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 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถีของจังหวัดสระแก้ว ซึ่ งอยู่ภายใต้ของโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ ไขปัญหา            
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเหมือนห้องเรียนหนึ่งที่ท าการศึกษาเรียนรู้จากการพ้ืนที่จริง ปฏิบัติจริง    
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Action Learning) และเพ่ือให้ เข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตของชุมชน และการเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไปถึง กระบวนการตั้งค าถาม
และการไตร่ตรอง เพ่ือสะท้อนความคิดและการรับฟัง (Reflective Questioning and Listening) 
โดยใช้เครื่องมือ (SWOT) แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการ
วางแผนและตัดสินใจ เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการฯ        
จากการศึกษาและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พบปัญหาด้านผู้สูงอายุต้องการอาชีพเสริม ซึ่งเป็นจุดที่
ส าคัญในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง หาแหล่งต้นทุนการผลิตที่ต่ า และ
สามารถพัฒนาทางด้านอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนได้ นอกจากนั้นยังพบ      
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่จากข้อมูลที่ได้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ของชุมชนผ่านวิธีการ SWOT analysis จากนั้นท าการวางแผนการด าเนินโครงการผ่าน TOWS 
matrix ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Hierarchy Process:  AHP)  เ พ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินโครงการจาก
ข้อเสนอแนะของสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ผลการด าเนินโครงการ พบว่า สมาชิกในชุมชน
สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 20 คน จาก 50 ครัวเรือน ผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการฯ 
พบปัจจัยที่ส าคัญจากการมีผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน) ที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศต่อการพัฒนาชุมชน สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไป
อย่างราบรื่นและเรียบร้อย ส่งเสริมอาชีพของโครงการมีทั้งหมด 1 รายการ คือ การเลี้ยงไหมอีรี่        
พบปัญหาอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการของโครงการ คือ รังไข่จากกลุ่มอาชีพและหน่วยส่งเสริม
หม่อนไหมสระแก้วมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อเกษตรกร และการส่งมอบรังไข่แก่เกษตรกรล่าช้า 
เนื่องจากสภาพอากาศและผลผลิตขาดแคลน ซึ่งสามารถยกระดับรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน      
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นเกินร้อยละ 10 ต่อครัวเรือน (ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่้อยละ 10) 
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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามที่ ภาครัฐ (รัฐบาล) ได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 
2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน    
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่  และใช้หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิต       
ภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัย  ด้านอาหาร    
เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จ         
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงมี    
พระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือประชาชน   
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัย
ที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ              
การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ     
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น   

 

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา      
จังหวัดสระแก้ว พบว่า เป็นหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ ซึ่งติดชายแดนกับประเทศกัมพูชา สภาพทาง
เศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องเป็นประจ า ท าให้ขาดทุนจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เกิดเป็นหนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนเรื่องของอาชีพ เช่น โคบาลบูรพา, 
การท าจักสาน, การสานพัด, ดอกไม้ประดิษฐ์, ต้นแสง์ประดิษฐ์, สบู่, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาปรับผ้านุ่ม, 
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การท าปลาส้ม และหมอนฟักทอง เป็นต้น เพ่ือจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นหมู่บ้าน     
เชิงวัฒนธรรม และเป็นอาชีพเสริมแทนอาชีพหลัก หวังให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไร  
ก็ตามการจัดท าของที่ระลึกขึ้นนั้นไม่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวมากพอ และไม่มีตลาดในการ
รองรับการจ าหน่ายของสินค้า ท าให้เกิดการตกค้างของสินค้า และการหยุดชะงักของทุนในการ
หมุนเวียนการผลิต แต่ชุมชนแห่งนี้ยังมีแหล่งทุนที่มีศักยภาพ คือ เรื่องราวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ 
แหล่งท่องเที่ยว (วัดทัพเสด็จ, พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9),      
ภาษาท้องถิ่น, ต้นแสง์, ต้นกก, น้ าพริกกะสัง, พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก และความรู้จาก   
การสืบทอดต่อมาของบรรพบุรุษ เช่น การจักสาน, การทอผ้า เป็นต้น ท าให้สมาชิกในชุมชนและ
ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีโครงการการเลี้ยงไหมอีรี่ เนื่องจากผู้น า
ท้องที่และสมาชิกในชุมชน เห็นว่าภายในชุมชนส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุ หากจะด าเนินการจัดท า
โครงการน่าจะเป็นโครการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ มีต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่ต่ า และให้ผลผลิต         
มูลค่าที่สูง ซึ่งโครงการดังกล่าวตอบโจทย์สมาชิกในชุมชนมากที่สุด เนื่องจากการเลี้ยงไหมอีรี่ มีตลาด
รองรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมทอผ้า มีพ่อค้าคนกลางรับซื้อ
ผลผลิต ประกอบกับทุนเดิมที่มีความสามารถในการทอผ้าจากการสืบทอดบรรพบุรุษ สามารถเลี้ยง
ประกอบอาชีพได้ทุกครัวเรือนไปพร้อมๆ กับการท าอาชีพหลักควบคู่กันไปได้และยังสามารถสร้าง
รายได้เทียบเท่ากับอาชีพหลักได้ และขั้นตอนด าเนินการง่าย รวมถึงสมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพ
ปลูกมันส าปะหลังเป็นส่วนใหญ่ สามารถน าใบมันส าปะหลังมาเป็นอาหารให้กับไหมอีรี่ท าให้เกิด
ประโยชน์ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยโดยไม่ให้เสียประโยชน์ไปเปล่าๆ  อีกทั้งจังหวัดสระแก้ว มีชุมชนที่
ด าเนินการครบวงจรสามารถเป็นต้นแบบประสบความส าเร็จสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ โดยจะ
ด าเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มและมีครัวเรือนตนแบบในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพ่ิม
รายได้ให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นแบบอย่างสู่ครัวเรือนอ่ืนๆ ในชุมชน และอาจ
ขยายผลไปสู่การแปรรูปวัตถุดิบเพ่ือการเพาะพันธุ์ไหมอีรี่ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เองในอนาคต 

 

ดังนั้นข้าพเจ้าอาจารย์วราวุฒิ ค าพานุช ต าแหน่ง อาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จึงได้จัดท าโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้      
อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง 
มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้าน  
มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
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1.2.2  เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
1.2.3  เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
1.2.4  เพื่อลดปัญหาด้านหนี้สินให้กับชุมชน/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 

 1.2.5  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย  จ านวน 20 คน 
คณะท างาน (อาจารย์)  จ านวน   2 คน 

       รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 22 คน 
 พื้นที่  ชุมชนบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
 

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 
1.5 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 
 

1.5.1 เชิงปริมำณ  
        1.5.1.1 จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 20 คน  
        1.5.1.2 จ านวนทักษะอาชีพที่ได้รับการพัฒนา  จ านวน   1 กลุ่มอาชีพ  
        1.5.1.3 รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มอาชีพ   คิดเป็นร้อยละ 5% 
1.5.2 เชิงคุณภำพ  
        1.5.2.1 ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลอ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว  

 
2.1.1 ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอตำพระยำ 

         เมื่อประมาณ พ.ศ. 2375 ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยาบดินทรเดชา เป็นแม่ทัพยกทัพไปทางเมืองเขมรเพ่ือตีเมืองเขมรและเมืองญวน เจ้าพระยา  
บดินทรเดชาได้สร้างถนนจากแม่น้ าศรีโสภณผ่านอรัญเก่า อรัญใหม่ วัฒนานคร สระแก้ว พระปรง 
จรดแม่น้ าหนุมาน อ าเภอกบินทร์บุรี เรียกว่า ถนนเจ้าพระยาบดินทรเดชา ปัจจุบันนี้ได้มีการสร้าง
ถนนสุวรรณศรทับแนวถนนเจ้าพระยาบดินทรเดชาเกือบตลอดสาย 
 

         จากการยกทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชาไปตีกัมพูชาหรือเขมร ต่อมาได้กลายเป็น
ที่มาของชื่ออ าเภอตาพระยาและต าบลอีกหลายต าบลในอ าเภอตาพระยา เพราะเดิมค าว่า ตาพระยา 
นั้น เป็นการเรียกเพ้ียนมาจากภาษาเขมรซึ่งภาษาท้องถิ่นของประชาชนในอ าเภอนี้ จากค าว่า เตือบ  
พระยา ซึ่งค าว่า เตือบ แปลว่า ทัพ เนื่องจากที่พูดไทยไม่ชัดว่า ทัพ จึงเพ้ียนมาเป็น ตัพ และใช้ค าว่า 
ตัพพระยา เรื่อยมา ในที่สุดก็ได้เพ้ียนมาเป็นค าว่า ตาพระยา ในปัจจุบัน สาเหตุที่เรียกชื่อเช่นนี้   
เพราะเมื่อคราวที่เข้าพระยาบดินทรเดชายกกองทัพตีนครธมอละเมืองอุดง (คือ เมืองบันทายละแวก)       
ทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชาได้แวะพักทัพอยู่ ณ อ าเภอตาพระยา โดยแบ่งที่ตั้งกองทัพออก       
เป็น 3 ส่วน คือ บริเวณหนองต าหนักเสด็จ ปัจจุบันคือ ต าบลทัพเสด็จ อยู่ทางด้านทิศตะวันตก      
ของหมู่บ้านเจียงด าประมาณ 3 กิโลเมตร ส่วนที่สองพักอยู่ที่หนองตัพพระยา ซึ่งปัจจุบันคือ          
บ้านตาพระยา และส่วนที่สามพักอยู่ที่หนองทัพราช ปัจจุบันก็คือ หนองทัพราช อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของบ้านตะโกประมาณ 3 กิโลเมตร 
 

  ซ่ึงเดิมนั้น อ าเภอตาพระยา เป็นเพียงแค่ต าบล ขึ้นกับ อ าเภออรัญญประเทศ จังหวัด
ปราจีนบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2502 เนื่องด้วยปรากฏว่าท้องที่ต าบลตาพระยา 
อ าเภออรัญญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี มีอาณาเขตกว้างขวาง อยู่ห่างไกลที่ว่าการอ าเภออรัญญ
ประเทศ การคมนาคมไม่ดี และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง 
ประกอบกับมีจ านวนพลเมืองหนาแน่น และสภาพท้องที่ทั่วไปเชื่อว่าจะเจริญในภายหน้า 
กระทรวงมหาดไทย จึงให้ยกฐานะเป็น กิ่งอ าเภอตาพระยา โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 2 ต าบล 
คือ ต าบลตาพระยา และต าบลโคกสูง ซึ่งมี นายโกศล นงค์พรมมา เป็นชาวประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี เริ่มรับราชการครู ต่อมาได้มารับราชการในต าแหน่งปลัดอ าเภอตรีและได้มาท าหน้าที่
รักษาการปลัดอ าเภอ หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอตาพระยาคนแรก ในขณะที่นายโกศลด ารงต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอ นอกจากจะท าการปราบปรามโจรผู้ร้ายแล้วยังได้พัฒนาสร้างความเจริญให้แก่ประชาชน
ชาวตาพระยาหลายประการ อาทิ เป็นผู้บุกเบิกสร้างถนนสายตาพระยา – อรัญประเทศ ท าให้การ
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คมนาคมสะดวกสบายขึ้น แนะน าให้ประชาชนชาวตาพระยารู้จักรักป่า รักธรรมชาติ ไม่ท าลายป่าไม้ 
ท่านได้เคยกล่าวว่า อย่าปลูกมันส าปะหลังเลย มันกินป่า อย่าอยากร่ าอยากรวยกับเขาเลย ถ้าอยากร่ า
อยากรวยก็เลี้ยงวันพันธุ์ไว้ เลี้ยงไว้ในร่มไม่กี่ปีก็ได้เงินหมื่น ค าพูดนี้ได้มีชาวตาพระยาบางคนน าไป
ปฏิบัติตามและได้ผลสมจริงตามนายโกศลได้กล่าวไว้ 
 

  นายโกศล เสียชีวิตเนื่องจากถูกคนร้ายลอบยิง ประชาชนชาวตาพระยามีความส านึก
ในพระคุณ จึงได้จัดสร้างศาลที่เชิงเขาปากทางอ าเภอตาพระยาขึ้นเพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระคุณของ
นายโกศล และศาลนี้ต่อมามีชื่อเรียกว่า ศาลเจ้าพ่อปลัดสน 
 

  ต่อมาเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2506 กระทรวงมหาดไทย ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ตั้งอ าเภอ ได้ยกฐานะ กิ่งอ าเภอตาพระยา อ าเภออรัญญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น อ าเภอ      
ตาพระยา แยกออกจากเขตอ าเภอที่กิ่งอ าเภอนั้นเคยอยู่ในเขตปกครอง มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
ท้องที่กว้างขวาง มีชุมนุมชนและชุมนุมการค้าหนาแน่น มีสภาพเจริญขึ้นกว่าเดิมมาก สมควรยกฐานะ
ขึ้นเป็นอ าเภอ เพ่ือประโยชน์ในการปกครอง และอ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในท้องที่ และ
ส่งเสริมท้องที่ให้เจริญยิ่งขึ้น และต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
จังหวัดสระแก้ว ท าให้อ าเภอตาพระยา ได้ออกจากการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี  นับตั้งแต่นั้นมา
จนถึงปัจจุบัน  
 

 2.1.2 ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอตำพระยำ 
 
                  งานประติมากรรมธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณ 

       ต านานเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่มาของนักสู้ 
       ประตูสู่อีสานใต้ จุดค้าขายชายแดนไทย-เขมร 

 

 2.1.3 ที่ตั้งและอำณำเขตอ ำเภอตำพระยำ 
        อ าเภอตาพระยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจาก

อ าเภออรัญประเทศ 50 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 50 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

        - ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอละหานทราย (จังหวัดบุรีรัมย์) 
        - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบันทายมีชัย (ประเทศกัมพูชา) 
        - ทิศใต ้ติดต่อกับอ าเภอโคกสูง (จังหวัดสระแก้ว) 
        - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอวัฒนานคร (จังหวัดสระแก้ว)  
 

2.1.4 กำรแบ่งเขตกำรปกครองของอ ำตำพระยำ  
        2.1.4.1 กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

        อ าเภอตาพระยา แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 5 ต าบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1. ตาพระยา (Ta Phraya)  17 หมู่บ้าน 
2. ทัพเสด็จ (Thap Sadet)  12 หมู่บ้าน 
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3. ทัพราช (Thap Rat)   17 หมู่บ้าน 
4. ทัพไทย (Thap Thai)   12 หมู่บ้าน 
5. โคคลาน (Kho Khlan)   6 หมู่บ้าน 

        2.1.4.2 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  ท้องที่อ าเภอตาพระยา ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6 แห่ง 
ได้แก่ 

1. เทศบาลต าบลตาพระยา ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลตาพระยา 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลตาพระยา      

(นอกเขตเทศบาลต าบลตาพระยา) 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทัพเสด็จทั้งต าบล 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทัพราชทั้งต าบล 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลทัพไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทัพไทยทั้งต าบล 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลโคคลานทั้งต าบล 
 

        2.1.4.3 ข้อมูลสถิติทั่วไปของอ ำเภอตำพระยำ 
        พ้ืนที่   642.345  ตร.กม.  
        ประชากร    57,247 คน (พ.ศ.2561) 
        ความหนาแน่น     89.12  คน/ตร.กม.  
 

        2.1.4.4 แผนที่อ ำเภอตำพระยำ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนที่อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ที่มำ : กศน.อ าเภอตาพระยา. (2562). ข้อมูลพ้ืนฐาน – สภาพทั่วไป (ออนไลน์). สืบค้นจาก :   

            http://sakaeo.nfe.go.th/tapaya/ [1 กันยายน 2562] 

http://sakaeo.nfe.go.th/tapaya/
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2.2 ข้อมูลต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 
 

2.2.1 ประวัติควำมเป็นมำของต ำบลทัพเสด็จ 
        ต าบลทัพเสด็จ เป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแต่โบราณกาล 

ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต าบลทัพเสด็จ ได้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช        
เมื่อสมัยที่ได้เดินทัพไปตีกัมพูชาหรือเขมร จึงได้มาตั้งค่ายพักแรมที่ข้างหนองน้ าใหญ่ในพ้ืนที่แห่งนี้ 
ต่อมาสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ต าบลทัพเสด็จ” ห่างจากอ าเภอตาพระยาประมาณ 4 กิโลเมตร    
ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้วประมาณ 105 กิโลเมตร  
 

2.2.2 ที่ตั้งและอำณำเขตของต ำบลทัพเสด็จ 
        ต าบลทัพเสด็จ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอตาพระยา มีเนื้อที่

โดยประมาณ 50,000 ไร่ หรือ 80 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 
        - ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่ของต าบลทัพไทย 
        - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบันทายมีชัย (ประเทศกัมพูชา) 
        - ทิศใต ้ติดต่อกับพื้นท่ีของต าบลตาพระยา 
        - ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นท่ีของต าบลทัพราช  
 

2.2.3 ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลทัพเสด็จ 
        พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของต าบลทัพเสด็จ มีสภาพเป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก

สู่ประเทศกัมพูชา ซึ่งปริมาณน้ าจากธรรมชาติที่มีอยู่จะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาตลอดจนไม่สามารถ
กักเก็บน้ าไว้ได้ประกอบกับสภาพดินเป็นดินดาน ลักษณะดินไม่อุ้มน้ าท าให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง    
อย่างต่อเนื่อง 

2.2.4 ลักษณะภูมิอำกำศของต ำบลทัพเสด็จ 
        ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศน้อย และมีปัญหาภัยแห้ง

ต่อเนื่อง ปริมาณน้ าฝนน้อยมี 3 ฤดู คือ 
        - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม – กลางเดือนพฤษภาคม  
        - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม  
        - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม  
 

2.2.5 ลักษณะดินของต ำบลทัพเสด็จ 
        ดิน มีสภาพเป็นดินด้านที่ไม่อุ้มน้ าไม่เหมาะแก่การเกษตร 
 

2.2.6 ลักษณะแหล่งน้ ำของต ำบลทัพเสด็จ 
        น้ า สภาพคลองตื้นเขินท าให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ า ถึงจะมีการขุดสระน้ า

มาก แต่น าน้ าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากน้ าขุ่นไม่ตกตะกอน 
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2.2.7 ลักษณะต้นไม้และป่ำไม้ของต ำบลทัพเสด็จ 
        ป่าไม ้ ไม่มีสภาพป่าไม้อยู่ในพ้ืนที่เนื่องจากการบุกรุกของประชาชน แต่มีพ้ืนที่

สาธารณะที่จะสามารถฟ้ืนฟูการปลูกป่าได้ 
 

2.2.6 กำรเมืองกำรปกครองของต ำบลทัพเสด็จ 
        2.2.6.1 เขตกำรปกครอง 

        เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ มีจ านวน 12 หมู่บ้าน 
ตำรำงท่ี 1 เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ มีจ านวน 12 หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้ำน ครัวเรือน ชำย หญิง ประชำกร พืน้ที่อยู่
อำศัย 

พื้นที่
อ่ืนๆ 

พื้นที่
ทั้งหมด 

1 โคกเพร็ก 300 571 546 1,117 510 - - 
2 แสง์ 213 309 322 631 335 - - 
3 เจียงด า 174 248 255 503 340 - - 
4 โคกแจง 174 196 200 396 370 - - 
5 โคกทหาร 226 372 413 785 400 - - 
6 มะกอก 326 487 494 981 560 - - 
7 โคกสะอาด 141 282 285 567 280 - - 
8 น้อยพัฒนา 198 372 396 768 290 - - 
9 ร่มไทร 213 459 436 895 310 - - 
10 คลองแผง 170 230 245 475 230 - - 
11 คลองน้ าใส 180 330 332 662 320 - - 
12 ทัพเสรี 260 391 424 815 450 - - 

รวม 2,575 4,348 4,348 8,595 4,395 - - 
ที่มำ : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 อบต.ทัพเสด็จ 

 

2.2.7 กำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพเสด็จ 
        ใช้จ านวนหมู่บ้าน เป็นหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 12 หมู่บ้าน สมาชิกหมู่ละ 2 คน       

รวม 24 คน 
 

2.2.8 ประชำกรของต ำบลทัพเสด็จ 
        2.2.8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
                   - จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2,409 ครัวเรือน 
                   - ความหนาแน่ชองประชากร 103 คน/ตร.กม. 
                   - จ านวนประชากรย้อนหลังห้าปี 
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                     * พ.ศ.2554 ประชากรชาย 4,090 คน หญิง 4,155 คน รวม 8,245 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,368 ครัวเรือน 

                     * พ.ศ.2555 ประชากรชาย 4,012 คน หญิง 4,042 คน รวม 8,054 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,256 ครัวเรือน 

                     * พ.ศ.2556 ประชากรชาย 4,160 คน หญิง 4,216 คน รวม 8,376 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,409 ครัวเรือน 

                     * พ.ศ.2557 ประชากรชาย 4,160 คน หญิง 4,216 คน รวม 8,376 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,409 ครัวเรือน 

                     * พ.ศ.2558 ประชากรชาย 4,183 คน หญิง 4,266 คน รวม 8,449 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,553 ครัวเรือน 

                     * พ.ศ.2559 ประชากรชาย 4,348 คน หญิง 4,348 คน รวม 8,696 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,575 ครัวเรือน 

                     * พ.ศ.2560 ประชากรชาย 4,183 คน หญิง 4,266 คน รวม 8,449 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,368 ครัวเรือน 

                     * พ.ศ.2561 ประชากรชาย 4,348 คน หญิง 4,348 คน รวม 8,696 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,575 ครัวเรือน 

 

        2.2.8.2 จ ำนวนประชำกรในเขตประกอบอำชีพ 
                   จ านวนประชากรในเขตประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 1,725 ครัวเรือน 

 - ท านา    36,906   ไร่ 
 - ปลูกมันส าปะหลัง    4,703  ไร่ 
 - ปลูกพืชอ่ืน       500   ไร่ 
 - เลี้ยงสัตว์       120   ไร่ 
 - ที่อยู่อาศัย     9,158  ไร่ 

 

        2.2.8.3 สภำพทำงสังคม 
                  2.2.8.3.1 กำรศึกษำ 
            - ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) 

จ านวน 1 แห่ง 
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์แสง์    
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
มะกอก  

            - โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน     
จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 2. โรงเรียงเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)     



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนหมู่ที่ 2 บา้นแสง ์ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวดัสระแก้ว 10 

 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3. โรงเรียนบ้านโคกแจง 4. โรงเรียน
บ้านโคกทหาร 5. โรงเรียนบ้านมะกอก 

 

                  2.2.8.3.2 สำธำรณสุข 
            - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเพร็ก 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แสง์                   
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกแจง 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะกอก  

 

                  2.2.8.3.3 อำชญำกรรม ควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน 
            - สถานีต ารวจ ประกอบด้วย 2 สถานี 1. สถานีต ารวจภูธรบ้าน   

ทัพไทย 2. สถานีต ารวจภูธรตาพระยา  
            - ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) จ านวน 12 หมู่บ้าน 
            - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ าต าบลทัพเสด็จ 

จ านวน 1 แห่ง และ อปพร. จ านวน 260 คน 
 

                  2.2.8.3.4 ยำเสพติด 
            - ไม่ปรากฏเป็นคดี 
 

                  2.2.8.3.5 กำรสังเครำะห์สงเครำะห์ 
            - มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้พิการ    

ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ครบทุกเดือน 
 

                  2.2.8.3.6 ชุมชน 
            - องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 แห่ง     

มีรายชื่อผู้น าท้องที่ ดังนี้ 
            1. นายพลาย มั่นปืน  ต าแหน่ง ก านันต าบลทัพเสด็จ 
             2. นางสายหยุด อินทร์ประสงค์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

บ้านแสง์ 
            3. นายสืบพงษ์ ค าสุขสวัสดิ์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 

บ้านเจียงด า 
            4. นางอ าไพ แสนกล้า  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 

บ้านโคกแจง 
            5. นายธนทรัพย์ เสนอภาค ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 

บ้านโคกทหาร 
            6. นายจักรชัย พักน้อย  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 

บ้านมะกอก 
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            7. นายสมบัติ ดีแย้ม  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

8. นายสมชาย ล าใย  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

9. นายส าเภา พิมพ์สุวรรณ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

10. นางผ่องศรี ระพันธ์  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านคลองแผง 

11. นายเพียร บุญม่วง  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ าใส 

12. นายชาญชัย แสนกล้า  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านทัพเสรี 

 

                  2.2.8.3.7 ระบบบริกำรพื้นฐำน 
                              2.2.8.3.7.1 กำรคมนำคม 

     - ถนนลาดยาง จ านวน 4 สาย 
       ถนนลาดยาง บ้านโคกเพร็ก – บ้านโคกสะอาด 

4,225 เมตร 
        ถนนลาดยาง  บ้ าน เจี ย งด า  –  บ้ านโคกแจง       

4,674 เมตร 
        ถนนลาดยาง บ้านตาพระยา – บ้านคลองแผง 

1,855 เมตร 
        ถนนลาดยาง โคกทหาร – ร่มไทร 4,440 เมตร 
      - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
        ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกเพร็ก 
        ถนนคอนกรีตเสริมบ้านแสง์ 
        ถนนคอนกรีตเสริมบ้านเจียงด า 
        ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกทหาร 
        ถนนคอนกรีตเสริมบ้านมะกอก 
        ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกสะอาด 
        ถนนคอนกรีตเสริมบ้านน้อยพัฒนา 
      - ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน – รอบหมู่บ้าน 
        ถนนลูกรังบ้านร่มไทร 
        ถนนลูกรังบ้านคลองน้ าใส 
        ถนนลูกรังบ้านคลองแผง 
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        ถนนลูกรังบ้านทัพเสรี 
 

                              2.2.8.3.7.2 กำรไฟฟ้ำ 
     - จ านวนครัวเรือนที่ ใช้ไฟฟ้าส ารวจจริง 1,766 

ครัวเรือน (ครัวเรือนส ารวจจริง 1,843 ครัวเรือน) 
     - จ านวนครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 77 ครัวเรือน 
     - พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 96 ของพ้ืนที่

ทั้งหมด 
     - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) จ านวน 120 จุด 

ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน 
 

                              2.2.8.3.7.3 กำรประปำ 
                - การประปาอยู่ในความรับผิดชอบของการประปา

หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
 

                              2.2.8.3.7.4 โทรศัพท์ 
      - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่ จ านวน 10 หมายเลข 
      - โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่ จ านวน 24 หมายเลข 
      - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว จ านวน       

12 แห่ง 
      -  โทรศัพท์มือถือ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในต าบล       

ทัพเสด็จ 
 

                              2.2.8.3.7.5 กำรไปรษณีย์ หรือกำรสื่อสำร หรือกำรขนส่ง และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

      - การไปรษณีย์ อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
ไปรษณีย์ สาขาอ าเภอตาพระยา  

 

2.2.8.4 ระบบเศรษฐกิจ 
     ประชากรในพ้ืนที่ต าบลทัพเสด็จ ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม            

โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
           2.2.8.4.1 กำรเกษตร 
         - ท านา 36,906 ไร่ 

       - ท าไร่   4,703 ไร่ 
 

           2.2.8.4.2 กำรประมง 
        - ไม่ปรากฏว่ามีอาชีพประมง 
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           2.2.8.4.3 กำรปศุสัตว์ 
        - เลี้ยงสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร, เป็ด, ไก่) 120 ไร่ 
 

           2.2.8.4.4 กำรบริกำร 
                         - การบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านตัดผม,     

ร้านนวดแผนไทย, ล้างรถ ฯ  
 

           2.2.8.4.5 อุตสำหกรรม 
                 - อุตสาหกรรมการผลิตน้ าดื่มขนาดเล็ก ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
 

          2.2.8.4.6 พำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
   ประเภทและจ านวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและ

บริการ มีดังนี้ 
   - สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน   1 แห่ง 
   - ปั๊ม    จ านวน   8 แห่ง 
   - ร้านค้า    จ านวน 78 แห่ง 
   - บังกะโล    จ านวน   2 แห่ง 
   - โรงสี    จ านวน 15 แห่ง 
   - ร้านเสริมสวย   จ านวน   2 แห่ง 
   - ร้านซ่อม    จ านวน   6 แห่ง 
   - ร้านเฟอร์นิเจอร์   จ านวน   6 แห่ง 
   - โรงงานพลาสติก   จ านวน   1 แห่ง 
   - ร้านจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 แห่ง 
   - เสาสัญญาณโทรศัพท์  จ านวน   3 แห่ง 
 

           2.2.8.4.7 แรงงำน 
                        - มีการจ้างงานแบบชาวบ้าน ในภาคการเกษตร และในธุรกิจ     

ขนาดเล็ก และแรงงานต่างด้าว 
2.2.8.5 ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
     2.2.8.5.1 กำรนับถือศำสนำ 
        ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ผู้นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ รวมกันร้อยละ 5 ของ
ประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

 

     2.2.8.5.2 สถำนที่ประกอบพิธีทำงศำสนำ 
        - วัดทัพเสด็จ (บ้านแสง์) 
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      - วัดมะกอก (บ้านโคกเพร็ก) 
      - วัดโคกแจง 
      - ส านักสงฆ์บ้านโคกทหาร 
      - ส านักสงฆ์บ้านร่มไทร 
      - ส านักสงฆ์ประทีปแสงธรรม (บ้านมะกอก) 

 

     2.2.8.5.3 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
         มีประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ วันสงกรานต์ งานลอยกระทง     

การจัดงานวันเข้าพรรษา ออกพรรษา และการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น 
 

     2.2.8.5.4 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำท้องถิ่น 
                       ประชาชน พูดภาษาไทยภาคกลาง และภาษาเขมร 
 

     2.2.8.5.5 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
                       มีสินค้าชุมชนที่ผลิตเอง ใช้เอง ในชุมชน 
 

2.2.8.6 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
     2.2.8.6.1 น้ ำ 
                       น้ า สภาพคลองตื้นเขินท าให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ า ถึงจะมีการขุด

สระน้ ามาก แต่น าน้ าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากน้ าขุ่นไม่ตกตะกอน. 
 

    2.2.8.6.2 ป่ำไม้ 
                       ป่าไม้ ไม่มีสภาพป่าไม้อยู่ในพ้ืนที่เนื่องจากการบุกรุกของประชาชน 

แต่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะสามารถฟ้ืนฟูการปลูกป่าได ้
    2.2.8.6.3 ภูเขำ 

                       ไม่มีภูเขาในพื้นที ่
    2.2.8.6.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
                 มีสภาพที่สมบูรณ์ 
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2.2.8.7 แผนที่ต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนที่ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา 
ที่มำ : ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา. (2562). ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา (ออนไลน์). สืบค้น 
                   จาก : https://www.google.com/maps [1 กันยายน 2562] 
 

2.3 ข้อมูลหมู่ที่ 2 บ้ำนแสง์ ต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 
 

2.3.1 ประวัติควำมเป็นมำของหมู่ที่ 2 บ้ำนแสง์ 
        บ้านแสง์ อ่านว่า “สะ-แหง” ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัด

สระแก้ว เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมติดกับประเทศกัมพูชา และมีความส าคัญในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่    
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตามประวัติศาสตร์เดิม            
ทหารกัมพูชา ได้เข้ามากวาดต้อนครอบครัวคนไทยตั้งแต่เมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก เจ้าพระยา  
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อัครมหาเสนาบดีสมุหนายก และแม่ทัพใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการแต่งตั้งให้น าทัพไปปราบเขมร การเดินทางครั้งนี้ต้องผ่านภูมิประเทศ  
ที่ทุรกันดารท าให้ไพร่พลกองทัพเมื่อยหล้า จึงได้หยุดพักเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจะยกทัพไป  
ปราบเขมร และได้รับชัยชนะกลับมาพร้อมทั้งน าครอบครัวคนไทยกลับมาพักอยู่บริเวณเดิม ซึ่งใน
จ านวนคนไทย ที่ถูกกวาดต้อนมีครอบครัวของชาวบ้านแสง์ด้วย ส าหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านแสง์ คือ   
มีหนองน้ าที่มีต้นแสง์ (ข้าวหญ้านก) ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากตามบริเวณหนองน้ า และได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน
ตามต้นแสง์ จึงมีชื่อ หมู่บ้านแสง์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  

 

อีกทั้งหมู่บ้านแสง์ เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัด
ปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบัน) จ านวน 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2513 แรม 8 ค่ า เดือน 12 ปีจอ และครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2514 ขึ้น 1 ค่ า เดือน 1 ปีกุน (ดังแสดงในรูปที่ 3 เสด็จพระราชด าเนิน ณ บ้านแสง์) 

https://www.google.com/maps
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รูปที่ 3 เสด็จพระราชด าเนิน ณ บ้านแสง์ 

 

จากข้อมูลตามป้ายสลักหินอ่อน ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดทัพเสด็จ 
(บ้านแสง์) ระบุว่าในการเสด็จฯ ครั้งที่ 2 ทรงทราบว่าวัดทัพเสด็จไม่มีพระอุโบสถ ได้ทรงรับสั่ง 
ร.ต.ท.สวง โอฬารวัตร ผู้บังคับหมวดต ารวจตระเวนชายแดนที่ 210 (ในขณะนั้น) ตั้งหมวดป้องกัน
ชายแดนประจ าหมู่บ้านแสง์ ขณะน าสมุดทูลเกล้าฯ ถวายลงพระปรมาภิไธยว่า "ผู้หมวดขอฝำก
ประชำชนด้วยนะ ช่วยแนะน ำพำประชำชนสร้ำงโบสถ์ด้วยให้บอกว่ำแต่ละคนจะได้กุศลมำก      
ให้บอกด้วยว่ำต ำรวจจะช่วยด้วย ฉันจะช่วยด้วย ขอให้โชคดี" พระอุโบสถ วัดทัพเสด็จ เริ่มก่อสร้าง
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2528 ขึ้น 14 ค่ า เดือน 6 ปีฉลู ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531 กว้าง 12.50 เมตร 
ยาว 40 เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 105 ตอนที่ 115 วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 
2531 กองพุทธศาสนาสถาน กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2531 
พระประธารขึ้นประทับวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 แรม 9 ค่ า เดือน 12 ปีมะเส็ง  
(ดังแสดงในรูปที่ 4 พระอุโบสถวัดทัพเสด็จ) 
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รูปที่ 4 พระอุโบสถวัดทัพเสด็จ 
 

2.3.2 อำณำเขตติดต่อ 
                  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ 12 บ้านทัพเสรี 

        ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านร่มไทร 
        ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 
        ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านเจียงด า และหมู่ 5 บ้าน    

โคกทหาร  
 

2.3.3 เนื้อที่ของหมู่บ้ำน  
                  บ้านแสง์ มีเนื้อโดยประมาณ 6,850 ไร่ หรือ 10.96 ตารางกิโลเมตร 

 

2.3.4 แผนที่และซุ้มประตูทำงเข้ำ – ออก ของหมู่บ้ำน 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 แผนที่หมู่ที่ 2 บ้านแสง์  
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รูปที่ 6 ซุ้มประตูทางเข้า – ออก หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 บ้านแสง์) 
 

2.3.5 ท ำเนียบรำยนำมผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 2 บ้ำนแสง์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้ำน ถึง ปัจจุบัน 
         1. นายแมง วงศ์พินิจ 

        2. นายเปรม วงศ์พินิจ 
         3. นายลับ  ดีนวน 
         4. นายริม  มิ่งมาลี (นามสกุลปัจจุบัน)  
         5. นายอ้าย มิ่งวิมาน 
         6. นายตี๋  มิ่งมาลี 
                  7. นายหง  มิ่งวิมาน 
         8. นายอุทิตย์ กันสการ 
         9. นางสายหยุด อินทร์ประสงค์ 
 

2.3.6 ศูนย์บริกำรข้อมูลท่องเที่ยว และศำลำประชำคมของหมู่บ้ำน 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว และศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ 
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2.3.7 วิสัยทัศน์ของหมู่บ้ำน 
                   หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง  

         สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาดี มีการบริหารจัดการที่ดี 
 

2.3.8 ยุทธศำสตร์ของหมู่บ้ำน 
         1. พัฒนาที่ประทับทรงงาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
         2. ชุมชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
         3. พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และระบบบริการ 
         4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
                  5. ชุมชนมีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
 

 2.3.9 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำท้องถิ่น 
                  ประชาชน ใช้ภาษาไทย (ภาคกลาง) และภาษาเขมร เป็นหลักในการสื่อสารของชุมชน 

 

2.3.10 เสน่ห์ของหมู่บ้ำน   
วิถีชนบทที่เรียบง่าย มีน้ าใจไมตรี 

 

2.3.11 ค ำขวัญของหมู่บ้ำน   
หมู่บ้านน่าอยู่ นักสู้โบราณ คู่บ้านที่ประทับ ชงันชนับ อันซอมตรอลทม 

 

 2.3.12 สภำพนิเวศวิทยำ  
         2.3.12.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

             พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของหมู่บ้านแสง์ มีสภาพเป็นที่ราบลาดเอียงไปทาง     
ทิศตะวันออกสู่ประเทศกัมพูชา ซึ่งปริมาณน้ าจากธรรมชาติที่มีอยู่จะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาตลอดจน
ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ประกอบกับสภาพดินเป็นดินดาน เป็นพื้นที่ลาดลุ่ม ลักษณะเป็นดินร่วนปน
ดินทราย ไม่อุ้มน้ า เมื่อถูกน้ าจะละลายทันที ท าให้หน้าดินถูกชะล้างได้ง่าย น้ าจึงมีสีขุ่นไม่ใส พอนาน
ไปแหล่งน้ าจะตื้นเขิน และมีสภาพแห้งแล้ง ท าให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
 

         2.3.12.2 ลักษณะภูมิอำกำศ 
             ภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศน้อย และ       
มีปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ปริมาณน้ าฝนน้อย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

             ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม - กลางเดือนพฤษภาคม 
             ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
             ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคม 

 

         2.3.12.3 ลักษณะของดิน 
             ดิน  มีสภาพเป็นดินด้านที่ไม่อุ้มน้ าไม่เหมาะแก่การเกษตร 
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          2.3.12.4 ลักษณะแหล่งน้ ำ 
             น้ า  สภาพคลองตื้นเขิน ท าให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ า ถึงจะ
มีการขุดสระน้ ามาก แต่สามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากน้ าขุ่นไม่ตกตะกอน 

             สระน้ าบ้านแสง์ กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร 
 

                  2.3.12.5 ลักษณะของต้นไม้และป่ำไม้ 

             ป่าไม ้  ไม่มีสภาพป่า ไม้และภู เขาอยู่ ใน พ้ืนที่ ของหมู่ บ้ าน 
เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากแหล่งธรรมชาติ แต่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะสามารถฟ้ืนฟูการปลูกป่าได้ 

 

 2.3.13 สภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม กำรปลูกพืช กำรเลี้ยงสัตว์   
  บ้านแสง์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท าไร่/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์)  
   - การปลูกพืช     อ้อย / ข้าว   
   - เลี้ยงสัตว์      โค / สุกร / ไก่  
 

2.3.14 ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 มีครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นเพศชาย 309 คน เพศหญิง 322 คน        

รวมประชากรทั้งหมด 631 คน พ้ืนที่อยู่อาศัย 335 ตารางเมตร  
2.3.15 ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
  - ระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
  - สระน้ าบ้านแสง์ 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสง์ 
  - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  
  - โทรศัพท์สาธารณะ / โทรศัพท์ส่วนบุคคล / ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว 
  - ไปรษณีย์สาขาอ าเภอตาพระยา 
 

2.3.16 ข้อมูลด้ำนสังคมของหมู่บ้ำน 
         2.3.16.1 กำรศึกษำ 
             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์ จ านวนเด็กเล็ก 35 คน ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 

จ านวน 1 คน และผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 คน 
             - โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านแสง์ ตั้งอยู่หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวม
ทั้งหมด 232 คน ข้อมูลครูปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 17 คน แยกเป็นจ านวนครูชาย 4 คน 
จ านวนครูหญิง 13 คน เป็นเขตพ้ืนที่ให้บริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านแสง์ และหมู่ 3 บ้านเจียงด า 
อยู่ห่างจากอ าเภอตาพระยา 11 กิโลเมตรราษฎรทั้งสองหมู่บ้านช่วยกันสละทรัพย์และแรงงาน      
เพ่ือสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 27  ตุลาคม พ.ศ.2479 มีจ านวน
นักเรียนชาย 27 คน หญิง 15 คน มีนายสุวรรณ เจริญมาก เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดการเรียนการสอน
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ครั้งแรก มีอุปสรรคอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนพูดภาษาไทยไม่ได้ พูดแต่ภาษาท้องถิ่น (ภาษา
เขมร) ต่อมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้ใช้
ชื่อ “โรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” เมื่อวันที่       
7 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียน ปัจจุบันมี      
นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)            
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 

         2.3.16.2 สำธำรณสุข 
             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสง์ ปัจจุบันมี นายสนอง ศรีตะปัญญะ 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสง์  

             - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแสง์ (อสม.) จ านวน 15 คน  
                 - คณะกรรมการโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     

บ้านแสง์ จ านวน 13 คน 
 

         2.3.16.3 อำชญำกรรม ควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน 

              - คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบ (ชุด ชรบ.) ประจ าหมู่บ้านแสง์ 
จ านวน 17 คน 

              - คณะกรรมการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสัปปะรด) บ้านแสง์ 
จ านวน 26 คน 

 

         2.3.16.4 อำชีพ 

             - คณะกรรมการพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ หมู่ 2 บ้านแสง์ จ านวน 16 คน 
 

2.3.17 ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านแสง์ มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและยังเป็นสิ่งที่     

ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนร่วมกัน และประเพณีซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการรวมความศรัทธารวมพลัง        
ความสามัคคีของคนในชุมชน ส าหรับประเพณีที่ส าคัญของชุมชนจะมาร่วมพร้อมใจกันเพ่ือสร้างพลัง
ความสามัคคี เช่น 

- ประเพณี แซนโฎนตา (เบ็นทม) เป็นประเพณีของคนเชื้อสายเขมร ที่เชื่อถือปฏิบัติ
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ความหมายของค าว่า แซนโฎนตา เป็นค าพูดภาษาเขมร แซน แปลว่า 
ไหว้ โฎนตา แปลว่า ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษทั้งหลาย “พิธีแซนโฎนตา” ก็คือพิธีไหว้บูชา บรรพบุรุษ 
นั้นเอง มีความเป็นมาอย่างมากมาย “เบ็นทม” มาจากภาษาเขมร แปลความหมายว่า “บุญอัน
ยิ่งใหญ่” (สาทใหญ่) คือวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 มีความเชื่อว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่ยมทูตหรือ
ยมโลก ได้ปลดปล่อย วิญญาณผีเปรต ทั้งหมายออกมาตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 10 หรือวัน “เบ็น
ดูจ” แปลว่า บุญเล็ก (สาทเล็ก) เป็นเวลาประมาณที่ยมทูตหรือยมโลก ปล่อยมา ครบเวลาต้องกลับ         
ในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ดังนั้น ก่อนวันที่วิญญาณผีเปรตทั้งหลายจะกลับคือวันแรม 14 ค่ า     
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เดือน 10 จึงมีการท าบุญบูชากราบไหว้ โดยน าสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ มาบูชาไหว้ให้ได้กินให้อ่ิมหน า
ส าราญ และน าติดตัวกลับไปด้วย  

 

ตำรำงที่ 2 ปฏิทินการจัดประเพณี วัฒนธรรมในหมู่บ้านแสง์ 
  

ที ่ ชื่อประเพณี / วัฒนธรรม จ ำนวนครั้ง / ปี ช่วงเวลำที่จัด 
1 บวงสรวงพลับพลาที่ประทับ 1 ครั้ง ประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค. 
2 ประเพณีสงกรานต์ มีการก่อพระเจดีย์

ทราย แห่พระ ท าบุญบ้าน 
1 ครั้ง เดือนเมษายน 

3 ประเพณีเข้าพรรษา 1 ครั้ง ประมาณเดือน กรกฎาคม 
4 มาติกาท าบุญให้ญาติท่ีล่วงลับ 1 ครั้ง ประมาณเดือน สิงหาคม 
5 ประเพณีวันออกพรรษา และแซนโฎนตา 1 ครั้ง ประมาณเดือน ตุลาคม 
6 วันลอยกระทง 1 ครั้ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
7 ลงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 ครั้ง ธันวาคม/มกราคม 
8 วันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง มกราคม 
9 เทศน์มหาชาติ 1 ครั้ง ประมาณเดือน ม.ค. – ก.พ. 

 

                    ประชาชนในหมู่บ้าน มีเอกลักษณ์ของชาวไทยพ้ืนถิ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตใจดีและ
มีความพร้อมในการบริการ 
           - มีศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแสง์ คือ วัดทัพเสด็จ ภายในวัดประกอบด้วย         
พระอุโบสถ รูปเหมือนหลวงพ่อชวน สะดือกลางบ้าน (ดังแสดงในรูปที่ 8) ศาลาปู่ย่า และพลับพลา   
ที่ประทับรัชกาลที่ 9 (ดังแสดงในรูปที่ 9)  

          -  มีศิลปะการละเล่น พ้ืนบ้าน เรือมอันเร ค าว่ า  เรือม แปลว่า  “ร า”  ลู้ ด 
แปลว่า “กระโดด หรือเต้น” อันเร แปลว่า “สาก” ฉะนั้นค าว่า เรือมอันเร หรือ ลู้ดอันเร แปลว่า “ร า
สาก” หรือ “เต้นสาก” 

          เรือมอันเรหรือลูดอันเร เป็นการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่เล่นกันในเดือนห้า 
(แคแจด) ซึ่งถือเป็นวันพักผ่อนประจ าปี ช่วงวันหยุดสงกรานต์มาแต่โบราณ เรียกว่า “งัยตอม”  โดย
ถือเอาวันขึ้น 1 ค่ า เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ชาวบ้านจะพากันหยุดท างาน 2 ช่วง ช่วงแรกหยุด 3 วัน 
วันขึ้น 1 ค่ า ถึง วันขึ้น 3 ค่ า เดือน 5 เรียกว่า “ตอมตู๊จ” ช่วงที่สองหยุด 7 วัน เรียกว่า “ตอมทม” วัน
แรม 1 ค่ าถึงวันขึ้น 7 ค่ า เดือน 5 การหยุดในช่วงที่สองนี้ก่อนจะมีการหยุดพักผ่อน ชาวบ้านจะก่อ
เจดีย์ทรายที่วัดใกล้บ้าน ในวันขึ้น 14 ค่ า พอเช้าวันขึ้น 15 ค่ า ท าบุญตักบาตร หลังจากนั้นก็จะหยุด 
7 วัน ในช่วงนี้เองเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวที่รักใคร่ชอบพอกันได้มาพบประกันด้วยการละเล่น
พ้ืนบ้านที่เรียกว่า “เรือมอันเร” หรือ “ลู้ดอันเร” 

          เหตุที่เรียกการละเล่นนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “ลู้ดอันเร” อาจเป็นเพราะลักษณะการร่าย
ร าที่สนุกสนานครื้นเครงมีท่ากระโดดโลดเต้นเข้ากับจังหวะของสากท่ีกระทบกันเกิดเสียงดังสนุกสนาน
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เพราะสากต าข้าว ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้พยูง ไม้ประดู่ กระทบกันจะเกิดเสียงดัง ปัจจุบันเรือม
อันเร หรือลู้ดอันเร มีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบทั้งด้านท่าร า การแต่งกาย ตลอดจนเพลงที่ใช้ประกอบ 

 

2.3.18 ข้อมูลกำรประกอบอำชีพ 
  อาชีพหลักของครอบครัว 
   อาชีพ เกษตรกรรรม (ท าไร่/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์) 
   อาชีพ ค้าขาย 
   อาชีพ ท างานประจ า/รับราชการ 
   อาชีพ ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
  อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
   อาชีพ เลี้ยงหมู 
   อาชีพ ทอผ้า 
   อาชีพ ถักไม้กวาด – สานตะกร้า – สานพัด  
   ท าปุ๋ยชีวภาพ – น้ ายาอเนกประสงค ์
   การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นแสง์  
  รายได้และรายจ่าย 
   รายได้เฉลี่ยของประชากร จ านวน 35,000 บาท/คน/ปี 
   รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร จ านวน 35,000 บาท/คน/ปี 
  จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มทอผ้า 
   กลุ่มจัดสวน 
   กลุ่มถักไม้กวาด – สานตะกร้า – สานพัด 
   กลุ่มท าน้ ายาอเนกประสงค ์
   กลุ่มเลี้ยงไก่ 
   กลุ่มการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นแสง์ 
  กองทุนในหมู่บ้าน มีจ านวน 5 กองทุน ดังนี้ 
   กองทุน กข.คจ.  มีงบประมาณ 300,000 บาท 
   กองทุนกลุ่มสตรีพัฒนา มีงบประมาณ 400,000 บาท 
   กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ มีงบประมาณ 450,000 บาท 
   กองหมูบ่้านฯ  มีงบประมาณ 2,200,000 บาท 
   กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีงบประมาณ 53,518 บาท 
 

2.3.19 ข้อมูลกำรน ำทุนชุมชนมำสร้ำงมูลค่ำ 
หมู่บ้านมีทุนชุมชน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ ทุน

ธรรมชาติ และทุนทางการ ประกอบด้วย 
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  ทุนมนุษย์ ซึ่งมีปราชญ์ชุมชนหลายสาขาที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้เช่น 
   - ปราชญ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
   - ปราชญ์ด้านเกษตร 
   - ปราชญ์ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร 
   - ปราชญ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ทุนทำงสังคม ได้แก่ 

- วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้าน เช่น งานแซนโฎนตา งานสวดมาติกา               
งานวันผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ 
  ทุนกำยภำพ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  ทุนธรรมชำติ ได้แก่ การปั่นจักรยานชมวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 

ทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนโครงการแก้ไขปัญหา       
ความยากจน (กข.คจ.) กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการต าบล และ      
กลุ่มอาชีพหมู่บ้าน 
  ทุนทำงวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนและชุมชนมีการอนุรักษ์ ได้แก่ 
   - อาหาร ที่ เป็นอาหารพ้ืนถิ่น ที่สะอาดปลอดภัย มีไว้บริการให้กับ
นักท่องเที่ยว เช่น ขนมรังผึ้ง กบยัดไส้ แกงกล้วย น้ าพริกมะเขือพวง แกงเปรอะหน่อไม้ 

- การแต่งกาย ประชาชนในหมู่บ้านมีการอนุรักษ์แต่งกายแบบไทยและ
สากล ทั้งชายหญิง และวัย หนุ่มสาว เด็ก โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังมีการใส่เสื้อไทย และผ้าถุง ส าหรับ
เยาวชน และวัยท างานก็จะแต่งกายตามไทยนิยมหรือในประเพณีต่างๆ 
   - ที่อยู่อาศัย จะเป็นบ้าน รูปทรงต่างๆ แล้วแต่ความนิยมชอบ 

- ประเพณี จะมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตามแต่ละศาสนา เช่น         
แซนโฎนตา สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา รดน้ าด าหัวผู้ ใหญ่ในเทศกาลวันสงกรานต์            
เทศก์มหาชาติ ลอยกระทง และประเพณีอ่ืนๆ ตามศาสนา  
   - ภาษา จะมีภาษาเป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาถ่ินพื้นบ้าน 
   - อาชีพ มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

  - ความเชื่อ คนในชุมชนจะมีความเชื่อในการท าบุญตายายและความเชื่อ
ทางศาสนา 
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รูปที่ 8 สะดือกลางบ้าน (อยู่ภายในวัดทัพเสด็จ) 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 9 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

3.1 กำรเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
 
 สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในชุมชนของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน จากการสัมภาษณ์ผู้น าท้องที่และข้อมูล จปฐ.
ประกอบกัน พบว่า 
 1. ข้อมูลด้านประชากร มีครัวเรือนทั้งหมด 134 ครัวเรือน จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง 
ทั้งหมด 277 คน เพศชาย 112 คน เพศหญิง 165 คน ส าหรับการประกอบอาชีพภายในชุมชน        
จัดอันดับ 3 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปน้อย เกษตรกร-ท านา ร้อยละ 56.32 ก าลังศึกษา        
ร้อยละ 25.27 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 9.03 และประชากรตามช่วงอายุ จัดอันดับ 3 อันดับแรก        
โดยเรียงจากมากไปน้อย ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.24 ช่วงอายุ 50 - 59 ปี ร้อยละ 21.66     
ช่วงอายุ 35 - 49 ปี ร้อยละ 14.80  
  2. ข้อมูลด้านการศึกษา จัดอันดับ 3 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปน้อย ประถมฯ (ป.4,     
ป.7, ป.6) ร้อยละ 61.73 ม.ปลาย (มศ.4 - 5, หรือ ม.4 - 6) ร้อยละ 12.27 ม.ต้น (มศ.1 - 3 หรือ     
ม.1 - 3) ร้อยละ 11.91 
 3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจภาพรวมของหมู่บ้านมีรายได้ 69,088.81 บาท/คน/ปี มีรายจ่าย 
50,910.83 บาท/คน/ปี มีการออม มีหนี้สิน และรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
 4. ข้อมูลด้านสังคม 

    ด้านคนวัยท างานต้องไปท ามาหากินต่างถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป หรือพนักงานโรงงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง และภาคตะวันออก เช่น จังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น ภายใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุอยู่กับหลานๆ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ท านา ปลูกมัน
ส าปะหลัง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 แล้วจะต้องไป
เรียนในตัวอ าเภอตาพระยา โอกาสการได้รับการศึกษามีน้อย เพราะสถาบันการศึกษามีตัวเลือกน้อย
การเดินทางค่อนข้างล าบากไม่มีรถประจ าทาง หมู่บ้านอยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา  
 5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
              เกิดจากสภาพอากาศทางธรรมชาติที่ท าให้ฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นชุมชนยังห่างไกลจาก
แหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา แหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น และการขุดเจาะน้ าบาดาลไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
น้ าขุ่น ไม่พบตาน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าจึงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค ทั้งนี้ชุมชน
ได้พยายามหารือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เข้ามาแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยการวาง
ท่อจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือขุดเจาะน้ าใช้งบประมาณที่ค่อยข้างสูง อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านแสง์      
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เป็นดินดาน ท าให้พืชดูดกินธาตุอาหารและน้ าได้น้อย และมีการใช้สารเคมีบริเวณหมู่บ้าน น้ าไม่ซึมลง
สู่พ้ืนดินเท่าที่ควร และชุมชนพบปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งให้ลงถังหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด 
เกิดจากประชาชนภายในชุมชนและบุคคลภายนอกขาดจิตส านึก ความมักง่ายของบุคคล และรถขาย
สินค้าท่ีเข้ามาภายในชุมชน 

ด้านคนอยู่ ในศีลในธรรม ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เล่นการพนัน แทงหวย พบว่า เป็น      
หมู่บ้านรักษาศีลห้าของต าบล เป็นชุมชนคุณธรรม มีวัด 1 แห่ง (วัดทัพเสด็จ) มีการท ากิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีเป็นประจ าทุกวัน และจะไปท าบุญที่วัดช่วงที่มีวันส าคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และวันนักขัตฤกษ์ ไม่มีการเล่นพนันโดยเฉพาะงานศพปลอดเหล้าและการพนัน  

สรุปจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หมู่บ้านแสง์ หมูที่ 2 เป็นหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข มีวิถีชีวิต      
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านเชิงประวัติศาสตร์ของการเสด็จเยี่ยมราษฎร 
จ านวน 2 ครั้งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกลชิดกันระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านเนื่องด้วยเป็นเครือญาติกัน       
สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล และมีประเพณี “แซนโฎนตา” ของชาวไทยเชื้อสายเขมร มีวัฒนธรรม
ประเพณีสืบทอดมาตั้งแตบ่รรพบุรุษมาแต่โบราณ การจัดท าบายศรีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ  

 

3.2 กำรเรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรชุมชน 
 

กระบวนการศึกษาประเด็นการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชนจากประสบการณ์
จริงในพ้ืนที่ของผู้วิจัย ได้ด าเนินการในวิธีการส ารวจข้อมูลบริบทชุมชนด้านต่างๆ ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมแบบส ารวจข้อมูลชุมชนด้านต่างๆ (ยึดที่ครัวเรือนเป็นส าคัญ) เพ่ือใหได้ข้อมูลแต่ละบริบท     
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านประชากร ด้านอาชีพแต่ละครัวเรือน ด้านศาสนา ด้านสังคม ด้านการศึกษา 
ด้านรายได ้ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการประสานงานเข้าพ้ืนที่เพ่ือแนะน าตัวของ
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ด าเนินการจัดท า
เอกสารเพ่ือส ารวจข้อมูลชุมชน โดยประสานงานกับผู้น าท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เพ่ือขออนุญาต   
เข้าพ้ืนที่ในการส ารวจข้อมูลของชุมชน (ท าการนัดหมายวัน เวลา สถานที่) ในการด าเนินงานดังกล่าว
ข้างต้น 

หลังจากนั้นผู้วิจัยเดินทางลงพ้ืนที่ชุมชนตามที่ได้นัดหมายไว้ข้างต้น โดยประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านแสง์ สมาชิกในชุมชน ด้วยวิธีศึกษาหลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การตั้ง
ประเด็นค าถาม แบบสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมแบบมีส่วนร่วมหารือ ตลอดจนศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิที่ปรากฏไว้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการอ าเภอตาพระยา ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตาพระยา ซึ่งกระบวนการเรียนรู  
ของโครงการดังกล่าว สามารถก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกปัญหา หาสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา
ของครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่รอบด้านน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 
สอดคล้องตรงตามความต้องการและบริบทของชุมชน   
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3.3 กำรวิเครำะห์ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ำนแสง์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ชุมชน และ SWOT 
 

จากการวิเคราะห์ชุมชนผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ SWOT ในการวิเคราะห์ชุมชน ทั้งนี้            
ไดด้ าเนินการใช้เครื่องมือ ต้นไม้ปัญหา เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นชุมชน วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และ
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนก่อน แล้วสรุปข้อมูลที่ได้ลงในเครื่องมือ  SWOT เพ่ือน าไปสู่แผน    
การพัฒนาชุมชนต่อไป 

3.3.1 ต้นไม้ปัญหำ 
 

 
 

รูปที่ 10 ต้นไม้ชุมชน 
 

ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ในการลงพ้ืนที่ส ารวจและท าความเข้าใจ
ถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชน ชุมชนได้สะท้อนปัญหาออกมาหลายประเด็น ได้แก่ รายรับต่ า รายจ่ายสูง 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ยาเสพติด และการพนัน ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ า และปัญหามี
หนี้สินในบางครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกปัญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ขึ้นมาเป็นปัญหาหลักในชุมชน 
เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหากับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป โดยสามารถสรุปข้อมูลได้
ดังนี้ 

ผล : ผลกระทบ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

รำก : สำเหตุของปัญหำ 
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 3.3.1.1 ปัญหำด้ำนน้ ำ 
           สำเหตุ เกิดจากสภาพอากาศทางธรรมชาติที่ท าให้ฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นชุมชน

ยังห่างไกลจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา แหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น และการขุดเจาะน้ าบาดาลไม่
ได้ผลเท่าที่ควร น้ าขุ่น ไม่พบตาน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าจึงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ อุปโภค
บริโภค ทั้งนี้ชุมชนได้พยายามหารือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เข้ามาแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขด้วยการวางท่อจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือขุดเจาะน้ าใช้งบประมาณที่ค่อยข้างสูง  

           ส่งผลกระทบ ไม่สามารถท าให้ชุมชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ส่งผลไปยังการ
ประกอบอาชีพท าให้ไม่มีรายได้อย่างเต็มที่  ผลผลิตการเกษตรตกต่ าไม่ได้ผลเต็มที่จากการ             
ขาดแคลนน้ า 

           ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ า ปรับปรุงพื้นที่รับ
น้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมากๆ และค้นหาแหล่งขุดเจาะน้ าบาดาล ให้สามารถใช้ได้ผลระยะ
ยาว รวมถึงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าแหล่งใหม่ให้ชุมชนมีจ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

3.3.1.2 ปัญหำด้ำนดิน 
          สำเหตุ ดินบริเวณหมู่บ้านแสง์เป็นดินดาน ท าให้พืชดูดกินธาตุอาหารและน้ า    

ได้น้อย และมีการใช้สารเคมีบริเวณหมู่บ้าน น้ าไม่ซึมลงสู่พื้นดินเท่าที่ควร   
          ส่งผลกระทบ ท าให้ได้ผลผลิตที่ต่ า รายได้จากผลผลิตลดลงและขาดทุน  
          ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการพัฒนาจัดการดินบริเวณบ้านแสง์ให้

สามารถปลูกพืชได้ผลิตมากขึ้น และมีการอบรมการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินหรือวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองไม่ต้องพ่ึงพาสารเคมี 

3.3.1.3 ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย) 
          สำเหตุ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งให้ลงถังหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด เกิดจาก

ประชาชนภายในชุมชนและบุคคลภายนอกขาดจิตส านึก ความมักง่ายของบุคคล และรถขายสินค้าที่
เข้ามาภายในชุมชน  

          ส่งผลกระทบ ท าให้ชุมชนไม่น่ามอง ไม่สะอาด ไม่มีความเจริญตา สร้างมลพิษ
ให้แก่ชุมชน และส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆ  

          ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ สร้างมาตรการเด็ดขาดภายในชุมชน มีการติดป้าย
ประกาศกฎระเบียบของชุมชน มีกระบวนการสร้างจิตส านึกลดความเห็นแก่ตัว  
         3.3.1.4 ปัญหำด้ำนรำยได้ และทุนประกอบอำชีพ 

           สำเหตุ การศึกษาน้อย มีอาชีพเดียวไม่มีอาชีพอ่ืนรองรับ ไม่มีความรู้ทักษะการ
ประกอบอาชีพเสริมขาดแหล่งทุน มีหนี้สิน ไม่มีแหล่งตลาดให้จ าหน่ายและกระจายสินค้า ผลิตผลิต
ตกต่ า ภัยแล้ง ดินไม่สมบูรณ์ แหล่งน้ าไม่เพียงพอ 

           ส่งผลกระทบ ท าให้ไม่มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็นหนี้สิน
เพ่ิมข้ึน สมาชิกในครอบครัว ไม่สามารถเรียนสูงได้แล้วจึงส่งผลเป็นลูกโซ่รุ่นสู่รุ่น  
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           ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการแหล่งทุนเพ่ิมเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 
ต้องการทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ต้องการแหล่งตลาดในการจ าหน่ายและ
กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้องการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้มีจุดเด่นและต่อยอดได้  

3.3.1.5 ปัญหำด้ำนสังคม (ยำเสพติด) 
              สำเหตุ เกิดจากเด็กและเยาวชนอยากลอง เพ่ือนชวน และหมู่บ้านติดกับ

ชายแดนเพื่อนบ้าน 
          ส่งผลกระทบ ท าให้เด็กและเยาวชนหลงผิด ขาดโอกาสการก้าวหน้าในชีวิต และ

เกิดปัญหา เป็นภาระของสังคม ชุมชน และครอบครัว   
          ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ชุมชนมีการตักเตือน ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิก    

ในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ผู้น าชุมชนมีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขอย่างเด็ดขาด มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด มีการ
รณรงค์ต่อต้าน และตรวจสอบการเข้ามาจากภายนอกหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

รูปที่ 11 กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแสง์ 
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 3.3.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน กำรวิเครำะห์ข้อมูลหมู่บ้ำนด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส และอุปสรรค 

3.3.2.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 12 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1. ชุมชนมีควำมสำมัคคี ชำวบำ้นให้ควำมร่วมมือต่อกำรท ำ
กิจกรรมในทุกคร้ัง ให้ควำมร่วมมือเต็มท่ีทุ่มเท ร่ำงกำยและจิตใจ 
เพ่ือจะให้ได้งำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้น ำชุมชน มีควำมเป็นผูน้ ำมีควำมเสยีสละต่องำนในหน้ำที่ 
ตั้งใจท ำงำนเพ่ือชุมชน 
3. กำรช่วยเกื้อกูลกันในสังคมชำวบ้ำน จะอำศัยและพ่ึงพำกัน   
อยู่กับฉันพ่ีน้อง จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงท ำให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ชุมชนบ้ำนแสง์ เป็นชุมชนไม่ค่อยใหญ่ มีกำรรวมกลุ่มเป็น
สัดส่วนเหมำะแก่กำรส่งเสริมพัฒนำในทุกมิติ 
5. ชุมชนบ้ำนแสง์ มีทุนศักยภำพของชุมชนหลำกหลำย 

1. สภำพทำงเศรษฐกิจของชุมชนยังไม่ดีเท่ำที่ควร คือ 
ชำวบ้ำนแสง์ มีอำชีพท ำนำ ซึ่งต้องอำศัยน้ ำจำกฝน ท ำให้
ประสบปัญหำขำดทุนจำกกำรประกอบอำชีพ และเกิดเป็น
หนี้สินภำคครัวเรือน 
2. แหล่งน้ ำมีน้อย และสภำพภูมิอำกำศอ ำเภอตำพระยำ 
อำกำศร้อนและแห้งแลง้ ไม่มภีูเขำ ไมม่ีป่ำไม ้
3. ประชำชนในชมุชนไม่ค่อยมีอำชีพเสริมหลังฤดเูก็บ
เกี่ยว 
4. ประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะไม่ค่อยด ีจึงได้รับกำรศึกษำ      
ไม่ค่อยสูง 
5. พื้นที่อยู่ห่ำงไกลควำมเจรญิมำก 

1. จังหวัดสระแก้ว มีนโยบำยพัฒนำเมืองแห่ง
ควำมสุขด้วยวิถีพอเพียง และหมู่บ้ำนเป็นหมู่บ้ำน
รอยเสด็จฯ สำมำรถให้โอกำสในกำรพัฒนำและ
สนับสนุนทั้ ง ด้ำนเศรษฐกิจ ชุมชนคุณธรรม 
สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อมได้ 
2. มีหน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือทั้งภำครัฐ เช่น 
หน่วยเฉพำะกิจของ ตชด. ซ่ึงได้เข้ำมำร่วมพัฒนำ
และควำมปลอดภัยให้กับชุมชน 

1. ค่ำครองชีพสูง รำคำสินค้ำแพง ประชำชน
มีปัญหำหนี้สินมำก 
2. สมำชิกในชุมชนยังขำดควำมรู้ในด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรด ำ เนิน
ชีวิตประจ ำวันไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์โลก 
3. กำรจัดสรรงบประมำณของภำครัฐน้อย  
 

T 
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3.4 แผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในพื้นที่ 
 

 
รูปที่ 13 แผนการด าเนินงานของโครงการในพ้ืนที่ 

 

3.5 แผนกำรพัฒนำชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ำนแสง์ ระยะ 3-5 ปี 
                    แผนการด าเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว      
ระยะ 3-5 ปี (ดังแสดงในตารางที่ 3) 

ตำรำงท่ี 3 แผนการพัฒนาชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ระยะ 3-5 ปี 
 

โครงกำร 
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 

โครงกำรสร้ำงอำชีพและเพิ่มรำยได้ในครัวเรือนจำกกำรเลี้ยง
ไหมอีรี่ และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกไหมอีรี่ เพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตชุมชนบ้ำนแสง์ หมู่ที่ 2 ต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอ   
ตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 

     

โครงกำรเสริมสร้ำงพลังกลุ่มแปรรูปไหมอีรี่ ชุมชนบ้ำนแสง์ 
หมู่ที่ 2 ต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว      
เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรรวมกลุ่มและต่อยอดพลังกำรผลิตให้
สูงขึ้น  

     

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปไหมอีรี่ ขยำยก ำลัง       กำร
ผลิต และขยำยกำรตลำดให้รองรับผลิตภัณฑ์จำกไหมอีรี่ 
ชุมชนบ้ำนแสง์ หมู่ที่ 2 ต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ 
จังหวัดสระแก้ว 

     

โครงกำรเสริมสร้ำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์แปร
รูปไหมอีรี่ ชุมชนบ้ำนแสง์ หมู่ที่ 2 ต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอ       
ตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มรำยได้     
ให้กับกลุ่มมำกขึ้น 

     

 
 
 

ส ารวจและศึกษา
บริบทของพื้นที่

ประชุม หาแนว
ร่วมกับชุมชน

น าเสนอโครงการ
ขออนุมัติ

ด าเนินโครงการสรุปโครงการ  
และประเมินผล

ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
และพบปะชุมชน

ต่อเนื่อง
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3.6 แผนกำรด ำเนินกำรโครงกำรในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ำนแสง์  
                    แผนการด าเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว         
ในระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 (ดังแสดงในตารางที่ 4) 
ตำรำงท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว         
ในระยะที่ 1 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้ลงพื้นที่ 
1 ลงพื้นที่ส ารวจและศึกษาบริบทชุมชน 

พบปะผู้น าท้องที่ สมาชิกในชุมชน 
24 ม.ค.62 อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ 

อาจารย์วราวุฒิ ค าพานุช 

อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร 
อาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง 
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 

2 ประชาคมจัดท าข้อมูลชุมชนโดยใช้
เครื่องมือ 1 ชนิด คือ ต้นไม้ปัญหา เพ่ือให้
ได้ข้อค้นพบปัญหาของชุมชน 

5 ก.พ.62 อาจารย์วราวุฒิ ค าพานุช 
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 

    
 

ตำรำงที่ 5 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว         

ในระยะที่ 2 
 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ  

สร้างความมุ่งมั่นแก่ครัวเรือน และสร้างแรงบันดาลใจ  
ในการเพิ่มรายได้จากอาชีพรอง 

28 พ.ค.62 อ.วรำวุฒิ ค ำพำนุช 

2 จัดท าแผนด าเนินงานและข้อตกลงร่วมกันในการด าเนิน
โครงการระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน ครัวเรือน
เป้าหมาย และคณะท างาน  

10 มิ.ย.62 อ.วรำวุฒ ิค ำพำนุช 
อ.เทอดเกียรติ  แก้วพวง       

 
3 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไหมอีรี่ และกองทุน
กลุ่มไหมอีรี่ บ้านแผ่นดินเย็น ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร  
จ.สระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 

11 มิ.ย.62 อ.วรำวุฒิ ค ำพำนุช 
อ.เทอดเกียรติ แก้วพวง 
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ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
4 ประสานงานจัดหาพ้ืนที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา 

รวบรวมวัตถุดิบ อุปกรณ์ส าหรับใช้การอบรม 
22 – 23  
มิ.ย.62  

อ.วรำวุฒิ ค ำพำนุช 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 เรื่อง 
เรื่อง การเลี้ยงไหมอีรี่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดักแด้ 
เรื่อง การฝึกอบรมการดึงเส้นไหมอีรี่ ด้วยเครื่อง MC และ 
การย้อมสีธรรมชาติ 

 

20 มิ.ย.62 อ.วรำวุฒิ ค ำพำนุช 
อ.เทอดเกียรติ แก้วพวง 

6 สนับสนุน ช่วยเหลือการออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมโลโก้ 
จ านวน 5 ชิ้น และตราสัญลักษณ์บ้านแสง์ จ านวน 1 ชิ้น  
และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน 
จ านวน 1 ชิ้น 

1 - 30 มิ.ย.62 อ.วรำวุฒิ ค ำพำนุช 

7 ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการและสรุป
ประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 7 ครั้ง หลังเสร็จสิ้น
โครงการ  
- ประชุมติดตาม สอบถามปัญหาและแก้ไขปัญหา  
จ านวน 1 ครั้ง 
- ติดตามผลการแก้ไขปัญหา จ านวน 1 ครั้ง 
- ติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 1 ครั้ง 
- ติดตามเติมเต็มความมุ่งมั่นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย  
จ านวน 1 ครั้ง 
- ติตดามผลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการด าเนิน
กิจกรรมให้เกิดประสิทธิผล จ านวน 1 ครั้ง 
- ติตดามและประเมินผลด้านคุณภาพชีวิต และรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 1 ครั้ง 
- ประชุมสรุปผลโครงการด าเนินงาน จ านวน 1 ครั้ง 

24, 26 - 30 
มิ.ย.62 -  
1 ก.ค.62 

อ.วรำวุฒิ ค ำพำนุช 

8 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร และจัดท ำ
บทควำมเรื่องเล่ำควำมส ำเร็จ 

30 มิ.ย.62 อ.วรำวุฒิ ค ำพำนุช 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพ้ืนที่  

(Action Learning) 
 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของ
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่ให้กับ   
กลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย   
4)  เพ่ือลดปัญหาด้านหนี้สินให้กับชุมชน/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย และ 5)  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งจากการลงพ้ืนที่และส ารวจ   
ศึกษาบริบทชุมชน จัดเก็บเอกสาร รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน และด าเนินการแก้ไขปัญหา      
ในพ้ืนที่ สามารถสรุปผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action 
Learning) ได้ดังนี้ 

  
4.1 กำรลงพื้นที่ส ำรวจและศึกษำบริบทของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ำนแสง์  

 
      ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและศึกษาบริบทของชุมชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562      

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแสง์ และบริเวณโดยรอบของชุมชน (ดังแสดงในรูปที่ 14 การลงพ้ืนที่ส ารวจ
และศึกษาบริบทของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ พบปะละลายพฤติกรรม และ
ชี้แจงการท างานร่วมกันในยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนระหว่างผู้น าท้องที่และสมาชิกในชุมชน
ส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

      - หมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ของส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

      - หมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านชุมชนคุณธรรมของส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสระแก้ว 

      - หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ และมีสถานที่ที่ส าคัญหลายแหล่งภายในชุมชน 
เช่น หลุมหลบภัย (ใช้ในยามสงคราม), วัดทัพเสด็จ, พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 9 เป็นต้น 

      - หมู่บ้าน อยู่ติดชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ประเทศกัมพูชา) ห่างไกลความ
เจริญ มีการค้าระหว่างกันทั้งสองประเทศ มีการสืบเชื้อสายระหว่างกันไทย – กัมพูชา  

      - วัยหนุ่มสาว หรือวัยผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ออกจากหมู่บ้านไปท างานนอกพ้ืนที่ต่างจังหวัด 
การท าโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้าง รับเหมา ภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกับวัยเด็ก หลานๆ  

      - อาชีพของสมาชิกในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ท านา ปลูกมัน
ส าปะหลัง ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป 
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      - การพัฒนาอาชีพต่างๆ มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้และการสนับสนุนเป็น
ประจ า แต่ด้วยพ้ืนที่ห่างไกลการเดินทาง และการจัดจ าหน่ายสินค้ายังไม่มีตลาดรองรับ ส่งเสริมให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

      - สมาชิกในชุมชน มีความสมัครสมานสามัคคีในการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน และมีความร่วมมือเป็นอย่างดี 

      - มีแหล่งทุนศักยภาพภายในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ , 
ความสามารถการทอผ้า, ความสามารถการท าอาหาร – น้ าพริก, ความสามารถการขับร้องและ
การละเล่นพื้นบ้าน 

      - ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ท าไว้แต่เดิม อาทิ น้ าพริกกะสัง, เสื่อต้นกก, พัดต้นกก, ดอกไม้
ประดิษฐ์, ต้นแสง์แปรรูป, น้ ายาปรับผ้านุ่ม, สบู่, ไม้กวาด, ผ้าขาวม้า, โสร่ง, หมอนฟังทอง เป็นต้น  

      - มีสถานศึกษาชื่อ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล    
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

      - หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องทุกปี ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
      - ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้, แหล่งน้ า, ภูเขา เป็นต้น 
 

รปูท่ี 14 ภาพรวมของการลงพ้ืนที่ส ารวจและศึกษาบริบทของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 
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4.2 ผลสรุปควำมต้องกำรในกำรพัฒนำพื้นที่ ยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนของ
ชุมชนต่อหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน 5 อันดับควำมส ำคัญ 

 
     - ควำมต้องกำรแก้ปัญหำอันดับที่ 1 ด้ำนแหล่งน้ ำ คือ ต้องการใหมีขุดลอกคูคลอง

หรือแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน หรือให้มีการสร้างเขื่อนบริเวณเขารัง ส ารวจการขุดน้ าบาดาล มีการบริหาร
จัดการน้ าหรือผันน้ ามาจากห้วยยาง หรือคลองสโตน ซ่ึงเป็นแหล่งน้ าที่ไม่ห่างไกลจากชุมชน หรือสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือการอุปโภคบริโภคในชุมชน  

     - ควำมต้องกำรแก้ปัญหำอันดับท่ี 2 ด้ำนดิน คือ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ส ารวจหรือให้ความรู้การพัฒนาดินดานแก่สมาชิกในชุมชน 

     - ควำมต้องกำรแก้ปัญหำอันดับที่ 3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนให้เพ่ิมขึ้น และให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ไม่น าไปทิ้งตามข้างถนนสาธารณะ  

     - ควำมต้องกำรแก้ปัญหำอันดับที่ 4 ด้ำนรำยได้ – ส่งเสริมอำชีพ คือ สมาชิกใน
ชุมชนมีความต้องการอาชีพเสริมมีการส่งเสริมทักษะ ความรู้ มีตลาดรับรองผลผลิต และสถานที่    
การส่งออก จัดจ าหน่าย อย่างชัดเจนพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันตองการ     
ได้ รับการสนับสนุนต้นทุนการผลิต เชน พันธุ์ไหมอีรี่ , พันธุ์แพะ, พันธุ์โค และพันธุ์พืช เป็นต้น            
เพ่ือจ าหน่ายและการด ารงชีพในครัวเรือน  

     - ควำมต้องกำรแก้ปัญหำอันดับที่ 5 ด้ำนผู้สูงอำยุ – เยำวชน คือ ต้องการให้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เช่น สถานศึกษา
ขั้นสูงขึ้น, การคมนาคม, แหล่งฝึกอาชีพ เป็นต้น  

 

4.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนหมู่ที่ 2 บ้ำนแสง์ 

 
          การด าเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนหมูที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินงาน
ตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้อย่างครบถ้วน โดยขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10 เป็นการด าเนินงานของ
โครงการฯ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามข้อที่ 1 – ข้อที่ 5 อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่ส ำรวจและศึกษำบริบทพื้นที่ของชุมชน พบปะผู้น ำท้องที่ 
และสมำชิกในชุมชน  
  ผู้วิจัย ได้รับการดูแลและต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้น าท้องที่ และสมาชิกในชุมชน    
ในการน าเยี่ยมชมหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน แนะน าสถานที่ที่ส าคัญต่างๆ ของหมู่บ้าน (ดังแสดงใน   
รูปที่ 15 ลงพ้ืนที่ส ารวจและศึกษาบริบทพ้ืนที่ของชุมชน พบปะผู้น าท้องที่ และสมาชิกในชุมชน) 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำกระบวนกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group)  
 ผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (focus group) ได้ข้อ

ค้นพบปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบ (ดังแสดงในรูปที่ 16 กระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหำด้ำนน้ ำ 
           สำเหตุ เกิดจากสภาพอากาศทางธรรมชาติที่ท าให้ฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นชุมชน

ยังห่างไกลจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา แหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น และการขุดเจาะน้ าบาดาลไม่
ได้ผลเท่าที่ควร น้ าขุ่น ไม่พบตาน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าจึงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ อุปโภค
บริโภค ทั้งนี้ชุมชนได้พยายามหารือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เข้ามาแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขด้วยการวางท่อจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือขุดเจาะน้ าใช้งบประมาณที่ค่อยข้างสูง  

           ส่งผลกระทบ ไม่สามารถท าให้ชุมชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ส่งผลไปยังการ
ประกอบอาชีพท าให้ไม่มีรายได้อย่างเต็มที่  ผลผลิตการเกษตรตกต่ าไม่ ได้ผลเต็มที่จากการ             
ขาดแคลนน้ า 

           ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ า ปรับปรุงพื้นที่รับ
น้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมากๆ และค้นหาแหล่งขุดเจาะน้ าบาดาล ให้สามารถใช้ได้ผลระยะ
ยาว รวมถึงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าแหล่งใหม่ให้ชุมชนมีจ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

2. ปัญหำด้ำนดิน 
          สำเหตุ ดินบริเวณหมู่บ้านแสง์เป็นดินดาน ท าให้พืชดูดกินธาตุอาหารและน้ า    

ได้น้อย และมีการใช้สารเคมีบริเวณหมู่บ้าน น้ าไม่ซึมลงสู่พื้นดินเท่าที่ควร   
          ส่งผลกระทบ ท าให้ได้ผลผลิตที่ต่ า รายได้จากผลผลิตลดลงและขาดทุน  
          ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการพัฒนาจัดการดินบริเวณบ้านแสง์ให้

สามารถปลูกพืชได้ผลิตมากขึ้น และมีการอบรมการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินหรือวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองไม่ต้องพ่ึงพาสารเคมี 

3. ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย) 
          สำเหตุ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งให้ลงถังหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด เกิดจาก

ประชาชนภายในชุมชนและบุคคลภายนอกขาดจิตส านึก ความมักง่ายของบุคคล และรถขายสินค้าที่
เข้ามาภายในชุมชน  

          ส่งผลกระทบ ท าให้ชุมชนไม่น่ามอง ไม่สะอาด ไม่มีความเจริญตา สร้างมลพิษ
ให้แก่ชุมชน และส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆ  

          ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ สร้างมาตรการเด็ดขาดภายในชุมชน มีการติดป้าย
ประกาศกฎระเบียบของชุมชน มีกระบวนการสร้างจิตส านึกลดความเห็นแก่ตัว  
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      4. ปัญหำด้ำนรำยได้ และทุนประกอบอำชีพ 
           สำเหตุ การศึกษาน้อย มีอาชีพเดียวไม่มีอาชีพอ่ืนรองรับ ไม่มีความรู้ทักษะการ

ประกอบอาชีพเสริมขาดแหล่งทุน มีหนี้สิน ไม่มีแหล่งตลาดให้จ าหน่ายและกระจายสินค้า ผลิตผลิต
ตกต่ า ภัยแล้ง ดินไม่สมบูรณ์ แหล่งน้ าไม่เพียงพอ 

           ส่งผลกระทบ ท าให้ไม่มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็นหนี้สิน
เพ่ิมข้ึน สมาชิกในครอบครัว ไม่สามารถเรียนสูงได้แล้วจึงส่งผลเป็นลูกโซ่รุ่นสู่รุ่น  

           ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการแหล่งทุนเพ่ิมเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 
ต้องการทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ต้องการแหล่งตลาดในการจ าหน่ายและ
กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้องการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้มีจุดเด่นและต่อยอดได้  

5. ปัญหำด้ำนสังคม (ยำเสพติด) 
              สำเหตุ เกิดจากเด็กและเยาวชนอยากลอง เพ่ือนชวน และหมู่บ้านติดกับ

ชายแดนเพื่อนบ้าน 
          ส่งผลกระทบ ท าให้เด็กและเยาวชนหลงผิด ขาดโอกาสการก้าวหน้าในชีวิต และ

เกิดปัญหา เป็นภาระของสังคม ชุมชน และครอบครัว   
          ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ชุมชนมีการตักเตือน ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิก    

ในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ผู้น าชุมชนมีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขอย่างเด็ดขาด มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด มีการ
รณรงค์ต่อต้าน และตรวจสอบการเข้ามาจากภายนอกหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 
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รูปที่ 16 กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 
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ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจงรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น       

เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนบ้ำนแสง์ หมู่ที่ 2 ต ำบล    
ทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 

ได้จัด “ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข  
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรม
ย่อย ดังนี้ 1) บรรยายหัวข้อ แนวคิดความส าคัญของ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ” ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง/วิธีการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ และสรุปแนว
ทางการด าเนินงานก้าวต่อไป โดย อาจารย์วราวุฒิ ค าพานุช ผู้รับผิดชอบโครงการ 2) สร้างความมุ่งมั่น
แก่ครัวเรือน สร้างแรงบันดาลใจในการเพ่ิมรายได้จากอาชีพรอง และแลกเปลี่ยนและซักถามเพ่ือท า
ความเข้าใจรายละเอียดการด าเนินงาน โดย คุณรัชนีกร ช านาญ เกษตรกรผู้ริเริ่มการเลี้ยงไหมอีรี่ 
จังหวัดสระแก้ว (ดังแสดงในรูปที่ 17 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ) 
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รูปที่ 17 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมจัดท ำแผนด ำเนินงำนและข้อตกลงร่วมกันในกำรด ำเนิน
โครงกำรระหว่ำงคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ครัวเรือนเป้ำหมำย และคณะท ำงำน 

ได้จัด “ประชุมจัดท าแผนด าเนินงานและข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินโครงการ
ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย และคณะท างาน” วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอ       
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 1) บรรยายหัวข้อ การจัดท าแผนด าเนินงานของ
โครงการฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินโครงการฯ และจัดท าข้อตกลงร่วมกันในการด าเนิน
โครงการระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย และคณะท างาน โดย อาจารย์วราวุฒิ   
ค าพานุช ผู้รับผิดชอบโครงการ 2) คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มการเลี้ยงไหมอีรี่ บ้านแสง์      
หมู่ที่ 2 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสายหยุด   อินทร์ประสงค์   เป็น  ประธาน 
2. นางพลอย   อินทร์ประสงค์   เป็น  รองประธาน 
3. นางสาวสุมาลี  มั่นจิตร์   เป็น  เหรัญญิก 
4. นางสาวสวัย  ดีเอ้ือน    เป็น  เลขานุการ 
5. นางสาวใสคู   มิ่งมาลี    เป็น  กรรมการ 
6. นางสาวละมุล  ดีจรัส    เป็น  กรรมการ 
7. นางบุญจีน   มิ่งวิมาน   เป็น  กรรมการ 
8. นางสาวสุภาพรณ์  บุญเจียม   เป็น  กรรมการ 
9. นางสาวสงวนศรี  ดีนวน    เป็น  กรรมการ 
10. นางเนิน   มั่นจิตร   เป็น  กรรมการ 
11. นางสาวน้อย  ชะมาประโคน   เป็น  กรรมการ 
12. นางสาวดวงจันทร์  หอมตอง   เป็น  กรรมการ 
13. นางติม  กันสการ   เป็น  กรรมการ 
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และลงนามข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินโครงการระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ครัวเรือนเป้าหมาย และคณะท างาน (ดังแสดงในรูปที่ 18 ประชุมจัดท าแผนด าเนินงานและข้อตกลง
ร่วมกันฯ) 
         
 

                 
   
        
 

   
 
 
 
 
 

    
 

 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 ประชุมจัดท าแผนด าเนินงานและข้อตกลงร่วมกันฯ 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
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ขั้นตอนที่ 5 ศึกษำดูงำน ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ฟำร์มไหมอีรี่ และกองทุนกลุ่มไหมอีรี่ 
บ้ำนแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ต ำบลแซร์ออ อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทำงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

ได้จัด “ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไหมอีรี่  และกองทุนกลุ่มไหมอีรี่        
บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ” วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 
18.00 น. ณ บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรม
ย่อย ดังนี้ คุณรัชนีกร ช านาญ เกษตรกรผู้เริ่มต้นเลี้ยงไหมอีรี่ จังหวัดสระแก้ว และคุณร าไพ ค าพิพัฒน์ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม พืช ผัก สมุนไพร บ้านหนองน้อยโนนตาเทิบ เลขที่ 65         
หมู่ที่ 11 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (เครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ
ในการเลี้ยงไหมอีรี่) เป็นวิทยากรบรรยาย และดูงานในพ้ืนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไหมอีรี่ และ
กองทุนกลุ่มไหมอีรี่ บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว           
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 24 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับ “กระบวนการ 
ขั้นตอนการ และวิธีการเลี้ยงไหมอีรี่” และ “การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ” (ดังแสดง
ในรูปที่ 19 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไหมอีรี่ และกองทุนกลุ่มไหมอีรี่  บ้านแผ่นดินเย็น    
หมู่ที่ 9 ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว) 
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รูปที่ 19 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไหมอีรี่ และกองทุนกลุ่มไหมอีรี่ บ้านแผ่นดินเย็น     
หมู่ที่ 9 ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 

ขั้นตอนที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรเลี้ยงไหมอีรี่และกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกดักแด้” และ “กำรฝึกอบรมกำรดึงเส้นไหมอีรี่ ด้วยเครื่อง MC และกำรย้อมสี
ธรรมชำติ 

ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงไหมอีรี่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ดักแด้” และ “การฝึกอบรมการดึงเส้นไหมอีรี่ ด้วยเครื่อง MC และการย้อมสีธรรมชาติ” วันพฤหัสบดี
ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบล
ทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ คุณรัชนีกร ช านาญ เกษตรกรผู้
เริ่มต้นเลี้ยงไหมอีรี่ จังหวัดสระแก้ว และคุณร าไพ ค าพิพัฒน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม 
พืช ผัก สมุนไพร บ้านหนองน้อยโนนตาเทิบ เลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว (เครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงไหมอีรี่) เป็นวิทยากรบรรยาย 
และฝึกปฏิบัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน กิจกรรม
ประกอบด้วย การบรรยายและสาธิตการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ “การปลูกพืชอาหาร การเลี้ยงและ
ผลิตไหมอีรี่อย่างถูกวิธี” “การต้มฟอกกาวและปั่นเส้นไหมอีรี่” “การย้อมสีธรรมชาติ” “แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่” และพบปะเครือข่ายผู้ผลิตไหมอีรี่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
เลี้ยงและผลิตไหมอีรี่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนที หวลประไพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพ
เสด็จ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย และในวันดังกล่าวคณะกรรมการติดตามผล
การด าเนินโครงการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาโครงการฯ ให้เกิด
ความยั่งยืน (ดังแสดงในรูปที่ 20 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 
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รูปที่ 20 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนหมู่ที่ 2 บา้นแสง ์ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวดัสระแก้ว 48 

 

ขั้นตอนที่ 7 ประสำนงำนจัดหำพื้นที่ สถำนที่ด ำเนินกำร จัดหำ รวบรวมวัตถุดิบ
ส ำหรับกำรเตรียมกำรเลี้ยงไหมอีรี่ 

ประสานงานจัดหาพ้ืนที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบส าหรับการ
เตรียมการเลี้ยงไหมอีรี่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ณ บ้าน
แสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยไดล้งพื้นที่พบปะชุมชนประสานงาน
ในการเตรียมการพ้ืนที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบส าหรับการเตรียมการเลี้ยงไหมอีรี่ 
แต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ (ดังแสดงในรูปที่ 21 ประสานงานจัดหาพื้นที่ฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 21 ประสานงานจัดหาพ้ืนที่ฯ 

 

ขั้นตอนที่ 8 สนับสนุน ช่วยเหลือกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมโลโก้ และตรำ
สัญลักษณ์บ้ำนแสง์ และจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำน ผลิตภัณฑ์หมู่บ้ำน  

หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ เป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานจาก
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ แต่สิ่งที่ยังขาดและต้องรีบด าเนินการ คือ  ตรา
สัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งตราสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเดิมนั้น ยังขาดจุดเด่นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของ
ชุมชน และรายละเอียดต่างๆ ที่ยังไม่ตรงกับความต้องการของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นทางผู้วิจัยของ
โครงการฯ จึงได้สนับสนุนช่วยเหลือออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษณ์ของบ้านแสง์ และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างขว้างกว้าง
ยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน และสมาชิกในชุมชนเอง จึงได้จัดท าโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านแสง์ ขึ้น 
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ขั้นตอนที่  9 ประชุมและติดตำม สอบถำมปัญหำของโครงกำรและสรุป
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 7 ครั้ง หลังเสร็จสิ้นโครงกำร  

จากการประชุมติดตามผลการด าเนินโครงการ สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จากการประชุมและลงพ้ืนที่ยังไม่พบปัญหาในการด าเนินการแต่อย่างใด แต่พบ
ปัญหาในการรับรังไข่จากกลุ่มอาชีพและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศและ
ผลผลิตขาดแคลน จากการลงพ้ืนที่ไปตามครัวเรือน พบว่า มีการด าเนินการการเลี้ยงไหมอีรี่          
สร้างรายได้แก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการฯ (ดังแสดงในรูปที่ 22 ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของ
โครงการฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 22 ประชุมและติดตาม สอบถามปัญหาของโครงการฯ 

 

จะได้เห็นว่าการด าเนินงานของโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมูที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมได้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนายั่งยืนและส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว มีอาชีพ มีทักษะ มีความรู้ มีแรง
บันดาลใจ และมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน      
บ้านแสง์ โดยผ่านกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ สระแก้ว 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร  
      โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ       
1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่
ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็น
เป้าหมาย 4)  เพ่ือลดปัญหาด้านหนี้สินให้กับชุมชน/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย และ 5)  เพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกในชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  จากการส ารวจ
ศึกษาบริบทของพ้ืนที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม – ท านา 
ภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุ และครัวเรือนรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
ถึงแม้มีหน่วยงานจากภาครัฐ เข้ามาช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุนสนุในเรื่องของอาชีพ เช่น น้ าพริก, 
ปลาส้ม, ไม้กวาด, น้ ายาปรับผ้านุ่ม, ดอกไม้ประดิษฐ์, หมอนปักฟังทอง, ต้นแสง์แปรรูป และของที่
ระลึกต่างๆ  เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริม แต่อย่างไรก็ตามการจัด
จ าหน่ายสินค้ายังไม่มีตลาดที่กว้างขว้างในการจัดจ าหน่าย ท าให้มีการตกค้างสินค้าและการหยุดชะงัก
ของทุนหมุนเวียนของการผลิต และชุมชนครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มี
โครงการการเลี้ยงไหมอีรี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน    
มากที่สุด เนื่องจากการเลี้ยงไหมอีรี่สามารถเลี้ยงได้ทุกครัวเรือน, เลี้ยงง่าย, ต้นทุนการผลิตต่ า และ
สามารถเลี้ยงไปควบคุมกับการอาชีพหลักได้ตอบโจทย์แรงงานในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมถึง
มีหมู่บ้านในจังหวัดสระแก้วเป็นต้นแบบซึ่งท าแล้วประสบความส าเร็จสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ 
โดยจะด าเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตในการเพ่ิมรายได้ให้สมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นแบบอย่างสู่
ครัวเรือนอ่ืนๆ ในชุมชน และอาจขยายผลไปสู่การสร้างวัตถุดิบเพ่ือการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ และ   
จัดจ าหน่ายเองในอนาคต  

หลังจากเสร็จสิ้นการท าโครงการฯ พบว่า สมาชิกในชุมชนยังด าเนินการเลี้ยงไหมอีรี่
ต่อเนื่อง และมีการขาดแคลนรังไข่ไหมอีรี่ ท าให้สมาชิกในครัวเรือนอ่ืนๆ ได้รับล่าช้า จึงแก้ไขปัญหา
ด้วยการให้เพาะพันธุ์เองโดยไม่ต้องรอรับการสนับสนุนจากกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ และครัวเรือนได้ท าการ
เลี้ยงไหมอีรี่ได้ส่งขายรังไข่ ราคากิโลกรัมละ 70 บาท มีรายได้อยู่ระหว่างประมาณ 2,000 บาท – 
5,000 บาท/เดือน (ข้ึนอยู่กับพื้นท่ีของครัวเรือนและปริมาณของรังไข่ที่ได้รับมาตั้งแต่แรก) ซึ่งจากการ
สังเกตการณ์ในระยะเวลาที่ท าโครงการฯ พบว่า ครัวเรือน มีเข้าใจในการเลี้ยงง่าย และสามารถ       
หาอาหารให้ไหมอีรี่ได้จากวัตถุดิบในท้องที่ (ใบมันส าปะหลัง และใบละหุ่ง)  
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5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ  
     บทเรียนที่ได้จาการด าเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจน

และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ความเข้มแข็งของผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน) ที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน การปรับกระบวนทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนั้นการท างานร่วมกับชุมชนต้องอาศัยระยะเวลา    
ในการศึกษา การได้ร่วมสัมผัสกับชุมชนอย่างแท้จริง โดยการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์
กับสมาชิกในชุมชน จึงจะได้ทราบปัญหาของชุมชนและน ามาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี การท างาน
ร่วมกับชุมชน ต้องมีกระบวนการท างานโดยใช้ความยืดหยุ่นในการท างาน เนื่องจากชุมชน พ้ืนที่      
แต่ละชุมชน พ้ืนที่นั้นมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
     กระบวนการท างานกับชุมชนควรจะเริ่มการก าหนดโจทย์ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ของจังหวัด อ าเภอ ต าบลนั้นๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ รวมถึง
เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน ก่อนเริ่มโครงการต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน และก าหนด     
ห่วงโซ่คุณค่าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มีการ
น าเสนอโครงการฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญการวิจัยชุมชนทั้งจากภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 
ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ ตั้งแต่เริ่มโรงการ ระหว่างโครงการ และสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการให้เกิดความราบรื่นและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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