
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที ่
ชื่อบ้าน/ชุมชนพื้นที่  หมู่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ชื่อผู้รับผิดชอบพื้นที่  อาจารย์วราวุฒิ ค าพานุช  หน่วยงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

วัน/เดือน/ปี  วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ 256๒ 
 

รายช่ือคณาจารย์ผู้ลงพื้นที่ 
1. อาจารย์วราวุฒิ   ค าพานุช อาจารย์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

2. อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา อาจารย์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
 

ผลของการลงพื้นที่ 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 
 
 
 

๒ 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม, พบปะ
ประชาชนภายในชุมชนบ้านแสง์ , 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 
ประชาคมจัดท าข้อมูลชุมชนโดยใช้
เครื่องมือ ๑ ชนิด คือ ต้นไม้ปัญหา 
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบปัญหาของชุมชน 

รายชื่อประชาชนภายในชุมชนหมู่ 2 บ้านแสง์ ต าบล     
ทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 
 
จากการส ารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ได้ข้อค้นพบปัญหา สาเหตุของปัญหา 
และผลกระทบ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    1. ปัญหาด้านน้ า 
    สาเหตุ เกิดจากสภาพอากาศทางธรรมชาติที่ท าให้    
ฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นชุมชนยังห่างไกลจากแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา แหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น และการ
ขุดเจาะน้ าบาดาลไม่ได้ผลเท่าที่ควร น้ าขุ่น ไม่พบตาน้ า  
ท าให้การกักเก็บน้ าจึงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 
อุปโภคบริโภค ทั้งนี้ชุมชนได้พยายามหารือไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้ามาแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ด้วยการวางท่อจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือขุดเจาะน้ าใช้
งบประมาณที่ค่อยข้างสูง  
    ส่งผลกระทบ ไม่สามารถท าให้ชุมชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ ส่งผลไปยังการประกอบอาชีพท าให้ไม่มีรายได้
อย่างเต็มที่ ผลผลิตการเกษตรตกต่ าไม่ได้ผลเต็มที่จากการ
ขาดแคลนน้ า 

 
 
 
 



OP.1 

ผลของการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

๒ ประชาคมจัดท าข้อมูลชุมชนโดยใช้
เครื่องมือ ๑ ชนิด คือ ต้นไม้ปัญหา 
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบปัญหาของชุมชน 

    ความต้องการแก้ไขปัญหา ต้องการให้มีการบริหาร
จัดการน้ า ปรับปรุงพ้ืนที่รับน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก ๆ และค้นหาแหล่งขุดเจาะน้ าบาดาล         
ให้สามารถใช้ไดผ้ลระยะยาว รวมถึงการสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ าแหล่งใหม่ให้ชุมชนมีจ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

    2. ปัญหาด้านดิน 
    สาเหตุ ดินบริเวณหมู่บ้านแสง์เป็นดินดาน ท ำให้พืชดูด
กินธำตุอำหำรและน  ำได้น้อย และมีกำรใช้สำรเคมีบริเวณ
หมู่บ้ำน น  ำไม่ซึมลงสู่พื นดินเท่ำที่ควร   
    ส่งผลกระทบ ท าให้ได้ผลผลิตที่ต่ า รายได้จากผลผลิต
ลดลงและขาดทุน  
    ความต้องการแก้ไขปัญหา ต้องการให้มีการพัฒนา
จัดการดินบริเวณบ้านแสง์ให้สามารถปลูกพืชได้ผลิต    
มากขึ้น และมีการอบรมการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาสารเคมี 
    3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย) 
    สาเหตุ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งให้ลงถังหรือ
พ้ืนที่ที่ก าหนด เกิดจากประชาชนภายในชุมชนและ
บุคคลภายนอกขาดจิตส านึก ความมักง่ายของบุคคล และ
รถขายสินค้าที่เข้ามาภายในชุมชน  
    ส่งผลกระทบ ท าให้ชุมชนไม่น่ามอง ไม่สะอาด ไม่มี
ความเจริญตา สร้างมลพิษให้แก่ชุมชน และส่งกลิ่นเหม็น
เป็นแหล่งของเชื้อโรคต่าง ๆ  
    ความต้องการแก้ไขปัญหา สร้างมาตรการเด็ดขาด
ภายในชุมชน มีการติดป้ายประกาศกฎระเบียบของชุมชน 
มีกระบวนการสร้างจิตส านึกลดความเห็นแก่ตัว  

    4. ปัญหาด้านรายได้ และทุนประกอบอาชีพ 
    สาเหตุ การศึกษาน้อย มีอาชีพเดียวไม่มีอาชีพอ่ืน
รองรับ  ไม่มีความรู้ทักษะการประกอบอาชีพเสริม         
ขาดแหล่งทุน มีหนี้สิน ไม่มีแหล่งตลาดให้จ าหน่ายและ
กระจายสินค้า ผลิตผลิตตกต่ า ภัยแล้ง ดินไม่สมบูรณ์ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอ 

 



OP.1 

ผลของการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

๒ ประชาคมจัดท าข้อมูลชุมชนโดยใช้
เครื่องมือ ๑ ชนิด คือ ต้นไม้ปัญหา 
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบปัญหาของชุมชน 

    ส่งผลกระทบ ท าให้ไม่มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว เป็นหนี้สินเ พ่ิมขึ้น สมาชิกในครอบครัว          
ไม่สามารถเรียนสูงได้แล้วจึงส่งผลเป็นลูกโซ่รุ่นสู่รุ่น  

    ความต้องการแก้ไขปัญหา ต้องการแหล่งทุนเพ่ิมเพ่ือ
น าไปประกอบอาชีพ ต้องการทักษะความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ต้องการแหล่งตลาดในการ
จ าหน่ายและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้องการ
เพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้มีจุดเด่นและต่อยอดได้  
    5. ปัญหาด้านสังคม (ยาเสพติด) 
    สาเหตุ เกิดจากเด็กและเยาวชนอยากลอง เพ่ือนชวน 
และหมู่บ้านติดกับชายแดนเพือ่นบ้าน 
    ส่ งผลกระทบ  ท า ให้ เ ด็ กและ เยาวชนหล งผิ ด            
ขาดโอกาสการก้าวหน้าในชีวิต และเกิดปัญหาเป็นภาระ
ของสังคม ชุมชน และครอบครัว   
    ความต้องการแก้ไขปัญหา ชุมชนมีการตักเตือน 
ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด  ผู้ น าชุมชน             
มีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเด็ดขาด มีการจัด
กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเพ่ือให้ห่างไกล   
ยาเสพติด มีการรณรงค์ต่อต้าน และตรวจสอบการเข้ามา
จากภายนอกหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

......................................................................ลงชื่อผู้รายงาน  

      (อาจารย์วราวุฒิ  ค าพานุช) 
ต าแหน่ง  อาจารย์  

       วันเดือนปีที่รายงาน  5  กุมภาพันธ์  2562 
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ภาพกิจกรรมในการลงชุมชน 
 

         
 

               
   

        
 

 


