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บทคัดย่อ 
  
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่บ้าน
ทับทิมสยาม 05  หมู่ 10  ต าบลคลองไก่เถื่อน  อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้
การด าเนินงาน โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
เพื่อศึกษาเรียนรู้การแก้ไขพัฒนาชุมชนจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning) เพื่อสร้างความเข้าใจ 
เข้าถึง เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process)  รวมไปถึง
กระบวนการตั้งค าถามและไตร่ตรองเพื่อสะท้อนความคิดและการรับฟัง (Reflective Questioning and 
Listening) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทางคณะผู้ด าเนินงานวิจัย ได้ท าการลง
พื้นที่และท าประชาคมร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าชุมชนในหมู่บ้าน
ทบทิมสยาม 05 เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการสร้างโอทอปนวัตวิถี การปลูกพืชสมุนไพร เช่น ไพลสด 
ขมิ้นชัน เพื่อการส่งออกไปยังโรงพยาบาลและศูนย์สมุนไพร และการปลูกกล้วยไข่เพื่อการจ าหน่ายและส่งออก
ต่างประเทศ รวมไปถึงการท าฟาร์มสหกรณ์โคนม หลังจากผู้วิจัยได้ท าการส ารวจลงพื้นที่ ได้ท าการ วิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ ด้วย SWOT analysis เพื่อสังเคราะห์กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน ผลจากการด าเนินงาน พบว่าประชากรในหมู่บ้านก าลงัเข้าสู่วัยผูสู้งอาย ุเนื่องจากหมู่บ้านทับทิมสยาม 
05  และมีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในอัตราที่เพิ่มข้ึน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร คณะผู้วิจัย จึง
ได้ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการสร้างต้นแบบนวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าระบบ
อัตโนมัติ และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง  การสร้างห้องน้ าขนาดเล็กส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 
เพื่อเป็นการน ามาใช้เป็นต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรหมู่บ้าน
ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา   เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเปน็เลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
สู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่ที่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว พบว่าชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านอาชีพซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และมีการจัดตั้งกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรส่งขายให้โรงพยาบาลวังน้ าเย็น และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนจากจังหวัดให้เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การค้าชายแดน 
(จุดผ่อนปรนเป็นตลาดสินค้าเกษตร)  เกษตรอินทรีย์ (หน่อไม้ฝรั่ง) ในพื้นที่มีคุณภาพดินที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด  ชุมชนส่วนใหญ่เข้มแข็ง (เศรษฐกิจ, สังคม, กองทุน)  มีความมั่นคงตามแนวชายแดน 
และอีกมุมหนึ่ง ชุมชนมีกลุ่มวัยชรา ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ควรได้รับการ
พัฒนาหรือยกระดับ ซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นความส าคัญ
และเสนอการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้อง
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ร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ด้วยการปรับสภาพ
พื้นที่ให้สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้
จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้
อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การ
พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่
เพิ่มข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน ส าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย                  ผู้
พิการติดเตียง ที่เป็นบุคคลในครอบครัวเพื่อลดปัญหาการละทิ้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ให้สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้อย่างสะดวก 

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยลักษณะติดเตียง และผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว ส าหรับเป็นต้นแบบของที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้ป่วยอย่างยั่งยืน 
 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้ที่ได้รับการส ารวจจ านวนร้อยละ 100 ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 10  ต าบล คลองไก่เถื่อน อ าเภอ คลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 

1.3.1 ผู้ที่ได้รับการส ารวจในหมู่บ้าน ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี จ านวน 1 คน  
1.3.2 ผู้ที่ได้รับการส ารวจในหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 3 คน 

(นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จ านวน 1 คน และ อาศัยอยู่กับครอบครัว 2 คน) ผู้ป่วยที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหวแบบพอช่วยเหลือตัวเองได้จ านวน 1 คน  

 
1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2561  – สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

1.5.1 เชิงปริมาณ 
          1.5.1.1 ได้ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ให้แก่ชุมชน หมู่ 10 บ้านทับทิมสยาม 
05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้แก่   
                    1) คู่มือการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จ านวน 1 ชุด 
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                    2) อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จ านวน 3 รายการ  
                    3) แบบแปลนห้องน้ า ลานอาบน้ า ส าหรับผู้ป่วย ผู้พิการ จ านวน 2 ครัวเรือน 
          1.5.1.2 มีผู้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 10  ต าบลคลองไก่เถื่อน  อ าเภอคลองหาด  จังหวัด สระแก้ว  ได้แก่ 
                    1) อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 16 คน  
                    2) บุคลากรทางการแพทย์จ านวน 6 คน 
                    3) เครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จ านวน 5 คน 
                    4) ตัวแทนชุมชน จ านวน 30 คน 

1.5.2 เชิงคุณภาพ   
          1.5.2.1 ชุมชนมีระดับความเปน็อยู่จากการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและ
เชื่อมั่นที่มีระดับการประเมินมากกว่าระดับดี และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  
          1.5.2.2 ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและยกระดับร้อยละ 100



4 
 

บทท่ี 2 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

ชุมชนคลองไก่เถ่ือน ในอดีตเป็นค่ายอพยพของทหารชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาในยุคสมัยที่มีการสู้รบ
กันภายในประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวเขตชายแดนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตฝั่งไทย 
เรียกว่า ค่ายอพยพคลองหาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังจากการส่งผู้
อพยพกลับประเทศ พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของทหาร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมเทือกเขา
ชายแดนเขมร ต่อมาใน พ.ศ. 2536-2540 ได้มีการจัดตั้งโครงการคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสหรือไร้ที่ดินท ากินเข้ามา
อยู่อาศัย   

หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว บริเวณ
ทิศตะวันออกของเขาตาง๊อก ห่างจากอ าเภอคลองหาดไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในเขต ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง ทิศเหนือจรดบ้าน เขาช่องแคบ ทิศ
ใต้และทิศตะวันตกจรดเขาตาง๊อก ทิศตะวันออกจรดประเทศกัมพูชา โดยมีแนวคลองน้ าใสเป็นพรมแดน มีพื้นที่
ประมาณ 9,960 ไร่ เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าสมบูรณ์ หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 คือหมู่บ้านตัวอย่างในการน าผล
การทดลองค้นคว้าสาธิตในด้านการเกษตร และส่งเสริม อาชีพ ขยายผลไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
ต่อไปการด าเนินงานโครงการได้จัดตั้ง  

ผู้ที่มาอาศัยในชุมชนทับทิมสยาม 05 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการคัดกรองผู้ด้อยโอกาส หรือไร้ที่ดิน
ที่ท ากิน ภายใต้คุณสมบัติหลักคือ 1) อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 35-45 ปี (นับในช่วงปี พ.ศ. 2536) 2) ไม่เคยมีคดี 3) 
เป็นคนในพื้นที่  การคัดเลือกต้องส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง แล้วจึงส่งให้นายอ าเภอตรวจสอบรับรอง แต่ละ
ครอบครัวได้รับมอบพื้นที่อยู่อาศัยพร้อมบ้านพัก จ านวน 1 หลังใน เนื้อที่ 1 ไร่ และพื้นที่ท ากิน 10 ไร่ นอกจากนี้
ยังมีพื้นที่เกษตรส่วนกลางและพื้นที่แหล่งน้ าปัจจุบันราษฎร ในหมู่บ้านมีรายได้เลี้ยงชีพจากการประกอบอาชีพ
ด้านการปลูกไม้ผล พืชไร่ชนิดต่าง ๆ  ผู้ที่มาอาศัยในชุมชนแห่งนี้ มาจาก 38 จังหวัดทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่มา
จากภาคอีสาน  โดยมีเงื่อนไขในการอยู่อาศัยคือ คนที่เข้ามาอาศัยอยู่มีสิทธิ์อยู่และใช้ที่ดินในการท ากิน แต่ไม่ออก
เอกสารสิทธิ์ให้ แต่สามารถท ากินได้ชั่วลูกชั่วหลาน ตราบที่ไม่ท าผิดกฎกติกา คือ การไม่ยุ่งกับอบายมุข การเล่น
การพนัน 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 ได้สิทธิ์ในการได้ที่อยู่
อาศัยในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เพิ่ม 12 สิทธิ์ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการปลูกบ้านให้ 
 
 
 



5 
 

2.2 สภาพนิเวศวิทยา 

โครงการทับทิมสยาม 05 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พิกัด
ทางภูมิศาสตร์ 13.3568898 องศาเหนือ และ 102.3267847 องศาใต้ มีพื้นที่ประมาณ 9,960 ไร่ มีแนวเขต
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีคลองน้ าใสเป็นเขตแดนกั้นระหว่างไทย-กัมพูชา เดิมเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพของผู้ลี้
ภัยจากประเทศกัมพูชา (ศูนย์อพยพที่ 8) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาพื้นที่และ
สภาพแวดล้อม ให้คงเดิม ตลอดจนการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพป่าที่เสื่อมโทรม การป้องกันการบุกรุกป่า 
ตลอดจนการอนุรักษ์แหล่งน้ าล าธาร 

          2.2.1 อาณาเขตของชุมชน 

•  ทิศเหนือ ติดกับ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน  
•  ทิศใต้ ใกล้กับ เขาตาง๊อก 
•  ทิศตะวันออก  ติดกับ ประเทศกัมพูชา   
•  ทิศตะวันตก ติดกับ  เขาตาง๊อก 

          2.2.2 สภาพภูมิอากาศ 

จากข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ย 30 ปี สถานีตรวจวัดอากาศอรัญประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า อุณหภูมิ
สูงสุด-ต่ าสุด ประมาณ 35 และ 18 องศาเซลเซียสตามล าดับ ปริมาณฝนสูงสุด 275 มิลลิเมตร ช่วงเดือน
กันยายน แสดงในรูปที่ 2.1 และตารางที่ 2.1  
 

 
 

รูปที่ 2.1  กราฟสภาพภูมิอากาศ 
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ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงกราฟสภาพภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือน 
 

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

มกราคม 20.2 32.7 5.4 

กุมภาพันธ ์ 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 
 

2.3 สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม   

อาชีพเกษตรกรรมคืออาชีพหลักของประชากรในชุมชน บ้านทับทิมสยาม 05 โดยส่วนใหญ่ ประชากร
จะปลูกกล้วยไข่ส าหรับการส่งออกจ าหน่ายไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ เช่น แตงกวา 
มะเขือ พริก ล าไย กล้วยไข่ อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง หน่อไม้ฝรั่ง และเป็นที่มีชื่อเสียงของชุมชนคือการปลูก
พืชสมุนไพร มุ่งเน้นการปลูกสมุนไพรที่ใช้เวลาการเก็บผลผลิตน้อย เช่น จากไพล (2 ปี) เป็นเสริมการปลูก ขมิ้น 
ฟ้าทะลายโจร รางจืด ซึ่งใช้ระยะเวลาการเก็บเก่ียวไม่กี่เดือน ท าการตากแห้ง และส่งผลผลิตไปยังโรงพยาบาลวัง
น้ าเย็น และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร 

นอกจากนี้ยังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ เก็บไข่ที่ได้ไว้รับประทานเอง หรือค้าขายไข่ หรือแจกจ่าย
เครือญาติ เป็นทางหนึ่งของการใช้ชีวิตวิถีพอเพียง นอกจากนี้เลี้ยงโคนม โดยมีกลุ่มสหกรณ์  โคนมทับทิมสยาม 
05 มีจ านวนสมาชิก 132 คน 
 
  
 
 



7 
 

 

รูปที่ 2.2  ปฏิทินการปลูกพชืหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

2.4 ประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านทับทิมสยาม ส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติหลักที่เหมาะสม 
และเข้าข่ายในการให้อยู่อาศัยและมีที่ดินท ากินในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ประกอบด้วย คือ 1) อายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 35-45 ปี (นับในช่วงปี 2536) 2) ไม่เคยมีคดี 3) เป็นคนในพื้นที่   การคัดเลือกต้องส่งรายชื่อให้
ผู้ใหญ่บ้านรับรอง แล้วจึงส่งให้นายอ าเภอตรวจสอบรับรอง แต่ละครอบครัวได้รับมอบพื้นที่อยู่อาศัยพร้อม
บ้านพัก จ านวน 1 หลังใน เนื้อที่ 1 ไร่ และพื้นที่ท ากิน 10 ไร่  ที่ อยู่ภายใต้เงื่อนไข จ านวนครัวเรือนและ
ประชากรของหมู่บ้านทับทิมสยาม สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2  ข้อมูลจ านวนประชากรและครัวเรือน หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
 

จ านวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 873 คน 

- ประชากรชาย 440 คน 
- ประชากรหญิง 443 คน 

 
ประชากรส่วนใหญ่ อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-49 ปี มีจ านวน 595 คน คิดเป็น    ร้อยละ 

68.16 ของสัดส่วนประชากรทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่    

ตารางที่ 2.3  ข้อมูลสัดส่วนจ านวนประชากรและครัวเรือน หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

ช่วงอายุเฉลี่ย จ านวน หน่วย 
เด็กอายุ 0-5 ป ี 86 คน 
เด็กอายุ 6-14 ปี 75 คน 
วัยแรงงาน 15-49 ปี 595 คน 
กลุ่มเข้าสู่วัยผู้สงูอายุ 50-59 ปี 80 คน 
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 67 คน 
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2.5 การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน 

เดิม พื้นที่หมู่บ้านชุมชนทับทิมสยาม 05 มีสภาพเป็นป่ารกชัฏ มีต้นไม้ใหญ่จ านวนมากมาย อันได้แก่ ไม้
มะค่า ไม้ประดู่ ไม้ยางนาและไม้อ่ืนๆ ขึ้นปะปนกันอยู่ในพื้นที่ การคมนาคมติดต่อกับภายนอกชุมชน ชาวบ้าน
เดินทางกันด้วยวิธีเดินเท้าตามทางเดินที่เป็นดิน เกวียนเทียมโคหรือกระบือหรือม้าเป็นพาหนะในการเดินทาง  
และเนื่องด้วยภูมิประเทศติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา ส่งผลให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเพื่อที่ดินเพื่อ
การท าการเกษตร และต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพกันเข้าไปอยู่ที่อ าเภอคลองหาดมากขึ้น ป่าไม้ต่างๆ ก็เริ่มหมดไป 
และเมื่อภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการสร้างถนนใน
ชุมชนและหมู่บ้าน หรือการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ หรือระหว่างจังหวัด ท าให้การเดินทางของชาวบ้าน
และเกษตรกร ถนนหนทางก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น จนรถยนต์สามารถแล่นได้ ส่งผลให้กับชาวบ้านได้เดินทางไปมาหา
สู่และค้าขายกัน วิถีชีวิตที่ชาวบ้านใช้เดินทางด้วยเท้าก็หมดไป เป็นผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วย การเดินทางโดยใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ท า
ให้ชาวบ้านรวมถึงเกษตรกรได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่และค้าขายสินค้าได้ง่ายขึ้น 

2.6 สาธารณูปโภค 

      2.6.1 ไฟฟ้า 

ในอดีตไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาจับจองที่ดินเพื่อท าการเกษตรในอ าเภอคลองหาดนั้น
มาจากหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศไทยหรือประมาณ 58 จังหวัด จากทั่วประเทศใช้ชีวิตอยู่แบบคนชนบทตาม
ธรรมชาติ ชาวบ้านและเกษตรกรใช้แสงสว่างจากไฟฉาย ตะเกียงและครบเพลิ ง ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความเจริญต่างๆ ได้เข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการสร้างถนนสาย
ต่างๆ ขึ้นในชุมชน หมู่บ้านมากข้ึน และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ก็เริ่มมีไฟฟ้าใช้ในการด ารงชีวิต เพื่อความสะดวกในด้านต่างๆ และส่องสว่าง การที่เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ใน
บ้านเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ส่งผลท าให้เกษตรกรจัดหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

       2.6.2 การประปา 

สภาพพื้นที่ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ มีคลองเล็กๆ อยู่ในพื้นที่จ านวนไม่มาก เกษตรกร
ส่วนใหญ่ตามบ้านเรือนต่างๆ จะมีตุ่มน้ าไว้ส าหรับรองน้ าฝนไว้กินไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านหรือเกษตรกรใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่มักด ารงชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยอยู่กับธรรมชาติ เมื่อถึงฤดูฝน 
ชาวบ้านหรือเกษตรกรมักนิยมเก็บน้ าไว้ดื่มกินและใช้ในการประกอบอาหาร โดยการน าน้ าฝนหรือน้ าในธรรมชาติ
เก็บไว้ในตุ่มหรือโอ่ง ซึ่งที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมและความต้องการ ส่วนน้ าที่ใช้ในการ
อุปโภค ได้แก่ ใช้อาบ ซักเสื้อผ้า รดต้นไม้ ฯลฯ จะใช้น้ าจากคลองหรือสระที่ขุดไว้ใช้ในแต่ละบ้านหรือครอบครัว 
หรือขุดไว้ใช้ร่วมกันเป็นสาธารณะประโยชน์ และเมื่อถึงฤดูแล้ง อากาศร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น ชาวบ้านหรือ
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เกษตรกร มักได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า เพราะน้ าตามธรรมชาติในที่ต่างๆ  เกิดการแห้ง หรือลด
ระดับลง และระเหยไปในอากาศ ซึ่งปัจจุบันนี้แหล่งน้ าตามธรรมชาติเกิดการตื่นเขิน อันอาจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2524 จึงได้มีการจัดท าระบบน้ าประปาขึ้น มา เพื่อให้
ชาวบ้านและเกษตรกรบางพื้นที่ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้มีและใช้น้ าประปาในการอุปโภคบริโภค 

         2.6.3 ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

โดยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้าน และพบว่าระบบเครือข่ายโทรศัพท์ที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดคือ AIS และ TRUE 
ส าหรับโรงเรียนก็มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน 
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บทท่ี 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 
10 บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีขั้นตอนการศึกษาและ
แผนการด าเนินโครงการดังนี้  

1) การศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน  
3) แผนกิจกรรมการด าเนินโครงการ  
4) แผนการด าเนินโครงการ 

3.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ในเวลากลางวันจะออกไปประกอบอาชีพในไร่ 
สวนผลไม้ ท าให้ยากในการเก็บข้อมูลจากประชากรโดยตรงและได้ประชากรจ านวนมาก ดังนั้นการเก็บ
ข้อมูลจึงใช้วิธีการ 3 วิธี คือ ข้อมูลปฐมภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การนัดหมายตอบแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในองค์กรเครือข่าย
พ้ืนที่อ าเภอคลองหาด โดยรวบรวมข้อมูลให้ครบ 7 ด้าน   

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

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 

เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลทั้ง 7 ด้าน ครบแล้ว น าข้อมูลที่ได้มาสรุปเชิงตัวเลข หรือเชิงการ
บรรยายลักษณะชุมชน และน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ SWOT สังเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของชุมชน น าไปสู่ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต้องการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นวิเคราะห์จากความต้องการจากเสียงสะท้อนของประชาชน  
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3.3 แผนกิจกรรมการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเปน็ไปได้ใน

การส่งเสริมและพฒันา 
พ.ย.2561 ด าเนินการในระยะที่ 1 

2 รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครวัเรือน
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 

ธ.ค. 2561 ด าเนินการในระยะที่ 1 

3 ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรง
บันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งมัน่ 

ก.พ.2562 ด าเนินการในระยะที่ 1 

4 ประสานจัดหาพืน้ที่ สถานที่
ด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถดุิบ 

พ.ค.2562 คณะผู้ร่วมด าเนนิโครงการ 

5 ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการร่วมกับชมุชน
ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่
ส าหรับการเป็นตน้แบบการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตดิเตียง  
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

9 – 12 ก.ค. 
2562 

คณะผู้ร่วมด าเนนิโครงการ 

6 ด าเนินการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เพื่อให้เกิด
เป็นนวัตกรรม 

พ.ค. – มิ.ย.  
2562 

คณะผู้ร่วมด าเนนิโครงการ 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ 
ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลผูสู้งอายุ 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ โดยอาศยัความ
ร่วมมือจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า 

13 ก.ค. 
2562 

คณะผู้ร่วมด าเนนิโครงการ 
 

8 ติดตามผลการด าเนนิโครงการ 
ครัวเรือนเป้าหมายสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตได้อย่างเปน็รูปธรรม 

ส.ค. 2562 คณะผู้ร่วมด าเนนิโครงการ 
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กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
9 จัดท ารายงานผลการด าเนนิโครงการ 

และจัดท าบทความเร่ืองเล่า
ความส าเร็จ 

ก.ค. – ส.ค. 
2562 

คณะผู้ร่วมด าเนนิโครงการ 
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3.4 แสดงขั้นตอนแผนการด าเนินโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 3.1  ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่  

(Action Learning) 
 
จากกระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริง แบ่งออกเป็น 2 

ช่วง คือ 1) ช่วงการศึกษา วิเคราะห์คุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน  และ 2) ช่วงของการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ้ืนที่หมู่ 10 บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

4.1 ผลการศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน 

ด้านสังคม : ประชากรในชุมชนมีทั้งสิ้น 873 คน เป็นชาย 440 คน และหญิง 433 คน กลุ่มคน
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 74 โดยกลุ่มวัยเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 86 คน วัยเด็กเด็กอายุ 6-
14 ปี จ านวน 75 คน วัยแรงงานอายุ 15-59 ปี จ านวน 645 คน กลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
50-59 ปี จ านวน 80 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 67 คน และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 
ประเพณีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่ส าคัญของชุมชน ได้แก่ ประเพณี ข้าวทิพย์ งานทอดกฐิน ภูมิปัญญา 
สมุนไพร 

 

 
 

รูปที่ 4.1  ข้อมูลประชากรชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

ด้านเศรษฐกิจ : ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรร้อยละ 95 นอกจากนี้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง/บริการและอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง/เอกชนร้อยละ 0.5 พืชเกษตรกรรมที่ปลูกมากที่สุดคือ 
กล้วยไข่ส่งขายไปประเทศจีน นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัว -ผลไม้ เช่น แตงกวา มะเขือ พริก ล าไย 
กล้วยไข่ อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง หน่อไม้ฝรั่ง นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพร
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ขายให้กับโรงพยาบาลวังน้ าเย็น และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดสระแก้ว และแปรรูปสมุนไพรขายให้
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ยาหม่อง ลูกประคบ ชาสมุนไพร เป็นต้น รายได้เฉลี่ยของประชาชนเฉลี่ย 10 ,000 - 
13,000 บาทต่อเดือน รายได้รวมเฉลี่ยต่อครัวเรือน 80,000 – 100,000 บาทต่อปี ประชาชนส่วนใหญ่มี
เงินออมร้อยละ 80 แต่มีภาระหนี้สินเช่นกัน 

 

 
 

                             รูปที่ 4.2  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยาม 
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รูปที่ 4.3   ตัวอย่างแปลงเกษตรกรรมปลูกกล้วยไข่ 
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รูปที่ 4.4   ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

 
 

รูปที่ 4.5  ศูนย์การเรียนรู้รัฐวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูก และแปรรูปสมุนไพรหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
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รูปที่ 4.6   พ้ืนที่สวนงานด้านการแปรรูปสมุนไพร 

 
 

รูปที่ 4.7 พ้ืนที่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร 

ด้านสุขภาพ : ในชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านทับทิมสยาม 05 ท าหน้าที่ใน
ลักษณะให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมี อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 7 คน 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 1 คน ต่อ 14 ครัวเรือน มีการออกตรวจสุขภาพอยู่บ่อยครั้ง เช่น การลงพ้ืนที่ก าจัดลูกน้ ายุงลายซึ่ง
เป็นภาหะน าโรคไข้เลือดออก และหากป่วยไม่สามารถรักษาด้วยยาสามัญประจ าบ้านได้ก็จะส่งไปรักษายัง
โรงพยาบาลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ระยะทางห่างจากชุมชนออกไป 17 กิโลเมตร  

ในชุมชนมีกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ และจ าเป็นจะต้องมีผู้ดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา 
ได้แก่ นายส าอางค์  พันจันทึก อายุ 61 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเดิน เคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ พูด
ไม่ได้ ครอบครัวประกอบด้วย ลูกชายนายเอกชัย  ชินวงศ์  ลูกสะใภ้นางสุภาภรณ์ ชินวงศ์ และหลาน 2 
คน อาชีพของครอบเรือนคือท าเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด และงานรับจ้างอ่ืนๆ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
60,000 - 70,000 บาท / ปี ประเด็นปัญหาที่พบ คือ ในแต่ละวันจะต้องมีผู้ดูแลคุณลุงผู้พิการทางร่างกาย
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ในการเคลื่อนย้ายอาบน้ า โดยอุ้มลงรถเข็น ซึ่งส่งผลกระทบคือมีอาการปวดหลัง และส่งผลกระทบต่อ
สภาพร่างกายในระยะยาวของผู้ดูแล และคุณลุงผู้พิการใช้ชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เพียงในบ้าน นอนบน
เตียง ไม่สามารถออกนอกบ้านไปไหนมาไหน ไม่สามารถเข็นรถเข็นคนพิการด้วยตนเองได้ 

นางสะไม  เขียวก าปัง อายุ 84 ปี เป็นผู้บกพร่องทางสายตา เนื่องจากจอประสาทตาเสื่อม หูตึง
ไม่ค่อยได้ยินเสียง โรคกระดูกพรุน ความดัน เบาหวาน คุณยายสามารถเดินไปห้องน้ า อาบน้ าเองได้ อาศัย
อยู่กับหลานสาว ซึ่งเป็นเป็นผู้พิการขาขาดจากอุบัติเหตุ  รวมสมาชิกในบ้านประมาณ 6 คน อาชีพของ
ครอบเรือนคือท าเกษตรกรรม และรับจ้างอ่ืนๆ ประเด็นปัญหาที่พบ ห้องน้ าเดิมทรุดโทรม พบ
สัตว์เลื้อยคลานอยู่บ่อยครั้ง และตั้งอยู่ห่างออกไปจากบ้านประมาณ 50 เมตร ลักษณะเป็นส้วมซึม 

นายณัฐวุฒิ เจิมขุนทด อายุ 23 ปี เป็นผู้พิการเดินไม่ได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
นั่งรถเข็นคนพิการ สุขภาพจิตดี สามารถพูดคุยได้ปกติ ก าลังศึกษาการศึกษานอกระบบจังหวัดสระแก้ว 
(กศน.) เป็นคนที่ชอบช่วยและร่วม กิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา อาชีพของครอบเรือน
คือท าเกษตรกรรม ประเด็นปัญหาที่พบคือนายณัฐวุฒิเป็นเด็กอายุยังน้อย และยังศึกษาอยู่ น้องจะใช้
รถเข็นคนพิการในการสัญจรในชุมชน ท าให้รถเข็นคนพิการช ารุด เสียหายไปตามสภาพการใช้งาน  

นางสมปอง ขันมา บ้านเลขท่ี 109 หมู่ 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน  และป่วยติดเตียง ช่วงปลายปี 2561 ต้องนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล และช่วง
ต้นปี 2562 กลับมารักษาตัวที่บ้าน ต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา ในการป้อนอาหาร ร่างกายเหนื่อย อ่อนล้า 
ตลอดเวลา  

ด้านการเมืองการปกครอง : ชุมชนอยู่ในส่วนการปกครองระบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ต าบลคลองไก่เถื่อน มีคณะท างานในหมู่บ้านประกอบด้วย  

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 

และมีวิสัยทัศน์ดังนี้  "สังคมน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว"  
ด้านสิ่งแวดล้อม : จุดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนคือเข้า-ออกชุมชนได้ทางเดียว 

บ้านเรือนมีลักษณะที่คล้ายๆกัน ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ หมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขา มี
ทัศนียภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมของประชาชนที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน เช่น ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง 
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ทุ่งดอกเก๊กฮวย ถ้ าลูกปัด ถ้ ามรกต ถ้ าค้างคาวแม่ไก่ ถ้ าน้ าเขาศิวะ ผาโรยตัว จุดชมวิวดูทิวทัศน์ของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน Land Mark 360 องศา ชมภูผาที่ล้อมรอบ 

 

 
 

รปูท่ี 4.8  ทุ่งดอกเก๊กฮวย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

ที่มา : https://www.facebook.com/teerafanpage/photos/pcb.1077495005757318 
/1077684849071667/?type=3&theater, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2562 

 

 
 

รูปที่ 4.9   ทัศนียภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมในชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 
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รปูท่ี 4.10  จุดชมวิวดูทิวทัศน์ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
ด้านการศึกษา : ประชาชนในชุมชนมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอัตราการเข้าเรียนปฐมวัย

ของเด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 100  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียน 
(อายุ 6-14 ปี) ร้อยละ 90 ร้อยละคนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาแต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้    
ร้อยละ 2 ในชุมชนมีสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 05 และโรงเรียนบ้านทับทิมสยาม 
05 ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถม และเมื่อเรียนในระดับมัธยมจะส่งลูกหลานเรียนโรงเรียนคลองหาด  
พิทยาคม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ความตั้งใจของผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกเรียนถึงระดับปริญญา
ตรี  

4.2 การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พื้นที่หมู่ 10 บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่
เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

การพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ โดยน าเสนอต่อผู้น าชุมชน และมีความ
เห็นชอบร่วมกัน ชุมชนเกิดความตระหนักให้ความส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 
เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และเป็นต้นแบบของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้พิการ โดยในช่วงระยะเวลาพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม
ดังนี้ 

4.2.1 การประสานจัดหาพื้นที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 

พ้ืนที่ที่ใช้จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ คือ พ้ืนที่ครัวเรือน
เป้าหมาย หมู่ 10 บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และได้
รวบรวมวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการท ากิจกรรม ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเหล็ก อลูมิเนียม 
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ส าหรับประดิษฐ์รถเข็นคนพิการไฟฟ้าบังคับอัตโนมัติ วัสดุก่อสร้าง ปูน หิน ทราย ส าหรับปรับปรุงพ้ืนที่
ส าหรับผู้สูงอายุ  

4.2.2 การสร้างนวัตกรรมรถเข็นคนพิการไฟฟ้าบังคับอัตโนมัติ 

ด าเนินการโดยใช้พื้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในการประดิษฐ์รถเข็นคนพิการไฟฟ้าบังคับอัตโนมัติจ านวน 2 คัน มีลักษณะการ
ประดิษฐ์เป็นไปตามลักษณะของผู้พิการจ านวน 2 คน โดยส าหรับคุณส าอางค์ พันจันทึก รถเข็นมีลักษณะ
การปรับตัวควบคุมการบังคับ เดินหน้า ถอยหลังจากปุ่มควบคุมทางด้านที่ผู้ใช้ยังสามารถใช้มือข้างนั้นได้
เพ่ือช่วยในการอ านวยความสะดวกที่ต้องการเคลื่อนที่ด้วยตนเอง และอีกหนึ่งคันส าหรับ นายณัฐวุฒิ เจิม
ขุนทด เป็นรถเข็นหัวลาก สามารถถอดส่วนหัวลากออกจากตัวรถเข็นเมื่อใช้ในบ้านปกติ การประดิษฐ์รถ
ทั้ง 2 คันนี้ เป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการพิการของแต่ละคน  การส่งมอบรถทั้ง 2 คัน ท า
การส่งมอบเพ่ือให้ผู้พิการได้ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข และได้ท าการส่งมอบให้ชุมชนผ่านผู้น า
ชุมชนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และผู้น าชุมชนส่งมอบต่อให้คุณลุงส าอางค์ พันจันทึก และนายณัฐ
วุฒิ เจิมขุนทด โดยการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์และชุมชนให้ช่วยกันดูแลสิ่งประดิษฐ์นี้ร่วมกัน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน คือ คุณลุงส าอางค์ สามารถบังคับรถรถเข็นคนพิการไฟฟ้า
ด้วยตนเองไปวัด ท าบุญ ตักบาตร หรือออกไปเยี่ยมเยือนเพ่ือนบ้านในชุมชน คุณลุงมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มมาก
ขึ้นเมื่อคณะผู้ด าเนินโครงการไปท ากิจกรรมที่บ้าน และนายณัฐวุฒิ เจิมขุนทด สามารถบังคับรถเข็นคน
พิการไฟฟ้าด้วยตนเอง ช่วยคณะผู้ด าเนินโครงการในการติดตามผลของคุณลุงส าอางค์ พันจันทึก สามารถ
สัญจรในชุมชน หรือไปเรียน กศน. ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรเลิกสูบบุหรี่ และหมั่นขยันท า
กายภาพบ าบัดตามค าแนะน าของคุณหมอมากขึ้น 
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รูปที่ 4.11  คุณส าอางกับรถเข็นคนพิการไฟฟ้าบังคับอัตโนมัติ 

 

 
 

 

รูปที่ 4.12  คุณณัฐวุฒิกับรถเข็นคนพิการไฟฟ้าแบบมีหัวลาก 

4.2.3 การสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง 

ด าเนินการในช่วงวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ใช้พ้ืนที่บ้านคุณลุงส าอางค์ พันจันทึก ใน
การสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ลักษณะเป็นอุปกรณ์รอกยกผู้ป่วยติดเตียงด้วยระบบไฟฟ้า
ติดตั้งกับโครงสร้างเหล็ก มีผ้าใบส าหรับคล้องผู้ป่วยในขณะยก และเคลื่อนย้ายคุณลุงส าอางค์ซ่ึงเป็นผู้ป่วย
ติดเตียงนั่งลงกับรถรถเข็นคนพิการหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนมาจุดอาบน้ าระยะห่างจากเตียง
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นอนประมาณ 4 เมตร และก่อสร้างพ้ืนที่อาบน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 1.5 x 3.5 เมตร ในการ
ด าเนินการครั้งนี้มีอาสาสมัครชุมชนมาช่วยร่วมด าเนินการ 2 คน และหน่วยพัฒนาสัมพันธ์ที่ 1105 กอ.
รมน.ส่วนแยก กองก าลังบูรพา มาปฏิบัติหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 2 นาย 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นายเอกชัย ซึ่งเป็นลูกชายคุณลุงส าอางค์ และสุภาภรณ์ ลูกสะใภ้ สามารถ
ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ยกคุณลุงส าอางค์มานั่งบริเวณพ้ืนที่อาบน้ า โดยไม่ต้อง อุ้มคุณลุง ลด
อาการปวดหลังและป้องกันสภาพร่างกายในระยะยาว คุณลุงอาบน้ าได้สะดวกขึ้น จากเดิมอาบน้ าบ้าง 
เช็ดตัวอยู่กับเตียงบ้าง 

 

 

รูปที่  4.13  ขั้นตอนการสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 1.5 x 3.5 เมตร ส าหรับอาบน้ า 

 
 

รูปที่  4.14  ขั้นตอนสร้างโครงสร้างเหล็ก เสา คาน ติดตั้งกับรอกยกผู้ป่วยติดเตียงด้วยระบบไฟฟ้า 
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รูปที่   4.15 การติดตั้งอุปกรณ์รอกยกผู้ป่วยติดเตียงด้วยระบบไฟฟ้า 
 
 

 
 

รูปที่   4.16 การทดสอบความแข็งแรง 
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รูปที่   4.17  แบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์รอกยกผู้ป่วยติดเตียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่   4.18  ภาพตัดการติดตั้งอุปกรณ์รอกยกผู้ป่วยติดเตียง 
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รูปที่   4.19 แบบขยายจุดต่อกรติดตั้งอุปกรณ์รอกยกผู้ป่วยติดเตียง 
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4.2.4 การสร้างห้องน้ าขนาดเล็กส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ด าเนินการในช่วงวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2562 ใช้พ้ืนที่บ้านคุณยายละไม เขียวก าปัง ใน
การสร้างห้องน้ าขนาดเล็กส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากห้องน้ าเดิมของบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
ประมาณ 10 เมตร มีความทรุดโทรม ลักษณะเป็นส้วมซึม พบสัตว์เลื้อยคลานมีพิษอยู่บ่อยครั้ง ห้องน้ าที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นห้องน้ าขนาดเล็ก 2.5 x 2.5 เมตร สร้างติดกับตัวบ้าน ใช้วัสดุก่อสร้างที่ราคาไม่แพง 
ติดตั้งโถสุขภัณฑ์เป็นโถนั่งราบความสูงประมาณ 40-45 เซนติเมตร สามารถลุกนั่งได้ง่าย ลดปัญหาข้อเข่า 
ในการด าเนินการครั้งนี้มีอาสาสมัครชุมชนมาช่วยร่วมด าเนินการ 6 คน และพลทหาร 2 นาย 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ คุณยายละไม เขียวก าปัง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหลานสาวซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุขาพิการเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สามารถใช้ห้องน้ าได้สะดวกขึ้น โถ
สุขภัณฑ์เป็นโถนั่งราบสามารถลุกนั่งได้ง่าย ลดปัญหาข้อเข่า ลดปัญหาจากสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ เหมาะ
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และส่งมอบแบบก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่พัฒนาขึ้นโดยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้านนายมะโน เนยสูงเนิน เพ่ือใช้เป็นต้นแบบให้กับสมาชิกในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงห้องน้ าใน
บ้านเรือนของตนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

 

 
 

รูปที่  4.20  ขั้นตอนการสร้างห้องน้ าขนาด 2.5 x 2.5 เมตร 
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รูปที่  4.21  ขั้นตอนการเทพ้ืนคอนกรีต ก่ออิฐ และติดตั้งสุขภัณฑ์ 

 

 
 

รูปที่  4.22  แบบก่อสร้างพ้ืน และห้องน้ าขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ (1) 
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รูปที่  4.23  แบบก่อสร้างพ้ืน และห้องน้ าขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ (2) 
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รูปที่  4.24  แบบก่อสร้างพ้ืน และห้องน้ าขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ (3) 
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รูปที่ 4.25 แบบก่อสร้างพ้ืน และห้องน้ าขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ (4) 
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4.2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้แก่ชุมชน 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด

เตียง ผู้พิการ จัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 -17.30 น. โดยมีวิทยากรจาก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดังนี้ 

1. พันเอก รศ. นพ. สุธี  พานิชกุล      ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2. พันเอก ผศ. นพ. อารมย์ ขุนภาษี   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
3. พันโทหญิงชุติมา ปว. สังฆา     หัวหน้าแผนกพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6 
4. พันตรีเฉลิมพล  จตุรภัทร             หัวหน้าแผนกกิจกรรมบ าบัด รพ.รร.6  
5. นักศึกษาแพทย์หญิงจิดาภา  พันธ์มนัส  

ผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 30 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้าน อสม.ชุมชน ตัวแทน
ฝ่ายทหารปกครอง ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ 1105 หัวหน้าชุด ร.ต.นิกุล  สุบินนาม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้
พิการ และประชาชนในชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้แก่ชุมชนให้ความรู้ปัญหา
สุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุติดเตียง การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ดูแลและ
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ ติดเตียง และการสาธิต
การใช้อุปกรณ์ ให้ข้อแนะน าการกายภาพบ าบัดของผู้ป่วยแต่ละท่าน โดยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนถึง
บ้านทุกหลัง 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชุมชนให้ความสนใจ รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้พิการ อันจะน าไปสู่การตระหนัก ให้ความส าคัญของชุมชนในภายภาคหน้า คุณหมอได้ตรวจ
ร่างกายขั้นพ้ืนฐานของคุณลุงส าอางค์ พันจันทึก ได้แก่ นิ้ว ฝ่ามือ ขา เท้า และได้ฝึกท ากายภาพบ าบัด
ท่าทางที่คุณหมอแนะน า และฝึกพูดออกเสียงโดยมีลูกชายนายเอกชัย คอยจดจ าท่าทางกายภาพบ าบัด
และฝึกพูด คุณลุงส าอางมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พันเอก ผศ. นพ. อารมย์ ขุนภาษี ให้ข้อคิดเห็นว่าคุณลุง
ส าอางค์มีโอกาสกลับมาพูดได้ตามปกติ   

คุณหมอได้ตรวจสภาพร่างกายนายณัฐวุฒิ เจิมขุนทด และได้ฝึกท ากายภาพบ าบัดเดินทรง
ตัวในราวหัดเดินราวคู่ (parallel bar) และคุณหมอแนะน าให้ฝึกเดินแบบราวเดี่ยวในทุกๆวัน นายณัฐวุฒิ
มีสีหน้ายิ้มแย้ม และมุ่งม่ันที่จะฝึกกายภาพบ าบัดตามที่หมอแนะน า และพันเอก ผศ. นพ. อารมย์ ขุนภาษี 
ให้ข้อคิดเห็นว่านายณัฐวุฒิ มีโอกาสเดินด้วยตนเองได้ หากได้รับการฟ้ืนฟูขาด้วยการฉีดยาลดเกร็ง ซึ่งคุณ
หมอได้นัดหมายแพทย์และพยาบาลให้น านายณัฐวุฒิรับเข้าเป็นผู้ป่วยในได้เมื่อทางญาติพร้อมน าส่ง โดย
คาดการณ์ไว้ในเดือนกันยายน 2562 

คุณหมอได้ตรวจสภาพร่างกายนางสมปอง ขันมา ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 10 ต.คลองไก่
เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการและได้ฝึกท ากายภาพบ าบัดท่า
นั่งทรงตัวนิ่งๆบนเตียงคล้ายกับตุ๊กตาล้มลุก และได้แนะน าการดูแลเกี่ยวกับยาบ ารุงบางชนิดโดย
มอบหมายให้ อสม.ชุมชน จัดหายาดังกล่าว 
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คุณหมอได้ตรวจสภาพร่างกายนางสะไม เขียวก าปัง  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ และได้ฝึกท า
กายภาพบ าบัด โดยให้ข้อคิดเห็นว่า คุณยายละไมมีสุขภาพแข็งแรง ต้องฝึกเดิน ฝึกท ากายภาพบ าบัดตาม
ค าแนะน า และมอบหมาย อสม.ชุมชน จัดหายาบ ารุงให้แก่คุณยาย 

 

 
 

รูปที่  4.26 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 

 
 

รูปที่  4.27  ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้แก่ชุมชนในการดูแล 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 
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รูปที่ 4.28   กิจกรรมตรวจร่างกายและฝึกท ากายภาพบ าบัดผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 
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รูปที่  4.29 กิจกรรมการฝึกใช้อุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการติดเตียงและการสาธิตการใช้อุปกรณ์ 
                               

 
รูปที่  4.30  กิจกรรมตรวจร่างกายและฝึกท ากายภาพบ าบัดคุณยายละไม เขียวก าปัง 

 
รูปที่ 4.31  คุณยายละไม เขียวก าปังและคณะผู้ร่วมด าเนินโครงการ 
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รูปที่ 4.32  นายณัฐวุฒิ ฝึกท ากายภาพบ าบัดเดินทรงตัวในราวหัดเดิน แบบราวคู่ และราวเดี่ยว 

 

 
รูปที่ 4.33  คุณหมอได้ตรวจสภาพร่างกายนางสมปอง ขันมา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการและได้ 

ฝึกท ากายภาพบ าบัดทาทางต่างๆ 



38 
 

4.2.6 การติดตามผลและประเมินผล 
ด าเนินงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 โดยติดตามผลและสอบถามความพึงพอใจการใช้

งาน บ้านผู้สูงอายุที่ติดตามผลได้แก่คุณลุงส าอางค์ พันจันทึก นายณัฐวุฒิ เจิมขุนทด และคุณยายละไม 
เขียวก าปัง ตามล าดับ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณลุงส าอางค์ มีความพึงพอใจในการใช้รถรถเข็นคนพิการไฟฟ้าด้วย
ตนเองเป็นอย่างมาก สามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วคุณลุงยังมี
หน้าตาที่สดใสและมีความสุขมากขึ้น ในกรณีของนายณัฐวุฒิ เจิมขุนทด หรือโดนัทสามารถใช้เครื่องบังคับ
รถเข็นคนพิการไฟฟ้าด้วยตัวเองได้คล่อง ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกท ากายภาพบ าบัดอย่างสม่ าเสมอตาม
ค าแนะน าของคุณหมดและไปเรียน กศน. ด้วยตัวเองได้สะดวกขึ้น หลังจากนั้นคณะด าเนินการได้เข้าเยี่ยม
บ้านของคุณยายละไม พบว่าคุณยายสามารถเดินทางเข้า  ออกห้องน้ าได้สะดวกขึ้น มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่คล่องตัวเนื่องจากโถสุขภัณฑ์เป็นโถนั่งราบสามารถลุกนั่งได้ง่าย ท าให้ลดอาการเจ็บปวดบริเวณ
ข้อเข่า และนอกจากนั้นยังลดปัญหาจากสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเข้ามาในห้องน้ าด้วย 

 

 
 

รูปที่  4.34   ติดตามผลบ้านคุณลุงส าอางค์ 
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รูปที่  4.35  ติดตามผลบ้านนายณัฐวุฒิ เจิมขุนทด
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) 

จากวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่ที่ 
10 บ้านทบัทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีอยู่ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน ส าหรับการยกระดับคุณภาพชวีิตผูป้่วย ผู้พิการติดเตียง ที่เป็นบุคคล
ในครอบครัวเพื่อลดปัญหาการละทิ้งผูสู้งอายุ ผูป้่วย ผู้พิการ ให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันไดอ้ย่างสะดวก 2) 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานทีส่ าหรับการดูแลผูสู้งอายุ ผู้ป่วยลักษณะติดเตียง และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
ส าหรับเป็นตน้แบบของที่อยู่อาศัยและการดูแลผูป้่วยอย่างยั่งยนื หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆโดยเร่ิมจากการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่จริง 
(Action Learning) เพื่อเข้าใจ เข้าถึง ชุมชน จากนัน้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอโครงการร่วมกับผู้น าชุมชนและผูท้ี่
เก่ียวข้อง ในการด าเนินการคร้ังนี้คณะผู้ด าเนินโครงการและผู้น าชุมชนเห็นพ้องต้องกันเลือกการพัฒนาชุมชน 
เล็งเห็นความส าคัญเร่ืองการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยติดเตียง และผูพ้ิการเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบ และการ
ด าเนินโครงการสามารถสรุปผล บทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะไดด้ังต่อไปนี้  

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการการดูแลผูส้งูอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ของชุมชนหมู่ 10 บ้านทับทิมสยาม 
05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยบูรณาการการท างานร่วมกันหลายฝ่าย ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ชุมชน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน 
ชุดพัฒนามวลชนสัมพนัธ์ 1105 กองก าลังบูรพา  วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลลัพธ์ทีชุ่มชนได้รับ คือ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าคน
พิการแบบอัตโนมัติจ านวน 2 คัน แบบก่อสร้างห้องน้ าขนาดเลก็ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1 ชุด ห้องน้ าขนาดเล็ก
ส าหรับผู้สงูอายุ ผู้พิการ 1 หลัง อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตยีง 1 ชุด ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏบิัติในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยติดเตียง และผู้พิการ ความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญอันจะก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ผูป้่วยติดเตียง และผูพ้ิการในชุมชน และเป็นตน้แบบของชุมชนที่ให้ความส าคัญในการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตดิเตียง และผู้พกิาร 

5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ไม่เพยีงแต่เป็นหน่วยงานเดียวที่ด าเนนิ
โครงการและก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หมู ่10 บ้านทบัทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ส่วนทีส่ าคัญทีสุ่ด คือ ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน ซึ่งเปน็
ศูนย์กลางในการประสานงาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน และเมื่อประกอบกับหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชดุ
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พัฒนามวลชนสัมพันธ์ 1105 กองก าลังบูรพา ยิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการ ความจริงจัง จริงใจของผู้
ร่วมด าเนินโครงการเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ของประชาชน และสิ่งทีส่ะท้อน
กลับมาคือความเชื่อมั่น มัน่ใจของประชาชน หมู่ 10 บ้านทบัทมิสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ที่มีให้ต่อหน่วยงานผู้ร่วมด าเนนิโครงการได้ส าเร็จลุล่วง 

ข้อเสนอแนะโครงการ คือ การประชาสัมพนัธ์โครงการผา่นช่องทางตา่งๆ เชน่ สื่อสารออนไลน์ ให้
ชุมชนอ่ืนๆ หรือชุมชนใกล้เคียงได้ทราบ มาศึกษาดูงาน รวมถึงนวัตกรรม อุปกรณ์เคลื่อนย้าย อุปกรณ์สนับสนุน 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตดิเตียง และผู้พิการ โดยมีผูน้ าชุมชน หรืออาสาสมัครชุมชนเป็นผูน้ าบรรยายในผูป้่วย
แต่ละกรณี ก่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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รายนามผู้ร่วมด าเนนิโครงการโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน  หมู่ 10  ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวัด สระแก้ว ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 
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