแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน บริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนั้นจะอยู่ใกล้กับผืนป่าชุมชน
บ้านคลองอาราง ซึ่งบริเวณดังกล่าว ในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีไฟไหม้ป่า 
เกิดข้ึนทุกปี เมื่อชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการสูญเสียผืนป่าและเริ่มเข้าใจว่าทรัพยากรป่าไม้ สามารถหมด
ไปจากโลกนี้ได้ จึงคิดฟ้ืนฟูพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน ให้กลับมามีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง โดยการร่วมแรง
ร่วมใจปลูกป่าชุมชนขึ้น เพ่ือทดแทนป่าไม้ที่ถูกท าลาย พ้ืนที่สาธารณะผืนนั้นชาวบ้านเรียกว่า “บะ” เป็นที่ดินที่
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีคุณภาพทางด้านการเพาะปลูก เนื่องจากเป็นดินปนทราย เมื่อก่อนบริเวณนี้เคยเป็นที่
พักไม้ซุงของนายทุนที่ได้สัมปทานป่าไม้จากภาครัฐ แต่ชุมชนก็ให้ความส าคัญ ในการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการปลูกป่าเพ่ิมโดยชาวบ้าน กรมป่าไม้และหน่วยงานภาคี จนกระทั่งป่าชุมชนบ้านคลองอารางฟ้ืนตัว 
และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีคณะกรรมการด าเนินงาน มีกฎกติกาที่ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตาม จน
สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชนบ้านคลองอาราง ในปี พ.ศ.  2554 และได้รับรางวัลด้านการ
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จัดการป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จากกรมป่าไม้ ในปี 2556 และในอดีตนั้นชุมชนแห่งนี้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการถูกบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่าท่านจะคนในชุมชนและจับนายทุนนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่ดินท ากิน 
และปัญหาสังคมอ่ืนๆอีกมากมาย   การปลูกพืชผักสวนครัวก็เต็มไปด้วยสารเคมี รวมถึงคนในชุมชนทิ้งอาชีพ
เกษตรกรรมแล้วหันไปพ่ึงไปได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่จะสามารถ
พ่ึงตนเองได้ไว้ข้างหลัง 

และด้วยสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ ใหญ่พัฒนาในฐานะของผู้น าชุมชนที่คิดหาวิธีการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนเพ่ือก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเธอนะได้กล่าวถึงกระบวนการท างานเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้เห็นว่า
สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้น าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกบ้าน  “ก่อนที่จะสอนคนอ่ืน 
ตนเองจะต้องท าให้ได้เสียก่อน” ผู้ใหญ่บ้านจึงเริ่มศึกษาเรียนรู้และไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปิดรับประสบการณ์ความรู้
ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอกและน ามาปรับใช้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
 “หมู่บ้านคนดี วิธีออมชอม ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่  ฟ้ืนฟูประเพณี 
สุขภาพดีล้ า ค าพ่อต้องพอเพียง” จึงถูกก าหนดขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์
บริบทต่างๆร่วมกันกับคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างทิศทาง และโดยเฉพาะประโยคแรกของ
วิสัยทัศน์ที่ว่า “หมู่บ้านคนดี” ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากจังหวัดจังหวัดสระแก้วให้เป็น
ชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบายสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และด้วยการพัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมามีรางวัลแห่งความส าเร็จมากมายมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษา
เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบัน 
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2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 

 
 2.2.1  สภาพทางภูมิประเทศ  
 

1.) ที่ตั้งและอาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองแหน หมู่ที่ 15 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
และหมู่ที่ 15 ต าบลบ้านนา อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 14 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองนาในและบ้านโปร่งไผ่ ต าบลบ้านนา อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของหมู่บ้านคลองอาราง 
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ภาพที่ 2.2 แสดงแผนที่ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านคลองอาราง 

ภาพที่ 2.3 แสดงแผนที่ของชุมชนบ้านคลองอาราง  
ส ารวจเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 (วาดโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯและชาวบ้าน) 
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2.) ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
  บ้านคลองอาราง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และมีเขตติดต่อกับ
อ าเภอนาดีและอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบ
ลุ่ม มีพื้นที่รวมประมาณ 2,500 ไร่ หรือคิดเป็น 8.2 ตารางกิโลเมตร และลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 
 

3.) ทรัพยากรน้ า 
    แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 

1. น้ าบาดาล   จ านวน  - แห่ง 
2. บ่อน้ าตื้น   จ านวน  2 แห่ง 
3. ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  1 แห่ง 

    แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1. คลองค าน้อย (ปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจากถูกดินทับถมจนตื้นเขิน) 
2. คลองพันเหง้า (ปัจจุบันอยู่ในเขตพ้ืนที่ส่วนบุคคล) 
3. สระหลวง “บะ” คลองอาราง (เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของหมู่บ้าน)   พ้ืนที่ 15 ไร่ 

 
 2.2.2  สภาพทางนิเวศวิทยาจ าเพาะ   
 ด้วยสภาพภูมิประเทศของบ้านคลองอารางแต่เดิมเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา ซึ่งเรียกว่า “เขาไม้ป้อง” มีป่า
ไม้อุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่อยู่ตลอดเวลา จากการส ารวจ
พ้ืนที่ตามโครงการค่ายเยาวชนรู้รักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น พ.ศ.2560 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์ศิริขวัญ 
บุญธรรม เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลพันธ์ไม้ชุมชนโดยสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

1.) พืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้าน  
1.1. ไม้ต้นจ านวน 19 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ขนุน  11 มะค่าแต้  
2 ขี้เหล็ก  12 มะม่วงหิมะพานต์  
3 คูน  13 มะยม  
4 แคนา  14 มะรุม  
5 ชงโค  15 ยอ  
6 ชมพู่  16 ล าดวน  
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ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
7 ต้ิว  17 มะค่าแต้  
8 มะกอก  18 มะม่วงหิมะพานต์  
9 มะขาม  19 มะยม  
10 มะขามป้อม   

ตารางท่ี 2.1 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้ต้น 
 

1.2 ไม้พุ่ม จ านวน 16 ชนิด 
ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระเจี๊ยบแดง 9 นมสวรรค์ 
2 กะเพรา 10 ผักหวาน 
8 แก้ว  11 ไผ่รวก 
4 ขาไก่ดา  12 ฝางเสน 
5 เข็ม  18 มะนาว 
6 ชบา  14 มะอึก 
7 ไชยา  15 แสยก 
8 ทองอุไร 16 เหงือกปลาหมอ  

ตารางที่ 2.2 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้พุ่ม 
 
1.8 ) ไม้ล้มลุก จ านวน 10 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระชาย  6 พลับพลึง  
2 กระทือ  7 ไพล  
3 กล้วยน้าว้า  8 ไมยราพ  
4 ต้อยติ่ง  9 ลิ้นมังกร  
5 ตะไคร้  10 ว่านงาช้าง  

ตารางที่ 2.3 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้ล้มลุก 
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1.4 ) พันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน 7 ชนิด 
ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 การเวก  5 หวาย 
2 ต าลึง  6 องุ่นป่า 
3 ย่านาง 7 อัญชัญ 
4 เล็บมือนาง   

ตารางที ่2.4 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้อ่ืนๆ 
 

2.) พันธุ์พืชในป่าชุมชน 
2.1 ) ไม้ต้นจ านวน 24 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระถินณรงค์  13 พะยูง  
2 คูณ (ราชพฤกษ์)  14 พุทรา  
3 แคนา (แคขาว)  15 มะกอกป่า  
4 ฉนวน  16 มะขาม  
5 ดูก (ขันทองพยาบาท  17 มะขามเทศ  
6 ตะแบก  18 มะขามป้อม  
7 ตีนเป็ด (พญาสัตบรรณ  19 มะค่า  
8 นุ่น  20 มะม่วงป่า  
9 ประดู่  21 ยางนา  
10 ปอพาน  22 ลิ้นฟ้า หรือ เพกา  
11 ปอหู  23 โสม/โสมไทย  
12 ฝรั่ง (พันธุ์กิมจู)  24 หว้า  

ตารางที่ 2.5 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้ต้น 
 
2.2 ) ไม้พุ่ม จ านวน 7 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ชะอม 5 ชบา 
2 ไผ่กิมซุง 6 ไชยา 
3 ไผ่รวก 7 ทองอุไร 
4 เล็บแมว/เล็บเหี่ยว   

ตารางที่ 2.6 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้พุ่ม 
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2.3 ) ไม้ล้มลุก จ านวน 11 ชนิด 
ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 

1  กระเจี๊ยบแดง  7  มะละกอ  
2  กล้วย  8  ว่านไฟ/ไพล  
3  กะทือ  9  สาบเสือ  
4  ตะไคร้หอม  10  อีรอก/บุกอีรอกเขา  
5  ผักชีใบเลื่อย (ผักชีฝรั่ง)  11  เอ้ืองหมายนา  
6  พริกหอม,พริกสวน    

ตารางที่ 2.7 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้ล้มลุก 
 

  2.4 ) พันธ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน 4 ชนิด  
ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ต าลึง 8 มันเลือกนก 
2 แตงกวา 4 องุ่นป่า 

ตารางที่ 2.8 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้อ่ืนๆ 
 

3.) พันธ์พืชในป่าธรรมชาติของชุมชน 
8.1 ) ไม้ต้นจ านวน 44 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระดังงา  23 พะยูง  
2 ข่อย  24 พุด  
3 ขี้เหล็ก  25 มะพอก  
4 คันจ้อง / ลาบิดดง  26 มะม่วง  
5 เครือลูกยาง  27 มะม่วงหิมพานต์  
6 แคฝอย  28 มะหวด  
7 งิ้วป่า / งิ้วหนาม  29 มะหาด  
8 จ าปา  30 โมกขาว  
9 จ าปี  31 ยางนา  
10 ชะมวง / ส้มโมง  32 ยูคาลิปตัส  
11 ตะแบก  33 ลอมคอม / ต้นพลับพลา  
12 ต้ิว  34 ล าดวน  
13 ตูม  35 ลูกไม้ต้นพะยูง  
14 เต่าร้าง  36 เสี้ยวเครือ / เสี้ยวป่า  
15 นมวัว / นมควาย  37 หนามกระจาย  
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16 น้าเต้าต้น  38 หนามเล็บแมว  
17 บักแงว / คอแลน / ลิ้นจี่ป่า  39 หยีป่า  
18 ประดู่ชิงชัน  40 หว้า  
19 ประดู่แดง  41 หูกวาง  
20 ประดู่ป่า / ประดู่เลือด  42 อาราง / นนทรี  
21 เปล้าน้อย  43 อีถ่อน / ทิ้งถ่อน  
22 เปล้าใหญ่ / เปล้าหลวง  44 อีแปะ  

 ตารางที่ 2.9 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทไม้ต้น 
 
8.2 )ไม้พุ่ม จ านวน 9 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ดอกเข็มป่า 6 เฟ่ืองฟ้า 
2 ดูกไก่ดา 7 หนวดปลาหมึก 
8 แท่นหนุมานนั่งแท่น 8 อัมพวาป่า 
4 ไผ่ 9 อีล่ากาลังทรพีมะกล่าต้น 
5 ดอกเข็มป่า   

ตารางที่ 2.10 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทไม้พุ่ม 
 
8.8 ) ไม้ล้มลุก จ านวน 5 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระชายป่า 4 หญ้าหนวดแมว 
2 กระเทียมป่า 5 เอ้ืองหมายนา 
3 หญ้ารีแพร์   

ตารางที่ 2.11 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทไม้ล้มลุก 
8.4 ) พันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน 14 ชนิด 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กลอย  8 เครือเสี้ยว  
2 เขือง/กาลังควายถึก  9 ต๋าว  
4 ครองแครงป่า  10 ย่านาง  
7 เครือกระไดลิง  11 เล็บแมว  
5 เครือเขาหลง/เครือเถาหลง  12 ว่านตีนตะขาบ  
6 เครือนมวัว  18 องุ่นป่า/อีโก่ย/ อ่ีโก่ย/ขี้โกย  
7 เครือน้าผึ้ง  14 อ้อยสามสวน  

ตารางที่ 2.12 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทพันธุ์ไม้อ่ืนๆ 
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 2.2.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน  
 บ้านคลองอาราง เป็นชุมชนขนาดเล็ก โดยเริ่มมีการอพยพในช่วง พ.ศ.2480 ซึ่งในอดีตมีสภาพเป็นผืน
ป่าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน แต่ด้วยกาลเวลาที่ผันแปรเปลี่ยนไป การพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านคลองอาราง
เป็นอย่างมาก ซึ่งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคที่ส าคัญคือ 

ยุคเริ่มต้น (2580-2548) เป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบครั้งใหญ่และเปลี่ยนแปลงชุมชนขนานใหญ่ 
สืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศในช่วงดังกล่าว ปัญหาและผลกระทบต่างๆเริ่มต้นจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่
ไม่รัดกุมของภาครัฐ โดยเฉพาะการให้สัมปทานป่าไม้กับภาคเอกชน จึงส่งผลให้เกิดการตัดไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก 
อีกทั้งความเข้าใจของชาวบ้านที่ต้องงการเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพ้ืนที่ดินท ากิน ถ้าหากพ้ืนที่ใดยังมีต้นไม้
ใหญ่จะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเป็นแรงเสริม ให้ชาวบ้านตัดต้นไม้เพ่ือเอาพ้ืนที่ดินท ากินที่ถูกต้อง จึงเกิด
การท าลายป่าไม้กันนขนาดหนัก จนพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนแหล่งน าธรรมชาติที่เคยมีมานานก็แห้ง
ขอด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนรุนแรงขึ้น ปัญหาน้ าท่วม การ
ได้ประโยชน์พ่ึงพิงจากผืนป่าในการด ารงชีวิตลดลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไฟไหม้ป่า ในอุทยานแห่งชาติป่า
แก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน บริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนั้นจะอยู่ใกล้กับผืนป่าชุมชนบ้านคลองอาราง ซึ่ง
บริเวณดังกล่าว ในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีไฟไหม้ป่า เกิดข้ึนทุกปี  

ยุคพัฒนา (2548-ปัจจุบัน) ยุคนี้เป็นช่วงของการทบทวนตนเองของชุมชน อันเป็นผลจากสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในอดีตที่ส่งผลต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจการการท าการเกษตรที่ถูกต้อง
เช่น การบุกรุกลักลอบตัดไม้ของคนในชุมชนและนายทุนนอกพ้ืนที่ การลักลอบเผ่าป่า ส่งผลต่อดินที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ไม่มีคุณภาพทางด้านการเพาะปลูก ปัญหาการถูกหลอกให้ขายที่ดินท ากิน  การปลูกพืชผักสวนครัวก็เต็ม
ไปด้วยสารเคมี คนในชุมชนทิ้งอาชีพเกษตรกรรมแล้วหันไปพึ่งไปได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ละทิ้ง
อาชีพดั้งเดิมของชุมชน รวมถึงปัญหาของสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆเริ่มระบาดเข้ามาในหมู่บ้าน 

และด้วยสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ ใหญ่พัฒนาในฐานะของผู้น าชุมชนที่คิดหาวิธีการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนเพ่ือก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเธอนะได้กล่าวถึงกระบวนการท างานเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้เห็นว่า
สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้น าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกบ้าน  ผู้ใหญ่บ้านจึงเริ่มศึกษา
เรียนรู้และไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปิดรับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอกและน ามาปรับใช้ให้เกิ ด
ขึ้นกับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 

“หมู่บ้านคนดี วิธีออมชอม ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่  ฟ้ืนฟูประเพณี 
สุขภาพดีล้ า ค าพ่อต้องพอเพียง” จึงถูกก าหนดขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์
บริบทต่างๆร่วมกันกับคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างทิศทาง และโดยเฉพาะประโยคแรกของ
วิสัยทัศน์ที่ว่า “หมู่บ้านคนดี” ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากจังหวัดจังหวัดสระแก้วให้เป็น
ชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบายสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และด้วยการพัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมามีรางวัลแห่งความส าเร็จมากมายมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษา
เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบัน 
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2.3 สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม   

 จากการลงพื้นท่ีส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยใช้เครื่องมือ ปฏิทิน
การผลิต/ปฏิทินฤดูกาล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมด้านเกษตรกรรมท้ังเพื่อการยังชีพ เพื่อการ
พานิช รวมถึงการรับจ้างในภาคเกษตรกรรม  

 จากการเก็บข้อมูลพบว่าการปลูกข้าวยังคงเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน และนอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย  การรับจ้างตัดอ้อย ตัดไม้ยู
คาลิปตัส การปลูกมัน การปลูกมะนาว และอื่นๆท่ีพบคือการปลูกพืชผักสวนครัวในเขตครัวเรือนและ
ในป่าชุมชนอีกจ านวนมาก รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เดือน การผลิต 
มกราคม ตัดอ้อย 

กุมภาพันธ์ ปลูกอ้อย(1ปี/ครั้ง) 
มีนาคม  
เมษายน ปลูกข้าวโพด 

พฤษภาคม  
มิถุนายน เก็บเก่ียวข้าวโพด  
กรกฎาคม ปลูกมะนาว/ปลูกมัน 
สิงหาคม ท านา 
กันยายน ท านา 
ตุลาคม ท านา 

พฤศจิกายน ท านา 
ธันวาคม เกี่ยวข้าว 

ตารางที่ 2.13  แสดงกิจกรรมทางการเกษตรจ าแนกตามช่วงเดือนต่างๆ 
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ภาพที่ 2.4 แสดงปฏิทินการผลิตของหมู่บ้าน 

2.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 2.4.1 จ านวนครัวเรือน 
   บ้านคลองอารางมีจ านวนครัวเรือนท้ังสิ้น  89 ครัวเรือน 
      จ านวนประชากร  374 คน  
       - ประชากรชาย 175 คน 
       - ประชากรหญิง 199 คน 

2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 
   2.5.1 การคมนาคม 

1. ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จ านวน  1 สาย 
2. ถนนลาดยาง   จ านวน  1 สาย 
3. ถนนลูกรัง   จ านวน  1 สาย 
4. ถนนดิน   จ านวน  5 สาย 
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   2.5.2 ไฟฟ้า 

    มีไฟฟ้าเข้าถึงทกุครัวเรือน 

 

   2.5.3 ประปา 

    มีระบบประปาหมู่บ้านเข้าถึงทุกหลังคาเรือน 

 

   2.5.4 ระบบอินเตอร์เน็ต 

    มีอินเตอร์เน็ตประชารัฐติดตั้ง ณ ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 

 

2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
  
 2.6.1 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 จากการส ารวจในชุมชนพบว่ามีการรวมกลุ่มกันทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดังนี้ 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 9 กลุ่มเลี้ยงไก่ 
2 กลุ่มขายผักและปลูกพืชผักสวนครัว 10 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก 
8 กลุ่มเลี้ยงปลา 11 สถาบันการเงินชุมชน 
4 กลุ่มอาชีพท านา 12 อาสาสมัครเกษตร 
5 กลุ่มเลี้ยงกบ 18 กลุ่มเยาวชนจิตอาสา 
6 กลุ่มปลูกเห็ด 14 อสม. 
7 กลุ่มไม้กวาด 15 ต ารวจจิ๋ว 
8 กลุ่มสานเข่งปลาทู   

ตารางท่ี 2.14  แสดงกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน 
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 2.6.2 ปราชญ์ชุมชน  และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ส าคัญ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือท าเนียบผู้รู้สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านที่ส าคัญได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 การถนอมอาหาร (หมัก

ดอก) 
ทุกครัวเรือน หน่อไม้,ผักเสี้ยน,ต้นหอม,ผักกาดเขียวฯลฯ 

2 หมอต าแย  ยายนา คุณหวงศ ์
ยายทา พิมทอง 

ปัจจุบันมีการคลอดโดยวิธีนี้ แต่ยังมีความรู้
ที่เกี่ยวเนื่องกันเช่น การใช้สมุนไพร “ต้น
นมวัว” เพ่ือใช้เพิ่มน้ านมในสตรีให้นมบุตร 

3 หมอชาวบ้าน พ่อประเสริฐ แก้วอุธา ผู้คิดค้นสมุนไพรรักษาคน (หมอเป่า) 
พ่อใหม่  นาดี หมอนวดแผนไทย (จากวัดโพธิ์) 
นายบุญเช้า แสนวันนา หมอนวดแผนไทย (จากวัดโพธิ์) 

4 การท าไม้กวาด ยายลัย  สาคน  
5 เข่งปลาท ู ยายลัย ยายแพง  
6 เผ่าถ่าน น้ าส้มควันไม้ ผู้ช่วยฯสุริยา  พัฒนาเป็นถ่านดูดควัน (OTOP) 
7 คันไถไม้ (ของฝาก) ผู้ช่วยฯสุริยา อยู่ระหว ่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ สวยงาม/ได้รับ

รางวัลจากจังหวัด 
8 ดนตรีพืน้บ้าน นายบุณชอบ แสนวรรณา พิณ/กลองยาง 
9 หมอท าขวัญ,บายศรีสู่

ขวัญ 
นายสไว  อุไรรัตน์ 
 

 

 หัถกรรมท าบายศรีฯ นางรี สาพาล  
นางสายทอง  นาดี 
นางสอน แก้วยุพา 

 

10 แห (อุปกรณ์จับสัตว์น้ า) นายทองสุก สาพา  
11 สวิง (อุปกรณ์จับสัตว์น้ า) นางดี ไก่แก้ว  
12 ไทร (อุปกรณจ์ับสัตว์น้ า) นายจ้อย แก้วสว่าง  
13 กระด้ง สมบัติ (ไม่ทราบนามสกุล)  
14 ปราสาทดอกผึ้ง นายจ้อย (ไม่ทราบนามสกุล)  
15 ไม้กวาดโบราณ นางนาง  สาสวด  
16 หมักเหล้า/แป้งหมัก ยายมาลา (ไม่ทราบนามสกุล)  
 จักรสานสุ่มไก่ นายสวง กุมภาพา 

นายจ าเริญ สาสาด 
 

ตารางท่ี 2.15  แสดงปราชญ์ชุมชน  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญ 
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ภาพที่ 2.5 แสดงท าเนียบผูรู้้ของชุมชน 

 
2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 บ้านคลองอารางไม่มีโรงเรียนประจ าชุมชน ซึ่งเด็กๆในชุมชนจะต้องเดินทางไปเรียนในพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งหาก
พิจารณาในพ้ืนที่ใกล้เคียงจะพบว่าระดับประถมจะต้องศึกษาที่โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ และระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนบ้านแก้ง และโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 
 
2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 หมู่บ้านคลองรารางอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านแก้งประมาณ 15 กิโลเมตร 
และมีอาสาสมัครสาธาณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)   จ านวน 16 คน ซึ่งเคยได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 
 
2.9 ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 
 ชาวบ้านคลองอารางทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่บ้านไม่มีศาสนสถาน และนอกจากนี้ยัง
มีวัฒนธรรม ความเชื่อ และกิจกรรมสันทนาการภายในชุมชนดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 บุญกลางบ้าน (บุญเบิกบ้าน) 9 บายศรีสู่ขวัญ 
2 รดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ 10 การร าไทย 
8 ท าบุญข้าวหลาม บุญข้าวกี่ 11 การจัดการเฉลิมพระชนมพรรษา 
4 แห่ปราสาทดอกผึ้ง 12 เทศน์โปรด 
5 แห่เทียนพรรษา 18 ศาลปู่ตา 
6 เวียนเทียน 14 ธรรมะสัญจร 
7 ท าบุญข้ึนบ้านใหม่ 15 การละเล่นนางด้ง 
8 บุญข้าวหลาม   

ตารางท่ี 2.16  แสดงวัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 
 
2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

 2.10.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 จากองค์ความรู้เดิมของชุมชนผสมผสานองค์ความรู้จากหน่อยงานภายนอกท่ีเข้ามาสนับสนุน
ในพื้นท่ีท าให้หมูบ่้านสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ประกอบไปด้วย 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ข้าวสารคลองอาราง 8 น้ าส้มควันไม้ 
2 แก้วน้ าไม้ไผ่ 9 น้ าส้มควันตะไคร้หอม 
8 สมุนไพร “ฝาง” 10 ชาไชยา 
4 ถ่านด าอัดแท่ง 11 กวยเตี๋ยวลุยสวน 
5 ถ่านด าดูด 12 หน่อไม้ดอง 
6 ถ่านด าดูดอัดแท่งไม้ไผ่ 18 คันไถเล็ก 
7 สุริยาชาฝาง   

ตารางท่ี 2.17  แสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
 

 2.10.2 ร้านค้าในชุมชน 
   1.ร้านขายของช า/สินค้าเบ็ดเตล็ด  จ านวน  4  แห่ง 
   2.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   จ านวน  1  แห่ง 
   8.ร้านซ่อมเครื่องใช้ฟ้า    จ านวน  1  แห่ง 
   4.ร้านซ่อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการเกษตร จ านวน  1  แห่ง 
   5.ร้านตัดผม     จ านวน  1  แห่ง 
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2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

 2.11.1 คณะกรรมการกลางหมู่บ้านคลองอาราง (อพป.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน 

นายพัฒนา พรมเผ่า 
ประธานฝ่ายอ านวยการ/ฝ่ายปกครอง 

นายอิทธิพงษ์ ทิพย์วรรณ ์
เลขา/ฝ่ายแผนพัฒนา 

นายสุริยา อร่ามเรือง 
รองฝ่ายปกครอง/รักษาความสงบ 

นายเกริกขจร สุขแก้ว 
รอง 2/ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจ 

นางบุดชาดี อร่ามเรือง 
ฝ่ายแผนพัฒนา 

นายณัทพงษ์ พรมเผ่า 
ฝ่ายสังคม/สวัสดิการ 

นายอดุล ชยัภูม ิ
ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจ 

นายบุญม ีอินทรสุข 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

นายประจวบ แกว้อุดทา 
ฝ่ายสังคมและสวสัดิการ 

นายพิชิต  พวงสัตย์ 
ฝ่ายสาธารณสุข 
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นายสุวรรณ สร้อยสขุ 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

นายใหม่ นาด ี
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายทองสุข สาพา 
ฝ่ายสาธารณสุข 

นางสีนวล พรมเผ่า 
ฝ่ายพัฒนาสตร ี

นายจ้อย แกว้สว่าง 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวภัทรพร นาด ี
ฝ่ายสาธารณสุข 

นางรัตนา อาดตาแทน 
ฝ่ายพัฒนาสตร ี

นายคหบดี พรมเผ่า 
ฝ่ายเยาวชน 

นายจกัรพงษ์ ลือชา 
ฝ่ายเยาวชน 
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 2.11.2  องค์กรหรือกลุ่ม 
 บ้านคลองอารางมกีารจัดตั้งและรวมกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดังต่อไปนี้  

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 9 กลุ่มเลี้ยงไก่ 
2 กลุ่มขายผักและปลูกพืชผักสวนครัว 10 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก 
8 กลุ่มเลี้ยงปลา 11 สถาบันการเงินชุมชน 
4 กลุ่มอาชีพท านา 12 อาสาสมัครเกษตร 
5 กลุ่มเลี้ยงกบ 18 กลุ่มเยาวชนจิตอาสา 
6 กลุ่มปลูกเห็ด 14 อสม. 
7 กลุ่มไม้กวาด 15 ต ารวจจิ๋ว 
8 กลุ่มสานเข่งปลาทู   

ตารางท่ี 2.18  แสดงองค์กรหรือกลุ่มในหมู่บ้าน 
 

 2.11.3  ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน  
 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ในด้านการคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชุมชนนั้น จาก
การพูดคุยกับกลุ่มผู้น าชุมชนท าให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของคนและกลุ่มต่างๆในชุมชนในระดับสูง โดยจะ
แบ่งออกเป็น 8 ระดับตามช่วงวัย โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มของผู้สูงอายุ โดยจะได้รับบทบาทส าคัญในกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณี และระดับต่อมาคือกลุ่มของวัยกลางคนหรือคนท างาน และส่วนสุดท้ายคือระดับของเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ของการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 

สูงอายุ กลางคน 

 

เยาวชน 
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  2.12.2 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
 

แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  

บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 
   

ความ
เร่งด่วน 

แผนงาน/โครงการ หมายเหตุ 

1 สนามกีฬาหมู่บ้าน (สนามฟุตซอล) คุ้มคลองอาราง-คุ้มนาล้อม  
2 สวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
3 ลงลูกรังปรับไหล่ทางลาดยางภายในหมู่บ้าน จ านวน 2,500 เมตร  
4  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (เข้าค่าย)  
5 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 16 คสล. ก. 4 ม.ย. 1000 ม. ตามแบบอบต.  
6  ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร (8/4 ไร่)  
7 สนับสนุนส่งเสริมศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน  
8 ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน (ห้องเก็บของคุ้มนาล้อม)  
9 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 10 จุด (นาล้อม 5 จุด คลองอาราง 5 จุด)  
10 ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ (วัฒนธรรมและท าบุญ 9 วัด)  
11 วัสดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา(ฟุตซอล)  
12 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสมบูรณ์ ค าสิงห์ ถึงบ้านนายรวย ไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน   
13 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านที่ช ารุดเสียหาย ถนนลูกรัง ก. ม. ยาว 1,000 เมตร 

ตามแบบ อบต.  
 

14 ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดคลองอารางคัพ (ฟุตซอล ฟุตบอล 7 คน)  
15 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ  
16 เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง  
17 วางท่อระบายน้ าบ้านนางบัว สิงห์หนาม ศูนย์กลาง 80 cm  
18 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญมา หลังหมู่บ้าน คสล. ก. 4 ยาว 400 ม.   
19 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน  
20 โครงการปลูกป่าชุมชน   

 
ตารางท่ี 2.19  แสดงข้อมูลแผนพัฒนาทีบ่้านคลองอารางได้บรรจุไว้ในแผน อบต. (2558-2560) 
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ส่วนที่ 3   
 ผลการวิเคราะห์ชมุชน 

 
3.1 การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT   
 จากการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือค้นหาศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือน ามาเป็นซานข้อมูลในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือค้นหาข้อมูลในมิติต่างๆ ประกอบไปด้วย จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ละอุปสรรค ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังตารางต่อนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้ใหญ่บ้านมีความตั้งใจในการท างาน 
2. ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมอย่างสูง 
3. ผู้น าชุมชนและชาวบ้านเชื่อมั่นในตัวผู้ใหญ่บ้าน 
4. ชุมชนมีความสามัคคี 
5. มีระบบการจัดการคนในแต่ละช่วงวัยเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาหมู่บ้าน 
6. มีระบบการสนับสนุนและส่งเสริมคนดี 
7. มีกระบวนการสร้างจิตอาสาในระดับต่างๆ 
8. มีกิจกรรมส าคัญในชุมชนที่จัดอย่างต่อเนื่อง 
9. เป็นต้นแบบและมีรางวัลแห่งความส าเร็จทั้งในระดับ

หมู่บ้าน และระดับบุคคล 
10. มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์และเพียงพอตลอดทั้งปี 
11. มีการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้ใน

การเกษตร 
12. มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
13.  ที่ตั้งชุมชนเป็นเขตติดต่อป่าต้นน้ า 
14. มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปฏิบัติต่อเนื่อง

อย่างจริงจัง 

1. คนวัยท างานไม่ค่อยอยู่ในชุมชน เพราะ
จะต้องออกไปท างานด้านนอกชุมชน 

2. ที่ตั้งของชุมชนไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทางการ
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด 

3. ชาวบ้านขาดที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
เนื่องจากพ้ืนที่เป็นของนายทุนภายนอก 

4. รายได้จากการประกอบอาชีพไม่แน่นอน 
5. การขาดความอบอุ่นจากครอบครัวในกลุ่ม

เยาวชนเนื่องจากผู้ปกครองต้องเดินทางไป
ท างานภายนอก 

6. มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้าไปศึกษาดูงาน ซึ่ง

สามารถท าให้หมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
3. มีแผนพัฒนาที่ดี ส่งผลให้หน่วยงานภายนอกเข้ามา

สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิผล 

1. อยู่ในพื้นที่อับสัญญาณซึ่งส่งผลต่อการ
ติดต่อสื่อสารในบางจุดของหมู่บ้าน 

ตารางท่ี 3.1 ผลการเก็บข้อมูลด้วย SWOT Analysis 
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3.2 สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน   
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เครื่องมือวิจัยชุมชน SWOT Analysis และการประชุม
กลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลเพื่อแสดงถึงสถานการณ์ของชุมชนได้ดังนี้ 
 บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่
เป็นของกลุ่มคนที่อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งแต่เดิมนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นอาราง ซึ่ง
ค าว่า“อาราง” ในภาษาอีสานนั้นหมายถึงต้นนนทรี ซึ่งในอดีตนั้นมีมากในพ้ืนที่บริเวณนี้ ผนวกกับมีคลองน้ าไหล
ผ่านจากภูเขาลงมา ชาวบ้านจึงน ามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านคลองอาราง  
 ปัจจุบันบ้านคลองอาราง ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดสระแก้วว่าเป็น
ชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบายสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และด้วยการพัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมีรางวัลยืนยันความส าเร็จมากมาย ส่งผลให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชม
และศึกษาเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
 จากการเล่าให้ฟังของผู้ใหญ่พัฒนา พรหมเผ่า ท าให้เราได้ทราบว่าในอดีตนั้นชุมชนแห่งนี้เกิดปัญหา
ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่าท่านจะคนในชุมชนและจับนายทุนนอกพ้ืนที่ ปัญหา
ที่ดินท ากิน และปัญหาสังคมอ่ืนๆอีกมากมาย   การปลูกพืชผักสวนครัวก็เต็มไปด้วยสารเคมี รวมถึงคนในชุมชนทิ้ง
อาชีพเกษตรกรรมแล้วหันไปพ่ึงไปได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่จะ
สามารถพ่ึงตนเองได้ไว้ข้างหลัง         
 และด้วยสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใหญ่พัฒนาในฐานะของผู้น าชุมชนที่ คิดหาวิธีการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนเพ่ือก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเธอนะได้กล่าวถึงกระบวนการท างานเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้เห็นว่า
สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้น าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกบ้าน  “ก่อนที่จะสอนคนอ่ืน 
ตนเองจะต้องท าให้ได้เสียก่อน” ผู้ใหญ่บ้านจึงเริ่มศึกษาเรียนรู้และไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปิดรับประสบการณ์ความรู้
ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอกและน ามาปรับใช้ให้เกิดข้ึนกับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
 “หมู่บ้านคนดี วิธีออมชอม ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่ ฟื้นฟู

ประเพณี สุขภาพดีล ้า ค้าพ่อต้องพอเพียง” จึงถูกก าหนดขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วยอาศัยกระบวนการ

วิเคราะห์บริบทต่างๆร่วมกันกับคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างทิศทาง และโดยเฉพาะประโยค
แรกของวิสัยทัศน์ที่ว่า “หมู่บ้านคนดี” ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากจังหวัดจังหวัดสระแก้วให้
เป็นชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบายสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และด้วยการพัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมามีรางวัลแห่งความส าเร็จมากมายมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษา
เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบัน 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้บ้านคลองอารางสามารถพัฒนาจนเป็นชุมชนต้นแบบนั้น เกิดจากการที่
ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนในที่สุดจึงเกิด
การร่างกฎกติกาเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชุมชนที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชนคลองอาราง” ซึ่งปัจจุบันถูกพัฒนา
ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติของคนทั้งต าบลที่เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพต าบลบ้านแก้ง” ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556  โดย
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วัตถุประสงค์ส าคัญการจัดท าธรรมนูญฯนั้นก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางกรอบระเบียบกฎกติกาของชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นมาตรการเพ่ือสร้างธรรมนูญสุขภาพและ
ประชาธิปไตยชุมชน จนปัจจุบันธรรมนูญฉบับนี้เองจึงกลายเป็นต้นแบบที่ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านคลองอารางเป็น
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวทางนโยบายสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียงครบทั้ง 4 ด้านประกอบ
ไปด้วย คนดี รายได้ดี สุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดี 

  
3.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  
 จากศักยภาพและความพร้อมของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วม
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งส าคัญคือ การมีผู้น าชุมชนที่มีความรู้และเข้มแข็ง 
การบริหารงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การมีอาชีพดังเดิมคือการท าการเกษตร การมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ที่จัดสรรส าหรับคนในชุมชนซึ่งติดต่อกับแหล่งน้ าของชุมชน  
 ด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดเป้าหมายคือ “การพัฒนาด้านการเกษตร” โดยได้ก าหนดครัวเรือนเป้าหมาย
โดยอาศัยความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากจะต้องผ่านกิจกรรมกระบวนการต่างๆที่
จะจัดขึ้น ซึ่งหากเลือกครัวเรือนที่ยากจนแต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของโครงการฯ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 
 1.นายสุริยา    อร่ามเรือง  2.นายทองสุข   สาพา 
 8.นางกาญจนา ลี้เบี้ยว   4.นายพัฒนา  พรมเผ่า 
 

3.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงบันไดการพัฒนาหมู่บ้านคลองอาราง 

เกษตรปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรปลอดภัย"

เกษตรอินทรีย์
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรอินทรีย"์

SMART FARMER
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา/กลุ่มท่ีสนใจ

KPI : มีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้/ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก

2562 

2563 

2564 
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3.4 ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
 
 3.4.1 ข้อเสนอต่อชุมชน 
  1.) ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการพัฒนาชุมชน/
ครัวเรือนเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในเชิง
ประจักษ์ 
  2.) คนในชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายควรมีส่วนร่วมในกระบวนตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล  
  8. ) คนในชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเอง 
 
 3.4.2 ข้อเสนอต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/มหาวิทยาลัย 
  1.) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีแนวคิดพ้ืนฐานและเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน 
  2.) ควรให้ชุมชนได้มรโอกาสในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของตนเอง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการควรเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  8.) มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้จากหลากหลานสาขาวิชาร่วมกันในการลงพ้ืนที่
ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  4.) มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการ
จัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ในโครงการอยู่เสมอ  
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ส่วนที่ 4   
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สภาพปัญหา  ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย  

    บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จัดว่าเป็นชุมชนขนาด
เล็กของผู้อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานจากจังหวัดต่างๆ ลักษณะพ้ืนที่ตั้งของชุมชนเป็นที่ราบเชิงเขา มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 2,500 ไร่ โดยภูเขาดังกล่าวมีชื่อว่า “เขาไม้ปล้อง” เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไป
ด้วยทรัพยากรป่าไม้  

แต่หากมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบปัญหาส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สัมปทานป่าไม้กับภาคเอกชน จึง
ส่งผลให้เกิดการตัดไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก อีกทั้งความเข้าใจของชาวบ้านที่ต้องงการเอกสารสิทธิ์ในการ
ครอบครองพ้ืนที่ดินท ากิน ถ้าหากพ้ืนที่ใดยังมีต้นไม้ใหญ่จะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเป็นกาผลักดัน ให้
ชาวบ้านตัดต้นไม้เพ่ือเอาพ้ืนที่ดินท ากินที่ถูกต้อง จึงเกิดการท าลายป่าไม้กันนขนาดหนัก จนพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์
กลายเป็นพ้ืนที่โล่งเตียน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนรุนแรงขึ้น 
ปัญหาน้ าท่วม การได้ประโยชน์พ่ึงพิงจากผืนป่าในการด ารงชีวิตลดลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไฟไหม้ป่า การ
ถูกบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่าท่านจะคนในชุมชนและจับนายทุนนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่ดินท ากิน และปัญหาสังคม
อ่ืนๆอีกมากมาย   การปลูกพืชผักสวนครัวก็เต็มไปด้วยสารเคมี รวมถึงคนในชุมชนทิ้งอาชีพเกษตรกรรมแล้วหันไป
พ่ึงไปได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่จะสามารถพ่ึงตนเองได้ไว้ข้างหลัง 

และด้วยสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใหญ่พัฒนา พรมเผ่าในฐานะของผู้น าชุมชนที่คิดหาวิธีการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนเพ่ือก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งได้กล่าวถึงกระบวนการท างานเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่
ส าคัญที่สุดก็คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้น าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกบ้าน “ก่อนที่จะสอนคนอ่ืน ตนเอง
จะต้องท ำให้ได้เสียก่อน” ผู้ใหญ่บ้านจึงเริ่มศึกษาเรียนรู้และไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปิดรับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ
จากหน่วยงานภายนอกและน ามาปรับใช้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนจนถึงปัจจุบันและด้วยการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมามีรางวัลแห่งความส าเร็จมากมายมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้รูปแบบ
การพัฒนาจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบัน 
 จากการส ารวจข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน พบว่า ครัวเรือนส่วน
ใหญ่มีรายได้น้อย เมื่อน ามาเทียบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็อาจจะสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ยากจน และมีความต้องการที่
จะเพ่ิมช่องทางของรายรับให้มากขึ้น แต่ด้วยคนในชุมชนส่วนหนึ่งจะต้องออกเดินทางไปท างานภายนอกชุมชน 
ส่วนคนที่เหลืออยู่ก็เป็นกลุ่มวัยกลางคนบางสวนที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม และกลุ่มผู้สูงอายุ 
 จากศักยภาพและความพร้อมของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วม
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งส าคัญคือ การมีผู้น าชุมชนที่มีความรู้และเข้มแข็ง 
การบริหารงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การมีอาชีพดังเดิมคือการท าการเกษตร การมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ที่จัดสรรส าหรับคนในชุมชนซึ่งติดต่อกับแหล่งน้ าของชุมชน  และด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดเป้าหมายคือ  “การ
พัฒนาด้านการเกษตร” โดยได้ก าหนดครัวเรือนเป้าหมายโดยอาศัยความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วม
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โครงการ เนื่องจากจะต้องผ่านกิจกรรมกระบวนการต่างๆที่จะจัดขึ้น ซึ่งหากเลือกครัวเรือนที่ยากจนแต่ไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการฯ 

 
4.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่
เกี่ยวข้อง   
     
 4.2.1 ความต้องการเชิงพัฒนา 
 จากการศึกษาชุมชนสามารถสรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตได้ว่า ชุมชนมีความ
ต้องการที่จะน าศักยภาพของทุนในพ้ืนที่โดยเฉพาะเรื่องน้ าที่มีอยู่อย่างเพียงพอแต่ยังขาดเรื่องระบบบริหารจัดการ
น้ า รวมเข้ากับการมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่ถูกจัดสรรไว้ส าหรับครัวเรือนในชุมชนที่ต้องการจะท าการเกษตรให้
สามารถมาขอใช้พ้ืนที่ได้ จึงเกิดกระบวนการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างชุมชนและนักวิชาการเพ่ือวางแผนพัฒนาจน
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ระยะ 8 ปี (2562-2564) โดยใช้ชื่อว่า “บันไดการพัฒนาหมู่บ้าน
คลองอาราง” ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 4.2.2 เครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง 
  1.) ภาคประชาชน : ชาวบ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต าบลบ้างแก้ง 
  2.) ภาคราชการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,หน่วยงานอื่นๆ 
 
 
 

เกษตรปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรปลอดภัย"

เกษตรอินทรีย์
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรอินทรีย"์

SMART FARMER
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา/กลุ่มท่ีสนใจ

KPI : มีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้/ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
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4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
 
 4.3.1 ข้อเสนอต่อชุมชน 
  1.) ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการพัฒนาชุมชน/
ครัวเรือนเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในเชิง
ประจักษ์ 
  2.) คนในชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายควรมีส่วนร่วมในกระบวนตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล  
  8. ) คนในชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเอง 
 
 4.3.2 ข้อเสนอต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/มหาวิทยาลัย 
  1.) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีแนวคิดพ้ืนฐานและเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน 
  2.) ควรให้ชุมชนได้มรโอกาสในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของตนเอง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการควรเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  8.) มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้จากหลากหลานสาขาวิชาร่วมกันในการลงพ้ืนที่
ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  4.) มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการ
จัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ในโครงการอยู่เสมอ  
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ภาคผนวก 
    ภาคผนวก ก : ภาพการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ 
    ภาคผนวก ข : ธรรมนูญสุขภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก ก : ภาพการด าเนินโครงการในพื้นที่ 
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ภาคผนวก ข : ธรรมนูญสุขภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 
 

 

 

 

 


