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โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เป็น
การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning) เพื่อเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน 
และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไปถึงกระบวนการตั้ง
คำถามและการไตร่ตรองเพื ่อสะท้อนความคิดและการร ับฟัง (Reflective Questioning and 
Listening) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประชาชนได้เห็นพ้องต้องกันว่า
ควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไปส่งเสริมการทำไม้กวาดดอก
หญ้า เนื่องจากไม้กวาดดอกหญ้าสามารถใช้ได้ทุกครัวเรือน, จำหน่ายง่าย, ไม่มีวันหมดอายุ, และตอบ
โจทย์แรงงานในชุมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมถึงหมู่บ้านข้างเคียงเป็นต้นแบบทำแล้วประสบ
ความสำเร็จ ก่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำไม้กวาดดอกหญ้ายังได้ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการผ่าน 
TOWS matrix ตลอดจนประยุกต์ใช ้กระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 
Process: AHP) ผลการดำเนินโครงการ พบว่า การส่งเสริมอาชีพถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจาก
ประชาชนไม่ได้มีพื้นฐานในการทำไม้กวาดมาก่อน ทำให้เขารู้สึกท้อในการทำ และการทำช้าได้ไม่กี่
ด้ามต่อวันทำให้เข้ารู้สึกไม่คุ้มทุที่จะทำ ซึ่งปกติการทไม้กวาดถ้ามีเป็นคนที่ชำนาญสามารถถักได้
มากกว่า 100 ด้ามต่อวันซึ่งได้กำไรมากกว่า 500 บาทต่อวัน  แต่ประชาชนในกลุ่มซึ่งเริ่มปฎิบัติทำได้
ไม่เกิน 4 ด้ามต่อวัน  
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สารบัญรูป (ต่อ) 
 

รูปที่  หน้า 
19  การแลกเปลี่ยนความคิดกับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการทำไม้กวาด 36 
20  การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 36 
21  ความสำเร็จที่ได้จาการทำไม้กวาดดอกหญ้า 37 
22  ลักษณะ และอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดดอกหญ้า แบบหางปลา 39 
23  ลักษณะ และอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดดอกหญ้า แบบ 4 เสา 40 
24 การคัดแยกแขม (ก) ยอกแขม และ(ข)ก้านแขม 41 
25  การแยกขนาดของแขม 41 
26  เตรียมแขมเพ่ือทำไม้กวาดดอกหญ้ามัดละ 3 ขีด  42 
27  การมัดแขมเพ่ือขึ้นรูปไม้กวาดดอกหญ้าแบบหางปลา 42 
28  การถักไม้กวาดอกหญ้าแบบหางปลา 43 
29  การถักไม้กวาดดอกหญ้าแบบ 4 เสา 43 
30  การทาน้ำยา  shield coats No3 44 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที ่ภาครัฐได้เชื ่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
คำนึงถึงสิ ่งแวดล้อมที ่อยู ่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่ งคั ่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ ่น และพื้นที ่ให้มีความเข้มแข็งและยั ่งยืน พร้อมทั ้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   โดยมีกลยุทธ์ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่น 

ผลสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที ่ 7 ตำบลท่าแยก 
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร แต่
ประชากรบางส่วนยังขาดที่ดินทำกิน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน ถึงแม้มีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาดูแล และสนับสนุนสนุในเรื่องของอาชีพ เช่น กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก เสื้อสกรีน 
หมวก พวงกุญแจลายผีเสื้อ และของที่ระลึกต่างๆ เพ่ือจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือเป็นอาชีพเสริม 
แต่อย่างไรก็ตามของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นไม่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวมากพอ และไม่มีตลาดใน
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การจำหน่าย ทำให้เกิดการตกค้างของสินค้าและการหยุดชะงักของทุนหมุนเวียนของการผลิต 
ประชาชนและครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีโครงการการทำไม้กวาดดอก
หญ้าซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์คนในชุมชนมากที่สุด เนื่องจากไม้กวาดดอกหญ้าสามารถใช้ได้ทุก
ครัวเรือน, จำหน่ายง่าย, ไม่มีวันหมดอาย,ุ และตอบโจทย์แรงงานในชุมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมถึง
มีหมู่บ้านข้างเคียงเป็นต้นแบบซึ่งทำแล้วประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ โดยจะ
ดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มและมีครัวเรือนตนแบบในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพ่ิม
รายได้ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นแบบอย่างสู่ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชน และอาจ
ขยายผลไปสู่การสร้างวัตถุดิบเพ่ือการผลิตและจำหน่ายเองในอนาคต 

ดังนั ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว จึงได้จัดทำ
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
ให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั ่งยืน 
ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ 
 

1.2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการทำไม้กวาดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
1.2.2 เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมให้กับกลุ่มอาชีพที่เป็นเป้าหมาย 
1.2.3  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพท่ีเป็นเป้าหมาย 

 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มอาชีพ.........1.   จำนวน …………15………… คน 
สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย  จำนวน …..........5.…......... ครัวเรือน 
กรรมการ   จำนวน……………2..………... คน 

พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่ 7 คลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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1.4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
 

เดือนมีนาคม 2562 ถึง  มิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย 
 

1.5.1 เชิงปริมาณ 
1.5.1.1 จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ..15...  คน 
1.5.1.2 จำนวนทักษะอาชีพที่ได้รับการพัฒนา จำนวน ...1. กลุ่มอาชีพ 
1.5.1.3 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพ คิดเป็นร้อยละ .....5%......... 

 1.5.2 เชิงคุณภาพ 
1.5.2.1 ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 

 
 
  



รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนใน                
หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

4 

 

บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าแยก 

ตั้งแต่เดิมนั้นตำบลท่าแยกมีหมู่บ้านทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับตำบลสระแก้ว เมื่อมีการ
ต่อสู้ กันระหว่างคอมมิวนิสต์จึงได้แยกตำบลออกเป็น “ตำบลท่าแยก” และต่อมาในปี  พ.ศ. 2529    
ได้แยกตำบลออกจากตำบลท่าแยกอีกหนึ่งตำบลคือตำบลหนองบอน เพ่ือให้การปกครองประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันตำบลท่าแยกมีหมู่บ้านในการปกครองทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
ราษฎรส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ และภาคอื่นๆ 
บางส่วน ตำบลท่าแยกมีหมู่บ้านในโครงการพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จำนวน 2 หมู่บ้าน     
ในจำนวน 15 หมู่บ้าน 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก 

เป็นตำบลน่าอยู่    ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 
สภาพทั่วไปของตำบลท่าแยก 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว   
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วยสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีระยะทางไปตามถนนสระแก้ว – 
ปางสีดา ประมาณ  10 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 18 กิโลเมตร
พ้ืนที่ตำบลท่าแยก มีเนื้อที่ประมาณ 228.56 ตารางกิโลเมตร หรือ  142,850 ไร่ 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนทีท่างกายภาพเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตก 1 แห่ง คือ  อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา  และมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำท่ากะบาก พื้นที่บางแห่งราบลาดเอียงไป
ทางทิศตะวันออกของตำบล ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14  และ 15  จะเป็นพื้นที่   
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ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก เหมาะสำหรับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน โดยมีอาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดกับเทือกเขาน้อย  อำเภอครบุรี       จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศใต้   ติดกับ อบต.หนองบอน  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันออก  ติดกับ อบต.โนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันตก  ติดกับ อบต.โคกปี่ฆ้อง  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

สถานที่สำคัญของตำบลท่าแยก 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีที่ทำการอุทยาน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดายังมีการจัดให้มีสถานที่
พักค้างแรมสำหรับนักท่องเที่ยว และการเข้าค่ายต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจ 

น้ำตกผาตะเคียน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประมาณ 3 กิโลเมตร จะต้อง
ใช้การเดินป่าตามทางจากน้ำตกปางสีดา เลียบตามลำน้ำจนถึงตัวน้ำตกผาตะเคียน 

สู่น้ำตกร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ  เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายอยู่ในสายเดียวกับน้ำตกปางสีดาตก
ลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ในฤดูฝนสายน้ำจะมีความรุนแรงดังก้อง ละอองน้ำฟุ้งกระจาย
ทั่วบริเวณ 

น้ำตกท่ากะบาก อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำท่ากะบากตัวน้ำตกมี 7 ชั้น แต่ละชั้นห่างประมาณ 400 – 
500 เมตร เบื้องล่างของแต่ละชั้นเป็นอ่างเล่นน้ำได้ 

กลุ่มน้ำตกแควมะค่า เป็นสถานที่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา ถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 40 แล้วเดินทางเท้าประมาณ 6 กิโลเมตร น้ำตกทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 70 เมตร และยังมี
น้ำตกอีก 4 แห่ง คือ น้ำตกไทรน้อย น้ำตกลานหินใหญ่ น้ำตกสวนมั่น สวนทอง น้ำตกม่านธาราใน
บริเวณใกล้เคียง 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวักสระแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้น
การเกษตร เช่น ปลูกยูคาลิปตัส มันสำปะหลัง ไผ่หวาน ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป นอกจากนั้นยังมีหน่วย
ธุรกิจในตำบล ได้แก่ ปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง, โรงสี 5 แห่ง, ตลาดนัด 4 แห่ง, ร้านค้าต่างๆ  ประมาณ 38 
แห่ง และกลุ่มออมทรัพย์ 30 แห่ง 
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จำนวนประชากรของตำบลท่าแยก 
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีทั้งหมด 

12,331 คน จำนวนครัวเรือน 2,396 หลัง แบ่งเป็นประชากรชาย 6,217 คน และประชากรหญิง 
6,168 คน ซึ่งหากแบ่งตามหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นมีจำนวนประชากร ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรรายหมู่บ้านของตำบลท่าแยก อำเ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านป่าระกา 307 282 598 116 
2 บ้านหอย 566 555 1,121 196 
3 บ้านทุ่งแฝก 211 236 447 82 
4 บ้านหนองเตียน 572 592 1,119 215 
5 บ้านคลองหอย 256 277 533 67 
6 บ้านคลองศรีเมือง 549 566 1,115 176 
7 บ้านคลองน้ำเขียว 389 325 714 348 
8 บ้านคลองผักขม 557 532 1,089 168 
9 บ้านคลองปลาโด 348 319 667 120 
10 บ้านท่ากระบาก 829 837 1,666 284 
11 บ้านน้อย 162 162 324 47 
12 บ้านกิโลสาม 430 418 848 161 
13 บ้านเนินไฮ 430 410 840 136 
14 บ้านนน้ำล้อม 291 319 610 136 
15 บ้านปางสีดา 320 338 640 144 

รวม 6,217 6,168 12,331 2,396 
ที่มา: http://www.tayak.go.th/data.php?content_id=9 
 
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค 

เส้นทางคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้
มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุก
สาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  

http://www.tayak.go.th/data.php?content_id=9
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จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข   3462  สายสระแก้ว – น้ำตกปางสีดา 
หมายเลข 3495  สายท่ากะบาก  -  ตำบลแซออร์ 

- การจัดการขนส่งมวลชน   รถโดยสารประจำทาง   สระแก้ว – ปางสีดา 
การไฟฟ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกมีการขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้

ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่
เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการ
ที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,424   หลังคาเรือน 
(2) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2  จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
การประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่า
เกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื ่นทำให้มี
ค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับ
บริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถท่ีจะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การ
ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป   เมื่อมี
งบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    2,424   หลังคาเรือน 
(2)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    500 - 550   ลบ.ม.  ต่อวัน 
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ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค  

จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งนั้นเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

สระน้ำ    1 แห่ง 
คลองชลประทาน   1 แห่ง 
บ่อน้ำตื้น   207 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน   15      แห่ง 
บ่อบาดาล   55 แห่ง 
อ่างเก็บน้ำ   1 แห่ง 
ฝาย    2 แห่ง 
ลำคลอง/หนอง/บึงธรรมชาติ 21 แห่ง 

 
2.2 ประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบการจริงในพื้นที่ (Action Learning) หมู่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว 
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ (Action Learning) คือการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในหมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
โดยสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน จากการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้พบผู้นำชุมชน และประชาชนหมู่ที่ 
7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ดังต่อไปนี้ 

 
คำขวัญหมู่บ้าน 

คลองน้ำเขียวคู่ป่า ปางสีดาอยู่ใจ สัตว์ป่าเกลื่อนไร งามวิไลได้มาเยื่อน 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหมู ่บ้านพึ ่งพาตนเอง ตามวิถีพอเพียง มีน้ำตกปางสีดาเป็นต้นทุน เน้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ และมีการบริหารจัดการหมู่บ้าน ภายใต้ชีวิตประชาธิปไตย 
 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
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กลยุทธ์ 
สร้างภูมิคุ้มกันในหมู่บ้าน อบรมความรู้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สร้างความ

เข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง 
 

ประวัติหมู่บ้าน 
หมู่บ้านคลองน้ำเขียวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยมีนายขันโท โพธิ์ชัย, นายซ้อน โพธิ์ชัย และ

ครอบครัว ได้เข้ามาอยู่และทำงานเป็นหัวหน้าคนงานตัดไม้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2507 นายเหลือ หงส์ศิริ 
และครอบครัว เข้ามาจับจองที่ดิน และได้เชิญชวนพี่น้องมาอยู่ด้วย โดยในขณะหมู่บ้านรวมอยู่กับหมู่ 
ที่ 4 บ้านโคกอีหลง ตำบลท่าแยก กิ่งอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2507 -2508 มี
ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขอแยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง และในปี พ.ศ. 
2509 ได้ขอแยกหมู่บ้านออกอีกครั้งจึงได้เป็นหมู่บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอ
สระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และเปลี่ยนเป็นอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วต่อมา ในปัจจุบันมี 
นายวีระพงษ์ ถันถาจิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน หากมีการรวมตัวกัน การประชุมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
จะใช้ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรม ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

         
รูปที่ 1  ศาลากลางหมู่บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
สภาพพื้นที ่

เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีลำคลองน้ำเขียวไหลผ่าน ชุมชนอยู่กันแบบมีความหลากหลายทาง
ภูมิลำเนา เนื่องจากมีกลุ่มผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่จากจังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพ และจังหวัดนครราชสีมา 
ปัจจุบันหากมีการประชุมหรือการร่วมตัวของคน 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 6,250 ไร่ และมี

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ระยะทาง 19 กิโลเมตร ห่าง
จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วไปทางทิศใต้ ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีอนาเขตติดต่อดังนี้   

ทิศเหนือ ติดกับ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ทิศใต้ ติดกับ บ้านปางสีดาตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านท่ากระบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านน้อย ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

สภาพภูมิอากาศ 
บ้านคลองน้ำเขียวจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเนื่องจากมีสภาพอากาศพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา มี

สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู 
ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน  ช่วงเดือนมีนนาคม - เดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน  ช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
 

ข้อมูลด้านประชากร 
บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีจำนวน

ครัวเรือน 248 ครัวเรือนที่ขึ้นตามทะเบียนราษฎร์ จำนวนประชากรทั้งหมด 717 ครัวเรือน แยกเป็น
ชาย 389 คน และหญิง 328 คน ซึ่งมีแนวโมเพิ่มขึ้นทุกปีรายละเอียดขอมูลประชากร ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรบ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
ปี ครัวเรือน (หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม(คน) 

ปรกติ พิการ ปรกติ พิการ 
2558 177 355 11 386 4 756 
2562 248 388 1 320 5 714 

 
ข้อมูลด้านเศษฐกิจ 

คนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนาข้าวปีละ 1 ครั้ง ปลูกต้นยูคาลิปตัส ไม้ไผ่ ทำสวน
และปลูกมันสำปะหลัง การประกอบอาชีพของคนในชุมชนดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 อาชีพของประชากรบ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จงัหวัดสระแก้ว 
อาชีพ ครัวเรือน 
อาชีพหลักของครัวเรือน 

1. ทำไร  
- ไร่มันสำปะหลัง 25 (65 ไร่) 

- ยูคาลิปตัส 40 (200 ไร่) 
2. รับราชการ 15 
3. อาชีพทำนา 29 (145 ไร่) 
4. ทำสวน 56 
5. รับจ้าง 68 

อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
1. เลี้ยงแพะ 3 
2. สานเข่งปลาทู 11 
3. ปลูกผกัสวนครัว 20 
4. เย็บผ้า 4 

 
จำนวนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน มีทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มสานกระเป๋าสานเส้นพลาสติก จำนวนสมาชิก 15 คน 
2. กลุ่มสานเข่งปลาทู   จำนวนสมาชิก 13 คน 
3. กลุ่มเลี้ยงแพะ    จำนวนสมาชิก 8  คน 
4. กลุ่มออมเงินวันละบาท   จำนวนสมาชิก 120 คน 
5. กลุ่มฌาปนกิจผู้สูงอายุ   จำนวนสมาชิก 220 คน 
6. กลุ่มทำขนม    จำนวนสมาชิก 10 คน 
7. กลุ่มทำดอกไม ้   จำนวนสมาชิก 10 คน 

กองทุนในหมู่บ้านคลองน้ำเขียวมีจำนวน 4 กองทุน 
1. กองทุนเงินล้าน 
2. กองทุนเงินออมวันละบาท 
3. กองทุนประปา 
4. ศูนย์ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ด้านผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านคลองน้ำเขียว 



รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนใน                
หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

12 

 

มีการจุดเด่นของแหล่งท่องเที ่ยวคือน้ำตกปางสีดา มาออกแบบเป็นที ่ระลึกเพ่ือ
จำหน่าย เช่น เสื้อสกรีน หมวก และพวงกุญแจลายผีเสื้อ 

กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ได้รับมาตรฐานระดับชุมชน (มผช.)  
 

ข้อมูลด้านการสาธารณะสุข  
การเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาหากไม่สบายโดยเข้าไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยใกล้ๆ 

ชุมชน คือ สถานีอนามัยคลองผักขม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก (รูปที่ 2) แต่
หากเป็นการป่วยหนักจะเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นอกเหนือจาก
นั้นมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำหน้าที่ในการดูแล เฝ้าระวัง ด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน 

 

 
รูปที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
ข้อมูลด้านสังคม 

ประชาชนในหมู่บ้านคลองน้ำเขียวส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออก ย้ายถิ่นฐานมา เป็นระบบเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน และมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือทำให้เกิดความสามัคคีและเครือข่ายในชุมชน เช่น จัดตั้งกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชน มุ้งเน้นสร้างค่านิยมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 
ข้อมูลด้านสถานศึกษา 

ในหมู่บ้านคลองน้ำเขียวในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (รูปที่3) เปิด
สอนในระดับชั้นประถมศึกษา เป็นเขตการศึกษาของ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองน้ำเขียว บ้านปางสี
ดา และบ้านน้อย จำนวนนักเรียนดังแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแกว้ 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม 

อบ.1 0 0 0 
อบ.2 11 4 15 
อบ.3 7 2 9 
ป.1 11 11 22 
ป.2 7 8 15 
ป.3 10 12 22 
ป.4 11 10 21 
ป.5 6 9 15 
ป.6 8 6 14 

รวมประถม 71 62 133 
ครู 2 8 10 

ที่มา: http://27100558.thaischool.in.th/ 
 

  
รูปที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ 

มีวัดประจำหมู่บ้าน คือวัดคลองน้ำเขียว (รูปที่ 4) ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีความ
เชื่อแบบภาคอีสานเรื่องการทำขวัญ (สู่ขวัญ/เรียกขวัญ ตามภาษาอีสาน) เวลาที่เจ็บไข้และรักษาหาย
หรืออาการดีข้ึน จะมีพิธีทำขวัญ เพ่ือให้ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ป่วยอีก ซึ่งจะมปีระเพณีและงานประจำปี 
ได้แก่ 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 

http://27100558.thaischool.in.th/
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-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 
- ประเพณีไหว้หลวงพ่อเสือ                    ประมาณเดือน พฤษภาคม (รูปที่ 5) 
- ประเพณีเบิกบ้านคลองน้ำเขียว  ประมาณเดือน พฤษภาคม (รูปที่ 6) 
 

 
รูปที่ 4  วัดคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

 
รูปที่ 5 ศาลเจ้าพ่อเสือดำ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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รูปที่ 6 ประเพณีเบิกบ้านคลองน้ำเขียว และไหว้เจ้าพ่อเสือดำ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว   
          จงัหวัดสระแก้ว 
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บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ (Action Learning) 

3.1 กระบวนการทำงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในการดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระยะที่ 

1 (Phase 1) คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การจัดหาเครือข่ายในการพัฒนา แหล่งงบประมาณ และการเลือกชุมชนเป้าหมาย ขั้นตอนที่สองการทำงานร่วมกับระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนในชุมชน และระยะที่สามการแก้ปัญหาชุมชนและการขยายผลเชิงประจักษ์  ระยะที่ 2 (Phase 2)  คือ ที่ได้จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและบุคคลเป้าหมาย ในการดำเนินงาน
ระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง รับฟังความคิดเห็นและกำหนดแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกันกับประชาชนในชุมชน ขั้นตอนที่สอง ประสานงานเครือข่ายประชา
รัฐร่วมกันดำเนินการเสริมสร้างพลังแก่ครัวเรือนชุมชนตามแผนในขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่สาม จัดกิจกรรมเชิงพัฒนา แก้ไขปัญหาแต่ละด้านตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดร่วมกัน 
ขั้นตอนที่สี่ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผล ถอดบทเรียน สังเคราะห์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น และขั้นตอนที่ห้า เผยแพร่ จัดการความรู้ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกชุมชน มหาวิทยาลัย ดังแสดงในรูปที ่7 

 
รูปที่ 7 กระบวนการทำงานของโครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจนและยกคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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3.2 การวิเคราะห์ชุมชนบ้านคลองน้ำเขียว โดยใช้เทคนิค SWOT 
 จากการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือค้นหาศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ นำมาเป็นข้อมูลในการ กำหนดทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  โดยใช้
เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือค้นหาข้อมูลในมิติต่างๆ ประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผล ดังแสดงในรูปที ่8 
 

 
รูปที ่8 ผลการเก็บข้อมูลด้วย SWOT Analysis บ้านคลองน้ำเขียง ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว    
         จงัหวัดสระแก้ว 
 
จุดอ่อนของชุมชน 

ประชากรมีหนี้สินเนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ขาดท่ีดินทำกินและไม่มีที่ดินเป็น
ของตัวเอล เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ ส.ป.ก. 

 
จุดแข็ง 

บ้านคลองน้ำเขียว มีเส้นทางคมนาคม สะดวก เป็นถนนลาดยาง ห่างจากตัวอำเภอเมือง
สระแก้วประมาณ 30 กิโลเมตร มีป่าไม้และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นหมูบ้านท่องเที่ยว
เนื่องจากอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งมีป่าไม้และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ 
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โครงการฝายคลองน้ำเขียว พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการ
ที ่ 9 พระราชทานพระราชดำริแก่นายสุหะ ถนอมสิงห์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เมื ่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2521 ณ อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก จังหวัดสระแก้ว ความว่า “ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำ
ขนาดเล็ก บริเวณต้นน้ำห้วยยาง เพ่ือจัดหาน้ำให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง และ
มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี” และสร้างเสร็จเมื่อปี 2521 มีความยาว สันฝาย 16 เมตร ความ
สูงสันฝาย 3.50 เมตร พื้นที่รับน้ำ 20.5 ตารางกิโลเมตร ประโยชน์ที่ได้รับคือ เป็นการเพิ่มพื้นที่
การเกษตร 500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ 400 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว 10 ไร่ และช่วยเหลือ
ด้านการปศุสัตว์ รวมทั้งยังสามารถส่งน้ำช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคจำนวน 310 ครัวเรือน 
จำนวน 1,240 คน รวม 3 หมู่บ้าน คือ บ้านคลองน้ำเขียว บ้านปางสีดา และบ้านน้อย (กรมชลปทาน, 2562) 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา เดิมบริเวณน้ำตกปางสีดา เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการ
พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู ่หัว ราชการที ่ 9 ในการที ่จะจัดป่าในบริเวณให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการรักษาป่าต้นน้ำสำหรับและสภาพป่า
โดยรอบ กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการสำรวจและจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ชื่อว่า “วน
อุทยานปางสีดา” เมื่อปี พ.ศ. 2521 อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจากการ
สำรวจพื้นที่โดยรอบ พบว่าบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญและมีค่า เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และทิวทัศน์ที่สวยงาม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน มีน้ำตกหลายแห่ง และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเปรียบเสมือน
เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรรมในภาคตะวันออก สมควรดำเนินการให้จัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติ จนได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ครอบคลุม
ท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 527,500 ไร่ หรือ 844 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติปางสี
ดา เป็นพื้นที่เหมาะกับการศึกษาเรื่องสัตว์ป่า เพราะนกกว่า 300 ชนิด รวมทั้งผีเสื้อหลากสีสันที่มีอยู่
อย่างหนาแน่นมากกว่า 350 ชนิด ดังแสดงในรูปที ่9 

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม  โดยมี
กิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น การประกวดหุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ กิจกรรมทำโป่งเทียมให้
ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อจากนักดูผีเสื้อและนักถ่ายภาพ 
ชมนิทรรศการภาพ ถ่ายผีเสื ้อ รวมทั้งพาดูผีเสื ้อตามจุดต่าง ๆ ของอุทยานฯ อย่างใกล้ชิด และ
นักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยือนผืนป่าปางสีดาได้เดินศึกษาธรรมชาติ และชมผีเสื ้อนานาพันธุ์ ตาม
เส้นทางดูผีเสื้อ การชมผีเสื้อควรเริ่มต้นตั้งแต่ เช้าช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า 
(สำนักงานอุทยานแห่งชาติปางสีดา, 2562) 
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สวนของพ่อ โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว และเพื่อใช้น้ำในการเพาะปลูกไม้ผล
และพืชผักสวนครัว ตามโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ดำเนินการพัฒนา
พื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด โดยทรงพระราชทานแนวทางพัฒนา 3 ด้าน คือ พัฒนา
ด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาด้านจิตใจของราษฎร ปัจจุบัน
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาแปลงไม้ผล ประกอบด้วย มะม่วง มะขาม 
ขนุน กระท้อน มะปราง มะยงชิด ลำไย ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่สีสุก และปลูกพืชผักสวนครัว ทำนาข้าว
พันธุ์หอมมะลิ 105 และลิ้นจี่ โดยเฉพาะลิ้นจี่เป็นไม้ผลพันธุ์ดี (พันธุ์กะโหลกใบยาว) นอกจากนี้ยังมี
แปลงสาธิตรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก จุดเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด และจุดเรียนรู้
การผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ให้ผู ้ที ่สนใจเดินชมสวน โดยสามารถขอความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้แต่ละชนิด 
วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ดังแสดงในรูปที ่10 

 

 
รูปที่ 10 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) 
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อ่างเก็บน้ำท่ากระบากและน้ำตกท่ากระบาก เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทาน ในเขตพ้ืนที่ราบเชิงเขา มีขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบเป็น
ป่าโปร่ง ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับ ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีทิวทัศน์และ
ธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเที่ยวชมธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยอยู่ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 37 กิโลเมตร และถัดจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบากไปประมาณ 1 กิโลเมตร หรือถัด
จากอุทยานแห่งชาติิปางสีดาประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบกับน้ำตกท่ากระบาก ทางเข้าน้ำตกยังไม่
ค่อยสะดวกมากนัก โดยตัวน้ำตกมี 3 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 400-500 เมตร เบื้องล่างของแต่ละ
ชั้นเป็นแอ่งน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ ดังแสดงในรูปที่ 11 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) 

 

             
รูปที่ 11 อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
โอกาสของการพัฒนา 

จากการที่รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความ
เจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
ร่วมกันภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่ง
ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ในภูมิภาคทั่วประเทศ และมอบหมายให้
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาวิถี
ชุมชน นั้น บ้านคลองน้ำเขียวได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้มีโอกาสที่ได้นำสินค้าชุมชน
ออกมาจำหน่าย และยังเป็นโอกาสที่ชุมชนได้มีการสร้างงาน สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
อุปสรรคของการพัฒนา 

จากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้ชุมชน ได้พึ่งพาตนเองได้ ดังกล่าว ทำให้ชุมชนมีความตื่นตัว
มากขึ้น ซึ่งจากการมองเห็นโอกาสที่เข้ามาเพื่อสร้างทักษะต่างๆ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
การนำเสนอความเป็นชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน แต่อย่างไรก็ตามชุมชนคลองน้ำเขียวยังมี
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ปัญหาเรื่องการตลาดถึงแม้จะมามีตลาดในด้านนักท่องเที่ยว และข้อจำกัดของฤดูการท่องเที่ยวไม่ได้มี
ตลอดทั้งปี ทำให้อัตราการขายยังน้อยกว่าการผลิตและเกิดการตกค้างของสินค้า ส่งผลต่อทุน
หมุนเวียนในการผลิตสินค้า และรายได้ของคนในชุมชนหยุดชะงักลง ซึ่งสร้างความกังวลให้กับชุมชน
ในเรื่องของความสามารถในการขายและการกระจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นสู่ตลาด 
 
3. 3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ป ี 
 แผนการดำเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจนและยกคุณภาพชีวิต ของหมู่
ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะ 3-5 ปีดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แผนการดำเนินประชาชนการระยะ 3-5 ปี 
โครงการ ก.พ.62-

ก.ย 62 
ต.ค..62-
ก.ย 63 

ต.ค..63-
ก.ย 64 

ต.ค..64-
ก.ย 65 

ต .ค . . 65 -
ก.ย 66 

โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาด
ดอกหญ้า เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ 7 ต.ท่า
แยก อ.เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 
 

     

โครงการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบหลักใน
การทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อลดต้นทุน 
และสร้างรายได้จากช่องการจำหน่าย
วัตถุดิบ 
 

     

โครงการเพิ่มกำลังการผลิต และขยาย
ช่องทางการตลาดในการจำหน่ายไม้
กวาดดอกหญ้า 
 

     

โครงการสร้างสื ่อประชาสัมพันธ์และ
สร้างจุดเด่นในการทำไม้กวาดดอกหญ้า 
ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
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3.4 แผนการดำเนินโครงการ 
แผนการดำเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจนและยกคุณภาพชีวิต ของหมู่

ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในระยะที่ 1 แสดงดังใน
ตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการการทำไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว 
              ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
1 ออกไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านหนองเตียน ตำบลท่า

แยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็น
ต้นแบบ เช่น ศึกษาต้นทุนวัตถุดิบ ปัญหา อุปสรรค
ในการทำ การตลาดหรือการขาย รวมถึงจัดทำแผน
ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าเรื่องความสำเร็จ 

28 พ.ค. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร 
 

2 จัดตั้งสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน 
งบประมาณ สิ่งสนับสนุน (ประชุมร่างแผนจัดตั้งกลุ่ม
ไม้กวาด) 

29 พ.ค. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร 

3 จัดหาพื ้นที ่ สถานที ่ดำเนินการ จัดหา รวบรวม
วัตถุดิบ 

31 พ.ค. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร 

4 พัฒนาหลักสูตร จัดหาเครือข่ายวิทยากร หน่วยงาน
สนับสนุน 

31 พ.ค. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร 

5 หลักสูตร: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติในการทำไม้กวาด
การดอกหญ้า 

18-19 มิ.ย. 
62 

อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
 

6 สนับสนุน ช่วยเหลือการผลิตสินค้า หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

มิ.ย. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
 

7 จัดหา พัฒนาช่องทาง ขยายตลาดให้ (Facebook 
Page) 

มิ.ย. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 

8 เดินทางติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร 

8.1 - ครั้งที่ 1  ตรวจเยี่ยม ติดตามผล 7 มิ.ย. 62 
8.2 - ครั้งที่ 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล 13 ม.ิย. 62 
8.3 - ครั้งที่ 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล 18 มิ.ย 62 
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ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
8.4 - ครั้งที่ 4  ประชุมประเมิน วิเคราะห์ และสรุปผล

การดำเนินงาน 
27  มิ.ย 62 

8.5 - ครั้งที่ 5 ประชุมร่างแผนในการทำงานใน
ระยะต่อไป 

28 มิ.ย 62 

9 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 30 มิ.ย. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
10 จัดทำบทความเรื่องเล่าความสำเร็จ 30 มิ.ย. 62 อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
 

 
รูปที่ 12  โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจนและยกคุณภาพชีวิต ของหมู่ที่ 7  
            บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน หมู่ที่ 

7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 )  เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการทำไม้กวาดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2) เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพที่
เป็นเป้าหมาย 3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของชุมชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สามารถสรุปผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning) ได้ ดังนี้ 

 
4.1 การลงสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

ทีมนักวิจัยได้ลงไปพูดคุยและสร้างความสัมพันธภาพที่ดับผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการทำโครงการ และสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ณ ศาลากลางหหมู่บ้านคลองน้ำ
เขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ดังแสดงในรูป
ที่ 13 โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

- ประชาชนวัยทำงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเข้าไปทำงานในโรงงานอุสาหกรรม ทำให้มีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมากเพ่ือดูแลหลาน 

- อาชีพในชุมชนประกอบไปด้วย เกษตรกร เช่น ทํานา มัน ข้าวโพด แต่ส่วนใหญ่ปลูกไม้ยูคา
ลิปตัส ซึ่งการทำการเกษตรมีการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก  

- ชุมชนมีการทำกิจกรรมในทุกเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกัน 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ปางสีดา บ้านน้อย และบ้านคลองน้ำเขียว ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 

- มีจัดตั้งศูนย์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน ซึ่งบริหารจัดการเองในหมู่บ้าน โดยเริ่มจัดตั้ง
เมื่อ 28 มกราคม 2561 และมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดตั้งร้านค้าประชารัฐบ้านคลองน้ำเขียว เพื่อจำหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว
จากน้ำตกปางสีดา เช่น เสื้อ กางเกง หมวก เครื่องจักรสานจากพลาสติก ที่คาดผม กระเป๋า ตุ๊กตาไหม
พรม ดังแสดงในรูปที่ 14  แต่อย่างไรก็ตามสินค้าเหล่านี้ยังไม่ค่อยเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และมี
ข้อจำกัดในเรื่องฤดูของการท่องเที่ยวไม่ได้มีตลอดทั้งปี 

- ด้านการส่งเสริมอาชีพหรือกลุ่มอาชีพเคยมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมแต่สุดท้าย
ไปต่อไม่ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านการตลาด  

- เรื่องอยู่อาศัยและที่ดินทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่บางส่วนกำลังมีปัญหาใน
เรื่องของพ้ืนที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา 



รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนใน                
หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

25 

 

    
 

   
 

      
 

     
รูปที่ 13  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพ 
             ชีวิตประชาชน หมู่ที ่7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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รูปที่ 14 ร้านค่าประชารัฐบ้านคลองน้ำเขียว และผลิตภัณฑ์ในชุมชน หมู่ที ่7 บ้านคลองน้ำเขียว      
              ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
4.2. เวทีระดมความคิดของคนในชุมชน 

จากการสำรวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (focus group) ได้ข้อค้นพบปัญหา 
สาเหตุของปัญหา และผลกระทบ ดังนี้ 
 4.2.1. ปัญหา โครงการส่วนใหญ่ที ่เข้ามาในชุมชนค่อนข้างเป็นโครงการที ่ด ี และเน้น
สนับสนุนทำของที่ระลึก ของฝาก เช่น การจักสาร เสื้อ และทำของที่ระลึกต่างๆ เนื่องจากคลองน้ำ
เขียวมีจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวคือน้ำตกปางสีดา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคนในชุมชุมมีการผลิต
สิ่งของในปริมาณมาก ทำให้ไม่มีแหล่งขาย สินค้าตกค้างอยู่ในชุมชน เงินทุนต่างๆ ที่เคยได้รับหมดไป
กับสินค้าที่ตกค้าง และขาดทุนหมุนเวียนในการดำเนินการต่อ 
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4.2.2. ผลกระทบ ชาวบ้านหมดกำลังใจในการทำโครงการต่างๆ ที่ เข้ามาในหมู ่บ ้าน 
เนื่องจากชาวบ้านเคยมีความคาดหวัง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะได้มีอาชีพและเกิดการสร้าง
รายได้จากโครงการที่หน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุน แต่เกือบทุกโครงการ ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดภาพ
ติดลบเมื่อมีหน่วยงานอื่นเข้ามา อีกทั้งหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนไม่มีความต่อเนื่องและติดตามผล 
และไมส่ามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้

4.2.3. ความต้องการ  จากการระดมความคิดคนในชุมชนเล็งเห็นว่า หากจะทำโครงการ 
ต้องเป็นโครงการที่ทำแล้วใช้ได้ในครัวเรือน, จำหน่ายได้, ไม่มีวันหมดอายุ, และตอบโจทย์แรงงานใน
ชุมเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 

 
จัดกิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาข้อสรุปของโครงการ โดยใช้ชุดคำถาม 5 ข้อ 
 1. ทำอะไร, 2.) ทำไหม จากความคิดเห็นของชาวบ้านได้เสนอความคิดเห็นสิ่งที่อยากทำมา 
ได้แก่ 

- จักรสารจากไม้ไผ่ เช่น ชะลอม 
- การทำปุ๋ยอินทรีย์ 
- ไม้กวาดดอกหญ้า 
- เก็บหญ้าคา มาใช้ในการทำหลังคา 
- ทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ 
- เลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อ 

จากข้อสรุปและความเห็นของชาวบ้าน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.ของชุมชน 
เล็งเห็นว่ามีความต้องงการทำไม้กวาดดอกหญ้า เนื่องจากใช้เองได้ เหมาะกับคนในชุมชม ครัวเรือนมี 
และขายง่าย รวมถึงมีหมู่บ้านข้างเคียงต้นแบบที่เขาทำและประสบความสำเร็จ อาจจะไปเรียนรู้จาก
เขาเพ่ือมาใช้ในหมูบ้านคลองน้ำเขียว 

3) ทำอย่างไร 
- ชุมชนอยากทำแบบร่วมกลุ่ม จากนั้นอาจจะมีค่าสมาชิก และเงินส่วนหนึ่งจากกองทุน 

หมู่บ้านเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 
- หาชุมชนที่ทำไม้กวาดเพ่ือเข้าไปเรียนรู้วิธีการทำ 
- หาจุดเด่นว่าไม้กวาดคลองทำเขียวจะแตกต่างจากที่อ่ืนอย่างไร 
-หาแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งถ้าไม้กวาดดอกหญ้าทำแล้วประสบผลสำเร็จในแนวทางที่ดี ทาง

ชุมชนอยากจะปลูกวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง 
- หาแหล่งจำหน่าย 
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4) ทำที่ไหน 
จุดศูนย์ร่วมในการดำเนินโครงการ ณ ศาลากลางหมู่บ้านคลองน้ำขียว ตำบลท่าแยก 

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว หากสมาชิกกลุ่มที่ไม่สะดวกทำในศาลากลางหมู่บ้านสามารถเบิก
อุปกรณ์กลับไปทำที่บ้านของตนเองได้ 

5) ใครเป็นคนทำ 
ชาวบ้านได้ร่วมลงความเห็นเลือกสมาชิกบ้านตัวอย่าง เพ่ือเป็นต้นแบบในการดำเนิน

โครงการและเป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และนำความรู้มาถ่ายทอดให้ประชาชนที่มีความต้องการ
เรียนรู้ต่อได้ ซ่ึงไดเ้ลือกครัวเรือนต้นแบบ 5 ครัวเรือน ดังแสดงในรูปที่ 15 
 

             
 

            
 

                    
รูปที่ 15  กิจกรรมการระดมระดมความคิดของคนในชุมชน  
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4.3  สำรวจข้อมูลครัวเรือนบ้านคลองน้ำเขียว หมู่ 7  ตำบทท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
หลังจากที่ได้จัดเวทีระดมความคิด ก่อนเริ่มจัดทำโรงการในระยะที่ 2 นักวิจัยจึงได้ลงสำรวจครัวเรือนต้นแบบ 5 คน ได้แก่    คุณชมพูนุช  หงส์ศิริ, คุณประน้อม 

วรรณเลิศ, คุณประจิตร จุมพันธ์, คุณจำปี หงส์ศิริ  และคุณบ๋อ ถันถาจิตร์  ในด้านข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ สภาพความเป็นอยู่ 
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง และภาวะหนี้สิน โดยมีข้อมูลพื้นฐานดังแสดงตารางที่ 7 และตารางที่ 8 

 
ตารางท่ี 7 สำรวจข้อมูลครัวเรือนบ้านคลองน้ำเขียว หมู่ 7  ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

ลำดับ ที่อยู่ ชื่อ – นามสกุล ความสัมพันธ์ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/ปี 
(บาท) 

สภาพความ
เป็นอยู่ 

หนี้สิน ความต้องการ
พัฒนา 

ข้อมูล 4ท 

1 บ้านเลขท่ี 59 คุณชมพูนุช  หงส์ศิริ 
(065-648-5585) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

47 ม.ต้น เกษตรกร 
(ไม้ยูคา) 

10,000/ - บ้านของ
ตนเอง (ที่ดิน 
สปก.) 
- สมาชิก
อาศัยอยู่
ด้วยกันทุกคน 

กองทุนเงิน
ล้าน 
50,000 
บาท 

- มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ 
- ทรัพยากร ที่ดิน 
4 (ท่ีดิน สปก.) ภูศนิษา หงส์ศิริ ลูกสาว 24 ปวส. ทำงานใน

ห้าง 
150,000 

ภาคิน  หงส์ศิริ ลูกชาย 11 ป.5 กำลังศึกษา - 
ภาคิน  หงส์ศิริ ลูกชาย 10 ป.4 กำลังศึกษา - 
อริสา  หงส์สิริ หลานสาว 2 -  - 

2 บ้านเลขท่ี 
264- 

คุณประน้อม วรรณ-
เลิศ (081-841-5935) 

ภรรยา 60 ป.ตรี เกษตรกร 
(ไม้ยูคา) 

40,000 บ้านของ
ตนเอง (ที่ดิน 
สปก.) 
-ไมม่ีลูกหลาน 
 

ไม่มีหนี้สิน มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ 
- ทรัพยากร ที่ดิน 
4 (ท่ีดิน สปก.) คุณอิทธิพล วรรณเลิศ หัวหน้า

ครัวเรือน 
63 ป.ตรี 
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ลำดับ ที่อยู่ ชื่อ – นามสกุล ความสัมพันธ์ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/ปี 
(บาท) 

สภาพความ
เป็นอยู่ 

หนี้สิน ความต้องการ
พัฒนา 

ข้อมูล 4ท 

3 บ้านเลขท่ี (ไม่
มีบ้านเลขที่) 

คุณประจิตร จุมพันธ์ 
(089-785-5199) 

ภรรยา 41 ม .ปลาย เลี้ยงจิ้งหรีด 
เลี้ยงปลา 

20,000 -ไม่มีที่ดินทำ
กิน และเช่าที่
เพ่ือทำ
การเกษตร 
(ทำนา) 
-ที่ดินบ้านยัง
เป็นที่ดินของ
ของญาติ 
(สปก.) 

หนี้
สหกรณ์ 
300,000 
บาท 

มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ 
- ทรัพยากร 

คุณเสถียร จุมพันธ์ หัวหน้า
ครัวเรือน 

62  รับจ้างทั่วไป   

เด็กหญิงน้ำ จุมพันธ์ ลูกสาว 11  กำลังศึกษา  

4 บ้านเลขท่ี 
140 

คุณจำปี หงส์ศิริ 
(081-807-0594) 

ภรรยา 64 ไม่ได้รับ
การศึกษา 

เกษตรกร 
(ยูคา) 

600,000/ปี สภาพความ
อยู่ในระดับดี
มาก 

ไม่มีหนี้สิน มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ 
- ทรัพยากร ที่ดิน 
25 ไร่ คุณทองพูน หงส์ศิริ หัวหน้า

ครวัเรือน 
70 ม.6 

5 บ้านเลขท่ี 
121 

คุณบ๋อ ถันถาจิตร์ 
(086-841-0976) 

ภรรยา 50 ป.6 เกษตรกร 
(ยูคา) 

700,000/ปี สภาพความ
อยู่ในระดับดี
มาก 

ไม่มีหนี้สิน มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ 
- ทรัพยากร ที่ดิน 
92 ไร่ 
- ที่ดินเช่า 28 ไร่ 

คุณวีรพงศ์ ถันถาจิตร์ หัวหน้า
ครัวเรือน 

52 ม.6 ผู้ใหญ่บ้าน 

คุณไกรวุฒิ ถัมถาจิตร์ ลูกชาย 21 ปวส ไม่ได้ทำงาน 
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ตารางท่ี 8  ครัวเรือนเป้าหมายที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นบ้านคลองน้ำเขียว หมู่ 7  ตำบลท่าแยก             
              อำเภอเมืองสระแก้ว จงัหวัดสระแก้ว 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุลหัวหน้าครัวเรือน รูปภาพหัวหน้าครัวเรือน/ที่อยู่อาศัย 
1 คุณชมพูนุช  หงษ์ศิริ 

 
2 คุณประน้อม  วรรณเลิศ 

 
3 คุณประจิตร จุมพันธ์ 

 
4 คุณจำปี  หงษ์ศิริ 

 
5 คุณบ๋อ ถันถาจิตร์ 
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4.4. จัดทำแผนในการรวมกลุ่มเพื่อทำไม้กวาดดอกหญ้า 
การจัดทำแผนของชุมชนได้ประชุมกันและลงความเห็นว่าควรจัดทำเป็นกลุ่มในการทำงาน

โดย มีจำนวนสมาชิก 15 คน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน เนื่องจากชาวบ้านลงความเห็นว่าถ้าเราไม่
อยากให้กลุ่มการทำไม้กวาดนั้นเป็นเหมือนโครงการอ่ืนๆ ต้องมีแกนนำที่ดีในการทำงานซึ่งผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้นำทีม่ีความน่าเชื่อถือ และถูกยอมรับจากคนในชุมชน จากการวิเคราะห์ครัวเรือนและสมาชิกลุ่ม
ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี เนื่องจากคนที่มีฐานะที่ไม่ดีนั้นไม่มีความพร้อมที่จะทำโครงการ ดังนั้นใน
เลือกจากครัวเรือนเป้าหมายในการทำโครงการนี้ จึงไม่ได้เน้นเป้าหมายไปยังครัวเรือนที่มีความยากจน 
แต่เลือกจากครัวเรือนหรือสมาชิกที ่มีความพร้อมในการทำโครงการ และสามารถนำความรู ้ไป
ถ่ายทอดยังประชาชนที่มีความต้องการทำที่หลังได้  จากการประชุมจัดตั้งกลุ่ม มีคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. นางอรุณี  วงศ์ศรี  ตำแหน่ง ประธาน 
2. นายสำอาง   คุ้มสัตถา  ตำแหน่ง  รองประธาน 
3. นายวีรพงษ์  ถันถาจิตร์  ตำแหน่ง  เลขาและเหรัญญิก 
4. นางประนอม วรรณเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ 
5. นายทองใส  หงส์ศิริ  ตำแหน่ง กรรมการ 
6. นางสาวสุวันนา  หงส์ศิริ ตำแหน่ง กรรมการ 
7. นางสรัญา ดวงศรี  ตำแหน่ง กรรมการ 
8. นางจำปี หงส์ศิริ  ตำแหน่ง กรรมการ 
9. นายมนัด  ไชยมัน  ตำแหน่ง กรรมการ 
10. นางบ๋อ  ถันถาจิตร์  ตำแหน่ง กรรมการ 
11. นางสาวประจิตต์ จุมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ 
12. นางบัวลี แพนลา  ตำแหน่ง กรรมการ 
13. นางชมพูนุช หงส์ศิริ  ตำแหน่ง กรรมการ 
14 นางทองสา หงส์ศิริ  ตำแหน่ง กรรมการ 
15 นายสมศักดิ์ บุญมี  ตำแหน่ง กรรมการ 

นอกเหนอจากนั้นเราได้ระดมการระดมความคิดและสร้างโมเดลในการสร้างกติการร่วมทั้ง
โมเดลในการทำงานร่วมกันของสมาชิก 

 
จากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดตั้งกลุ่มโดยชุมชุมได้สร้างกติการวมกันดังนี้ 

1.สมาชิกกลุ่มเก็บค่าสมาชิกแรกเข้า 
2. เป็นเงินทุนสำหรับทำไม้กวาดเท่านั้น ห้ามมิให้นำเงินไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ 
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3. เปิดบัญชีกลาง 3 คน ได้แก่ ประธาน, รองประธาน,เหรัญญิก  โดยให้เบิก-จ่าย 3 
ใน 3 เท่านั้น 

4. ต้องมีมติที่ประชุมก่อนทุกครั้งที่มีการเบิก-จ่าย 
5. มีการจัดสรรงบประมาณโดยแบ่งดังนี้ 

5.1 ค่าแรงสมาชิกที่ทำไม้กวาด 
5.2 เข้ากลางทุนกลาง 
5.3 เข้าเงินปั่นผล โดยปั่นผลปีละหนึ่งครั้ง 

จากการประชุมระดมความคิดสิ่งที่ได้คือโมเดลหรือกระบวนการการบริหารจัดการกลุ่มไม้
ดอกหญ้ากวาด ดังแสดงในรูปที่ 16 และ17 
 

 
รูปที่ 16 กระบวนการการบริหารจัดการกลุ่มไม้กวาด 
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รูปที่ 17  กิจกรรมจัดทำแผนในการรวมกลุ่มเพื่อทำไม้กวาดดอกหญ้า 
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4.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
จากการประชุมก่อนที่เริ่มมีโครงการตามความต้องกางของชุมชนเหตุผลหนึ่งที่เลือกโครงการ

ไม้กวาดดอกหญ้าเนื่องจากชุมชนเล็งเห็นว่า บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่เกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพหลักเป็น
การทำไม้กวาดทั้งไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดถางมะพร้าว และบางครัวเรือนหลักและเป็นอาชีพ
เสริมเนื่องจากสามารถทำได้ที่บ้านเรื่อยๆ และวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งเกิดเป็นรายได้ที่
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ 

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ประสานงานกับคุณนิลมณี ไผ่จันทร์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพไม้กวาด 
เป็นวิทยากร ซึ่งคุณนิลมณีเล่าว่า “บ้านของดิฉันทำอาชีพทำไม้กวาดมานานกว่า 30 ปี ในช่วงแรกที่ทำเรา
ทำกันเองในครัวเรือน และเร่ขายตามหมู่บ้าน เมื่อเวลาผ่านไปในช่วงนั้นความต้องการไม้กวาดมีจำนวน
มาก จึงเริ่มมีการขายส่งซึ่งในบ้านตัวเองก็ทำไม่ทัน และเริ่มมีการจ้างคนงานมาช่วยทำในบ้าน ซึ่งเป็นคนใน
หมู่บ้านกันเองที่ไม่มีเงินลงทุน :ซึ่งไม่ใช่เพียงบ้านของดินฉันที่จ้างคนงานในหมู่บ้านเขามาทำยังมีอีกหลาย
ราย การทำแบบนี้ดิฉันถือว่าเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ซึ่งเขาจะได้ทำงานที่อยู่ในบ้าน ไม่ต้อง
ไปไหนไกล” 

หลังจากนั้นวิทยากรก็ได้แนะนำการทำไม้กวาดเบื้องต้นให้กับคนในชุมชนทั้งสองรูปแบบคือไม้
กวาดดอกหญ้าและถางมะพร้าว รวมทั้งให้ลองปฎิบัต ิดังแสดงในรูปที่ 18 
 

    
รูปที่ 18 แนะนำการทำไม้กวาดเบื้องต้น คือไม้กวาดดอกหญ้าและทางมะพร้าว 
 

หลังจากได้เรียนรู้กระบวนการและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับชาวบ้านที่เข้ามาทำ
ไม้กวาดที่บ้านคุณนิลมณีเรียบร้อยแล้ว คุณนิลมณีจึงพาเดินชมภายในหมู่บ้าน และแวะเวียน
ตามบ้านหลังต่างๆ ที่กำลังทำไม้กวาดอยู่ ดังแสดงในภาพที่ 19 
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รูปที่ 19 การแลกเปลี่ยนความคิดกับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการทำไม้กวาด 
 

สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจคือเจอคุณยายคนหนึ่งนั่งทำไม้กวาดอยู่ ซึ่งคุณนิลมณีเล่าว่า “คุณยาย
อายุมากแล้วลุกเดินแทบไม่ไหว คุณนิลมณีจะเอาอุปกรณ์ทำไม้กวาดมาให้แกที่บ้านแล้วแกก็จะนั่งทำ
ไม้กวาดที่บ้านแก ซึ่งไม่ใช่แค่คุณยายคนนี้เพียงคนเดียว ยังมีอีกหลายรายที่มีความต้องการทำไม้กวาด
ก็จะนำอุปกรณ์ไปให้ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนและอีกอย่างผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวจะ
ได้มีอะไรทำ ทำให้แกไม่เหงา” ดังแสดงในรูปที่ 20 
 

 
รูปที่ 20 การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
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หลังจากที่แวะเวียนตามครัวเรือนต่างที่ประกอบอาชีพทำไม้กวาดในชุมชนบ้านหนองเตียน
เราสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

ชุมชนได้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมก่อนขึ้นรูปไม้กวาด และขั้นตอนการทำไม้
กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดถางมะพร้าวเพิ่มเติม การทำไม้กวาดดอกหญ้าราคายังขึ้นอยู่กับวัสดุ
อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ซึ่งที่นิยมทำจะมี 3 รูปแบบ ถักด้วยเชือกไนรอน ถักด้วยเชือกฟาง และอุปกรณ์
สำเร็จรูป ซึ่งความทนทานจะแตกต่างกัน นอกจากอุปกรณ์แล้วราคายังขึ้นอยู่กับความหนาความบาง
ของดอกหญ้าซึ่งที่นิยมทำจะมี 2 น้ำหนักคือ 1.2 ขีด ราคาจะอยู่ประมาณ 25-30 บาท และ 4 ขีด 
ราคาอยู ่ที ่ 65-70 บาท ทั ้งนี ้การคำนวณราคาต่อต้นทุนการผลิตยังไม่สามารถคำนวณแน่นอน 
เนื่องจากเวลาทำชาวไม่มีความรู้เรื่องการคำนวณและทำผสมกันหลายๆ แบบพร้อมๆ กัน 

ชุมชนทราบถึงรูปแบบราคาต้นทุนวัตถุดิบ สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ที่ไหน และการกักตุน
วัตถุดิบ รวมถึงรูปแบบการขายซึ่งสามารถขายกับพ่อค้าคนกลาง และขายเอง ซึ่งกำไรแต่ละที ่จะ
แตกต่างกันซึ่ง ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ขายและการต่อร้องราคากับผู้ซื้อ 

ประเด็น 1  พ่อค้าคนกลาง จะรับในราคาถูกแต่รับในปริมาณมาก ซึ่งถ้าเราคิดราคาต่อด้าม
จะแสดงกำไรไม่มาก แต่เป็นประหยัดเวลาในการออกไปขายแล้วเอาเวลามาทำไม้กวาดเพื่อเพ่ิม
ปริมาณการผลิต 

ประเด็นที่ 2  ขายเองจะได้กำไรต่อด้ามปริมาณมาก แต่อาจจะได้จำนวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เหมาะสำหรับคนที่ทำในบ้านตัวเองซึ่งมีแม่บ้านเป็นคนทำ ส่วนพ่อบ้านก็จะเร่ขาย 

เดินดูภายในชุมชนซึ่งภายในชุมชนจะมีการจัดการการผลิต 3 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 เป็นผู้ขายอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับทำไม้กวาดส่ง 
รูปแบบ 2 ทำเองในครัวเรือนและขาย 
รูปแบบที่ 3 ทำในรูปแบบธุรกิจโดยจ้างคนในชุมชุนมาทำ หากเป็นไม้กวาดดอกหญ้า

จะให้ราคาต่อด้ามของไม้กวาด 
แต่หากเป็นไม้กวาดถางมะพร้าวจะข้ึนอยู่กับขั้นตอนการทำ เช่น คนถักถางมะพร้าวได้ร้อยละ

ยี่สิบ เป็นต้น 
 
4.6 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัตกิารทำไม้กวาดดอกหญ้า 
 ความคาดหวังในการฝึกอบรมครั้งนี้ เราอยากสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำไม้กวาดดอก
หญ้าให้กับประชาชนในชุมชม ประกอบเป็นอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างจากการทำอาชีพหลักซึ่ง
เป็นการทำการเกษตร เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเติม ดังแสดงในรูปที่ 21 
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รูปที่ 21 ความสำเร็จที่ได้จาการทำไม้กวาดดอกหญ้า 
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การอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้าได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โดยคุณนิลมณี  ไผ่จันทร์ เชิญ
วิทยากรมากจากบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้
ประกอบธุรกิจการทำไม้กวาดดอกหญ้ามานานกว่า 20 ปี ก่อนจะเริ่มกระบวนการทำไม้กวาดสิ่งแรกที่ผู้
ร่วมอบรมต้องทำความรู้จักคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไม้กวาดซึ่งการทำไม้กวาดครั้งหนี้ จะมี
หลักสูตร 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่ ไม้กวาดหางปลา และไม้กวาด 4 เสา ซึ่งวิธีทำง่ายที่สุดเหมาะสำหรับ
คนที่เริ่มฝึกทำ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ของไม้กวาดแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่ 22 และ 23 
 

 
รูปที่ 22 ลักษณะ และอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดดอกหญ้า แบบหางปลา 
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รูปที่ 23 ลักษณะ และอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดดอกหญ้า แบบ 4 เสา 
 
4.5.1 วิธีทำไม้กวาดดอกหญ้า 

1.) การคัดเลือก และเตรียมแขม 
1.1) แยกยอดแขมออกจากก้านแขม ซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำไม้กวาด ต้องรู้จักการแยก

แขมก่อนเป็นอันดับแรกแรก โดยต้องเลือกยอดออกเพราะยอดแขมจะมีความเปราะบางหากนำไปทำ
ไม้กวาด จะหลุดและหักง่าย ทำให้ไม้กวาดไม่ทนทานและคุณภาพไม้กวาดจะลดลง ดังแสดงในรูปที่ 
24 หลังจากนั้นแยกขนาดของแขมซึ่งจะแยกได้อย่างน้อย 3 ขนาดด้วยกันโดยขนาดของแขมจะใช้ทำ
ไม้กวาดแตกต่างกัน 

- ขนาดยาวสุด จะใช้ทำไม้กวาดหางปลา 
- ขนาดกลาง จะใช้ทำไม้กวาด 4 เสา  
- ขนาดสั้น จะใช้ทำไม้กวาดปัดฝุ่น 
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รูปที่ 24 การคัดแยกแขม (ก) ยอกแขม และ(ข)ก้านแขม 
 

1.2) วิธีการแยกขนาดของแขม โดยการแยกไม้กวาดจะแยกโดยยการหยิบดอกหญ้า
มา 1 กำมือถือ จากนั้นดึงดอกหญ้าเส้นที่ยาวที่สุดออกเรื่อยโอยจะใช้ประมาณการด้วยสายตา ซึ่งใน
ขั้นตอนสำหรับที่เริ่มทำครั้งแรกจะรู้สึกสับสน ต้องอาศัย ความชำนาญและการทำบ่อยๆ ถึงจะชำนาญ
จำได้วันแรกที่เริ่มฝึกทำหญ้า 50 กิโลกรัม ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง สำหรับคน 15 คน ในการแยก
จนเสร็จ ดังแสดงในรูปที่ 25 

 

   
รูปที่ 25 การแยกขนาดของแขม 
 

1.3) จากนั้นจะทำแขมไปตัดให้มีขนาดเท่าๆ กันซึ่งขั้นตอนนั้นต้องระวังอันตราย
เพราะอาจจะโดนมือและเศษของแขมจะกระเด็นไปโดนตาและคนรอบๆข้างฉะนั้นต้องเลือกตัดใน
บริเวณท่ีไม่มีคนเดินเข้ามาใกล้ และชั่งดอกหญ้ามัดไว้มัดละ 3 ขีด ดังแสดงในรูปที่ 26 
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รูปที่  26 เตรียมแขมเพ่ือทำไม้กวาดดอกหญ้ามัดละ 3 ขีด  
 
2.) การทำไม้กวาดหางปลา 

2.1) ใช้เชือกไนล่อนพันให้แน่น ผันที่ความยาวโดยความยาวประมาณ 1 นิ้วของแขม 
จากนัดใช้เข็มนในการรอยเชือกเพ่ือใช้มัด ดังแสดงในรูปที่ 27 
 

        
 

         
รูปที่ 27  การมัดแขมเพ่ือขึ้นรูปไม้กวาดดอกหญ้าแบบหางปลา 
 

2.2) ถักไม้กวาดโดยใช้เชือกฟาง นำไปตอกใส่ด้าม และตกตะปู 1 ดอกเพื่อยึดด้าม
และดอกหญ้า ทีบ่ริเวณพันเชือกไนล่อน ดังแสดงในรูปที่ 28 



รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปญัหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนใน                
หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

43 

 

      
 

      
รูปที่ 28 การถักไม้กวาดอกหญ้าแบบหางปลา 
 
3.) การทำไม้กวาด 4 เสา 

3.1) ไม่ต้องขึ้นรูปด้วยเชือกไนล่อนเหมือนไม้กวาดหางปลา แต่จะใช้การถักด้วย
เชือกไนล่อนแลยึดติดกับด้ามไม้กวาดทันท ีดังแสดงในรูปที่ 29 

 

                                 
รูปที่ 29 การถักไม้กวาดดอกหญ้าแบบ 4 เสา 

3.2) นำน้ำยา  shield coats No3 ผสมกับน้ำ และทาบริเวณที่ถักเชือกไนล่อนเพ่ือ
เพ่ิมการยึดติดกันไม่ให้ดอกแขมร่วงออกมา ดังแสดงในรูปที่ 30 
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รูปที่ 30 การทาน้ำยา  shield coats No3 
 
4.7 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายได้จากการส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า 

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนหมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มี
ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม 5 ครัวเรือน แต่มีผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อทำไม้กวาดดอกหญ้า
ทั้งหมด 15 คน จากผลการดำเนินงานงานให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำไม้กวาดอกหญ้า ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกและสามารถทำไม้กวาดได้ทุกขั้นตอน 6 คน อีก 9 คนสามารถช่วยงานได้บางข้ันตอนเท่านั้น 
 ในการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำไม้กวาด  

1) แขม 2 กิโลกรม กิโลละ 100 บาท สามารถทำไม้กวาดได้ 5 ด้าม ต้นทุนประมาณ 40 บาท  
2) ไม้ไผ่สำหรับทำไม้กวาด ราคาประมาณ 1.50 บาทต่อด้าม 
3) ค่าอุปกรณอ่ื์นๆ ประมาณ 5 บาทต่อด้าม 
รวมต้นทุนในการทำไม้กวาดเท่ากับ 46.50 บาทต่อด้าม ขายในราคา 50-65 บาทต่อด้าม 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความประณีตในการทำไม้กวาด 
 จากการฝึกอบรมและทำไม้กวาดพบว่า การรวมกลุ ่มทำไม้กวาดถือว ่ายังไม่ประสบ
ความสำเร็จในการร่วมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า เนื่องจากการทำไม้กวาดต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกฝนประสบการณ์จึงจะได้ไม้กวาดที่มีคุณภาพ ประณีต และสามารถทำได้ในหลายด้ามต่อวัน ซึ่งจาก
การสังเกตการณ์ในระยะเวลาที่ทำโครงการพบกว่า ระหว่างการทำทำให้เสียแขมทิ้งเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากตอนถักเกิดความผิดพลาดทำให้แขมหักและต้องทิ้งเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวบ้านทำได้
ประมาณ 3-4 ด้ามต่อวัน ในขณะที่ผู้มีประสบการณ์ทำได้ประมาณ 100 ด้ามต่อวัน และเป็นไม้กวาด
ที่ประณีตสามารถขายได้ในราคาสูงได้กำไรมากกว่า 500 บาทต่อวัน ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม้คุ้มทุน และ
ท้อใจที่จะร่วมกลุ่มในการทำไม้กวาดกับเราต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรูจ้ากประสบการจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน  
ชนบท หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการทำไม้กวาดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2)  เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม
ให้กับกลุ่มอาชีพท่ีเป็นเป้าหมาย  3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพที่เป็นเป้าหมาย 
 จากการสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก 
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร แต่
ประชากรบางส่วนยังขาดที่ดินทำกิน และรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน ถึงแม้มีหน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาดูแล และสนับสนุนสนุในเรื่องของอาชีพ เช่น กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก เสื้อสกรีน หมวก 
พวงกุญแจลายผีเสื้อ และของที่ระลึกต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาชีพเสริม แต่
อย่างไรก็ตามของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นไม่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวมากพอ และไม่มีตลาดในการ
จำหน่าย ทำให้เกิดการตกค้างของสินค้าและการหยุดชะงักของทุนหมุนเวียนของการผลิต และชุมชน 
ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีโครงการการทำไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งเป็น
โครงการที่ตอบโจทย์คนในชุมชนมากที่สุด เนื่องจากไม้กวาดดอกหญ้าสามารถใช้ได้ทุกครัวเรือน , 
จำหน่ายง่าย, ไม่มีวันหมดอายุ, และตอบโจทย์แรงงานในชุมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมถึงมีหมู่บ้าน
ข้างเคียงเป็นต้นแบบซึ่งทำแล้วประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ โดยจะดำเนินการ
จัดตั้งเป็นกลุ่มและมีครัวเรือนตนแบบในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพิ่มรายได้ให้คน
ในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นแบบอย่างสู่ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชน และอาจขยายผลไปสู่
การสร้างวัตถุดิบเพ่ือการผลิตและจำหน่ายเองในอนาคต 
 หลังจากการทำโครงการพบกว่าการรวมกลุ่มทำไม้กวาดถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการ
ร่วมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า เนื่องจากการทำไม้กวาดต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนประสบการณจ์ึง
จะได้ไม้กวาดที่มีคุณภาพ ประณีต และสามารถทำได้ในหลายด้ามต่อวัน ซึ่งจากการสังเกตการณ์ใน
ระยะเวลาที่ทำโครงการพบกว่า ระหว่างการทำทำให้เสียแขมทิ้งเป็นจำนวนมากเนื่องจากตอนถักเกิด
ความผิดพลาดทำให้แขมหักและต้องทิ้งเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวบ้านทำได้ประมาณ 3-4 ด้ามต่อ
วัน ในขณะที่ผู้มีประสบการณืทำได้ประมาณ 100 ด้ามต่อวัน และเป็นไม้กวาดที่ประณีตสามารถขาย
ได้ในราคาสูงได้กำไรมากกว่า 500 บาทต่อวัน ทำให้เขารู้สึกไม้คุ้มทุน และท้อใจที่จะร่วมกลุ่มในการ
ทำไม้กวาดกับเราต่อไป 
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5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 บทเรียนที่ได้จาการทำโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนใน ชนบท หมู่ที ่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ส่วนสำคัญท่ีสุดคือความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การปรับ
กระบวนทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนั้นการทำงาน
ร่วมกับชุมชนต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษา การได้ร่วมสัมผัสกับชุมชนอย่างแท้จริงจึงจะได้ทราบ
ของปัญหาของชุมและนำมาสู่การแก้ไขอย่างถูกวิธี การทำงานร่วมกับชุมชนกระบวนการทำงานต้องมี
ความยืดหยุ่นในการทำงานเนื่องจากชุมแต่ละชุมชนนั้นมีบริบทที่แตกต่างกัน  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการทำงานกับชุมชนควรจะเริ่มการกำหนดโจทย์ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ รวมถึงเกิดการบูรณาการทำงานการร่วมกัน 
 ก่อนเริ่มโครงการต้องมีการวางเป้าหมาย และกำหนดห่วงโซ่คุณค่าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
 มีการนำเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอก และภายในมหาลัย ตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้าน ตั้งแต่เริ ่มโรงการ ระหว่างโรงการและสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ 
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INTERNATIONAL CONFERENCE 
 : The 66th International Symposium on Crop Protection, Faculty of Bioscience 
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ทักษะและความสามารถพิเศษ 

ด้านการวิจัย 
   : DNA and RNA extraction 
   : Amplified gene by Polymerase chain reaction (PCR), Real-time 
     PCR technique and Real time-RT-PCR technique  
                               : Gel electrophoresis 
   : Extraction technique    
   : Toxicity bioassay 
   : Enzyme extraction and analysis 
   : Purified and Phytochemical screening 

ด้านคอมพิวเตอร์ 
: SPSS Probit analysis program 
: Stat plus  
: Enzyme measuring by SAS program 

   : Microsoft Programs 
: Scientific journal and patent searching from online database.  
: ChemDraw 
: Adobe Illustrator CS6 
: ThaiJO system online and Open Journal system online 
:Thai Journal Online System 

 
 


