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ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยังยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ 

จังหวัดสระแก้ว 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ 

อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ 
นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ 
นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ 
นายรัชชานนท์ มาเมือง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

 
 



2 

 

   

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นบ้านและเสริมพลัง
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยังยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ 

จังหวัดสระแก้ว 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

โดย  

อาจารย์ ดร.โกมล  จันทวงษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  เชยกีวงษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ 

อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ 
นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ 
นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ 
นายรัชชานนท์ มาเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นบ้านและเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 



3 

 

   

ค าน า 
 

การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษา แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลัง
ในชุมชนท้องถิ่นให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน การส ารวจบริบทชุมชน และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การด าเนินกิจกรรมการศึกษาชุมชนและพัฒนา
ครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนคลองสิบสาม หมู่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาสามสิบ จังหวัดสระแก้ว              
มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนและค้นหาปัญหาหรือความต้องการ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป  

รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดการส ารวจบริบทชุมชน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง และการวิเคราะห์สภาพชุมชนและรายละเอียดปัญหา ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

คณะผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล  
  การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลัง

ในชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนการส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (ชุมชนคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว เกิดขึ้นเนื่องด้วยด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) จาก
ปรัชญาการสร้าง ปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การทางานของ
สถาบันการศึกษาร่วมกับภาคี ในพ้ืนที่ (Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคม
เฉพาะที่ได้อย่างถูกต้อง และแม่นย ามากขึ้น พันธกิจนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับ มหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระดับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้ความส าคัญ 
กับการแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้ 
ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้   

  การส ารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน นักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกับ
ศึกษา แก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถด ารงอยู่ ได้ อย่างยั่งยืนที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการ        
ตามแผนงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสระแก้ว โดยแบ่งการด าเนินการ เป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) สร้างเครือข่ายพัฒนา แก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น สร้างสัมพันธภาพกับผู้น าชุมชน ชุมชน และเครือข่ายภายใน  2) เก็บข้อมูลเพ่ือจัดหมู่บ้าน จัดท า
ฐานข้อมูลหมู่บ้าน และศึกษาบริบทของชุมชนคลองสิบสาม ระยะที่ 2 ระยะ ได้แก่ 1) จัดท าแผนพัฒนา
ครัวเรือนการแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 2) พัฒนากิจกรรมตามแผนแก้ไข
ปัญหาความยากจน รายงานผลการศึกษาชุมชนคลองสิบสาม 

 
1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้น าชุมชน ชุมชน และเครือข่ายภายใน   

1.2.2 เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการของประชากรในหมู่บ้าน จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน และศึกษา
บริบท    ของชุมชนคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  

1.2.3 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ไขปัญหาความยากจนรายงานผล การศึกษาชุมชน
คลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

1.2.4 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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1.3 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 
      1.3.1 พ้ืนที่หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว 
      1.3.2 ประชากร ได้แก่ ครัวเรือน หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองสิบสาม จ านวน 205 ครัวเรือน 
      1.3.3 เนื้อหา ได้แก่ ข้อมูลเชิงบริบท สถานการณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกิจกรรมในชุมชน 

1.4 วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน โดยวิธีการ ดังนี้ 
                1.4.1 ประชุมกลุ่มประชาชนในชุมชน (Group Interview) 
                1.4.2  เก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน  

      1.4.3  การสนทนากลุ่มกิจกรรม (Focus Group) 
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่  

      1.5.1 ต้นไม้ชุมชน 
      1.5.2 แผนที่เดินดิน 
      1.5.3 ปฏิทินชุมชน 
      1.5.4 แบบสอบถาม 
      1.5.5 ประเด็นการประชุมกลุ่ม  การสนทนากลุ่ม 
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ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน   
      บ้านคลองสิบสามเดิม ชื่อ หมู่บ้านสระบ่อ ต าบลเขาฉกรรจ์ กิ่งอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดปราจีนบุรี 
สมัยนั้น ก่อนปีพุทธศักราช 2511 บริเวณพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจาก
พ้ืนทีจ่ังหวัดต่าง ๆได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาหาที่ท ามาหากินเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรม เริ่มต้นครั้งแรก 
จ านวน 7 หลังคาเรือน เริ่มจากพ่อของพ่อตาผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บุญเหลือ ก าเนิด) นายผาง ก าเนิด นายแผ้ว 
นายเหลือ นายสุข อพยพมาจากอ าเภอประจันตคาม มาตั้งรกรากอยู่ที่หมูท่ี่ 3 บ้านคลองสิบสาม เข้ามาท าไร่
ท านา เลี้ยงสัตว์ ต่อมาเมื่อแยกจากจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2536 จึงได้เปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านบ้านคลองสิบสาม ตามลักษณะภูมิประเทศที่มีล าห้วย ล าคลอง ซึ่งพบเป็นล าดับที่ 13  
และทั้ง 13 สายไหลมารวมกันแล้วไหลผ่านหมู่บ้านไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ ปัจจุบันยังคงเหลือ คุณยายแพว คน
น้อย อายุ 92 ปี เป็นต้น 
 

2.2 สภาพนิเวศวิทยา  
            บ้านคลองสิบสาม สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบมีล าคลองมีความอุดมสมบูรณ์ มีที่ดินท่ีนาที่ไร่  
ป่าไม้ ร่มรื่น มีอาณาเขต  มีต้นน้ าล าธารไหลผ่านตลอดปี เหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 
                   2.2.1 พ้ืนที่พ้ืนที่ 3,750 ไร่  แบ่งเป็น   
                              - พ้ืนที่อยู่อาศัย 918 ไร่ 
                              - พ้ืนที่การเกษตร 2836 ไร่ 
                              -แหล่งน้ าสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สระหลวง คลองสิบสาม และบ่อบาดาล                               
                   2.2.2 ที่ตั้งหมู่บ้าน 
                               ทิศเหนือ  ติดกับ     หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง  ต าบล เขาสามสิบ 
                               ทิศใต ้  ติดกับ     หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบล เขาสามสิบ 
                               ทิศตะวันออก ติดกับ     หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร  ต าบล เขาสามสิบ 
    ทิศตะวันตก ติดกับ     หมู่ที่ 12 บ้านสุขส าราย ต าบล เขาสามสิบ  
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ภาพแสดงแผนที่ชุมชนบ้านคอลงสิบสาม 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงแผนที่ชุมชนบ้านคอลงสิบสาม 

 
                    2.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ  
                           ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ มีภูเขาเป็นบางส่วนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณื 
แบ่งเป็น สามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน 
                    2.2.4  สัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน มีดังนี้ 
                            ต้นไม้  ได้แก่  ต้นประดู่ใหญ่  
                            ดอกไม้ ได้แก่ ดอกบัว 
                            จุดเด่น ได้แก่ เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีวัฒนธรรมดีงาม ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 
 2.3  สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม  การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิด  จ านวน  เหตุผลของ
สัตว์ที่เลี้ยง ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  การกระจายผลผลิต  และการตลาด 
 
              2.4 ข้อมูลด้านประชากร    แบ่งเป็น ดังนี้ 

2.4.1 จ านวน  ครัวเรือนทั้งหมด 272 ครัวเรือน   
2.4.2 เพศชาย ชาย 269 คน 
2.4.3  เพศ หญิง 260 คนคน 
                     รวมทั้งสิน จ านวน  529 คน 
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              2.5  ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
                    2.5.1 ด้านคมนาคม ได้แก ่
                            - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 5 สาย 
                            - ถนนลาดยาง   จ านวน 1 สาย 
                             - ถนนลูกรัง  จ านวน 7 สาย 
                             - ถนนดิน   จ านวน 1 สาย 
                     2.5.2 แหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร มีดังนี้ 
                             -ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง 
                             - บ่อน้ าบาดาล    8 แห่ง 
                             - บ่อส่วนบุคคล  20 บ่อ ใช้การได้ 15 บ่อ 
                             -  แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลองสิบสาม 
 
             2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
  2.6.1 ลักษณะของครอบครัว  ครอบครัวเดี่ยว  ครอบครัวขยาย 
  2.6.2  การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว  การเลือกคู่ครองและการแต่งงาน 
  2.6.3  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งไปท างานที่อ่ืน 
  2.6.4 ระบบเครือญาติและแผนภูมิเครือญาติ (Pedigree) 
  2.6.5 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.6.6 ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ 
  2.6.7 ปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญ 
 
 2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
  2.7.1  ชื่อ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ประเภทโรงเรียน ขยายโอกาส  ปีที่ตั้งโรงเรียน 6 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2513   จ านวนครู 13 และนักเรียน 384 คน เขตบริการโรงเรียน จ านวน 4 หมู่บ้าน 
  2.7.2  ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
                              1) ชัน้ก่อนประถม  12 คน  
                              2) ชัน้ ป.1-ม.3  51 คน  
                              3) ชัน้ ม.ปลาย   -  คน (ไม่มีข้อมูลยืนยัน) 
                              4) ปริญญาตรี  10 คน 
                              5) คนอายุ 6-14 ปี ที่ไม่ได้เรียนหรือเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 51 คน 
                              6) คนอายุ 15-60 ปีที่อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ 235 คน 
   2.7.3  สถาบันสังคม ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม คนในครอบครัว  
การสื่อสารโดยตรงระบบเครือญาติ โทรศัพท์ บทบาทต่อชุมชนในด้านการศึกษามีโรงเรียนผู้สูงอายุ  
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 2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
  2.8.1  บริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน ไม่มีตู้ยา  สหกรณ์  สถานีอนามัย ในรอบปีที่ผ่านมา 
เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ตาย – คน  พิการทางกาย 5 คน พิการทางจิต – คน พิการทางสติปัญญา 2 คน 
  2.8.2  บทบาทของ  ผสส.  อสม. จ านวน  12 คน ดูแลและให้บริการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย
ของคนในหมู่บ้าน ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย  
  2.8.3  ภาวะโภชนาการของเด็กวัย 0-5 ปี ปกต ิ
  2.8.4  อนามัยแม่และเด็ก 
  2.8.5  สุขาภิบาล (โอ่ง  ส้วม  แหล่งน้ า) 
  2.8.6  ทันตภิบาล 
  2.8.7  สุขภาพจิต  สาเหตุ  และผลกระทบ 
  2.8.8  โรคที่ชาวบ้านเป็นกันมาก มี ดังนี้  
                              1) โรคที่เกิดจากพฤติกรรมบริโภค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน  
                              2) โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการท างาน ได้แก่ ปวดเอว ปวดหลัง ปวดข้อเข่า  
                              3) โรคที่เกิดต่อเนื่องจากอุบัติเหตุ   ไม่มี 
            การรักษาโดย วิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน และการรักษาแบบพ้ืนฐาน การตัดสินใจในการ
ป้องกันรักษาโรคภัยของชาวบ้าน โดยการดื่มน้ านาคาที่เกิดจากความเชื่อ (เอนไซด์ที่เกิดจากการหมักดอกจาก
ผลลูกยอ  สับปะรด และอ่ืนๆ) 
 
 2.9  ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 
  2.9.1  ชื่อวัดในหมู่บ้ าน ได้แก่  วัดคลองสิบสามเกิดจากความศรัทธาตามหลัก
พระพุทธศาสนา  ความเป็นมา ชาวบ้านร่วมบริจาคที่ดินและวัสดุ อุปกรณ์ปลูกสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. 2510 
จ านวนพระภิกษุ  5 รูป สามเณร  -  เสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุมาศ หอระฆัง ศาลากลาง  
และ กุฏิส าหรับพระสงฆ์  จ านวน 2 หลัง การปกครองคณะสงฆ์ ตามหลักของมหาเถรสมาคม  
  2.9.2  บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา ได้แก่ กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
พิธีกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ พิธีบูชาพระแม่โพสพ   ความเชื่อ ได้แก่ เรื่องมิติเหนือธรรมชาติ   โชคราง และการ
พัฒนาชุมชน  ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.9.3  ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว  กีฬา และ
สันทนาการพื้นบ้าน  เช่น  การละเล่นพ้ืนฐาน  และดนตรีพื้นบ้าน  ไม่มี 
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               จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน 
 

ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล และท่ีอยู่ ของเจ้าของภูมิ
ปัญญา 

ประโยชน์ต่อชุมชน 
ในด้านใด 

การท าไม้กวาด นางทองค า ด่านวิชัย ด้านการสร้างอาชีพ การผลิต
ของใช้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ทอเสื่อกก,บายศรี นางบุญยัง พวงสุวรรณ ด้านการสร้างอาชีพ การผลิต
ของใช้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

จักรสาน นายเกษม ยมฤทธิ์ ด้านการสร้างอาชีพ การผลิต
ของใช้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ด้านสมุนไพร นายส าราญ ประสารกก การรักษาพยาบาล การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ตารางท่ี 1 จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน 
 

             จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน 
 

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
ปีใหม่ เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อวยพร ขอพร ผู้ใหญ่ 
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ขอขมา เรียกขวัญข้าว ตกแต่งขบวนรถด้วยข้าว สู่ขวัญ

ข้าว 
บุญข้าวจี่ เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ท าบุญตักบาตร 
ประเพณีสงกรานต์ เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี รดน้ าด าหัว ขอขมา ขอพร

ผู้สูงอายุ 
บุญเบิกบาน เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ท าบุญตกบาตรกลางบ้าน 
สารทไทย ท าบุญให้ผู้ล่วงลับ กวนกระยาสารท ท าบุญตก

บาตร 
สารทลาว ท าบุญให้ผู้ล่วงลับ กวนกระยาสารท ท าบุญตก

บาตร 
ลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ท ากระทงลอยน้ า 

ตารางท่ี 2 จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน 
 
  2.9.4  อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อชุมชน  
ชาวบ้านมีความเชื่อ อย่างน้อย 2  ประการ  ได้แก่ 
                            1) ความเชื่อเรื่องพระแม่โพสพ เชื่อว่า เราท านา กินข้าว เราเป็นหนี้บุญของพระแม่
โพสพ ดังนั้น แต่ละปีหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว เราบูชาจะต้องมาร่วมกันท าพิธีขอขมาลาโทษต่อพระแม่
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โพสพ เพ่ือเป็นการไถ่บาป จะท าให้เราไม่เป็นบาป และจะท านาได้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่ท าเราจะเป็น
บาปละถูกลงโทษ จะท าให้การท านาได้ผลตามต้องการ 
                           2) ความเชื่อเรื่องพระนาคา เป็นพระยานาคที่ดลบันดาลให้เราหายเจ็บป่วย ถ้าเราได้
ดื่มน้ านาคาทุกวัน ดังนั้น เช้าๆ เย็นๆ ชาวบ้านส่วนหนึ่งจะมาอธิบานดื่มน้ านาคาเพ่ือให้หายจากโรคภัยและ
การเจ็บป่วย 
 
 2.10  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   2.10.1  การประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ อาชีพท านาทุกหลงัคาเรือน อาชีพรองลงมา ของ

ชาวบ้านได้แก่ การท าสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ล าไย ทุเรียน เป็นต้น 
  2.10.2  การผลิตชาวบ้านยังคงใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม คือการท านาตามฤดูกาล ปีละครั้ง 
ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน  การลงทุนใช้ทุนของครอบครัว  และการใช้แรงงานภายในครอบครัว
และในชุมชน  และเทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเข้ามาแทนที่ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว โดยการใช้รถเกี่ยวข้าวแทนแรงงาน 
เนื่องจากแรงงงานหายาก ค่าแรงแพงต้องเสี่ยค่าใช้จ่ายสูงกว่าใช้รถ  มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า ดังนั้น 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน  การลงแขก จึงค่อยๆหมดไป 
  2.10.3  ตลาดส าหรับผลผลิต  ทั้งในและนอกหมู่บ้าน ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของภายใน
และภายนอกหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันชุมชนบ้านคลองสิบสาม มีระบบการคมนาคมค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว
ในการส่งผลผลิตออกสู่ตลาดและโรงงาน อดีตเคยมีผลผลิตมะม่วง (มะม่วงแก้ว) ออกสู่ตลาดจ านวนมาก 
เกษตรกรที่ท าสวนมะม่วงต้องน าผลผลิตไปขายที่ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือมีพ่อค้ามารับซื้อถึงใน
ชุมชน ท าให้ได้ราคาถูก จึงมีผลผลิตตกค้างในชุมชนจ านวนมาก  หน่วยงานภาครับจึงเข้ามาส่งเสริมการแปร
รูปเป็นผลไม้แช่อ่ิม ผลการด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากชาวสวนต้องท าการดองครั้งละมากๆ 
เนื่องจากผลผลิตมีมาก จึงต้องใช้เครื่องมือ เช่น  ถังดองและอุปกรณ์ต่างๆ  ชุมชนไม่มีทุนด าเนินการ ประกอบ
กับมีโรงงานรับซื้อผลผลิตเข้ามาตั้งในอ าเภอเขาฉกรรจ์ห่างจากสวน ประมาณ 12 กิโลเมตร จึงท าให้ชาวสวน
มีตลาดส่งโดยตรง ไม่ต้องแปรรูป  
  2.10.4  ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ  เช่น  รายได้  ภาวะหนี้สิน  การกู้ยืม เป็นต้น 
  2.10.5  ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน เป็นร้านค้าประเภทร้านขายของโชห่วยทั่วไป 
และชนิดสินค้าเป็นประเภทสินค้า ที่ใช้ในครัวเรือน เล็กๆน้อยๆที่ครัวเรือนขาดเหลือและต้องใช้เร่งด่วน และ
สินค้าจ าพวกขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า ประมาณ 14 
กิโลเมตร  

  2.10.6  ครัวเรือนที่มีท่ีดินจ านวนมากที่สุดมากกว่า 100 ไร่ และน้อยที่สุด ไม่ต่ ากว่า 
20 ไร่ จ านวนที่ดินท ากินโดย เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่ต่ ากว่า 30 ไร่  จ านวนครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากิน ไม่มี 
  2.10.7  ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน ได้แก่ ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีสะอาด 
และเพ่ือเกษตรกรรม   ถึงแม้ว่าจะมีอ้างเก็บน้ าต าบลเขาสามสิบ แต่วัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงทางทหาร
และ หน่วยราชการจังหวัดสระแก้วเท่านั้น ชาวบ้านไม่สามารถใช้ได้  

  2.10.8 สภาวะของความยากจนในหมู่บ้าน  รวมทั้งความคิดเป็นของชาวบ้านต่อ 
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สภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกหมู่บ้าน พบว่า ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการท านา ผลิตผลทางการ
เกษตรกรรา และลูกหลานที่ไปท างานส่งเงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัว  ข้อเสนอแนะของชาวบ้านต่อการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ  ได้แก่ อยากให้คนที่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ที่มีอายุประมาณ 50ปี ขึ้นไป ซึ่งมีเวลาว่างมาก ได้มี
งานท า มีอาชีพเสริม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 ครอบครัว 

  2.10.9 บทบาทของธนาคารข้าว  ธนาคารโค-กระบือ  ในทางเศรษฐกิจ  กิจกรรม 
พัฒนาต่างๆ ในหมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่ม ธ.ก.ส.  และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ พร้อมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน  พบว่า  ในชุมชนมีกลุ่มกองทุนออมทรัพย์ จ านวน 4 กองทุน  ดังนี้ 
                               1) กองทุนหมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียน 3 ล้านกว่าบาท 
     2) กองทุนเงินออม    มีเงินทุน หมุนเวียน 1 ล้านกว่าบาท 

3) กองทุนสัจจะกลุ่มทอเสื่อกก มีเงินทุน หมุนเวียน 2 แสนกว่าบาท 
4) กองทุนกลุ่ม ธ.ก.ส.  มีเงินทุน หมุนเวียน    -  บาท 

 กองทุนดังกล่าว แกนน าชุมชนอยากคืนเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองทุนหมู่บ้าน เนื่องจาก
แกนน าชุมชน เห็นว่าเกินความจ าเป็นต้องเป็นหนี้ เพราะเมื่อมีเงินเข้ามา ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็จะกู้เอาไปโดย
ไม่ได้ท าอะไร จึงอยากคืนกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนกลุ่ม ธ.ก.ส.  เพราะกองทุนเงินออมที่ชุมชนสร้างขึ้นมา
เองมีความม่ันคงกว่าของรัฐ 
  2.10.10  ปัญหาหนี้สิน  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จากภายนอกเข้า
มาในหมู่บ้าน  การให้เครดิตหรือสินเชื่อ  และผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน  พบว่า จาการที่รัฐ
และหน่วยงานของรัฐ พยายามเข้ามาให้สินเชื่อหลายๆ รูปแบบ ท าให้ชุมชน  ไม่แสวงหารายได้จากทางอ่ืน 
นอกจากกู้เงินกองทุนหนึ่งไปจ่ายอีกกองทุนหนึ่ง ส่วนต่างที่เสียคือ ดอกเบี้ย ที่มีบางกลุ่มมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูง 
ร้อยละ 10  ประมาณ  15 – 30 วัน จนกว่าเงินกองทุนจะออก เป็นเช่นนี้ ทุกหมู่บ้าน 

  2.10.11  ปัญหาการเช่านา  พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน  บทบาทและความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจกับชุมชน ไม่พบว่ามีการเช่าที่นาเนื่องจากชาวบ้านเป็นคนพ้ืนที่และมีที่นาเป็นของตนเอง 
 

 2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
  2.11.1 โครงสร้างการปกครองของชุมชน (ชื่อฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มหรือคุ้มบ้าน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น 
1 นายแว่น ก าเนิด 2-1 เป็นผู้น า 
2 นายจ าปี เชิงเขา 82 ประธานกองทุน 
3 นายอุดม โสมภีร์ 402 ประธานวัฒนธรรม 
4 นางบุญยัง พองสุวรรณ 378 กลุ่มทอเสื่อ 
5 นางทองค า ด่านวิชัย 216 กลุ่มไม้กวาด 
6 นายไพทูล พันธาตุ 429 ประธาน ธกส. 
7 นางสาววินัย ค าด า 20 ประธาน อสม. 
8 นายประดิษฐ์ เดชสุภา 380 อาสาปศุสัตว์ 
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9 นายบุญเหลือ ประไพ 424 อปพร. 
10 นางสมปอง ประไพ 424 สตรีอาสา 
11 นางบุญล้อม ก าเนิด 2/1 ปรานกลุ่มสตรี 
12 นายอ าพร พิมพ์อรัญ 96 อสม. 
13 นางนารี รุประมาณ 60 อช. 
14 นายบุญมี อาจสาแทน 209 ผรส. 
15 นางสมปอง มั่นจิตร 407 ผช.ฝ่ายปกครอง 
16 นายบุญน้อม ฉุนกระโทก 50 ผช.ฝ่ายปกครอง 
17 นางพะยอม บุญสร้าง 8/1 อปพร. 

ตารางท่ี 3 โครงสร้างการปกครองของชุมชน (ชื่อฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มหรือคุ้มบ้าน) 
 

2.11.2 องค์กรหรือกลุ่มทางการ และไม่ทางการ เช่น กม. กพสม. เป็นต้น 
                           1) กลุ่มทอเสื่อกก และวัสดุรีไซเค้ิล  
         2) กลุ่มท าลูกประคบสมุนไพร 
         3) กลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อ่ิม 
         4) กลุ่มกองทุนเงินออม 
         5) กลุ่มอนุรักษ์ไก่พ้ืนบ้าน 
         6) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี เช่น กล้วยฉาบ ข้าวกล้อง น้ าดื่มสุขภาพ ไข่
เค็ม หญ้าหวาน พลังงานทดแทน  
        7) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
        8) กลุ่มภูมิปัญญาประเพณีบายศรีสู่ขวัญ 
                          9) กลุ่มเกษตรปรอดสาร               
  2.11.3 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในด้านการคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
ของชุมชน   ดังนี้ 
                          1) เป็นสมาชิกกลุ่ม สหกรณ์ กองทุน 200 ครัวเรือน 
                          2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง 
                          3) มีผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 30 คน 
 
 2.12 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
  3.12.1 รายชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับ ย้อนหลัง 2-3 ปี 
  3.12.2  ความส าเร็จ  และผลกระทบของโครงการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่มีต่อชุมชน 
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               2.13 ปฏิทินฤดูกาล มีดังนี ้
ปฏิทินฤดูกาลของชุมชน  

เดือน เรื่อง สภาพที่เกิดขึ้น/ลกระทบ 
มกราคม 1. เริ่มมีการสูบน้ าปลูกถั่วเขียว 

2. มีการเผาป่าอ้อย 
3. ปีใหม่ 

1. น้ าในคลองแห้ง 
2. ท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
3. เฉลิมฉลอง 

กุมภาพันธ์ 1. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว 
2. เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง/พร้อมปลูก 

1. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
2. มีรายได้ 

มีนาคม 1. ปลูกถ่ัวเขียว 1. เพ่ือปรับสภาพดิน 

เมษายน 1.ประเพณีสงการณ์ 
2.ฤดูแล้ง อากาศร้อน 

1. เพ่ือรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
2. ขาดน้ าอุปโภค บริโภค 

พฤษภาคม 1. เตรียมไถพรวนดินเพื่อเตรียมการเพาะปลูก 
2. ท าบุญเบิกบ้าน 

1.เตรียมดิน/เมล็ดพันธ์ต่างๆ 
2. สร้างขวัญก าลังใจ 

มิถุนายน 1. เกิดวาตภัย 
2. เริ่มฤดูการท านา การเพาะปลูก 

1. บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 
2. เริ่มมีการลงทุน 

กรกฎาคม 1. เข้าพรรษา 
2. น้ าท่วม 

1. สืบสานวัฒนธรรม ท าบุญตักบาตร 
2. พืชไร่ สวน เสียหาย 

สิงหาคม 1. เริ่มเก็บเก่ียวพืชไร่ 
2. วันแม่ 

1. มีรายได้ ราคาพืชตกต่ า 
2. ท าบุญตักบาตร 

กันยายน 1. เกิดภัยแล้ง 
2. ข้าวประดับดิน 

1. ไร่นาดอนเสียหาย 
2. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ 

ตุลาคม 1. ออกพรรษา 
2. สารทไทย/ลาว 

1. ตักบาตรเทโว 
2. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ 

พฤศจิกายน 1. ประเพณีลอยกระทง 
2. ปลูกมันส าปะหลัง พืชผักสวนครัว 

1. เป็นการสืบสานวัฒนธรรม 
2. ลงทุน 

ธันวาคม 1.วันพ่อ 1. ท าบุญตักบาตร 

ตารางท่ี 4 ปฏิทินฤดูกาลของชุมชน 
 

              2.14 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
                     .14.1 วิสัยทัศน์ (สิ่งที่ชุมชนมุ่งหวังอยากให้เป็นในอนาคต) คือ “บ้านคลองสิบสามเป็น
หมู่บ้านคุณธรรมน าชีวิตแบบพอเพียง” 
                   2.14.2 ค าขวัญ “ประชาร่วมใจ เกษตรก้าวไกล ใฝ่หาความรู้ ชีวีเป็นสุข มุ่งสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง" 
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                    2.14.3 พันธกิจ (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันท าเพ่ือให้หมู่บ้านเป็นไปตามที่มุ่งหวัง) 
1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวม 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของ 

ประชาชนและผู้น าชุมชน 
3) ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาด้านเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4) ส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ… 
6) ส่งเสริมให้ชุมชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
7) ส่งเสริมให้มีการปราบปรามยาเพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน 

                    2.14.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรื่องต่างๆที่ชุมชนจะท าเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์) 
1) พัฒนาด้านการเกษตร (พ่ึงพาตนเอง เกษตรยั่งยืน) 
2) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน (แบบพ่ึงพาตนเอง พอเพียง) 
3) พัฒนาด้านสังคม (การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
4) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อนุรักษ์ฟ้ืนฟู) 
5) พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมือง การปกครอง 
6) พัฒนาด้านชุมชน 
7) พัฒนาด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชน 
8) พัฒนาด้านกองทุนชุมชนและการออม 
9) พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
10) พัฒนาด้านสวัสดิการ 
11) รณรงค์ไม่ให้มีการระบาดของยาเสพติด 

หมวดที่1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี7ตัวชี้วัด 
1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 
2.เด็กแรกเกิดถึง12 ป ีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
4.ทุกคนในครัวเรือนมีการใช้ยาถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  
5.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องร้นอย่างเกมาะสม 
6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือคัดกรองความเสี่ยง 
7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที 
 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม)  มี8ตัวชี้วัด 
        8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 

             9.  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอจลอดปี 
           10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 
           11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
           12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
           13. มีความอบอุ่น 
           14. เด็กจบครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
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           15. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           16. ครอบครัวชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม 4 หรือเทียบเท่า 
            17. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไมม่ีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
            18. ตนอายุ15-60 ปีเต็มอ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ 
           หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม)มี5ตัวชี้วัด 
           20.เด็กอายุ3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
           21.เด็กอายุ6-14ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
   22.คนอายุ15-60ปีเต็มมีอาชีพและมรรายได้ 
       23. คนอายุมากกว่า60ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ 
       24.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ30000บาทต่อปี 
       25. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
           หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี4ตัวชี้วัด 

หมวดที่ 5 ปลูกฝั่งค่านิยมไทย(คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)มี6ตัวชี้วัด 
       26.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) 
       27. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
       28. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง 
       29.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
       30. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ภาครัฐ 
       31. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน 
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ส่วนที่ 3  : ผลการวิเคราะห์ชุมชน 

 
การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT  ซึ่งอาจจะใช้ทฤษฎี  หรือเทคนิคอ่ืนๆ มาเป็นกรอบ

แนวทางการศึกษาก็ได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา โดยใช้กรอบ
แนวคิดการพัฒนา ประกอบด้วย  
                      1). ศักยภาพชุมชนบ้านคลองสิบสาม  
                      2). ฐานข้อมูลชุมชนคลองสิบสาม 

                      3). ภาคีเครือข่ายคลองสิบสาม 

                      4). พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

5). แนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      6). นโยบาย มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

                      7). ความช านาญการของทีมวิจัย และนักวิจัยท้องถิ่น 
                      8). เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) 
   3.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน  เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุด
ด้อย  โอกาส  และอุปสรรค  ปรากฏ ดังนี้ 
                        3.1.1 จุดแข็ง มีดังนี้ 
                                 1).ด้านบุคคลในชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่  
                                     - ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
                                    - สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลของหมู่บ้าน  
                                    - ผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                    - ชาวบ้านมีความสามัคคี/ร่วมมือ 
                              2). ด้านวิถปีระเพณี/วัฒนธรรม ได้แก่  
                                    - ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว 
                                    - ชุมชนต้นแบบพอเพียง 
                              3). ด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญา 
                                  - มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาของตนเอง  10  ด้าน
สามารถตอบสนองวิถีการด ารงชีพของชุมชน 
                              4). ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้มั่นคงเลี้ยงครอบครัว และช่วยเหลือตนเองได้ 
                    3.1.2 จุดอ่อน มีดังนี้ 
                            1). มีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ไม่มีอาชีพ 
                            2). ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะไปท างานต่างถิ่น 

 3). ลูกหลานอยู่กับตา-ยาย 
 4). ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค- บริโภค และการเกษตร 
 5). มีอ่างเก็บน้ า ต าบลเขาสามสิบ แต่ชุมชนไม่อยู่ในเขตบริการที่ได้รับน้ า 

                           6). ปัญหาจากแผนชุมชนเดิมไม่มีการแก้ไข 
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                                .- ยาเสพติดแพร่ระบาดมาก 
  - ชาวบ้านไม่ยอมช่วยเหลือตัวเอง ซื้ออย่างเดียว 
  - ไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมู่บ้าน 

                                 - ขยายเขตประปา  
                           
ปัญหา ความต้องการ และความคาดหวัง 

ล าดับที่ ปัญหา ความต้องการ ความคาดหวัง 
1. ยาเสพติด - ต้องการไม่ให้มียาเสพติดในพ้ืนที่ 

- เพ่ิมความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับชุมชน 
- ต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่มีการเพ่ิม
บทลงโทษผู้กระท าความผิด 
- ต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ และ
การป้องกันชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด 

-ชุมชนปลอดยาเสพติด 
 
-เด็กในชุมชนมีความรู้และ
โทษที่เกิดจากยาเสพติด 
 

2. น้ าไม่พอใช้ - ต้องการให้สร้างเขื่อนเก็บน้ า 
- ต้องการให้มีน้ าบาดาลใช้เองทุกบ้าน 

-มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค และใช้
ประกอบการเกษตร 

3. เงินไม่พอใช้ - ต้องการเพ่ิมราคมผลผลิต 
- ส่งเสริมอาชีพให้สร้างรายได้มากขึ้น   

-ราคาผลผลิตในฤดูเก็บเกี่ยว
ดีขึ้น 
 

4. มีหนี้ (ในระบบ) - ต้องการใช้หนี้ให้หมด 
- หารายได้เสริมเพ่ือให้เพียงพอต่อรายจ่าย 

- ไม่มีหนี้ 

5. ราคาผลผลิต
ตกต่ าในช่วงเก็บ
เกี่ยว 

-ต้องการให้ภาครัฐช่วยในเรื่องราคาผลผลิต
ไม่ให้ตกต่ า 

-ต้องการเพ่ิมมูลค่าและราคา
ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวตาม
ฤดูการ 

6. การเผาไร่อ้อย ต้องการให้มีการให้ความรู้วิธีการอ่ืนที่
แก้ปัญหาการเผาไร่อ้อยเพ่ือลดปัญหาควัน 

ไม่มีการเผาไร่อ้อย 

7. น้ าเสีย ต้องท าการให้โรงงานรีไซเคิลพลาสติก ปล่อย
น้ าลงแหลงน้ าโดยตรงให้ท าการบ าบัดก่อน
ปล่อยลงแม่น้ า หรืออ่างเก็บน้ า 

มีน าใช้สะอาดไม่มีสารเคมี 

8. สวนสุขภาพ/
สนามกีฬา 

- ต้องการให้สร้างสวนสุขภาพ สนามบอล 
สนามกีฬา ของหมู่บ้าน  
- ต้องการให้มีเรื่องออกก าลังกายของหมู่บ้าน 

ชุมชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

9. ขยะมูลฝอย ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะโดยเทศบาล 
 

มีการจัดเก็บขยะอย่างถูกต้อง 

ตารางท่ี 5 ปัญหา ความต้องการ และความคาดหวัง 
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                      3.1.3 อุปสรรค มีดังนี้ 

1).หน่วยงานภายนอกเลือกเข้ามาสนับสนุน บางครั้งส่งผลกระทบต่อวิถีการ 
ด ารงชีพของชุมชน 

2).กิจกรรมที่น ามาสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ที่มาสนับสนุน 

3).หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม ขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์และไม่มี 
ความต่อเนื่อง  

4).กิจกรรมที่น าเข้ามาในชุมชนจะถูกก าหนดเป็นเงื่อนไข ตัวชี้วัด วันและเวลา  
โดยเฉพาะไม่ตรงกับความต้องการ ไม่อยากได้/อยากได้ แต่ถูกก าหนดให้ท า 
                    3.1.4 โอกาส 

1).เป็นชุมชนต้นแบบจุดเริ่มต้นของประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว จังหวัดสระแก้ว 
2).หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระแก้ว เลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบน าร่องขยายผล 
3).จังหวัดสระแก้วเลือกเป็นชุมชน “นวัตวิถ”ี 

 
 3.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อน
หรือจุดด้อย  โอกาส  และอุปสรรค   
                   3.2.1 จุดแข็งหรือศักยภาพ กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง และมี
อาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดังนี้ 
                           -  การประกอบอาชีพหลัก เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่  
                           -  การรับจ้างและอาชีพเสริม 
                           -  ลูกหลานส่งเงินมาให้ 
                           - การน าผลผลิตไปค้าขายในเมือง                     

3.2.2 จุดอ่อนหรือจุดด้อย  
        - ชุมชนไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี   
        - กลุ่มครัวเรือนกู้เงินจากกองทุนที่มีหลายกองทุน ท าให้มีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นทุกปี 
        - ผู้สูงวัยอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป ยังสามารถท างานได้ อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ไม่มี 

อาชีพท าให้ เกิดรายจ่ายและขาดรายได้เพ่ิมข้ึน 
                             - เด็กและเยาวชน ติดยาเสพติด 

3.2.3 โอกาส 
         - ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน สามารถท าให้เกิดช่องทาง 

หรือโอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.2.4 อุปสรรค 
        - การสร้างอาชีพเสริมต้องมีการลงทุน และต้องใช้เงินทุนจ านวนมากเพ่ือชื่อเครื่องมือ  

วัสดุ อุปกรณ์  
         - สินค้าท่ีผลิตได้ตามท่ีหน่วยงานแนะน ายังขาดมาตรฐาน ขายไม่ได้ราคา การ 

ส่งเสริมไม่ต่อเนื่อง 
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         - ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดรองรับท าให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
                 3.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย โดยสภาพทั่วไป ชุมชนมีกลไก
ในการช่วยเหลือกันเองภายในชุมชน ได้แก่ คนในชุมชนมีลูกหลานออกไปท างานต่างถิ่น ส่งเงินมาเลี้ยง
ครอบครัว มีการผลิตสินค้าทางการเกษตร ที่มีรายได้ พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีองค์ความรู้ตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการออมในชุมชน มีเงินกองทุนหมุนเวียนที่มากพอและพร้อมคืนเงินกองทุน
หมู่บ้านกลับคืนรัฐ จึงท าให้ปัญหาระดับครัวเรือนชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ปัญหาที่พบของครัวเรือน มี ดังนี้ 
                     1). มีผู้ป่วยติดเตียงจ านวน 3 คน ใน 3 ครอบครัว แต่2 ครอบครัวสามารถพ่ึงตนเองได้ ส่วน
อีก 1 ครอบครัว อยู่กัน 2 คน ได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ คนพิการ และชาวบ้านเกื้อกูลกันเองได้  
                      2). มีหนี้ในระบบ เนื่องจากในชุมชนมีเงินกองทุนหลายกองทุน จึงท าให้เกิดหนี้ในระบบ
จ านวนมาก หลายครัวเรือน 
                      3).น้ าไม่พอใช้หลายครัวเรือน ต้องการแหล่งเก็บกักน้ า หรือบ่อน้ าบาดาลใช้ทุกบ้าน 
 

        สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

       1). ต้องการพัฒนาประเพณี “บายศรีสู่ขวัญข้าว”ให้เกิดคุณค่า และมูลค่ามากขึ้นที่จะท าให้
ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมีแต่รายจ่าย ทั้งนี้เนื่องจากต้องน าเงิน กองทุนของชุมชนทุกกองทุน ไป
สนับสนุนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งในอดีตการจัดงานประเพณีเกิดจากความร่วมมือและร่วมใจของ
ชาวบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายมากนัก หลังจากหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมและก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ท าให้ชาวบ้านต้องลงทุนสูง ท าให้ชาวบ้านล าบากมากขึ้น และใช้เวลาในการเตรียมการเป็น
เวลานาน ท าให้ต่อไปอาจลดความลง หรือหายไปในที่สุด 

       2). ชุมชนบ้านคลองสิบสามมีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก มีการบูรณาการ
จัดการองค์ความรู้ของชุมชน “เป็นต้นแบบของจังหวัด” หลายด้าน นอกจากนี้มีหน่วยงานมาสนับสนุนให้เป็น
ต้นแบบหลายหน่วยงาน (ศูนย์การเรียนรู้จ่าทูล) ชุมชนต้องการขยายแนวคิดและกิจกรรมไปสู่ชุมชนท้องใน
ชุมชนและต่างชุมชนมากขึ้น   

       3). ชุมชนบ้านคลองสิบสามเป็น “หมู่บ้านนวัตวิถี” ตามนโยบายของรัฐบาล ผลิตสินค้า OTOP 
จ านวน 10 ชนิด ปัจจุบันสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ลวดลาย ยั งไม่ตอบสนองลูกค้า หรือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม   

      4).  ชาวบ้านคลองสิบสาม โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ยังมีพลัง แรงกายที่จะประกอบ
อาชีพเสริมในเวลาว่าง จึงอยากให้มีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และถูกต้อง  

 
3.3 แผนการพัฒนาชุมชน ระยะ 3-5 ปี  
เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม 

ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว” จ านวน   4 ประเด็น ดังนี้   
           1). การเพิ่มคุณค่าพิธีกรรมและมูลค่าของประเพณี “บายศรีสู่ขวัญข้าว”    
           2). ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตรกรรม เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน   
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           3). พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีให้ได้มาตรฐานสินค้าและการตลาด 
 4). ผลิตชุดอาหารชุมชน “นวัตวิถี” เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้
 

 3.4 ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
       3.4.1 คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้กรอบแนวคิดในการเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงจุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) ดังนี้  
            1) กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงบูรณาการยกระดับ (โกมล จันทวงษ:์ 2557) มีดังนี้ 
 

“วิถีวัฒนธรรมน าหน้า การศึกษาน าทาง เศรษฐกิจ/สังคมเคียงข้าง น าทางการด าเนินชีวิต” 
 

                      2). กรอบแนวคิดความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ระดับ       
(โกมล จันทวงษ:์ 2559) ดังนี้ 
                                         ระดับที ่ 1 ระดับวิถยีังชีพ  ได้แก่  
ปฏิบัติตนเรียบง่าย มีกินมีใช้ มีรายไดไ้ม่เป็นหนี้เกินก าลัง และสุขภาพแข็งแรง 
                                         ระดับที ่ 2 ระดับผู้น าชุมชน  ได้แก่   
มีทิศของทางการพัฒนา บนพื้นฐานวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ด ี และมีเครือข่ายความร่วมมือ 
                                         ระดับที่  3 ระดับผู้น าสังคม  ได้แก่ 
 มีกระบวนทัศน์ใหม่  มีนวัตกรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเครือข่ายหลายมิติ  
สามารถออกแบบชีวิต บุคคล ชุมชน และสังคมได้  
  
                     3).กรอบแนวคิดการพัฒนายกระดับการเปลี่ยนแปลง ก าหนด (โกมล จันทวงษ:์ 2560) ดังนี้ 

              

 
 
                                                          
 
 

 
 

Balance

DifferenceChange

ด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน เป็นสุข 
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ส่วนที่ 4 : สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 
           4.1  สภาพปัญหา  ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย   
                 4.1.1 สภาพปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วน (ข้อมูลเวทีประชาคมหมู่บ้าน) 

1). โครงการขุดลอกคลองประปา 
2). โครงการไฟฟ้ารายทาง 
3). โครงการขยายเขตประปา 
4). โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ า 
5). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน 
6). โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

                4.1.2 ความต้องการโอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย  ดังนี้ 
                     1).ด้านวิถีชุมชน ได้แก่ ต้องการให้ประเพณี “บายศรีสู่ขวัญข้าว” ที่ในปัจจุบันกลายเป็น
ประเพณีเพ่ือการประกวดแข่งขัน ซึ่งชุมชนต้องร่วมบริจาคเป็นจ านวนมากเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย จึงอยาก
ใหป้ระเพณีเป็นไปตาม ดั้งเดิมท่ีมีคุณค่า มีความสวยงามและทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม                          
                     2).ด้านวิถีการด ารงชีพ ได้แก่ ชุมชนประสบปัญหาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและเพ่ือการ
เกษตรกรรมตลอดปี 
                            2.1 ต้องการแหล่งน้ า น้ า ส าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม 
                            2.2 ต้องการได้รับการสนับสนุนในการเลี้ยง การอนุรักษ์และการคัดพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง
เพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1). เพ่ือผู้สูงวัยมีงานท า มีรายได้ 2). เพ่ือเป็นอาหารของครัวเรือนและ
ชุมชน ชุมชน และ 3). เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ/ถูกกฎหมาย  
                             2.3 ต้องการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนที่มีให้มีการต่อยอด และขยายผล
จากคุณค่าสู่มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
                      3). ด้านอาชีพและรายได้ ได้แก่ ชุมชนประสบปัญหาตลาดรองรับ”สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
“ลวดลาย/หีบห่อ” ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ขาดแคลนเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์” แปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่หน่วยงานมาส่งเสริม และยังไม่สามารถน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน” มาสร้างรายได้ภายใต้วิถีการด ารงชีพ 
(กิน + ใช้ ภายในชุมชน) จึงมีความต้องการ ดังนี้ 
                          - ต้องการ“ตลาดรองรับ”สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริม 
                          - ต้องการ “ลวดลาย/หีบห่อ”  ผลิตภัณฑ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
                          - ต้องการ “เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์”การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานมาส่งเสริมให้ท า 
                          - ต้องการ “น าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน”  มายกระดับรายได้ภายใต้ศักยภาพชุมชนและ
วิถีการด ารงชีพ (กิน + ใช้  ภายในชุมชน) 
                      4). ด้านการเป็น “หมู่บ้านนวัติวิถี” ตามนโยบายภาครัฐ ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ    
ดังนั้น ชุมชนจึงมีความคาดหวัง ดังนี้   
                          - ความเป็น “นวัติวิถี” คาดหวังอยากใหเ้ป็นวิถีด ารงชีพที่เป็นวิถีชีวิตจริง 
                          - เป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนครัวเรือนในชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งของ “นวัติวิถี” (ท่ีบ้านของตน) 
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                          - เป็น“นวัตวิถี” ที่มคีวามเคลื่อนไหว ต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีก้าวหน้าขึ้น 
                                                               
       
                                                เป็น  วิถีชุมชน……..ของคนคลองสิบสาม 
 
 
                                                       เป็น  4 ดี วิถีพอเพียง 
                                          (คนดี +  สุขภาพดี +รายได้ดี +สิ่งแวดล้อมดี ) 
 
                    4.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงานอ่ืน เครือข่าย
ประชารัฐท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
                            1) ชุมชนขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าเพื่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม 
ปัญหา คือ การขอน้ าต้องรวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 หลังคาเรือน และต้องมีที่ดินหลังคาเรือนละ 30 ไร่ จึงจะ
ได้รับการสนับสนุน 
                            2) ชุมชนต้องการเลี้ยงไก่เนื้อ (ไก่สามสายพันธุ์) ต้องการตลาดรองรับ 
                            3) ต้องการแสงสว่างทั่วหมู่บ้านเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม นวัตวิถีในช่วงเวลากลางคืน
และความสว่างตามทางในหมู่บ้าน 
                            4).ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ยังมีพลังแต่ขาดอาชีพของตนเอง ต้องการลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ครัวเรือน 
                            5). ปัจจัยส าคัญของ นวัตวิถีที่รัฐก าหนดให้มี สินค้า OTOP จ านวน 10 ชนิด ยังไม่
สอดคลองกับ บริบทและทรัพยากรของชุมชน สินค้าชุมชนยังขาดมาตรฐานและไม่มีตลาดรองรับ  
                            6). “น้ า” ส าคัญที่สุด  ส าหรับชุมชน คนคลองสิบสาม 

4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
              1). ควรมีการศึกษาและพัฒนายกระดับประเพณี “บายศรีสู่ขวัญข้าว” ให้เกิดคุณค่าใน

เชิงวิถีวัฒนธรรมด ารงชีพของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์วิถีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณ และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเจ้าของประเพณีให้มากขึ้น 

             2). ควรมีการศึกษาและถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ชุมชนเพื่อขยายผลและต่อ
ยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค และเพ่ือเกษตรกรรม  

             3). ควรมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ให้สอดคล้องกับวิถีด ารงชีพ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเกื้อกูลและเสริมหนุนกัน 

             4). ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดอาหารสุขภาพชุมชน  เพ่ือน าวัตถุดิบที่มีในชุมชนมา
พัฒนาเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและสนับสนุนชุมชน นวัตวิถี 

    
                           ……………………………………………………………… 
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