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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึงปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึง
สิ่ งแวดล้อมที่อยู่  และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน              
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ ในพระราชด าริของพระราชบิดา       
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ         
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎ     
สู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ              
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีกลไกลสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่น
ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน        
และการวิจัย โดยมีกระบวนการ วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อ
รับใช้สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  
โดยการออกแบบการท างานเพ่ือสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการ        
เพ่ือรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่
มุ่งเน้นการท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน  ประสานงาน        
และด าเนินโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ  
โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน       
การด าเนินงานในระยะแรกเป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น      
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถ
บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจ     
ฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.  เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2.  เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4.  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 

 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 
 สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 5 คน  
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
 

วันเริ่มต้นโครงการ วันที่  1 มีนาคม 2562  
     วันสิ้นสุดโครงการ วันที่  30 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 



3 
 

1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 คน   
2.   จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้ามัดย้อม 

3.   รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของครัวเรือน 100 บาทต่อเดือน 

 
คน 

ผลิตภัณฑ์ 

 
บาท/เดือน 

 
5 
1 

 
100 

เชิงคุณภาพ : ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการท าผ้ามัดย้อม 

 
- 

การพัฒนาการ
ท าผ้ามัดย้อม
ของชุมชนใน

อนาคต 

เชิงเวลา : ส าเร็จภายในระยะเวลาก าหนด 
- 30 มิถุนายน 

2562 
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่าย - ≤100% 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
 

2.1.1 ประวัติหมู่บ้ำน  
 

 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ปัจจุบันตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยในอดีตเป็นนั้น
ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาได้แยกออกเป็นจังหวัดสระแก้ว              
ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ          
เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ "จังหวัดสระแก้ว" ได้เปิดท าการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัด   
ที่ 74 ของประเทศไทย และอ าเภอเขาฉกรรจ์เดิมเป็นต าบลหนึ่งใน อ าเภอเมืองสระแก้ว ต่อมาได้รับ
การประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 และได้รับการยกฐานะเป็น
อ าเภอเขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540  
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (2561.) 
 

ต่อมาบ้านเขาสามสิบ ได้แยกออกจากเขตการปกครองต าบลเขาฉกรรจ์  ตั้ ง เป็น              
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537        
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ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมื่อปี 2542 และแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จ านวน 13 หมู่บ้าน และ
ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ อยู่ในพื้นท่ีหมู่ 7 
      อดีตในการก่อตั้งเป็นชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ          
และข้อมูลที่ ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เครื่องมือศึกษาชุมชน เส้นเวลา        
(Time line) และกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) ร่วมกับคนในชุมชน ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ เริ่มก่อตั้งชุมชน ในปี พ.ศ. 2522  โดยย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดทางภาค
อีสาน เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร เข้ามาก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในระยะ
แรกเริ่ม  
 

 
ภาพที่ 2 แผนที่ภูมิประเทศและเขตปกครอง จังหวัดสระแก้ว 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561.) 
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จากภาพแผนที่ภูมิประเทศและเขตปกครองจังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 
ตั้งอยู่ในเขตปกครองต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถเดินทางจากถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (AH1) และเลี้ยวสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 มายัง        
ที่ว่าการอ าเภอเขาฉกรรจ์  

 
2.1.2 เหตุผลในกำรเลือกหมู่บ้ำน กำรเริ่มต้น ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของ

หมู่บ้ำน 
 

  จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้าน เช่น ผู้สูงอายุ อดีตผู้ ใหญ่บ้าน                
ผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน เป็นต้น โดยบรรพบุรุษในช่วงเริ่มก่อตั้งชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็ก จากการย้ายถิ่นฐาน
มาจากจังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทย เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร 
เป็นต้น โดยเห็นว่าในสมัยนั้นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและการประกอบ
อาชีพท ามาหากิน มีแหล่งน้ าและผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความเห็นตรงกันและชักชวนกันมา
ตั้งเป็นหมู่บ้าน ณ บริเวณแห่งนี้ ในช่วงแรกหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีการตั้งชื่อหมู่บ้านเพ่ือใช้ในการเรียก
ขานชุมชนของตนจากค าบอกเล่าของ นางสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (2562.) สันนิษฐานว่า     
ชื่อของชุมชน “บ้านหนองโกวิทย์” ที่เรียกขานเป็นชื่อของชุมชนในปัจจุบัน (2562.) เป็นชื่อมีที่มาจาก 
เมื่อในอดีตบริเวณพ้ืนที่ของชุมชนมีหนองน้ าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน 
ปัจจุบันยังปรากฏอยู่ ในช่วงหน้าแล้งหนองน้ าแห่งนี้มีการแห้งขอดลง มีชายสูงอายุท่านหนึ่งที่อาศัย
อยู่ในหมู่บ้าน ชื่อว่า ตาวิท มีอุปนิสัยชอบหาปลา โดยวิธีการวิดน้ าในหนองน้ าดังกล่าว จนเป็นภาพที่
พบเห็นชินตาของคนหมู่บ้านเป็นประจ า จึงนิยมเรียกขานหมู่บ้านของตนตามชื่อชายดังกล่าวว่า 
“หนองโกวิท” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาก็มีการชักชวนบรรดาญาติมิตรสหายและ     
คนรู้จักพ้ืนที่ อ่ืนเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น จากพ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอประจันตะคาม         
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดทางภาคอีสาน รวมถึงจากที่คนในหมู่บ้านเดินทางไปท างานในพ้ืนที่
จังหวัดอ่ืนและแต่งงานแล้วย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ ชุมชนจึงเกิดการขยายตัว  
 

2.1.3 กำรสืบเนื่องและกำรเปลี่ยนแปลงเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ ด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
และกำรเมือง 

 
 ข้อมูลชุมชนที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน เส้นเวลา (Time line) ชุมชนบ้าน
หนองโกวิทย์มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องมาดังนี้  
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ภาพที่ 3 เส้นเวลา (Time line)  

 

จากเส้นเวลา (Time line) บ้านหนองโกวิทย์ เริ่มก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 
พร้อมกับการสร้างศาลปู่ตา ตามความเชื่อของบรรพบุรุษในสมัยนั้น เป็นศาลประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพปกปักดูแลรักษาและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ขวัญก าลังใจของคนในหมู่บ้าน 
ซึ่งปรากฏจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2524 มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการคือ มีการสร้าง   
ที่พักสงฆ์ หรือที่คนในชุมชนนิยมเรียกว่า วัดหนองโกวิทย์ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาด้านการถือครอง
ที่ดินที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด ตามระเบียบของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ        
จึงไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ที่พักสงฆ์ หมายถึงสถานที่
พ านักพักพิงชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร ซึ่งยังมิได้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่พักสงฆ์ จึงไม่มี
สิทธิใช้ค าว่า ส านักสงฆ์ หรือ วัด น าหน้าชื่อสถานที่ แต่หากด าเนินการขอสร้ างวัด และตั้งวัดตาม
ระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะถือว่า
เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างศาลาการเปรียญในบริเวณที่พักสงฆ์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ทั้งหมู่บ้านเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 
และสร้างศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม กิจกรรม ประกอบพิธีด้านประเพณี วัฒนธรรม 
และศาสนา ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน นอกจากนี้มีการก่อตั้งธนาคารข้าวขึ้นเป็นแห่งแรกของ      
จังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2524  
 ปี พ.ศ. 2527 เป็นปีแรกที่หมู่บ้านมีระบบไฟฟ้าใช้งานตามครัวเรือน ใน พ.ศ. 2537 เริ่มการ
สร้างศาลาการเปรียญหลังใหญ่ของที่ พักสงฆ์ แบบก่ออิฐถือปูน ในลักษณะการใช้ ประโยชน์
อเนกประสงค์ ต่อมาปี พ.ศ. 2540 มีการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก         
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับคนในหมู่บ้านได้รับทราบ ปี พ.ศ. 2544 มีการสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านและเริ่มใช้น้ าประปาในปีนั้น ปี พ.ศ. 2554 มีการสร้างโรงสีข้าวชุมชนด้วย    
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ระบบเครื่องกลน้ ามันให้บริการคนในหมู่บ้าน น าผลผลิตข้าวเปลือกมาแปรรูปที่โรงสี และเป็นปีที่
หมู่บ้านหนองโกวิทย์เริ่มมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทอผ้าข้าวม้าของหมู่บ้าน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการประกวดผ้าข้าวม้าระดับจังหวัด ของทางจังหวัดสระแก้ว และกาชาดจังหวัดสระแก้ว
ยังได้มอบบ้านกาชาดให้กับคนในหมู่บ้าน จ านวน 1 หลัง ปี พ.ศ. 2557 หมู่บ้านได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
อันดับ 1 หมู่บ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และมีพิธีฉลองเมรุ ที่สร้างไว้ที่พักสงฆ์ของหมู่บ้าน 
เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัว และมีเข้ามาผู้อาศัยในหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น ท าให้การประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพผู้ที่เสียชีวิตแล้วอาจส่งผลกระทบต่อคนในหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2558 มีการสร้างห้องน้ าที่พักสงฆ์     
และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านพอเพียงระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 มีการสร้างกุฏิสงฆ์เพ่ิม        
จ านวน 1 หลัง เพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยและจ าพรรษาส าหรับพระสงฆ์ของที่พักสงฆ์ของหมู่บ้าน          
ในปีเดียวกันหมู่บ้านได้ท าพิธีฉลองสมโภชหอระฆังที่ชาวบ้านร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างถวาย
เป็นศาสนาสมบัติของที่พักสงฆ์บ้านหนองโกวิทย์ และการสร้างสนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานกีฬา
และลานตากข้าว เพ่ือให้กับเยาวชนและคนในหมู่บ้านที่ ใช้เป็นสถานออกก าลังกาย กิจกรรมกีฬา    
และใช้เป็นลานตากข้าว ในบริเวณที่พักสงฆ์ และมีการสร้างโรงน้ าแข็งชุมชน จากการสนับสนุน  
งบประมาณของหน่วยงานภาคที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชุมชน เพ่ือการบริโภคของคนในชุมชน       
ในปี พ.ศ. 2561 มีการสร้างกุฏิสงฆ์ จ านวน 1 หลัง สร้างซุ้มประตูบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน มีหน่วยงาน
ของรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงน้ าดื่มชุมชน เพ่ือการบริโภคของคนในชุมชน       
ท าให้ชุมชนมีน้ าดื่นที่สะอาดและปลอดภัย และมีการเริ่มก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ในบริเวณท่ีพักสงฆ์ 
ชุมชนยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านบริหารจัดการขยะระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 หมู่บ้านอยู่ดีมีสุข ระดับจังหวัด และในปี 2562 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่อง เที่ยว  
นวัตวิถีร่วมกับพื้นท่ีอ่ืนของจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง ปี 2561-2562  
  
2.2 ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิทยำ 
 

2.2.1 สภำพทำงภูมิประเทศ 
 

 บ้านหนองโกวิทย์ มีสภาพทางภูมิประเทศที่ตั้งต าแหน่งอยู่พิกัดเส้นละติจูด 13 องศา 39 
ลิปดา 58.4 ฟิลิปดา เหนือ และเส้นรองจิจูด  102 องศา 07 ลิปดา 51.4 ฟิลิปดา องศาตะวันออก          
(ที่มา : https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์ จังหวัดสระแก้ว (2562.) )      
มีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพที่อยู่ระหว่างต าบลเขาฉกรรจ์และต าบลเขาสามสิบ โดยเป็นพ้ืนที่ราบ
สูงเล็กน้อย โดยจังหวัดสระแก้วอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ 36 เมตร 
บ้านห่างจากกรุงเทพมหานครเดินเส้นทางถนนหมายเลข 359 ระยะประมาณ 222 กิโลเมตร ตั้งอยู่กึ่ง
ระหว่างภูเขา 2 ลูกคือ เขาฉกรรจ์ และเขาสามสิบ โดยเขาฉกรรจ์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาฉกรรจ์ 
และเขาสามสิบตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ เดิมพ้ืนที่เป็นพ้ืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์           
แต่ปัจจุบันถูกแปลงสภาพเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย ที่ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ สปก. ที่ทางภาครัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพ่ือส าหรับใช้เป็นที่ดินในการท ามาหากินด้าน
การเกษตรและการอยู่อาศัย ท าให้พ้ืนที่ที่เคยเป็นผืนป่าในอดีตหายไปที่ถูกทดแทนด้วยพ้ืนที่ท า

https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์
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การเกษตร และความอุดมสมบูรณ์เริ่มลดลง ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนพ้ืนที่ป่ามาเป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร    
 

 
ภาพที่ 4 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดสระแก้ว  

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 จากภาพแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดสระแก้ว คาดว่าบริ เวณ พ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์                   
มีสภาพธรณีวิทยาลักษณะพ้ืนหินและดิน เป็นหินเชิร์ต หินทัฟ์ฟ หินปูน และหินภูเขาไป ส่วนใหญ่ถูก
แปลสภาพ (DC) มีผิวดินเป็นดินเหนียวและดินตระกอน  
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ลักษณะอากาศโดยทั่วไปตามพ้ืนลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดสระแก้ว บ้านหนองโกวิทย์ได้รับ

อิทธิพลของมรสุมที่พัดเวียนประจ าฤดูกาล คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนลงมา ปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้จังหวัดสระแก้วและบ้านหนองโกวิทย์มีอากาศเย็น
ลงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ท าให้ในพ้ืนทีม่ีอากาศชุ่มชื่นและมีฝนตก  
 ฤดูกาลบ้านหนองโกวิทย์ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์      
ซ่ึงเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้ามาปกคลุม โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มี
คุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมา แต่เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ห่างศูนย์กลางของบริเวณความกด
อากาศสูงและมีเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัดขวางอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจึงไม่หนาวเย็นมาก    
และฤดูร้อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม กระแสลมฝ่ายใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นท าให้อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็น
เดือนที่มี อากาศร้อนจัด ส่วนฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตก
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป มีฝนตกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน    
 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ทั่วไป  

ที่มา : https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์ จังหวัดสระแก้ว  (2562.) 
 
 จากภาพถ่ายดาวเทียมลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ทั่วไปของงบ้านหนองโกวิทย์ มีสภาพภูมิ
ประเทศทางกายภาพที่อยู่ระหว่างต าบลเขาฉกรรจ์และต าบลเขาสามสิบ โดยเป็นพื้นที่ราบสูงเล็กน้อย
อยู่กึ่งระหว่างภูเขา 2 ลูก คือ เขาฉกรรจ์ และ เขาสามสิบ พ้ืนที่ที่เคยเป็นผืนป่าโปร่งเดิมในอดีต 
ปัจจุบันมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่การเกษตรมากกว่า 90 เปอร์เซ็น ต์ มีสภาพภูมิประเทศทาง
กายภาพที่อยู่ ระหว่างต าบลเขาฉกรรจ์และต าบล เขาสามสิบ โดยเป็นพ้ืนที่ราบสูงเล็กน้อย              

เขำฉกรรจ์ 
เขำสำมสิบ 

บ้ำนหนองโกวิทย ์

https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์
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โดยจังหวัดสระแก้วอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ 36 เมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานครเดินเส้นทางถนนหมายเลข 359 ระยะประมาณ 222 กิโลเมตร ตั้งอยู่ก่ึงระหว่างภูเขา 
2 ลูกคือ เขาฉกรรจ์ และเขาสามสิบ ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเขาฉกรรจ์ 
และโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ระยะทางโดยประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8-10 นาที อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัด
สระแก้ว ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 25-30 นาที 
และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่ง เป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัดสระแก้ว 
เป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 25-30 นาที        
จากการวัดระยะและคาดการเวลาการเดินทางด้วยโปรแกรม Google map. 
 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชน 

ที่มา : https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์ จังหวัดสระแก้ว (2562.) 
  
 จากภาพลักษณะภูมิประเทศชุมชนบ้านหนองโกวิทย์  มีลักษณะตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูง         
อยู่ระหว่างกึ่งกลางของภูเขา 2 ลูกคือ เขาฉกรรจ์ และเขาสามสิบ พ้ืนที่เดิมที่เคยเป็นพ้ืนที่ป่าโปร่งใน
อดีต แต่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ล้อมรอบพ้ืนที่อาศัยของชุมชน ไม่มีแห่ งน้ า
ธรรมชาติ เช่น คลอง แม่น้ า เป็นต้น ในพ้ืนที่มีการขุดบ่อดินเพ่ือเป็นแหล่งน้ าสาธารณะหลายขนาด 
เพ่ือใช้เป็นแห่งน้ าในการอุปโภคและการเกษตร โดยแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดคือ คลองสิบสาม 
ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร และแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นคือ อ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ ห่างจาก
ชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร ชุมชนตั้งอยู่นอกพ้ืนระบบชลประทานของอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ            
มีลักษณะพ้ืนดินในพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นดินร่วนและบางแห่งเป็นดินร่วนปนดินเหนียว เมื่อเจอฝนจะ

บ้ำนหนองโกวิทย ์

https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์
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แปรสภาพเป็นดินเหนียวอ้มน้ า ในฤดูร้อนมีสภาพเป็นดินแข็ง เนื่องจากมีการท าการเกษตร            
เช่น ปลูกข้าว ส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยูคาริปตัส ท าให้ดินลดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ         
และหน้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จากสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนท าให้สามารถท าการเกษตร
ได้ในฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากต้องพ่ึงพาน้ าฝนธรรมชาติเป็นหลักในการท าการเกษตร ส่วนในฤดูร้อน
ประชาชนในชุมชนจะหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อย เช่น ผักต่าง ๆ เพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ส่วนน้ า
เ พ่ือการอุปโภคบริ โภค ภายในชุมชนมีการสร้ างระบบน้ าประปาชุมชนเ พ่ือใช้ ในชุมชน                    
เมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ปัจจุบัน (2562.) มีสภาพชุมรุด ไม่สามารถใช้ผลิตน้ าประปาเพ่ือแจกจ่ายภายใน
ชุมชนได้ ประชาชนจึงแก้ปัญหาด้วยการขออนุญาตขุดเจาะเพ่ือใช้น้ าบาดาล โดยทุกครัวเรือนมีการขุด
เจาะและสูบน้ าบาดาลใช้เองในการอุปโภค ส่วนน้ าการบริโภค ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐคือ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ช่วยเหลือและสนับสนุนสร้าง            
โรงผลิตน้ าดื่มและโรงผลิตน้ าแข็งประชารัฐชุมชน เพ่ือใช้ในการบริโภคและส าหรับดื่มของชุมชน 
 

 
ภาพที่ 7 แผนที่เดินดิน 

 
 จากภาพแผนที่เดินดินของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ลักษณะภูมิประเทศของชุมชมบ้านหนอง
โกวิทย์ มีลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูงบริเวณที่น้ าในฤดูฝนท้วมไม่ถึง เนื้อที่ประมาณ    
400 ไร่ มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ประมาณ 75 – 80 หลังคาเรือน มีการจัดการออกแบบ
ผังชุมชนอย่างเป็นระเบียบ ลักษณะการสร้างบ้านเรือนอาศัยมีทั้งแบบบ้านก่ออิฐ บ้านไม้              
และแบบผสมระหว่างก่ออิฐและไม้ โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นแบบบ้านก่ออิฐชั้นเดียว      
รองมาคือบ้านไม้ชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ภายในชุมชนมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือเป็นร่มเงาในบริเวณบ้าน 
จากการเดินส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แม่บ้าน เด็กเยาวชน คนชรา ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ส่วนคนหนุ่มสาว 
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เดินทางไปรับจ้างและท างานต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ 
ปราจีนบุรี และในอ าเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดสระแก้ว ส่วนประชาชนในวัยท างานอ่ืน ๆ ประกอบอาชีพ
ท านาและรับจ้างภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงอ่ืนๆ ประชาชนที่เป็นแม่บ้านและสตรีในชุมชน
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านสตรีทอผ้าขาวม้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสระแก้ว และเพาะเห็ดฟาง        
แบบคอนโดจ าหน่าย จ านวน 6-7 หลังคาเรือน หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้    
เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการเลี้ยง    
หอยขมจ าหน่าย เป็นต้น  

เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชน จากการออกแบบผังชุมชนที่มีความเป็นระเบียบ ท าให้การ
สัญจรเข้าออกชุมชนเป็นไปอย่างสะดวก ถนนภายในซอยหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
มีเส้นทางเข้าออกชุมชน 2 ต าแหน่งคือ ทางเข้าออกชุมชนด้านทิศตะวันตก บริเวณทางเข้าออก        
มีซุ้มประตูทางเข้าชุมชนตั้งอยู่ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลเขาฉก รรจ์           
อ าเภอเขาฉกรรจ์ โดยเส้นทางเข้าออกทางด้านทิศนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเข้าออก
ชุมชนด้านทิศตะวันออก บริเวณทางเข้าออกมีซุ้มประตูทางเข้าตั้งอยู่ โดยทางเข้าออกดังกล่าวเชื่อมต่อ
ทางทิศเหนือเพ่ือไปยัง ชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ต าบลเขา
สามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ และอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ ทางทิศใต้สู่บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 ต าบลคลอง
หินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น ปัจจุบัน (2562.) เส้นทางเข้าออกทางด้านทิศนี้เป็นถนนลูกรัง  

เนื่องจากในพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัดและบันทึกปริมาณน้ าฝน      
จากข้อมูลสถิติสภาพภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่มีการบันทึกไว้
ระหว่างปี พ.ศ.2524 – 2553 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจั งหวัดสระแก้วมีปริมาณฝนรวมมากว่า             
1,200 มิลลิเมตร ในพ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในฤดูฝนคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม
และเดือนสิงหาคม อยู่ระหว่าง 200 – 300 มิลิเมตร 
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม ที่จังหวัดสระแก้ว  

พ.ศ. 2524 – 2553 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เ พ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ 
 
 จากภาพแสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว       
โดยปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม       
พ.ศ. 2524 - 2553ระหว่าง 200- 300 มิลิเมตร 
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ภาพที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม ที่จังหวัดสระแก้ว  

พ.ศ. 2524 - 2553 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้ เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 
 จากภาพแสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว          
โดยปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ และคาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 - 2553ระหว่าง 200- 300 มิลิเมตร 
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 และเนื่องจากในพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิ       
จากข้อมูลสถิติสภาพภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่มีการบันทึกไว้
ระหว่างปี พ.ศ.2524 – 2553 พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้วมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีคาบ 30 ปี 
27.5 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 27.8 – 29.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดใน
ฤดูร้อนเฉลี่ย ระหว่าง 34.4 – 36.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในฤดูร้อน ระหว่าง 21.1 - 25.1 
องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนสุด ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 
24.8 – 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูหนาวเฉลี่ยจะลดลง โดยในเดือนธันวาคมอุณหภูมิ
เฉลี่ยลดลงมากที่สุดวัดได้ 31.2 องศาเซลเซียส และฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 24.8 – 27.8      
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูฝนเฉลี่ย ระหว่าง 31.2 – 34.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดใน
ฤดูฝน ระหว่าง 23.6 - 25.1 องศาเซลเซียส 
 

 
ภาพที่ 10 แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนมกราคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้ เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว  2559 ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ 
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 จากภาพแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนมกราคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 
ถือว่าเป็นช่วงกลางฤดูหนาว คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-26 
องศาเซลเซียส เป็นระดับอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนมกราคม 
 

 
ภาพที่ 11 แผนที่อุณหภูมเิฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนเมษายน ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้ เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 
 จากภาพแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนเมษายน ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 
ถือว่าเป็นช่วงกลางฤดูร้อน คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29-30           
องศาเซลเซียส เป็นระดับอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนเมษายน 
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ภาพที่ 12 แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้ เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 
 จากภาพแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 
ถือว่าเป็นช่วงกลางฤดูฝน คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28       
องศาเซลเซียส เป็นระดับอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม 
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ภาพที่ 13 แผนที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนเมษายน ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เ พ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ 
 
 จากภาพแสดงอุณหภูมิ สู งสุ ด เฉลี่ ยคาบ 30 ปี  เดื อนเมษายน ที่ จั งหวัดสระแก้ ว                 
พ.ศ. 2524-2553 คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 36-37          
องศาเซลเซียส เป็นระดับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนเมษายน 
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ภาพที่ 14 แผนที่อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนธันวาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้ เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 
 จากภาพแสดงอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ ยคาบ 30 ปี  เดือนธันวาคม  ที่จั งหวัดสระแก้ว                 
พ.ศ. 2524-2553 คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์  มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 19-20         
องศาเซลเซียส เป็นระดับอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนธันวาคม 
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2.2.2 สภำพทำงนิเวศวิทยำจ ำเพำะ (ต้นไม้ สัตว์ประจ ำถิ่น หรืออพยพมำ)  
 

 จากลักษณะภูมิศาสตร์ของที่ตั้งบ้านหนองโกวิทย์ที่ตั้งอยู่ระหว่างเขา 2 ลูกคือเขาฉกรรจ์และ
เขาสามสิบ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณชุมชนเคยเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เคยมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่และ
พันไม้ป่าหลายชนิด เช่นไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ และสัตว์เช่น นก กระต่าย หมูป่า ไก่ป่า เป็นต้น เมื่อมี
การขยายพื้นการท าเกษตรมากขึ้น ท าให้ความอุดสมบูรณ์เริ่มลดลงพันธ์ไม้ก็ลดจ านวนลง บางชนิดไม้
สามารถพบเห็นในบริเวณพ้ืนที่ของชุมชน สัตว์ป่าที่เคยมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณชุมชนลดลงจ านวนลงและ
หนีอพยพไปอยู่ที่อ่ืน และไม่มีพ้ืนที่ป่าของชุมชนเพ่ือการอนุลักษณ์ พ้ืนที่ป่าเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส าประหลัง และปลูกต้นยูคา เป็นต้น ในพื้นที่ชุมชนไม่มีแหล่ง
น้ าธรรมชาติขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น บึง เป็นต้น หนองน้ าที่เคยปรากฏในหน้าฝน เมื่อเข้าสู่
หน้าแล้งก็ไม่มีน้ าพอที่จะเป็นแหล่งน้ าอาศัยของสัตว์น้ าและสัตว์อพยพอ่ืน ๆ เช่น นกน้ า นกเป็ดน้ า 
อพยพ เป็นต้น ส่วนใหญ่สัตว์อพยพจะพากันอพยพไปยังอ่างเก็บน้ าคลองสามสิบ (เขาสามสิบ) ซึ่งอยู่
ห่างจากชุมชนออกไปประมาณ 6 กิโลเมตร มีขนาดความจุ 5.7 ล้าน ลูกบาตรเมตร ที่มีความ        
อุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งน้ าและป่า 
 

2.2.3 สภำพกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
 

 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาที่มีผลต่อกระทบต่อชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ จากการ
ส ารวจ บริบทของพ้ืนที่บริเวณรอบชุมชน พบว่าผลกระทบที่ชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ป่าที่
มีความสมบูรณ์ในอดีตมาเป็นพ้ืนเพ่ือท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ โดการเปลี่ยนสภาพผืนป่า เป็นพ้ืนที่
ท านาปลูกข้าว เพ่ือบริโภคและแบ่งขายเป็นรายได้และทุนในการท าปลูกข้าวในฤดูเพาะปลูกต่อไป 
และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น ข้าวโพดอาหารสัตว์ อ้อยน้ าตาลโรงงาน ไม้ยูคา       
มันส าปะหลัง ล าไย เป็นต้น ท าให้ความอุดมสมบูรณ์พ้ืนที่บริเวณชุมชนลดลง ส่งผลต่อการเปลี่ยนวิถี
ชีวิตการท ามาหากินแบบพ่ึงพาธรรมชาติของคนในชุมชนที่สามารถแสวงพืช ผัก และสัตว์ที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติบริเวณชุมชนมาเป็นอาหาร เช่น เห็ด ปลา สัตว์อ่ืนๆ โดยปัจจุบัน มีจ านวนพืชผักและสัตว์
ป่า ที่แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง  
           ด้านการเพาะปลูกพืช เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าธรรมชาติลดลง ในฤดูแล้งไม่
มีน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมาไว้ใช้เป็นน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง จึงท าการเกษตร เช่นปลูกข้าวได้
ในเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น  
 และจากการขยายตัวของชุมชน ท าให้มีความต้องการพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น ท าให้
พ้ืนที่ภายในชุมชนต่อขนาดครัวเรือนลดลง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชผักสวนครัว    
และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัดมากขึ้นและชุมชนมีการขยายตัว อีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อการปลูกหม่อนเพ่ือใช้ในการเลี้ยงไหม ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าของชุมชน ซึ่งในอดีต
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถือเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ เป็นผลกระทบที่ได้รับจาก  
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อชุมชน  
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 จากการศึกษาส ารวจข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 
จ านวน65 ครัวเรือน ผลการศึกษาส ารวจดังนี้ 

ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

ครัวเรือนมีบ้านที่มีสภาพคงทนถาวร หรือไม่  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 
หรือไม่ 

มีเพียงพอ จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่เพียงพอ จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 2 ปี๊บ) หรือไม่ 
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

สภาพในบ้านสะอาด ห้องนอนลมพัดผ่านสะดวก ไม่มีฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น ที่หลับ
นอน ข้าวของเครื่องใช้สะอาด มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100)  
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีที่ประกอบอาหารสะอาดเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี 
(เช่น สบู่หรือน้ ายาล้างจาน) และมีการก าจัดไขมันก่อนล้าง 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100)  
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีที่เก็บน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100)  
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีการก าจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะน าโรค ได้แก่ ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ ไม่พบแหล่ง
เพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนอาศัยภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100)   
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีการจัดการขยะ ดังนี้ 
มีอุปกรณ์ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่ขยะ  

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
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มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท (ของเสียอันตราย, ขยะรีไซเคิล, เศษอาหาร,          
ขยะอ่ืน ๆ) 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีการก าจัดขยะ เช่น ส่งให้ อปท. ก าจัด หรือการฝังหลุม  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีร่องระบายน้ าอยู่ในสภาพดี ไม่มีแหล่งน้ าขังในบ้าน และไม่มีการปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า
สาธารณะ  

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีการแตกร้าวที่หัวส้วม 
พ้ืนที่ถังส้วม และฝาปิด และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อ่ืนๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบ
และวางให้พ้นมือเด็ก 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีเสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้วคนฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่าอีกฝ่าย
พูดอะไร หรือ ความรู้สึกของบุคคลว่ามีเสียงดังเกิดข้ึนจากสภาพปกติของพ้ืนที่นั้นๆ 

ไม่ถูกรบกวน  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ถูกรบกวน  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0)  

มีความสั่นสะเทือน โดยจากความรู้สึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของต่างๆ ใน
ครัวเรือน 

ไม่ถูกรบกวน  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ถูกรบกวน  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีฝุ่นละออง (1) ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า (2) ฝุ่นขนาดเล็กสังเกตจากการ
สะสมของฝุ่นบนพื้นผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน 

ไม่ถูกรบกวน  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ถูกรบกวน  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีกลิ่นเหม็นที่รู้สึกไม่สบาย (โดยสอบถามจากความรู้สึกสัมผัสของบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) 
เช่น วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ท าให้เกิดความวิตกกังวลรู้สึกอึดอัด เครียด เป็นต้น 

ไม่ถูกรบกวน  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ถูกรบกวน  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
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มีน้ าเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีที่ผิดไปจากธรรมชาติ ไม่ถูกรบกวน 
ไม่ถูกรบกวน  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ถูกรบกวน  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ)โดยการมองเห็นหรือ
สังเกต เช่น ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะกลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไม่มีการแยก
ทิ้งอย่างถูกต้อง 

ไม่ถูกรบกวน  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ถูกรบกวน  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

ครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้แหล่งใด 
แหล่งอุตสาหกรรม จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100)  

ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี  
มีการป้องกันอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ   

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีการป้องกันอุบัติภัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
 

มีการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพเช่น ปฏิบัติตามค าแนะน าในการ
ใช้สารเคมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(การสวมแว่นตาหน้ากากหรือผ้าปิดจมูก 
ถุงมือยาง ฯลฯ) 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติ  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ  
ประสบภัย จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0)  
ไม่ประสบภัย จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 

ในรอบปีที่ผ่านมา มีคนในครัวเรือนที่ได้รับ ความเจ็บป่วยจากการท างาน จนเป็นเหตุให้ต้อง
หยุดงาน หรือไม ่

มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
ไม่มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 

ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกฆ่าตาย หรือไม่    
มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0)   
ไม่มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
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 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกท าร้ายร่างกาย กระท าอนาจารข่มขืน กระท าช าเรา 
หรือไม ่

   มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0)   
          ไม่มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
  ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้น

ทรัพย์ หลอกลวงให้เสียทรัพย์    
มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

   ไม่มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
  ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ ถูกบุกรุกท่ีอยู่อาศัย หรือไม่  

   ถูกบุกรุก จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0)  
ไม่ถูกบุกรุก จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 

  ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีอาชญากรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง  
         มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0)  

ไม่มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
  ทุกคนในครัวเรือนที่ดื่มสุรา  
    ไม่ดื่มสุราทุกคน จ านวน  30   ครัวเรือน (ร้อยละ 46) 
    ดื่มสุรา  จ านวน  35   ครัวเรือน (ร้อยละ 54) 
    - ต่ ากว่า 15 ปี  ไม่มี 
    - 15-19 ปี  ไม่มี 
    - 20 ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน 
    ครัวเรือนที่มีสมาชิก 20 ปีขึ้นไป ดื่มสุรา 1 คน  จ านวน  23 ครัวเรือน (ร้อยละ 66) 
    ครัวเรือนที่มีสมาชิก 20 ปีขึ้นไป ดื่มสุรา 2 คน  จ านวน  6   ครัวเรือน (ร้อยละ 17) 
    ครัวเรือนที่มีสมาชิก 20 ปีขึ้นไป ดื่มสุรา 3 คน  จ านวน  6   ครัวเรือน (ร้อยละ 17) 
   ทุกคนในครัวเรือนนี้ สูบบุหรี่ (ยาสูบ ยาเส้น หรือยามวน) 
        ไม่สูบบุหรี่ทุกคน  จ านวน  34   ครัวเรือน (ร้อยละ 52) 
   สูบบุหรี่  37 คน   จ านวน  31   ครัวเรือน (ร้อยละ 48) 
    - ครัวเรือนที่มีสมาชิก สูบบุหรี่ 1 คน จ านวน 25 ครัวเรือน (ร้อยละ 80) 
    - ครัวเรือนที่มีสมาชิก สูบบุหรี่ 2 คน จ านวน 6 ครัวเรือน (ร้อยละ 20) 
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2.3 ข้อมูลด้ำนสภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม กำรปลูกพืช กำรใช้แรงงำน ชนิด จ ำนวน เหตุผล
กำรปลูกพืช ปัญหำด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ กำรกระจำยผลผลิต และกำรตลำด 
 

2.3.1 ปฏิทินกำรปลูกพืช และกำรใช้แรงงำน พืชหลัก พืชรอง ในชุมชน ประวัติกำรปลูก
เตรียมดิน วิธีกำรปลูกกำรบ ำรุงรักษำ 
 จากการศึกษาส ารวจบริบทชุมชนบ้านหนองโกวิทย์  ภายในชุมชนมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การปลูกพืช เลี้ ยงสัตว์  การประกอบอาชีพรับจ้าง ร้านค้าปลีกและร้านค้า                  
และการรวมกลุ่มทอผ้าขาวม้า และการด ารงชีพตามวิถีดังเดิมของคนในชุมชนแบบพ่ึงพาธรรมชาติ   
ในแต่ละช่วงฤดูกาล ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2 ปฏิทินการผลิตและการประกอบอาชีพ   

 ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ค. ธ.ค. 
ท านา/ปลูก

ข้าว 

            

มันส าปะหลัง             

ข้าวโพด             

ปลูกไม้ยูคา             

ยางพารา             

ล าใย             

เพาะเห็ดฟาง             

เลี้ยงไก่             

เลี้ยงปลา             

เลี้ยงหอยขม             

เลี้ยงเป็ด             

ลูกจ้าง
โรงงาน 

            

ร้านค้าปลีก             

ร้านขาย
อาหาร 

            

ทอผ้า             

ปั้นโอ่ง             

รับจ้าง             
 

 จากตารางปฏิทินการผลิตและการประกอบอาชีพบ้านหนองโกวิทย์ ในชุมชนมีการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การท านาปลูกข้าว ตั้งแต่งเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม การปลูก
มันส าปะหลัง เกษตรกรบางคนมีการเตรียมดินและเริ่มปลูกท่อนมันส าปะหลัง หลังจากฝนหยุดตก 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายน เป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต การปลูกข้าวโพด เกษตรกรในชุมชนที่
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ปลูกข้าวโพด มีช่วงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม    
การผลิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่มีตลอดทั้งปีได้แก่ การปลูกยูคา การเพาะเห็ดฟาง 
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหอยขม การเลี้ยงเป็ด การประกอบอาชีพลูกจ้างโรงงาน       
ร้านค้าปลีกในชุมชน ร้านขายอาหารในชุมชน การทอผ้าขาวม้า การปั่นโอ่ง และการรับจ้างทั่วไป  
           ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น 

- กลุ่มทอผ้าขาวม้า ได้รับรองมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
- การทอผ้า มีการใช้ด้ายส าเร็จรูป แทนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

- การทอผ้า อนุรักษ์รูปแบบการทอผ้าด้วยมือเทคนิคการทดโบราณ กี่โบราณ เทคนิคการ
ทอแบบโบราณ  

- กว่า 80% ของประชาชนในพื้นที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 

- การรวมกลุ่ม เช่น ธนาคารข้าว / โรงสีข้าวชุมชน / โรงน้ าดืม่ชุมชน / กลุ่มทอผ้าขาวม้า  

       นอกจากการประกอบอาชีพหลักแล้ว ในชุมชนยังมีวิถีชีวิตการท ามาหากินดั้งเดิมแบบพ่ึงพา
ธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน วิถีการท ามาหากินดั้งเดิม
แบบพ่ึงพาธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชนเคยปฏิบัติกันมาในอดีตโดยปัจจุบันยังคงมีวิถีชีวิต       
ที่พ่ึงพาธรรมชาติ ถึงแม้สภาพสิงแวดล้อมธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมคงเหลืออยู่  

 
ภาพที่ 15 ปฏิทินฤดูกาลอาชีพ  

  
 จากภาพแสดงการเพาะปลูกพืชและการหาเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบพ่ึงพา
ธรรมชาติ ในแต่ละช่วงฤดู เช่น ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ในชุมชนเริ่มการปลูกมัน
ส าปะหลัง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว เดือนมีนาคม เป็นช่วงแหล่งน้ าลดระดับลง    
มีการหาปลา หอยขม จากแหล่งน้ าธรรมชาติ บ่อน้ าที่ขุดไว้ในพ้ืนที่การเกษตรต่าง  ๆ เดือนเมษายน
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เป็นช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านออกหาไข้มดแดงทั้งเพ่ือเป็นอาหารและจ าหน่วยสร้างรายได้ในราคากิโลกรัม
ละ 200-300 บาท และผักหวานที่ เก็บได้จากป่ามาจ าหน่วยในราคาก าละ 10 -20 บาท                 
เดือนพฤษภาคม เริ่มมีฝนตกลงมาช่วงต้นฤดูฝน ชาวบ้านในชุมชนออกหาขุดปูนามาเป็นอาหารและ
จ าหน่ายได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้ าขนาดเล็กเช่น กบ  ลูกอ๊อด กุ้งฝอย เป็นต้น           
เดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูเริ่มท านาปลูกข้าวแล้ว ชาวบ้านยังออกจับสัตว์เช่น ปลา กบ และเก็บเห็ดใน
ฤดูฝนมาจ าหน่ายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเป็นรายได้ เดือนตุลาคมภายหลังการเกี่ยวข้าว 
เกษตรกรในชุมชนมีการปลูกพืชถั่วเหลือ และผักสวนครัว หาปลา และดักจับหนูนา แมลง เช่นตั๊กแตน 
จิ้งหรีด ในธรรมชาติจ าหน่ายเป็นรายได้เป็นต้น 
 พืชหลักที่มีการปลูกในชุมชน หลัก ๆ คือ ข้าวนาปี พืชรองคือ ข้าวโพดอาหารสัตว์ อ้อย      
มันส าปะหลัง ยางพารา ไม้ผล มีพื้นท่ีในการท านาในชุมชม 1,173 ไร่ ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน 

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านการเกษตร  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 

 
ท านา 

  
  

ในเขตชลประทาน 
  

 0 ครัวเรือน 
 0 ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
  

85 ครัวเรือน 
1,173 ไร่ 

ท าสวน 
  
  

ไม้ผล 
  

1 ครัวเรือน 
14 ไร่ 

ยางพารา 
  

1 ครัวเรือน 
13 ไร่ 

ท าไร่ 
  
  
  

ไร่อ้อย 
  

3 ครัวเรือน 
42 ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 
  

7 ครัวเรือน 

69 ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง 
  

1 ครัวเรือน 
12 ไร่ 

ที่มา :  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เขาสามสิบ (2561.)  
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 ข้าวซึ่งเป็นพืชหลักที่ปลูกมากในชุมชน วิธีการท านาปลูกข้าวของคนในชุมชนมีเปลี่ยนแปลง
จากการท านาปลูกข้าวโดยวิธีการไถและปักด าต้นข้าว โดยใช้แรงงานคนในการท านาปลูกข้าว
ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการเก็บเก่ียว มาเป็นวิธีการท านาโดยการไถหวานเมล็ดข้าว และเก็บเกี่ยวโดย
ใช้รถเกี่ยวข้าวเป็นเครื่องมือในการเกี่ยวข้าว ซึ่งส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวกคือทุนแรง      
ลดขั้นตอนในการท านา และประหยัดเวลาในการท านา เนื่องจากเกษตรกรที่ท านาส่วนใหญ่วัยช่วงวัย
สูงอายุ สภาพร่างกายและพละก าลังไม่เอ้ือต่อการท านาแบบการไถ่และปักด าต้นข้าว แต่มีความรู้และ
เชี่ยวชาญในวิธีและขั้นตอนการท านาเป็นอย่างดี ทางลบคือ เกษตรกรมีต้นทุนในการท านาเพ่ิมขึ้น 
เช่น ต้นทุนในการจ้างรถไถพวน ต้นทุนในการจ้างรถไถหวาน ต้นทุนในการจ้างรถเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็น
รายจ่ายเงินสดเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่เป็นการไถพวนและไถเตรียมดินปลูก ถ้าลงมือท าเองที่มีต้นทุนคือ    
ค่าน้ ามันดีเซล และสามารถประหยัดค่าแรงโดยใช้แรงงานตัวเอง ถึงแม้จะเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
แต่เป็นต้นทุนที่มิได้มีการจ่ายเป็นเงินสด เกษตรกรไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดท าให้มีเงินสดเหลือใช้จ่ายใน
มือเพ่ิมข้ึน แต่ก็แรกมาด้วยความอ่อนล้าอ่อนเพลียและความเหนื่อยล่าจากการท านา 
 

2.3.2 ปัญหำด้ำนกำรปลูกพืช ปัญหำด้ำนกำรเลี้ยง ปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
ผลผลิตที่ได้รับ กำรกระจำยผลผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด  

 
 จากการศึกษา ในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด         
มันส าปะหลัง ยางพารา อ้อยโรงงาน และการเพาะเห็ดฟาง (แบบคอนโด) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และสนทนากับคนในชุมชน เกี่ยวกับปัญหาในการท าเกษตรกรรม ดังนี้ 

ตารางที่ 4 ปัญหาด้านการเกษตร  

การประกอบ
อาชีพ 

ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้าน
การกระจาย

ผลผลิต 

ปัญหาด้าน
การแปรรูป 

ปัญหาด้าน
การตลาด 

ปัญหาอื่นๆ 

ด้านเกษตร      
ท านา/ปลูก

ข้าว 
- ต้นทุนการผลติสูงขึ้น 
ได้แก่ ค่าจ้างไถ ค่าปุ๋ย 
ค่าเมลด็พันธ์ค่าจ้างรถ
เกี่ยวข้าว ค่ายาฆ่า
หญ้า ค่าสารเคมีบ ารุง
โดยส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในข้ันการ
ผลิต เนื่องจากเกษตร
ที่ท านามีอายุมากขึ้น 
- ต้องพึ่งพาน้ าฝนตาม
ฤดูกาล 

-ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ราคาข้าว 
-ค่าจ้าง
แรงงานสูงขึ้น 
-ฝนท้ิงช่วง 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ดินลดลง 
-โรคราด าและ
วัชพืชในนา
ข้าว 
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การประกอบ
อาชีพ 

ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้าน
การกระจาย

ผลผลิต 

ปัญหาด้าน
การแปรรูป 

ปัญหาด้าน
การตลาด 

ปัญหาอื่นๆ 

มันส าปะหลัง - ต้นทุนการผลติสูงขึ้น 
ได้แก่ ค่าจ้างไถ ค่าปุ๋ย 
ค่าท่อนพันธุ์ ค่าจ้าง
แรงงานปลูก/เก็บ ค่า
ยาฆ่าหญ้า ค่าสารเคมี
บ ารุง โดยส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายในข้ัน
การผลิต  

-ไม่ม ี
 

-ไม่ม ี
 

-ไม่ม ี
มีแหล่งรับซื้อ

ผลผลติ 

-ราคารับซื้อไม่
แน่นอน 
-การจัดหา
แรงงาน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ดินลดลง 
-โรคเชื้อรา
และเพลี้ยแป้ง
ในมัน
ส าปะหลัง 

ข้าวโพด - ต้นทุนการผลติสูงขึ้น 
ได้แก่ ค่าจ้างไถ ค่าปุ๋ย 
ค่าเมลด็พันธ์ุ ค่าจ้าง
แรงานปลูก/เก็บ ค่า
ยาฆ่าหญ้า ค่าสารเคมี
บ ารุง โดยส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายในข้ัน
การผลิต 
-ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้
ในการเพาะปลูก   

-ไม่ม ี
 

-ไม่ม ี -ไม่ม ี
มีแหล่งรับซื้อ

ผลผลติ 

-ราคารับซื้อไม่
แน่นอน 
-การจัดหา
แรงงาน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ดินลดลง 
-โรคและเช้ือ
ราในข้าวโพด 
 

ไม้ยูคา - ต้นทุนการผลติสูงขึ้น 
ได้แก่ ค่าจ้างไถพวน
ดิน ค่าปุ๋ย ค่าต้นพันธุ์ 
ค่าจ้างแรงานปลูก/
เก็บ ค่ายาฆ่าหญ้า  
-ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้
ในการบ ารุงรักษา  

-ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี
มีแหล่งรับซื้อ

ผลผลติ 

-ราคารับซื้อไม่
แน่นอน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ดินลดลง 
 

ยาพารา - ต้นทุนการผลติสูงขึ้น 
ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่าจ้างแร
งาน ค่าสารเคมีบ ารุง 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน 

-ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี
 

-ราคารับซื้อ
ตกต่ า 
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การประกอบ
อาชีพ 

ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้าน
การกระจาย

ผลผลิต 

ปัญหาด้าน
การแปรรูป 

ปัญหาด้าน
การตลาด 

ปัญหาอื่นๆ 

ล าใย - ต้นทุนการผลติสูงขึ้น 
ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่าจ้างแร
งานปลูก/เก็บ ค่ายา
ฆ่าหญ้า ค่าสารเคมี
บ ารุง ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ ามัน 
-ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้
ในการบ ารุงรักษา  

-ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ราคารับซื้อ
ไม่แน่นอน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ดินลดลง 
-การจัดหา
แรงงาน 
-การใช้
สารเคม ี

เพาะเห็ดฟาง - เชื้อราปนเปื้อน 
- การจัดการโรงเรือน 
- การเพาะเชื้อเห็ด 

-ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -การขาดองค์
ความรู้ในการ
จัดการ
โรงเรือน 

 
ปัญหาโดยรวมด้านการเกษตรของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านต้นทุน

การผลิตที่เพ่ิมขึ้น ผลจากค่าแรง ค่าวัสดุและสารเคมีที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ค่าจ้างเครื่องจักรการเกษตร     
ที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และต้องพ่ึงพาน้ าฝนตาม
ฤดูการเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกด้านเกษตร ท าให้เพาะปลูกพืชในฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งก็ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตร ปัญหาด้านการกระจายผลผลิต ปัญหาด้านการแปรรูป     
และปัญหาด้านการตลาด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่อยู่อ าเภอเมือง
สระแก้ว อ าเภอเขาฉกรรจ์ และอ าเภอวังน้ าเย็น เป็นต้น ปัญหาอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่คือ ราคารับซื้อผลผลิต 
ไม่แน่นอน และราคารับซื้อต่ า รองมาคือ ปัญหาดินลดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากขาดการบ ารุงรักษา 
และการใช้สารเคมี รวมถึงการปลูกพืชช้ าเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่ยังประสบ
ปัญหาไม่มีที่ดินท ากิน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  

 
 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและแบ่งจ าหน่ายเป็น
รายได้ โดยมีปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  

การประกอบ
อาชีพ 

ปัญหาด้าน
การผลิต 

ปัญหาด้านการ
กระจายผลผลิต 

ปัญหาด้าน
การแปรรูป 

ปัญหาด้าน
การตลาด 

ปัญหาอื่นๆ 

ด้านการเลี้ยง
สัตว์ 

     

เลี้ยงไก่ -ค่าอาหาร
เลี้ยงราคา
แพง 
-ขาดความรู้
ในเลี้ยงไก่ 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

เลี้ยงปลา -ค่าอาหาร
เลี้ยงราคา
แพง 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

เลี้ยงหอยขม -ขาดความรู้
ประสบการณ์
ในการ
เพาะเลี้ยง 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

เลี้ยงเป็ด -ค่าอาหาร
เลี้ยงราคา
แพง 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -การแหล่ง
อาหารเลี้ยง
เป็ดในฤดู

แล้ง 
 
 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ส่วนใหญ่คือปัญหาด้านต้นทุนการผลิต
เกี่ยวกับค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ ที่มีราคาสูงและมีความจ าเป็นที่ต้องจัดหาเพ่ือการเลี้ยง เนื่องจากแหล่ง
อาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณ์น้อยในฤดูหนาวและฤดูแล้ง เกิดการขาดแคลน 
จ าเป็นต้องซื้อ การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนส่วนใหญ่ ได้แก่ ไก่ เป็ด ปลา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือนและแบ่งขาย จึงท าให้ไม่ค่อยประสบปัญหาด้านการกระจายผลผลิต การแปรรูป 
และการตลาด 
 
 นอกเหนือจากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้ว ประชาชนของชุมชนบ้านหนอง
โกวิทย์ มีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ ลูกจ้างโรงงาน เช่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โรงงานน้ าตาล โรงงานเย็บผ้า เป็นต้น และลูกจ้างห้างร้านในตลาดอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ อ าเภอเมืองสระแก้ว และประกอบอาชีพส่วนตัวเช่น ร้านค้าปลีกในชุมชน ร้านจ าหน่ายอาหาร
ในชุมชน รับจ้างทั่วไป อาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงรางวัลชนะเลิศ
ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดของจังหวัดสระแก้ว คือ การทอผ้าขาวม้า โดยมีการร่วมเป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้า 
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เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชน จากการศึกษาพบปัญหาของการประกอบอาชีพดังที่
กล่าวมาดังนี ้

ตารางที่ 6 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ  

การประกอบ
อาชีพ 

ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้าน
การกระจาย

ผลผลิต 

ปัญหาด้าน
การแปรรูป 

ปัญหาด้าน
การตลาด 

ปัญหาอื่น ๆ 

ลูกจ้าง -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ค่าเดินทาง 
-ระยะทาง 
-ค่าจ้างและ
สวัสดิการน้อย 

ร้านค้าปลีก -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี

ร้านขาย
อาหาร 

-ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี

ทอผ้าขาวม้า -สมาชิกกลุม่ทอ
ผ้าขาวม้ามีอายุมาก
ขึ้น เป็นผู้สูงอายุมี
ปัญหาสุขภาพด้าน
ร่างกาย ท าให้ไม่
สามารถนั่งทอผ้าเป็น
เวลานานตดิต่อกัน 
เกิดอาการปวดเกรง
ของกล้ามเนื้อแขนขา 
และการกดทับ 

-ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -การพัฒนา
ลวดลายผ้ามัด
ย้อมที่เป็น
เอกลักษณ์
ของชุมชน 
 

ปั้นโอ่ง -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี

รับจ้าง -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ไม่ม ี -ค่าเดินทาง 
-ค่าจ้างและไม่
มีสวัสดิการ 

 
 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ด้านอาชีพ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจ าทางและรถโดยสารสาธารณะวิ่งผ่านหรือให้บริการ ประชาชน
ส่วนใหญ่ต้องเดินทางเพ่ือไปท างานด้วยรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตัว ทั้งไปและกลับเป็นระยะทางที่
ไกล ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ได้รับการดูแลสวัสดิการจากนายจ้าง เนื่องจากเป็น      
การรับจ้างทั่วไป  

ด้านร้านค้าปลีกและร้านอาหารในชุมชน เป็นร้านขนาดเล็กโดยใช้พ้ืนที่หน้าบ้านที่ติดถนนใน
ชุมชนเป็นหน้าร้าน มีเพียงปัญหาด้านการเงินเล็กน้อย คือ ลูกค้าบางคนไม่ได้ซื้อสินค้าเป็นเงินสด    
ขอติดหนี้ค่าสินค้าไว้ก่อน เมื่อได้เงินจากการท างานหรือรับจ้างแล้วจึงน ามาช าระหนี้ค่าสินค้าที่ซื้อหา
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ไปบริโภคก่อน ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าทดแทนสินค้าที่ขายไปลดลง แต่เนื่องจากเป็น
บริบทปกติของชุมชนและเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน   

ด้านอาชีพภูมิปัญญาปั่นโอ่ง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ในการปั่นโอ่ง
เพ่ือบรรจุน้ าไว้ใช้ในครัวเรือน จากการศึกษาสัมภาษณ์ เป็นการปั่นตามค าสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อลูกค้ามี
ความต้องการค่อยด าเนินการปั่น เสร็จแล้วจึงแจ้งลูกค้ามารับหรือน าส่งตามตกลงกัน และส่วนหนึ่งก็มี
การปั่นโอ่งขนาดเล็กเพ่ือรอจ าหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งมีการเพ่ือรอจ าหน่วยจ านวนน้อย จึงไม่ประสบ
ปัญหาด้านการผลิต และการตลาด 

ด้านกลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้า ในอดีตมีหน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ            
หลายหน่วยงานได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าขาวม้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และตราสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของชุมชนบ้าน         
หนองโกวิทย์ แต่เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มทอผ้าขาวม้า ส่วนใหญ่เป็นสตรีสูงอายุ ตั้งแต่ 50 - 60       
ปีขึ้นไป เริ่มมีปัญหาสุขภาพด้านร่างกายที่ ไม่สมบูรณ์แข็งแรง และบางคนมีโรคประจ าตัว               
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง และสภาพร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุเป็น
ต้น ท าให้ร่ายกายเกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายและไม่สามารถนั่งทอผ้าเป็นเวลานานติดต่อกัน เกิดอาการ
ปวดเกรงของกล้ามเนื้อแขนขา อาการปวดหลัง และการกดทับบริเวณก้นที่เกิดจากการนั่งเป็นระยะ
เวลานาน จนไม่สามารถนั่งทอผ้าได้ และพักอาชีพเป็นระยาเวลานายจนกว่าจะแข็งแรงพอท าการ    
ทอผ้าได ้เป็นต้น 
 
2.4 ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 

2.4.1 จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำกร เพศ อำยุ  
 

      ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล    
เขาสามสิบเป็นต าบลเขตชนบทมีการย้ายถิ่นฐานมีบ่อยครั้ง มีประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลรวมทั้งสิ้น
จ านวน 8,202 คน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 80 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ             
เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559) ตามตารางแสดงจ านวนประชากรต าบลเขาสามสิบ ประจ าปี  2559 ดังนี้  

ตารางที่ 7 จ านวนประชากรในเขตปกครองพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ล าดับที่ บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโคกมัน 1 202 229 431 126 
2 บ้านขอนขว้าง 2 294 298 592 174 

3 บ้านคลองสิบสาม 3 439 448 887 361 

4 บ้านเขาสามสิบ 4 273 248 521 211 

5 บ้านพวงนิมิต 5 334 321 655 233 
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ล าดับที่ บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

6 บ้านเนินตะแบก 6 439 439 878 243 

7 บ้านหนองโกวิท 7 198 180 378 98 

8 บ้านหนองคุ้ม 8 434 402 836 219 

9 บ้านโคกมะกอก 9 277 268 545 151 

10 บ้านน้ าอ้อม 10 206 198 404 86 

11 บ้านฝั่งคลอง 11 249 264 513 162 

12 บ้านสุขส าราญ 12 364 347 711 222 

13 บ้านจัดสรร 13 417 434 851 228 

  รวม 13 4,126 4,076 8,202 2,524 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 
 จากตารางข้อมูล บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 มีจ านวนประชากร 378 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
จ านวน 198 คน (ร้อยละ 52 ) เพศหญิง 180 คน (ร้อยละ 48) มีบ้านเรือนจ านวน 86 ครัวเรือน      
แต่จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ มีบ้านเรือนจ านวน 80 หลังคาเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยจริง ประชาชนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย โดยย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดปราจีนบุรี มีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามประเพณี
ทางภาคอีสานของท้องถิ่นเดิมที่ย้ายถิ่นมาปฏิบัติและสืบทอดในชุมชน 
 
 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) จ านวน 65 ครัวเรือน พบว่ามี
ครัวเรือนที่อาศัยในชุมชนตั้งแต่ดั่งเดิม จ านวน 40 ครัวเรือน (ร้อยละ 62 ) และย้ายมาจากที่อ่ืน 
จ านวน 25 ครัวเรือน (ร้อยละ 38 ) ครัวเรือนที่ย้ายมาจากท่ีอ่ืน มีระยะเวลาอยู่อาศัยดังนี้ 
 0 – 10 ปี จ านวน  4  ครัวเรือน   ( ร้อยละ 16 ) 
 11 – 20 ปี จ านวน  7  ครัวเรือน   ( ร้อยละ 28 ) 

21 – 30 ปี จ านวน  7  ครัวเรือน   ( ร้อยละ 28 ) 
31 – 40 ปี จ านวน  7  ครัวเรือน   ( ร้อยละ 28 ) 
>40 ปี  จ านวน  0  ครัวเรือน   ( ร้อยละ 0 ) 

โดยมีความคิดเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในชุมชนในอนาคต ดังนี้ 
 คิดจะย้าย จ านวน  1  ครัวเรือน   ( ร้อยละ 2 ) 
 ไม่คิดจะย้าย จ านวน  62 ครัวเรือน  ( ร้อยละ 95 ) 
 ไม่แน่ใจ  จ านวน  2  ครัวเรือน   ( ร้อยละ 3 ) 
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2.5 ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
 

2.5.1 กำรคมนำคม กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกหมู่บ้ำน 
 

ตารางที่ 8 การคมนาคม พื้นที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

หมู่ที่ 
ถนนคสล. 

ถนนแอสฟัสท์ติก /
แคปซีล 

ถนนลูกรัง ราง/ร่องระบายน้ า 

สาย 
ความยาว
รวม(เมตร) 

สาย 
ความยาวรวม

(เมตร) 
สาย 

ความยาว
รวม(เมตร) 

สาย 
ความยาว
รวม(เมตร) 

1 4 1,490 1 2,250 4 4,380 - - 
2 3 1,060 - - 3 8,220 1 200 
3 5 6,358 - - 5 3,960 1 400 
4 2 280 1 13,000 2 5,090 - - 
5 4 2,505 2 3,300 4 12,590 1 203 
6 2 380 - - 3 4,490 - - 
7 7 1,460 - - 4 4,445 - - 
8 6 1,215 - - 2 2,300 - - 
9 2 1,310 - - 2 1,370 - - 
10 3 830 - - - - - - 
11 4 1,575 - - 2 3,625 - - 
12 3 1,575 - - 4 9,870 - - 
13 4 1,963 - - 2 2,337 - - 
สรุป 39 21,226 4 18,550 37 62,677 1 603 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
  
 ข้อมูลตารางเป็นข้อมูลการคมนาคม ในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์              
จังหวัดสระแก้ว ด้านคมนาคมและระบบระบายน้ า ประกอบด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ถนนลาดยางมะตอย (ถนนแอลฟัลท์ติก) ถนนลูกรัง และระบบร่องระบายน้ า โดยชุมชนบ้านหนอง
โกวิทย์มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จ านวน 7 สายมีความยาวรวมเป็นระยะทาง 1,460 เมตร 
เชื่อมต่อจากชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ และสิ้นสุดที่ซุ้มประตู
ทางเข้าชุมชนด้านทิศตะวันออก รวมถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของถนนซอยในชุมชน      
และถนนลูกรังจ านวน 4 สาย มีความยาวรวมเป็นระยะทาง 4,445 เมตร เป็นเส้นทางถนนลูกรังที่
คมนาคมสัญจรไปยังทิศเหนือของชุมชน เชื่อมต่อถึงชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ และทิศใต้ของชุมชน เชื่อมถึงชุมชนบ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 ต าบลคลองหินปูน 
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อ าเภอวังน้ าเย็น โดยในชุมชนยังไม่มีถนนลาดยางมะตอย (ถนนแอลฟัลท์ติก) และระบบร่องระบายน้ า
ในชุมชน 
 ด้านการติดต่อสื่อสาร ภายในชุมชนไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการ ในอดีตครัวเรือนที่พอมี
ฐานะทางเศรษฐกิจก็มีระบบโทรศัพท์บ้านไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แต่ปัจจุบันประชาชนในชุมชนจะมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล หรือ โทรศัพท์มือถือแบบต่าง ๆ ใช้ทุกครัวเรือน ท าให้ไม่มีปัญหาใน    
การติดต่อสื่อสารจากการทไม่มี ระบบและเครื่องมือสื่อสารใช้งาน 
 

2.5.2 กำรมีไฟฟ้ำใช้ในชุมชนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 
ข้อมูลที่ ได้ จาการศึกษา Time Line บ้ านหนองโกวิทย์  เ ริ่ มมี ไฟฟ้า ใช้ ในหมู่ บ้ าน                 

เมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน การที่ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ ท าให้คนใน
ชุมชนได้รับความสะดวกด้านคุณภาพการใช้ชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ที่สะดวก เป็นลักษณะการ
ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าเพ่ือสร้างประโยชน์ในการชีวิตประจ าวันของแต่ละครัวเรือนเท่านั้น การใช้ไฟฟ้า
ด้านการเกษตรเช่น ใช้เป็นพลังงานส าหรับสูบน้ าเพ่ือการปลูกผักส่วนครัว และพืชอ่ืนๆ ที่ใกล้บริเวณที่
อยู่อาศัย และมีการใช้ ไฟฟ้าในเชิงการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนคือ โรงผลิตน้ าดื่ม                 
และโรงผลิตน้ าแข็ง เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนระบบเครื่อง
กระจายเสียงภายในชุมชน ท าให้สามารถแจ้งข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารที่จ าเป็นและมีประโยชน์ อีกทั้งยังมีไฟส่องสว่างริมถนนในชุมชน 
เพ่ือให้อ านวยความสะดวกในการเดินทางในกลางคืนและสร้างความรู้ปลอดภัย 
 

2.5.3 กำรมีประปำหมู่บ้ำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 

  ข้อมูลที่ ได้จาการศึกษา Time Line บ้ านหนองโกวิทย์  เริ่ มมี ไฟฟ้า ใช้ ในหมู่ บ้ าน               
เมื่อปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ห่างไกลและไม่มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติ โดยแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดคือ คลองสิบสาม และอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ อยู่ห่างจาก
ชุมชน 2-6 กิโลเมตร ตามล าดับ และตั้งอยู่นอกเขตชลประทานของอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ การมีระบบ
ประปาในหมู่บ้าน จึงเป็นที่มีคุณและประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีการใช้ประโยชน์
น้ าประปาเช่น ใช้ในการอุปโภคต่าง ๆ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดและไก่ และปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น 
ส่วนแหล่งน้ าเพ่ือการปลูกพืชไร่และท าสวนจะได้จากการขุดสระน้ า ในพ้ืนที่ที่ท าสวนหรือในไร่นา 
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2557 ระบบประปาของหมู่บ้านเกิดการช ารุด ไม่สามารถใช้ในการผลิต
น้ าประปาส าหรับชุมชนได้ เนื่องจากการขาดงบประมาณในการบ ารุงซ่อมแซมรักษาระบบประปา      
ที่ให้ชุมชนไม่มีน้ าประปาไว้ใช้ ประชาชนในชุมชนจึงแก่ปัญหาการขาดแคลนน้ าประชาโดยขออนุญาต
ขอเจาะน้ าบาดาล เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยปัจจุบัน (2562.) มีการใช้น้ าบาดาลทุกครัวเรือน 
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2.5.4 กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตและกำรใช้ประโยชน์จำกอินเตอร์เน็ต 
 

 การใช้อินเตอร์เน็ตของประชาชนในชุมชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่มีทักษะและไม่ค่อยใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต ครัวเรือนที่มีระบบอินเตอร์ส่วน
ใหญ่จะมีระบบโทรศัพท์บ้านใช้งานมาก่อนหน้า แต่ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ผ่านระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือระบบโทรศัพท์มือถือทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน 
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เช่น คนหนุ่มสาว และเด็กนักเรียนของชุมชน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ได้ส ารวจติดตั้งจุดให้บริการเน็ตประชารัฐ   
ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม เพ่ือขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ           
หรือโครงการเนตประชารัฐ เพ่ือติดตั้งจุดให้บริการสัญญาณ WIFI ณ ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์      
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและได้ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต โดยในพ้ืนที่     
ต าบลเขาสามสิบที่มีการติดตั้งจุดบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ได้แก่  
 
ตารางที่ 9 จุดที่มีการติดตั้งอินเตอรเ์น็ตประชารัฐ (WIFI) ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์  

ล าดับ หมู่บ้าน มีเนตประชารัฐ 
1 หมู่ 1 บ้านโคกมัน  ติดตั้งแล้ว 
2 หมู่ 11 บ้านฝั่งคลอง  ติดตั้งแล้ว 
3 หมู่ 12 บ้านสุขส าราญ  ติดตั้งแล้ว 
4 หมู่ 2 ขอนกว้าง  ติดตั้งแล้ว 
5 หมู่ 9 บ้านโคกมะกอก  ติดตั้งแล้ว 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2561.  
 
 โดยเขตพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ จะมีการด าเนินการติดตั้ง เน็ตประชารัฐ และให้บริการใน
รูปแบบสัญญาณ WIFI ส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2562  
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ภาพที ่16 ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้วส ารวจชุมชนติดตั้งจุดอินเตอร์เน็ตประชารัฐ 

 
จากภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บุคคลที่อยู่ด้านซ้ายสุดของภาพคือ นายสมศักดิ์    

พีระชัยรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้วและนายนิพนธ์ เกตุแก้ว 
สถิติจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ลงพ้ืนหารือร่วมกับนางสุวรรณะ ประไพ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เพื่อส ารวจด าเนินการติดตั้งจุดบริการอินเตอรเ์น็ตประชารัฐในชุมชน 
 
2.6 ข้อมูลด้ำนสังคม  
 

2.6.1 ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยำย  
 

 ลักษณะของครอบครัวของแต่ละครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีลักษณะของ
ครอบครัวแบบทั้งแบบครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย โดยลักษณะครอบครัวเดี๋ยวของครัวเรือน
ในชุมชน เป็นครอบครัวเดี่ยวที่ย้ายถิ่นฐานมาจากท่ีอ่ืน และที่เกิดจากสภาพชีวิต เช่น คนในครอบครัว
เสียชีวิต เป็นต้น ท าให้จ านวนสมาชิกในครอบครัวลดลง และจากที่เคยเป็นครอบครัวขยายแต่ต่อมา
เมื่อแต่งงานแล้วจึงแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี๋ยว แต่ก็คงสร้างบ้านอยู่ใกล้ ๆ บิดามารดา หรือญาติพ่ี
น้อง ในพ้ืนที่บ้าน เป็นต้น ส่วนลักษณะครอบครัวขยาย ของครัวเรือนในชุมชน มีลักษณะที่อยู่อาศัย
ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกับครอบครัวเดิม เช่น ต่อเดิมห้องพักจากบ้านเดิม และลักษณะครอบครัว
ขยายที่มีบิดามารดาและหลานอาศัยอยู่ร่วมกัน มีสมาชิกบางคนออกไปท างานในพ้ืนต่างจังหวัด    
และลักษณะครอบครัวขยาย ที่สมาชิกทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน ลักษณะของครอบครัวของ
ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ส่วนใหญ่เป็นแบบครัวเดี๋ยวที่สมาชิกเมื่อแต่งงานแล้วแยกครอบครัวออกมา  
แต่สร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ ๆ ในพื้นที่ครอบครัวเดิม ลักษณะแบบเครือญาติ 
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2.6.2 กำรตัดสินใจและกำรจัดกำรในครอบครัว กำรเลือกคู่ครองและกำรแต่งงำน 
 

 การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว มีบิดาหรือสามีเป็นหัวหน้าครอบครัว ที่มีบทบาทใน
การตัดสินใจในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้น าครอบครัวเป็นตัวแทนของครัวเรือนในการแสดง
บทบาทในชุมชน ส่วนมารดาหรือภรรยา มีบทบาทในการตัดสินใจการบริหารจัดการการเงิน          
การใช้จ่ายของครัวเรือน และมีบทบาทส าคัญในชุมชนด้านกลุ่มทอผ้าขาวม้า ภูมิปัญญาทอผ้า        
การนวดแผนโบราณ และศิลปะการแสดง ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทสตรีที่โดดเด่นของชุมชน
บ้านหนองโกวิทย์  
 

 
ภาพที่ 17 บทบาทส าคัญของสตรี  

 
 จากภาพแสดงถึงบทบาทส าคัญของสตรีบ้านหนองโกวิทย์ ที่แสดงถึงการตัดสินใจและการ
จัดการชุมชน 
 
 ส าหรับการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน การเลือกคู่ครองและการแต่งงานของคนในชุมชนใน
อดีต มีทั้งลักษณะที่บิดามารดาเป็นผู้พิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ครองหรือเห็นว่า
มีความเหมะสมกัน และแบบชอบคอพอใจหรือรักใคร่ตกลงปรงใจแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเอง 
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สภาพปัจจุบันชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ก็ได้รับอิทธิพลค่านิยมสมัยใหม่ในการเลือกคู่ครอง                
คือแบบชอบคอพอใจหรือรักใคร่กันตกลงปรงใจแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเอง ตามอย่างของค่านิยม
การแต่งงานสมัยใหม่ของสังคมไทยปัจจุบันส่วนใหญ่ทั่วไป 
 

2.6.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกครอบครัวซ่ึงไปท ำงำนที่อ่ืน 
 

   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มีการย้ายถิ่นมาจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน
เข้ามาอาศัยและตั้งเป็นชุมชน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ประกอบกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน จึงนิยมแนะน าลูกหลานของตนให้เดินทางไปท างานเพ่ือหาเงินในพ้ืน
จังหวัดเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น       
ท าให้รับรู้สภาพและเข้าใจและยอมรับสภาพความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งไปท างานที่อ่ืน 
มีผลกระทบด้านความใกล้ชิด ความอบอุ่นลดลง แต่ถือว่าเพ่ือเป็นการสร้างอนาคตและการเงินที่ดี  
ของครอบครัว ท าให้สมาชิกได้พ่ึงพาอาศัยและมีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
 

2.6.4 ระบบเครือญำติและแผนภูมิเครือญำติ 
 

 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีระบบเครือญาติตามแบสังคมไทย และวัฒนธรรมภาคอีสานทั่วไป 
โดยมีการอาศัยอยู่ในชุมชนแบบเครือญาติ มีการสร้างบ้านหรือแยกบ้านเรือนออกมาจากครอบครัว
เดิมติดกัน เช่น บ้านพ่อแม่ บ้านลูก อยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นต้น  
 

2.6.5 กำรรวมกลุ่มทำงสังคมในเชิงพัฒนำควำมเข็มแข็งของชุมชน 
 

 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีการรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้า กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ฌาปนกิจชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน ดังนี้ 
 กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้า เป็นการร่วมกลุ่มสตรีที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และภูมิปัญญา
ในการทอผ้าขาวม้า รวมตัวกันพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้า เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มชีื่อเสียง
ทั้งของชุมชนและของดี OTOP จังหวัดสระแก้ว และได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันและรางวัลอื่น ๆ 
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ภาพที่ 18 ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 

 

 
ภาพที่ 19 การทอผ้าขาวม้า 

 
 กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชน ภายในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน เป็นศูนย์เพ่ือการเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงใช้ในการท ากิจกรรมเพ่ือแสดงศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์สินค้าของ
ชุมชนชน และเป็นศูนย์อเนกประสงค์ เช่น เป็นที่ตั้งโรงน้ าดื่ม โรงน้ าแข็ง การประชุม และท ากิจกรรม
อ่ืน ๆ ของชุมชน  
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ภาพที่ 20 ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองโกวิทย์ 

 

 
ภาพที่ 21 ตัวอย่างกิจกรรมในชุมชน 

 
 กองทุนหมู่บ้าน เป็นกลุ่มที่มีบาทในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกองทุนของชุมชน 
เพ่ือให้กองทุนมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งด้านการเงินของคนในชุมชน           
ท าให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองและพ่ึงพาตนเองได้ 
 ฌาปนกิจชุมชน ชุมชนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและการในกรณีมีการเสียชีวิตของคนในชุมชน     
โดยช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดงานฌาปนกิจผู้เสียชีวิตในชุมชน 
 คณะกรรมการชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือประชุมหารือกันของคนในชุมชน 
ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาชุมชน และอ่ืน ๆ  
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ภาพที่ 22 ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
การรวมกลุ่มดังที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสร้างความสามัคคีความ

เข้มแข็งของชุมชน และมีการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง  
 
 

2.6.6 ควำมขัดแย้ง ควำมแตกต่ำงทำงสังคม อุดมกำรณ์ 
 

 จากการศึกษา ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ด้านความขัดแย้ง ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี
กันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความขัดแย้งกันน้อย ไม่ปรากฏความขัดแย้งด้านการเมือง 
วัฒนธรรม ประเพณี ความคิด ความเชื่อ และศาสนา เนื่องจากคนในชุมชนมีแนวคิด ความเชื่อ      
และนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด และมีประเพณีที่สืบทอดร่วมกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ยาตายาย ความสัมพันธ์
ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและอาศัยอยู่ร่วมกันมานาน จึงมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี 
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2.6.7 ปรำชญ์ชุมชน และภูมิปัญญำพื้นบ้ำนที่ส ำคัญ 
 

 จากการศึกษาโดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชนคือ ท าเนียบผู้รู้และปราชญ์ชุมชน โดยมีข้อมูลดังนี้ 

ตารางที่ 10 ท าเนียบผู้รู้และปราชญ์ชุมชน  

ประเภทภูมิ
ปัญญา 

ชื่อ-สกุล รายละเอียดภูมิ
ปัญญา 

จุดเด่น ผู้สืบทอด 

ต่อกระดูก นายมาวิน สุขสมร การเข้าเผือกกระดูก 
ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

รักษาบ ารุงขวัญ
ก าลังใจควบคุม
กับการรักษาทาง
กาย 

ไม่มี 

หมอน้ ามัน นายจิตพล กุมชัย การรักษาด้วยวิธีการ
นวดน้ ามันผสม
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ใน
การรักษาอาการป่วย 

ใช้น้ ามันสมุนไพร
แบบธรรมชาติ  

ไม่มี 

มัคทายก  นายดุสิต  การบรรจง น าประกอบพิธีกรรม
และข้ันตอนกระบวน 
การที่ถูกต้อง
เหมาะสมทางศาสนา 
และพิธีการอื่น ๆ  

ปฏิบัติและสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง  

ไม่มี 

ท่อผ้าขาวม้า   
คิดลาย
ผ้าขาวม้า 

นางสังเวียน ทุมชะ  
นางสาคร สุนทร
พาณิชย์ 
นางชม ทุมชะ 
นางไหม แหวน
ประเสริฐ 
นางพิมพา การบรรจง 
นางโฮม ค าเหมือน 
นางบุญหลัด สุขสมร 
นางแดง การบรรจง 
นางเกสร แหวน
ประเสริฐ  

การทอผ้าข้าวม้า ที่
ทอด้วยวิธีการทอ
แบบโบราณ โดยใช้กี่
ทอผ้าแบบโบราณ 

มีความช านาญใน
กระบวนการทอ
ผ้า และคิดค้นลาย
ผ้าขาวม้า จนเป็น
สินค้า OTOP  
ทนทาน สีไม่ตก 
ทอด้วยวิธีและก่ี
โบราณ และมี
เอกลักษณ์ 

ถ่ายทอด
องค์ความรู้
ให้กับ
ลูกหลานใน
ครอบครัว 
ตั้งแต่วัย
เด็ก โดย
เรียนรู้และ
สั่งสมประ
การณ์ 
 

สานกระติ๊บ
ข้าว 

นายเชียง สีแก้ว การสานกระติ๊บใส่
ข้าวเหนียว ใช้ไม้ไผ่
เป็นวัสดุ   

แน่นหนา แข็งแรง ไม่มี 
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ประเภทภูมิ
ปัญญา 

ชื่อ-สกุล รายละเอียดภูมิ
ปัญญา 

จุดเด่น ผู้สืบทอด 

หมอต าแย นางสาคร  สุนทร
พาณิชย์ 

ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ การ
ดูแลครรภ์ การ
คลอด และดูแล
ครรภ์และสุขภาพ
ครรภ์ 

เชี่ยวชาญใน
การดูแลครรภ์  

ไม่มี 

ปั่นโอ่ง นายกิตพล ทุมชะ การปั่นโอ่งโดยใช้
ซีเมนต์เป็นส่วนผสม
หลัก ปั่นโดยเทคนิค
การปั่นแบบโบราณ
ที่ได้รับการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ 

ขนาด
พอเหมาะ มี
สีสันหลายสี 
บรรจุน้ าได้ดี 
ไม่รั่วซึม อายุ
การใช้งาน
นานหลายปี 
แข็งแรง 
ทนทาน 

ถ่ายทอดต่อ
ให้กับคนใน
ครอบครัว 
ด้วยวิธีการ
สอนจาก
ประสบการณ์ 
และเรียนรู้โดย
การลงมือ
ปฏิบัติ 

สานไซ นายหนู เมฆวัน การประดิษฐ์ไซ จาก
ไม้ไผ่ ใช้เป็นอุปกรณ์
ในการจับปลา  

แน่นหนา 
แข็งแรง 

ไม่มี 

สานแห นายกองพัน พันโท การสานแหด้วยมือ 
และอุปกรณ์สานแห 
ที่ท าจากไม้ไผ่ 
ประดิษฐ์ขึ้นเอง 

แน่นหนา 
แข็งแรง 

ไม่มี 

สานสวิง นางใหม่ แหวนประเสริฐ 
นางนาง วีรวรรณ 

การสานสวิงด้วยมือ 
และอุปกรณ์สาน
สวิง ท าจากไม้ไผ่
ประดิษฐ์เอง 

แน่นหนา 
แข็งแรง 

ไม่มี 

ย้อมผ้า นางเครือวรรณ โนนแก้ว 
นางสาคร สุนทรพาณิชย์ 
นางนาง วีรวรรณ 

การย้อมผ้าโดยใช้
วัตถุดิบย้อมผ้าที่
ได้มาจากธรรมชาติ 
เช่น เปลือกไม้  

คงทน สีติดทน
นาน ไม่ใช้
สารเคมี 

ถ่ายทอดต่อให้
บุตรหลานใน
ครอบครัว 
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ประเภทภูมิ
ปัญญา 

ชื่อ-สกุล รายละเอียดภูมิ
ปัญญา 

จุดเด่น ผู้สืบทอด 

นวดแผน
โบราณ 

นางพิมพ์พา การบรรจง 
นางเกสร แหวน
ประเสริฐ 
นางล าดวน ใสจอมศรี 
นางค าผาย กองทา 
นางสายันต์ สาวิสิทธิ์ 
นางสาคร สุนทรพาณิชย์   

การนวดแบบวิธี
โบราณ  

นวดแบบวิธี
โบราณ ได้รับ
ใบรับรองการ
ฝึกอบรมการ
นวดแผน
โบราณ ได้รับ
การยอมรับใน
ฝีมือการนวด 

ถ่ายทอดต่อให้
บุตรหลานใน
ครอบครัว 

บั้งไฟ พรุ 
ตะไล 

นายบุญเพ็ง บุตรชา การประดิษฐ์บั้งไฟ
ด้วยมือ เทคนิคการ
ท าตามภูมิปัญญาที่
ได้รับถ่ายทอดมา ใช้
วัสดุธรรมชาติ และ
วิธีการท าแบบ
โบราณ 

มีความ
ปลอดภัยใน
การใช้งาน  

ไม่มี 

โคมไฟ นายบัวเรือน ค าเหมือน  การประดิษฐ์โคมไฟ 
จากไม้ไผ่ และ
กระดาษสา ตาม
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

สวยงาม มี
เอกลักษณ์
เฉพาะตน ใช้
วัสดุธรรมชาติ
ในชุมชน 

ไม่มี 

 
 โดยส่วนใหญ่ปราชญ์ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ เป็นปราชญ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตของ
ผู้คนในชุมชน และเกี่ยวกับการท ามาหากิน การดูแลสุขภาพ การสร้างเครื่องจับสัตว์ และของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปู่ยาตายาย ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน และโดยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุธรรมชาติ ที่หาได้จากชุมชนมาเป็นวัสดุในการใช้งาน 
เมื่อพิจารณาด้านผู้สืบทอดภูมิปัญญา พบว่ายังไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญา ค่านิยมสมัยใหม่ประกอบกับ
คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความส าคัญและความสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมากนัก 
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2.7 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ  
 

2.7.1 กำรศึกษำและศำสนำ 
 
ในพ้ืนที่เขตปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

มีจ านวนสถานศึกษาและองค์กรศาสนา ดังนี้  
1.  โรงเรียนในสังกัด สพฐ.     จ านวน  4   แห่ง 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เขาสามสิบ   จ านวน  3   แห่ง 
3.  วัดและท่ีพักสงฆ์ศาสนาพุทธ   จ านวน  12 แห่ง 

   โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
   1. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3     
   2. โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6   
   3. โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3   
   4. โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนน้ าอ้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษา  
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  1  แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก หมู่ที่ 6 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 9 
 องค์กรศาสนา จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 
  1. วัดโคกมัน   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  1 
  2. วัดขอนขว้าง   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  2 
  3. ที่พักสงฆ์เนินผาทอง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  3 
  4. ที่พักสงฆ์เขาน้อย  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  3 
  5. วัดคลองสิบสาม  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  3 
  6. วัดเขาสามสิบ   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  4 
  7. วัดพวงนิมิต   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  5 
  8. ที่พักสงฆ์เนินตะแบก  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  6 
  9. ที่พักสงฆ์หนองโกวิท  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  7 
  10. ที่พักสงฆ์หนองคุ้ม  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  8 
  11. วัดโคกมะกอก  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  9 
  12. วัดน้ าอ้อม   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  10 
ที่มา: แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
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 จากข้อมูลและการส ารวจชุมชน พบว่าชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ไม่มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
ตั้งอยู่ในชุมชน มีโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใกล้ที่สุดคือ โรงเรียนบ้านคลอง    
สิบสาม และโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ โดยอยู่ห่างชุมชนออกไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ที่ใกล้ที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ       
หมู่ที่ 4 อยู่ห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร  มีที่พักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง คือที่พักสงฆ์บ้านหนอง
โกวิทย์ จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับด้านการศึกษาของบุตรหลาน พบว่า การจัดส่งลูกหลาน
ไปเรียนที่โรงเรียนใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครอง ก าลังทรัพย์ และความต้องการของ
บุตรหลาน เนื่องจากไม่มีสถานศึกษาในชุมชนท าให้ต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกชุมชน 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียน ได้แก่ ค่าอาหาร และค่ารถบริการรับ -ส่ง
นักเรียน รวมในแต่ละเดือน 2,000-3,000 บาทต่อคนต่อเดือน และมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่ใกล้ชุมชนที่สุดคือ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อยู่ห่างจากชุมชม 15 กิโลเมตร และ โรงเรียน
มัธยมสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว 30 กิโลเมตร  
 ระดับการศึกษาของคนในชุมชน แบ่งตามช่วงอายุของคนชุมชนได้ดังนี้ 
 ปู่ยาตายาย ระดับ ป.4 เป็นส่วนใหญ่ 
 พ่อแม ่            ระดับ ป.6 เป็นส่วนใหญ่ และ ระดับ ม.3 
 คนหนุ่มสาม ระดับ ม.3 และ ปวช. เป็นส่วนใหญ่ 
   ระดับ ม.6 และ ปวส. รองมา 
   ระดับ ปริญญาตรี เป็นส่วนน้อย 
 เยาวชน  ระดับ ประถมศึกษา เป็นส่วนใหญ่ 
   ระดับมัธยมศึกษา  
 การศึกษาของเด็กท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน จากการศึกษาพบว่า เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยง
ดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กันทุกคน และเด็กช่วงอายุ 6 -14 ปี ซึ่งมี
จ านวนประมาณ 28 คน ได้เข้าเรียนชั้น ป.1 – ม.3 (ร้อยละ 100) ทุกคนโดยไม่มีการออกกลางคัน 
(ร้อยละ 100) โดยเด็กอายุ 6-14 ปี ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และเด็กอายุ 15-18 ปี ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และในชุมชนมีเด็กท่ีเรียนจบชั้น ม.3 แล้ว ไม่ได้ศึกษาต่อ จ านวน 2 คน โดยทั้ง 2 คนไม่ได้
รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ คนในชุมชนอายุ 15-59 ปี สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ทุกคน 
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2.8 ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 
 

2.8.1 กำรบริกำรสำธำรณสุขในหมู่บ้ำน  
 

 พ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาสามสิบ จ านวน 1 แห่ง     
ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาสามสิบ เป็นระยะทาง           
4 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอเป็นระยะทาง   
6-7 กิโลเมตร  
 

2.8.2 บทบำทของ อสม. และ ผสส.  
 

 บทบาทของ อสม. ด้านสาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิการบริการ
สาธารณสุข ส ารวจและให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขของชุมชน รวมถึงการท ากิจกรรมส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขของชุมชน เช่นการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การป้องกันโรคไข้เลือดออก     
เป็นต้น  
 

2.8.3 ภำวะโภชนำกำรของเด็ก 0-5 ปี 
 

 เด็กอายุ 0-5 ปี ในชุมชนมีจ านวน 5 คน ซี่งได้รับการดูแลด้านสวัสดิการตามสิทธิที่รัฐจัดให้
ทุกคน เช่น สิทธิค่าเลี้ยงดูบุตร นมผงเลี้ยงเด็ก เป็นต้น ไม่มีเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี ที่มีน้ าหนักแรกเกิดไม่
น้อยกว่า 2,500 กรัม มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี  จ านวน 20 คน ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบทุกคน 
 

2.8.4 อนำมัยแม่และเด็ก  
 

 ในช่วงการส ารวจศึกษาบริบทของชุมชน ธันวาคม 2561 พบว่าในชุมชนไม่มีหญิงตั้งครรภ์    
ณ ขณะนั้น จากการสัมภาษณ์ เมื่อมีการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่แล้วฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  
 

2.8.5 ด้ำนสุขำภิบำล (โอ่ง ส้วม แหล่งน้ ำ) 
  

 ครัวเรือนแต่ละหลังคา มีห้องสุขาใช้ทุกหลังคาเรือน มีการใช้ภาชนะปิดฝาโอ่ง แต่ยังไม่มี
ระบบท่อน้ าเสียและระบายน้ าในชุมชน น้ าเสียส่วนใหญ่มีการเททิ้งโดยไม่มีระบบท่อน้ าเสีย เช่น น้ าไป
ใช้รดต้นไม้ เป็นต้น 
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2.8.6 ทันตภิบำล 
 

 ประชาชนชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ส่วนใหญ่มีการดูแลการแปรงฟันและสุขภาพในช่วงปาก
ประจ าวัน เมื่อมีความต้องการใช้บริการด้านทันตกรรม ส่วนใหญ่เดินทาไปใช้บริการ ณ โรงพยาบาล
เขาฉกรรจ์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชน 
 

2.8.7 สุขภำพจิต สำเหตุ และผลกระทบ 
 

 ประชาชนชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ไม่มีผู้ป่วยด้านจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ เกิดจาก
การเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต จ านวน 2 ราย  โดยคนในชุมชนไปเยี่ยมเยียนและ
ให้ก าลังใจ ในจังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาลรับรักษาและดูแลผู้ป่วยจิตเวช คือ โรงพยาบาลจิตเวช
สระแก้วราชนครินทร์ อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 65 กิโลเมตร 
 จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามด้านสุขภาพระดับครัวเรือนในชุมชน มีครัวเรือนที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 65 ครัวเรือน ดังนี้  

ตารางที ่11 การปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

รายการ 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
ถ้ากินอาหารบรรจุส าเร็จ ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่นเกลือ
เสริมไอโอดีน น้ าปลา น้ าส้มสายชู อาหารกระป๋องนม อาหาร
กล่อง เป็นต้น  

65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องท าให้สุกด้วยความร้อน 65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือได้ท า การแช่ด้วยน้ า
ผสมด่างทับทิมหรือน้ ายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้ าสะอาดหลาย 
ๆ ครั้ง 

65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้งและใช้ช้อนกลาง 65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

 
 พบว่าประชาชนในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ   
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ได้อย่างถูกต้อง  
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ตารางที่ 12 การใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง 

รายการ 
  ค าตอบ  

ใช่ ไม่ใช่ 
ใช้ยาสามัญประจ าบ้าน 65 

ร้อยละ 100 
0 

ร้อยละ 0 
ไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านขายของช า 60 

ร้อยละ 92 
5 

ร้อยละ 8 
ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรับปรุงขึ้นเฉพาะ
ส าหรับตน (ยกเว้นยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ) 

64 
ร้อยละ  98 

1 
ร้อยละ 2 

ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดย
แสดงสรรพคุณเป็นยาเพื่อบ าบัด บรรเทา รักษาโรคซึ่งไม่ตรง
กับท่ีแสดงในฉลาก 

62 
ร้อยละ 95 

3 
ร้อยละ 5 

 
 พบว่าประชาชนในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ด้วยตนเอง โดยใช้ยาสามัญประจ าบ้านได้ถูกต้อง แต่ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการไม่กินยาชุดที่ซื้อจาก
ร้านขายของช า การไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรับปรุงขึ้นเฉพาะส าหรับตน         
และไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยแสดงสรรพคุณเป็นยาเพ่ือบ าบัด 
บรรเทารักษาโรคซึ่งไม่ตรงกับที่แสดงในฉลาก ยังมีประชาชนในชุมชนจ านวนหนึ่งและส่วนน้อยที่ยัง
ปฏิบัติได้ไมถู่กต้อง  
 

ด้านการประกันสุขภาพ/ สิทธิรักษาพยาบาล ของประชาชนในชุมชนมีสิทธิรักษาพยาบาล 
ดังนี้ 

1. ประกันสุขภาพเอกชน       ร้อยละ 4 
2. สิทธิข้าราชการ    ร้อยละ 4 
3. สิทธิประกันสังคม    ร้อยละ 12 
4. สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพ     ร้อยละ 50 
5. สิทธิผู้สูงอายุ     ร้อยละ 20 

 6. สิทธิผู้พิการ     ร้อยละ 10 
โดยเมื่อเจ็บป่วยแล้วเลือกรักษาโดยใช้บริการสถานพยาบาลดังต่อไปนี้ 

1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 9 
2. โรงพยาบาลของรัฐ    ร้อยละ 87 
3. โรงพยาบาลเอกชน    ร้อยละ 1 
4. คลินิก     ร้อยละ 3 
ด้านการตรวจดูแลสุขภาพประจ าปี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับ

การตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน ร้อยละ 83  และไม่ได้รับการตรวจ ร้อยละ 17 ส าหรับคนที่ไม่ได้รับ
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การตรวจสุขภาพประจ าปี แต่ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิต 
คิดเป็นร้อยละ 83 เช่นกัน 

ด้านการออกก าลังกายในแต่ครัวเรือนได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ       
30 นาทีหรือได้ออกแรง/ออกก าลังติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที ขึ้นไปรวมกันทั้งวัน 30 นาที        
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ดังนี้ 

1. ได้ออกก าลังกายหรือได้ออกแรงทุกคน  ร้อยละ 9 
2. ได้ออกก าลังกาย    ร้อยละ 4 
3. ได้ออกแรง/ออกก าลัง    ร้อยละ 82 
4. ไม่ได้ออกก าลังกาย/ไม่ได้ออกแรง  ร้อยละ 5 

 
2.9 ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 
 

2.9 .1  ชื่ อ วัด ในชุมชน ควำมเป็นมำ  จ ำนวนพระภิ กษุ  สำมเณร เสนำสนะ                     
และกำรปกครองสงฆ์  

 
จากการศึกษาส ารวจบริบทของชุมชนโดนการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน คือ Time Line ชุมชน 

และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มีที่พักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง จากค าบอกเล่า
ของอดีตผู้ใหญ่บ้าน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2524 แต่เนื่องจากยังมีปัญหาด้านการถือครองที่ดินที่ยังไม่
เป็นไปตามระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด ตามระเบียบของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงไม่
สามารถจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ์ ที่พักสงฆ์ หมายถึงสถานที่พ านัก
พักพิงชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร ซึ่งยังมิได้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่พักสงฆ์ จึงไม่มีสิทธิใช้
ค าว่า ส านักสงฆ์ หรือ วัด น าหน้าชื่อสถานที่ แต่หากด าเนินการขอสร้างวัด และตั้งวัดตามระเบียบของ
ทางราชการ เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นวัดที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างศาลาการเปรียญในบริเวณที่พักสงฆ์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของคนในหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ทั้งหมู่บ้านเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ และสร้าง
ศาลากลางหมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประชุม กิจกรรม ประกอบพิธีด้านประเพณี วัฒนธรรม และ
ศาสนา ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีพระสงฆ์จ าพรรษา จ านวน 3 รูป ไม่มีสามเณร โดยมี
สิ่งก่อสร้างศาสนสถานภายในที่พักสงฆ์ ได้แก่  

ศาลาเอนกประสงค์  จ านวน 1 หลัง  
ศาลาการเปรียญ   จ านวน 1 หลัง  
ศาลาธรรมสังเวช  จ านวน 1 หลัง 
ฌาปนสถาน   จ านวน 1 แห่ง  
หอระฆัง   จ านวน 1 หอ 
กุฏิที่พัก   จ านวน 3 หลัง  
ลานเอนประสงค์  จ านวน 1 แห่ง  
ห้องสุขา   จ านวน 3 ห้อง 
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ภาพที่ 23 ที่พักสงฆ์บ้านหนองโกวิทย์หรือวัดหนองโกวิทย์ 

 
 

2.9.2 บทบำทของวัดในด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนำ พิธีกรรม ควำมเชื่อและกำรพัฒนำ 
 

 พระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ ที่พักสงฆ์บ้านหนองโกวิทย์ มีบทบาทด้านการเผยแผ่ศาสนาคือ    
การเป็นผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เช่น พิธีท าบุญตักบาตรวันพระ การรักษาศีล         
การปฏิบัติธรรม ด้านพิธีการอ่ืน ๆ เช่น พิธีฌาปนกิจ มีการติดต่อนิมนต์พระสงฆ์ต่างอารามมาร่วมพิธี
ตามที่เจ้าภาพได้ขอนิมนต์ ด้านความเชื่อเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามคติและธรรมะของศาสนา          
แก่ชุมชน  
 ด้านการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาศาสนาสถาน สิ่งก่อสร้างเช่น ศาลาการเปรียญ        
หอระฆังโดยดูแลการก่อสร้าง และการพัฒนาต่าง ๆ ภายในวัด รวมถึงการติดต่อและซื้อหาวัสดุจ าเป็น 
จัดหาผู้รับเหมา แรงงานที่จะมาด าเนินการในการก่อสร้าง เจรจาตกลง เพ่ือให้งานพัฒนาที่พักสงฆ์
เป็นไปอย่างราบรื่น 
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2.9.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬำ  และนันทนำกำรพื้นบ้ำน 
 

 จากการศึกษาส ารวจบริบทของชุมชนโดนการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน คือ ปฏิทินวัฒนธรรม 
ชุมชนมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญ โดยเรียงล าดับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธนวาคม ได้แก่  

เดือนมกราคม ชุมชนร่วมกับประกอบพิธีท าบุญขึ้นปีใหม่ ลักษณะของประเพณีคือ ประชาชน
ในชุมชนร่วมมารวมตัวกันที่ที่พักสงฆ์ เพ่ือท าบุญ ในช่วงเย็น มีการฉลองเทศกาลปีใหม่ตามแต่ละ
ครัวเรือน บางส่วนมาร่วมกัน 

เดือนกุมภาพันธ์ ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ร่วมกับชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ
ประกอบพิธีตามประเพณีสู่ขวัญข้าว ซึ่งเป็นพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเพ่ือ
เป็นการขอขมาและขอบคุณแม่โพสพ โดยมีการตกแต่งรถขบวนแห่ง เข้าร่วมกับชุมชนอื่น ๆ   

 เดือนมีนาคมมีประเพณีคือ ประเพณีท าบุญข้าวจี่ ประเพณีท าบุญผะเหวด และประเพณี
ท าบุญวันมาฆบูชา ประชาชนก็จะมารวมกันเพ่ือประกอบพิธีท าบุญ ณ ที่พักสงฆ์หนองโกวิทย์           
มีการฟังเทศนาร่วมกัน  

เดือนเมษายน มีประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุและสงกรานต์ ประชาชนก็จะมารวมกัน 
ณ ที่พักสงฆ์ และเชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาท าพิธีรดน้ าด าหัวและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง
รดน้ าเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์  

เดือนพฤษภาคม มีประเพณีบุญบั้งไฟ โดยเป็นบั้งไฟท าขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน 
เพ่ือประกอบพิธีบูชาขอฝนพระยาแถน และประเพณีท าบุญวันวิสาขบูชา เมื่อท าการประดิษฐ์บั้งไฟ 
เสร็จแล้ว ประชาชนก็ร่วมกันแห่บั้งไฟ ออกปกลางทุ่งนาชุมชน ประกอบพิธีของฝนและจุดบั้งไฟขอฝน 

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ชุมชนว่างเวนจากประเพณีเพียงเดือนเดียวของปี เนื่องจากเป็น
ช่วงที่มีการเตรียมการท านาของคนในชุมชน  
 

 
ภาพที่ 24 ปฏิทินวัฒนธรรม  
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เดือนกรกฎาคม มีประเพณีท าบุญวันอาสาฬหบูชา ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประชาชนมา
รวมกัน น าดอกไม้ธูปเทียน ประดับตกแต่ง พร้อมด้วยกองเงินท าบุญผ้าป่าเพ่ือถวายที่พักสงฆ์          
น าอาหารหวานคาวมีร่วมกันท าบุญ ณ ศาลาการเปรียญ  

เดือนสิงหาคม มีประเพณีท าบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีลักษณะเป็นการท าบุญตักบาตร 
และฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับพระคุณแม่ 

เดือนกันยายน มีประเพณีสารทเดือนสิบ และสลากพัตร เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
ญาติที่เสียชีวิตไป เช่น ปู่ย่าตายาย บิดามารดา และญาติ  ๆ โดยน าอาหารและข้าวของต่าง ๆ          
มาท าบุญที่ที่พักสงฆ์และประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกัน 

เดือนตุลาคม มีประเพณี ได้แก่ ประเพณีท าบุญออกพรรษา ประเพณีตัดบาตรเทโว          
และประเพณีแห่ปราสาทผึง โดยในวันออกพรรษาประชาชนก็จะน าอาหารมาร่วมกันท าบุญที่           
ที่พักสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกัน ในช่วงเย็นมีการแห่ผ้าป่าปราสาทผึ้งน ามาถวายพระสงฆ์ 
ในเช้าวันถัดมาประชาชนร่วมกันประกอบพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง  

เดือนพฤศจิกายน มีประเพณีท าบุญกฐิน โดยน าอาหารมาร่วมกันท าบุญและประกอบ        
พิธีทอดกฐิน 

เดือนธันวาคม ประเพณีท าบุญส่งท้ายปีเก่า ประชาชนชนในชุมชน มารวมกันประกอบ       
พิธีท าบุญ เพ่ือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้อนใช้ชีวิตในที่ที่ก าลังจะมาถึง โดยการน าอาหารหวานข้าวมา
ร่วมกันท าบุญและฟังธรรมเทศนา 

 

 
ภาพที่ 25 การประชาสัมพันธ์งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 

จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2562 
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 นันทนาการพ้ืนบ้าน นันทนาการที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นเดิมน ามาด้วย เช่น การฟ้อนเซิ้ง 
ซึ่งเป็นนันทนาการพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ เพ่ือเตรียมไว้ในการแสดงในโอกาสต่าง  ๆ     
เช่น งานสมโพธน์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ในเดือนธันวาคม งานบายศรีสู่ ขวัญข้าว การกาชาด
ประจ าปีจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 26 การฟ้อนเซิ้ง  

 
ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีพ้ืนเพเดิมจากภาคอีสาน ดังนั้นจึงมีการน าเอาประเพณีวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นเดิมน ามาด้วย เช่น การอ้วนกระด้งเด็กทารก การอยู่ไฟของหญิงหลังการคลอดลูก        
การผูกอู่ การบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีบุญคูณลาน ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของชุมชนคือ           
ข้าวจี่สามรส  

 

 
ภาพที่ 27 ข้าวจี่สามรส  
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ข้าวจี่สามรส วัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองโกวิทย์  โดยท ามาจาก         
ข้าวเหนียวสุกปั้นเป็นแผนวงกลมขนาดพอมือ แล้วน าไปปิ้งไฟอ่อน ๆ น ามารับประทานร่วมกับน้ าพริก
สูตรสามรส  

 
2.9.4 อิทธิพลศำสนำ วัฒนธรรม และควำมเชื่อต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนต่อ

ชุมชน 
 

 อิทธิพลของศาสนา ที่พักสงฆ์ หรือวัดหนองโกวิทย์ มีอิทธิพลต่อชุมชน ในบริเวณที่พักสงฆ์มี
พ้ืนที่โล่งและกว้าง เหมาะแก่การใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับคนจ านวนมาก นอกจากจะเป็นศาสนา
สถานแล้ว จังสามารถใช้จัดกิจกรรมของชุมชนอ่ืน ๆ ได้เช่น กีฬา และพ้ืนที่ท ากิจกรรมของเด็ก      
โดยเป็นที่ตั้งของสนามเด็กเล่นอยู่ภายในที่พักสงฆ์ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน รวมถึงการท า
กิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลของผู้สูงอายุ ท าให้ชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ใกล้ชิดและ
สนิทสนมกันมากขึ้นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้านศาสนาของคนในชุมชน 
  อิทธิของวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาของชุมชน ท าให้ประชาชนได้ท ากิจกรรม
ที่ดีงามร่วมกัน และร่วมกันสืบทอดรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ       
ให้ท าชุมชนมีความสามัคคี เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งกับบุคคลภายใน
และภายนอกชุมชน เช่น ประเพณีสู่ขวัญ ในระดับต าบล ของจากนี้ยังท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและ
ได้รับการยอมรับ ดังจะเห็นได้จาก ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และการได้เลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
ของจังหวัดสระแก้ว ที่ท าให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว ในการพัฒนาและบริหารจัดการตนเองจนได้รับ
รางวัลชุมชนดีเด่นหลายด้าน และเป็นชุมชนต้นแบบให้กับบุคคลและชุมชนอื่น ๆ เป็นแนวทางในการ
พัฒนา 
  
2.10 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 

2.10.1 กำรประกอบอำชีพหลัก อำชีพรองของประชำชนในชุมชน 

การศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน คือ โอ่งชีวิต เพ่ือศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจด้าน
รายได้และรายจ่ายของชุมชน ดังนี้ 

จากภาพ โอ่งชีวิต บ้านหนองโกวิทย์ ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีรายได้ที่มาจากการประกอบ
อาชีพหลัก คือ รายได้จากการท าเกษตร เช่น การท านา การเพาะเห็ดฟาง การปลูกข้าวโพด           
มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และรายได้จากการประกอบอาชีพรองคือ การได้จากการรับจ้างทั่วไปหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต รายได้จาการเป็นลูกจ้างโรงงานและพนักงานเอกชน กลุ่มสตรีในชุมชนมีรายได้
จากการทอผ้าขาวม้า และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าขาวม้า ส่วนผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่มี
รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือเบี้ยผู้สูงอายุและบุตรหลานท างานส่งมาให้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ภาพที่ 28 โอ่งชีวิต  
 
 ส่วนด้านรายจ่ายของคนในชุมชน ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับด้านการลงทุน
ประกอบอาชีพ เช่น ค่าจ้างเครื่องจักรการเกษตร ค่าปุ๋ยและสารเคมี ค่าแรงจ้างแรงงาน ค่าอาหาร
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค    
ค่าเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สหุงต้ม ค่ารถนักเรียน ซึ่งจากการพิจารณาแล้วรายจ่าย
จะมีเท่ากับหรือมากกว่ารายได้ ของคนในชุมชน การศึกษาส ารวจบริบทชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) จ านวน 65 ครัวเรือน พบลักษณะความเป็นของในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
ครัวเรือนแต่ละหลังคามีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) แบ่งได้ดังนี้ 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ 1 คน   จ านวน  3  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ 2 คน   จ านวน  8  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ 3 คน   จ านวน  14 หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ 4 คน   จ านวน  16 หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ 5 คน   จ านวน  12 หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ 6 คน   จ านวน  8  หลังคา 
ครัวเรือนแต่ละหลังคามีสมาชิกในครัวเรือน แบ่งตามเพศชายและเพศหญิง ดังนี้ 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศชาย 1 คน  จ านวน  20  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศชาย 2 คน  จ านวน  28  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศชาย 3 คน  จ านวน  12  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศชาย 4 คน  จ านวน   4   หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศชาย 5 คน  จ านวน   1   หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 1 คน  จ านวน  24  หลังคา 
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 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 2 คน  จ านวน  19  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 3 คน  จ านวน  16  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 4 คน  จ านวน   3   หลังคา 
 ครวัเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 5 คน  จ านวน   3   หลังคา 
โดยแต่ละครัวเรือนมี สมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า ดังนี้ 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า 1 คน  จ านวน  10  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า 2 คน  จ านวน  19  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า 3 คน  จ านวน  15  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า 4 คน  จ านวน  17  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า 5 คน  จ านวน   6   หลังคา 
และแต่ละครัวเรือนมี สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน ดังนี้ 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 1 คน  จ านวน  15  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 2 คน  จ านวน  12  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 3 คน  จ านวน    7  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 4 คน  จ านวน    0  หลังคา 
 สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 5 คน  จ านวน    3  หลังคา 
โดยแบ่งสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน แบ่งเป็น 
  เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน   จ านวน 5 คน  เรียนหนังสือ   จ านวน 58  คน  
  คนชรา   จ านวน 14  คน พิการ   จ านวน 2 คน   
  ตกงาน/ก าลังหางาน  จ านวน 4 คน   แม่บ้าน   จ านวน 20 คน   
อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน ดังนี้ 

รับจ้างทั่วไป                                                    จ านวน  22  หลังคา (ร้อยละ 34) 
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)                          จ านวน  33  หลังคา (ร้อยละ 51) 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/เอกชน      จ านวน  4  หลังคา (ร้อยละ 6) 
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง                          จ านวน  4  หลังคา (ร้อยละ 6) 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                             จ านวน  2  หลังคา (ร้อยละ 3) 

อาชีพรองของครัวเรือนในชุมชน ดังนี้ 
ไม่มี   จ านวน  28  หลังคา (ร้อยละ  44) 
ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน    จ านวน    6  หลังคา (ร้อยละ  9) 
เกษตรกรรม(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)   จ านวน    7  หลังคา (ร้อยละ  10) 
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง       จ านวน    2  หลังคา (ร้อยละ  3) 
รับจ้างทั่วไป   จ านวน  12  หลังคา (ร้อยละ  18) 
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน    5  หลังคา (ร้อยละ  8) 
อ่ืน ๆ ระบุ ทอผ้า                                              จ านวน    5  หลังคา (ร้อยละ  8) 
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แต่ละครัวเรือนมีรายได้รวมกันทั้งหมดต่อเดือน ดังนี้ 
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน    จ านวน  12  หลังคา (ร้อยละ  18) 
ระหว่าง  5,001 – 10,000 บาท/เดือน  จ านวน  21  หลังคา (ร้อยละ  32) 
ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน  จ านวน  21  หลังคา (ร้อยละ  32) 
ระหว่าง  15,001 – 20,000 บาท/เดือน  จ านวน    6  หลังคา (ร้อยละ  9) 
ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน  จ านวน    1  หลังคา (ร้อยละ  2) 
ระหว่าง  25,001 – 30,000 บาท/เดือน  จ านวน    1  หลังคา (ร้อยละ  2) 
ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน  จ านวน    1  หลังคา (ร้อยละ  2) 
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน    จ านวน    2  หลังคา (ร้อยละ  3) 

แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมดต่อเดือน ดังนี้ 
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน    จ านวน  12  หลังคา (ร้อยละ  18) 
ระหว่าง  5,001 – 10,000 บาท/เดือน  จ านวน  24  หลังคา (ร้อยละ  37) 
ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน  จ านวน  22  หลังคา (ร้อยละ  33) 
ระหว่าง  15,001 – 20,000 บาท/เดือน  จ านวน    2  หลังคา (ร้อยละ  3) 
ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน  จ านวน    2  หลังคา (ร้อยละ  3) 
ระหว่าง  25,001 – 30,000 บาท/เดือน  จ านวน    0  หลังคา (ร้อยละ  0) 
ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน  จ านวน    1  หลังคา (ร้อยละ  1) 
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน    จ านวน    2  หลังคา (ร้อยละ  3) 

ซ่ึงแต่ละครัวเรือนมีรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน ดังนี้ 
รายได้กับรายจ่ายพอ ๆ กัน      จ านวน   25  หลังคา (ร้อยละ  38) 
รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ  จ านวน   13  หลังคา (ร้อยละ  20) 
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย    จ านวน   27  หลังคา (ร้อยละ  42) 

ในปัจจุบันมีครัวเรือนที่มีการฝากเงินหรือออมทรัพย์ จ านวน 34 ครัวเรือน (ร้อยละ 52 ) และไม่มี 
จ านวน 31 ครัวเรือน (ร้อยละ 48 ) ที่มีเงินฝากแบ่งได้ดังนี้  

ฝากธนาคาร/ สถาบันการเงิน จ านวน  15  ครัวเรือน (ร้อยละ 44 )  
  < 10,000 บาท    จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 21) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 33) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 33) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 13) 

ซื้อประกัน จ านวน  4 ครัวเรือน (ร้อยละ 12 )  
ฝากออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน  จ านวน 15 ครัวเรือน (ร้อยละ 44 )  

  1,000 – 2,000 บาท   จ านวน  12   ครัวเรือน (ร้อยละ 80) 
  2,001 – 3,000 บาท   จ านวน   2   ครัวเรือน (ร้อยละ 13) 
  3,001 – 4,000 บาท   จ านวน   0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
  4,001 – 5,000 บาท   จ านวน   1   ครัวเรือน (ร้อยละ 7) 
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ในปัจจุบันครัวเรือนที่มีการลงทุน จ านวน 29 ครัวเรือน (ร้อยละ 45 ) และไม่มี จ านวน 36 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 55 ) แบ่งได้ดังนี้ 

ซื้อที่ดิน จ านวน 1 ครัวเรือน (ร้อยละ 3 )  จ านวนเงิน 50,000 บาท  
ลงทุนค้าขาย จ านวน 6 ครัวเรือน (ร้อยละ 21 ) 

  < 10,000 บาท    จ านวน  4   ครัวเรือน (ร้อยละ 67) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 33) 

ลงทุนด้านเกษตรกรรม จ านวน 21 ครัวเรือน (ร้อยละ 72 ) 
  < 10,000 บาท    จ านวน  4   ครัวเรือน (ร้อยละ 19) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  8   ครัวเรือน (ร้อยละ 38) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 24) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 
  >50,000 บาท    จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 14) 

ทอผ้า จ านวน 1 ครัวเรือน (ร้อยละ 4) จ านวน 3,000 บาท 
ครัวเรือนที่มีเงินเก็บสะสม จ านวน 26 ครัวเรือน (ร้อยละ 40 ) และไม่มี จ านวน 39 ครัวเรือน     
(ร้อยละ 60)  ครัวเรือนที่มีเงินออม มีวัตถุประสงค์การออม ดังนี้ 
  เพ่ือการลงทุน    ร้อยละ 29   

เพ่ือการอุปโภคบริโภค   ร้อยละ 23   
เพ่ือการศึกษาของบุตร    ร้อยละ 23   

  เพ่ือการรักษาพยาบาล   ร้อยละ 14   
เพ่ือการท าประกันชีวิต   ร้อยละ  6   
เพ่ือปล่อยกู้    ร้อยละ  0 
อ่ืน ๆ     ร้อยละ  5   

ครัวเรือนที่มีคนอายุ 15 - 59 ปี (ไม่นับรวมผู้ที่ก าลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ประกอบอาชีพ และคน
พิการทีม่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้) จ านวน 50 ครัวเรือน แบ่งได้ดังนี้ 
 ครัวเรือนทีม่ีคนอายุ 15 - 59 ปี  1 คน   จ านวน  7  ครัวเรือน (ร้อยละ 14) 

ครัวเรือนทีม่ีคนอายุ 15 - 59 ปี  2 คน   จ านวน 16 ครัวเรือน (ร้อยละ 32) 
ครัวเรือนทีม่ีคนอายุ 15 - 59 ปี  3 คน   จ านวน 13 ครัวเรือน (ร้อยละ 26) 
ครัวเรือนทีม่ีคนอายุ 15 - 59 ปี  4 คน   จ านวน 10 ครัวเรือน (ร้อยละ 20) 
ครัวเรือนทีม่ีคนอายุ 15 - 59 ปี  5 คน   จ านวน  4  ครัวเรือน (ร้อยละ 8) 

โดยคนที่มีอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมรีายได้ ดังนี้ 
ทุกคน      จ านวน 44 ครัวเรือน (ร้อยละ 88)  
มีอาชีพและไม่มีรายได้    จ านวน 5 ครัวเรือน (ร้อยละ 10)   
ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้    จ านวน 1 ครัวเรือน (ร้อยละ 2)  
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รายได้ของแต่ละครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา   
รายได้จากอาชีพหลักของทุกคนในครัวเรือน ดังนี้ 

< 10,000 บาท    จ านวน  4  ครัวเรือน (ร้อยละ 6) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  6   ครัวเรือน (ร้อยละ 10) 

50,001 – 60,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 8) 
60,001 – 70,000 บาท   จ านวน  8   ครัวเรือน (ร้อยละ 12) 
70,001 – 80,000 บาท   จ านวน  4   ครัวเรือน (ร้อยละ 6) 
80,001 – 90,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
90,001 – 100,000 บาท   จ านวน  20 ครัวเรือน (ร้อยละ 30) 
100,001 – 1100,000 บาท  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
1100,001 – 1200,000 บาท  จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
1200,001 – 1300,000 บาท  จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
1300,001 – 140,000 บาท  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
1400,001 – 150,000 บาท  จ านวน  6   ครัวเรือน (ร้อยละ 9) 
>150,000 บาท    จ านวน  4   ครัวเรือน (ร้อยละ 6) 

รายได้จากอาชีพรอง/อาชีพเสริมของทุกคนในครัวเรือน ดังนี้ 
< 10,000 บาท    จ านวน  50  ครัวเรือน (ร้อยละ 76) 

  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  7   ครัวเรือน (ร้อยละ 11) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 8) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 

รายได้อ่ืน ๆ ของทุกคนในครัวเรือน (เช่น ลูกหลานส่งเงินให้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก 
บ านาญ/เบี้ยยังชีพเงินปันผลหุ้น/สหกรณ์ ฯลฯ ดังนี้ 

< 10,000 บาท    จ านวน  52  ครัวเรือน (ร้อยละ 80) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  7   ครัวเรือน (ร้อยละ 10) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 

50,001 – 60,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
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รายได้ที่เกิดจากการท า/การปลูก การเลี้ยงสัตว์และการหาไว้กินเอง แล้วคิดค านวณเป็น
จ านวนเงินทั้งหมด ดังนี้ 

 < 10,000 บาท    จ านวน  63  ครัวเรือน (ร้อยละ 96) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 

รวมรายได้ท้ังหมดของครัวเรือน (รายได้จากข้อ 1+2+3+4) ดังนี้ 
< 10,000 บาท    จ านวน  0  ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 

50,001 – 60,000 บาท   จ านวน  8   ครัวเรือน (ร้อยละ 12) 
60,001 – 70,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 7) 
70,001 – 80,000 บาท   จ านวน  8   ครัวเรือน (ร้อยละ 12) 
80,001 – 90,000 บาท   จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 
90,001 – 100,000 บาท   จ านวน  22   ครัวเรือน (ร้อยละ 34) 
100,001 – 1100,000 บาท  จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
1100,001 – 1200,000 บาท  จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 7) 
1200,001 – 1300,000 บาท  จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
1300,001 – 140,000 บาท  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
1400,001 – 150,000 บาท  จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 
>150,000 บาท    จ านวน  4   ครัวเรือน (ร้อยละ 6) 

ซ่ึงแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ดังนี้ 
< 10,000 บาท    จ านวน  2  ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 

  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  10   ครัวเรือน (ร้อยละ 15) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  25   ครัวเรือน (ร้อยละ 39) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  10   ครัวเรือน (ร้อยละ 15) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  13   ครัวเรือน (ร้อยละ 20) 

50,001 – 60,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
60,001 – 70,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
70,001 – 80,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
80,001 – 90,000 บาท   จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
90,001 – 100,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
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ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนมีรายจ่ายแต่ละด้านดังต่อไปนี้  
รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ค่าพันธุ์พืช/สัตว์ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง/แรงาน ค่าเช่าที่ดิน           

ค่าเครื่องจักร ค่าน้ าฯลฯ ดังนี้ 
< 10,000 บาท    จ านวน  35  ครัวเรือน (ร้อยละ 53) 

  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  15   ครัวเรือน (ร้อยละ 22) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  9   ครัวเรือน (ร้อยละ 13) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 

50,001 – 60,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ได้แก่  ค่าอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ค่ายา                

ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล             
(สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ) ดังนี้ 

< 10,000 บาท    จ านวน  2  ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  12   ครัวเรือน (ร้อยละ 18) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  21   ครัวเรือน (ร้อยละ 32) 

50,001 – 60,000 บาท   จ านวน  20   ครัวเรือน (ร้อยละ 31) 
60,001 – 70,000 บาท   จ านวน  8   ครัวเรือน (ร้อยละ 12) 

รายจ่ายในการอุปโภค บริโภคท่ีไม่จ าเป็น ได้แก่ ค่าบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า ยาดอง 
น้ าอัดลม ขนมกินเล่น และสินค้าเฟือย ดังนี้ 

< 10,000 บาท    จ านวน  60  ครัวเรือน (ร้อยละ 93) 
  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 7) 

รายจ่ายในการช าระหนี้สิน ดังนี้ 
< 10,000 บาท    จ านวน  56  ครัวเรือน (ร้อยละ 86) 

  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  4   ครัวเรือน (ร้อยละ 6) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 

รวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน ดังนี้ 
< 10,000 บาท    จ านวน  0  ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

  10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
  20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  2   ครัวเรือน (ร้อยละ 3) 
  30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 
  40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  10   ครัวเรือน (ร้อยละ 15) 

50,001 – 60,000 บาท   จ านวน  9   ครัวเรือน (ร้อยละ 13) 
60,001 – 70,000 บาท   จ านวน  13   ครัวเรือน (ร้อยละ 20) 
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70,001 – 80,000 บาท   จ านวน  8   ครัวเรือน (ร้อยละ 12) 
80,001 – 90,000 บาท   จ านวน  5   ครัวเรือน (ร้อยละ 7) 
90,001 – 100,000 บาท   จ านวน  13   ครัวเรือน (ร้อยละ 20) 
100,001 – 1100,000 บาท  จ านวน  1   ครัวเรือน (ร้อยละ 2) 

ครัวเรือนทีส่ามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ านวน 27 ครัวเรือน  
เข้าถึงกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  

เข้าถึง   จ านวน  1   ครัวเรือน  
เข้าไม่ถึง  จ านวน  1   ครัวเรือน  

เข้าถึงสหกรณ์  
เข้าถึง  จ านวน  1   ครัวเรือน  
เข้าไม่ถึง  จ านวน  1   ครัวเรือน  

 เข้าถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
เข้าถึง  จ านวน  22   ครัวเรือน  
เข้าไม่ถึง  จ านวน  0   ครัวเรือน  

เข้าถึงธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/ธนาคาร SME 
เข้าถึง  จ านวน  1   ครัวเรือน  
เข้าไม่ถึง  จ านวน  1   ครัวเรือน  

เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ฯลฯ 
เข้าถึง  จ านวน  26  ครัวเรือน  
เข้าไม่ถึง  จ านวน   0   ครัวเรือน  

ครัวเรือนทีไ่ด้รับเงินกู้อย่างเพียงพอ ดังนี้ 
เพียงพอ  จ านวน  24  ครัวเรือน 
ไม่เพียงพอ จ านวน   3  ครัวเรือน 

ครัวเรือนทีม่ีหนี้ ผ่านสถาบัน ดังนี้   
ไม่มี  จ านวน  50  ครัวเรือน 
มี  จ านวน   3  ครัวเรือน 

ครัวเรือนทีม่ีหนี นอกระบบ ดังนี้  
ไม่มี  จ านวน  51  ครัวเรือน 
มี  จ านวน   2  ครัวเรือน 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ (Focus Group) เกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 
ประเด็นด้านปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน จ านวน 40 ครัวเรือน ดังนี้ 

ตารางที่ 13  ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว 

เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา = 0 

มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

1. ขาดที่พ่ึง/ไม่มีคนดูแล 
2 

ร้อยละ 5 
0 

ร้อยละ 0 
0 

ร้อยละ 0 
38 

ร้อยละ 95 
 

2. ความแตกแยกของคนใน
ครอบครัว 

3 
ร้อยละ 8 

0 
ร้อยละ 0 

3 
ร้อยละ 8 

34 
ร้อยละ 84 

 

3. ความคิดเห็นของคนใน
ครอบครัวไม่ตรงกัน 

1 
ร้อยละ 3 

2 
ร้อยละ 5 

15 
ร้อยละ 37 

22 
ร้อยละ 55 

 

4. สุขภาพ 
3 

ร้อยละ 8 
11 

ร้อยละ 27 
10 

ร้อยละ 25 
16 

ร้อยละ 40 
 

5.ไม่มีบ้าน/ที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง           

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

1 
ร้อยละ 3 

39 
ร้อยละ 97 

 

6.เรื่องติดอบายมุข 
0 

ร้อยละ 0 
0 

ร้อยละ 0 
1 

ร้อยละ 3 
39 

ร้อยละ 97 
 

7.ต้องรับภาระเลี้ยงดูสมาชิก
ครอบครัวหลายคน 

2 
ร้อยละ 5 

4 
ร้อยละ 10 

9 
ร้อยละ 22 

25 
ร้อยละ 63 

 

8. ต้องรับภาระดูแลคนป่วย/ 
พิการในครอบครัว 

2 
ร้อยละ 5 

1 
ร้อยละ 3 

2 
ร้อยละ 5 

32 
ร้อยละ 87 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านชีวิต

ความเป็นอยู่และครอบครัว รองมารู้สึกว่าปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

ตารางที่ 14 ปัญหาด้านอาชีพ และการท างาน 

เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา        

= 0 
มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

1. ถูกกดค่าแรง/ถูกเอารัดเอา
เปรียบ/ ต้องท างานเกินกว่า
ค่าแรงที่ได้ 

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

2 
ร้อยละ 5 

38 
ร้อยละ 95  

2.งานที่ท าต่ ากว่าวุฒิ
การศึกษา   

0 
ร้อยละ 0 

2 
ร้อยละ 5 

4 
ร้อยละ 10 

34 
ร้อยละ 84 

 

3.ขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

12 
ร้อยละ 30 

10 
ร้อยละ 25 

7 
ร้อยละ 18 

11 
ร้อยละ 27 

 

4.การท ามาหากินฝืดเคือง/ ไม่
มีลูกค้า 

8 
ร้อยละ 20 

7 
ร้อยละ 18 

4 
ร้อยละ 10 

21 
ร้อยละ 52 

 

5.ต้นทุนในการผลิตสูง เช่น  
ราคาปุ๋ยสูง ราคาน้ ามันสูง 
ฯลฯ 

10 
ร้อยละ 25 

18 
ร้อยละ 45 

1 
ร้อยละ 3 

11 
ร้อยละ 27  

6.ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ           
1 

ร้อยละ 3 
9 

ร้อยละ 22 
10 

ร้อยละ 25 
20 

ร้อยละ 50 
 

7.ไม่มีเส้นสาย หรือพวกพ้องที่
ช่วยในการหางานท า 

3 
ร้อยละ 8 

3 
ร้อยละ 8 

6 
ร้อยละ 14 

28 
ร้อยละ 70 

 

8.หางานท าไม่ได้  
1 

ร้อยละ 3 
5 

ร้อยละ 13 
6 

ร้อยละ 14 
28 

ร้อยละ 70 
 

9.งานที่ท าอยู่ไม่มั่นคง 
2 

ร้อยละ 5 
5 

ร้อยละ 13 
7 

รอ้ยละ 18 
26 

ร้อยละ 64 
 

10.ขาดแหล่งประกอบอาชีพ/ 
ไม่มีที่ดินท ากิน  

7 
ร้อยละ 18 

2 
ร้อยละ 5 

1 
ร้อยละ 3 

20 
ร้อยละ 50 

 

11.ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท า
กิน 

5 
ร้อยละ 13 

3 
ร้อยละ 8 

0 
ร้อยละ 0 

32 
ร้อยละ 80 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านอาชีพ

และการท างาน ประเด็นที่รู้ สึกว่าปัญหาอยู่ ใน ระดับมากและปานกลาง เป็นส่วนใหญ่ คือ                 
การขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ และต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ราคาปุ๋ยสูง ราคาน้ ามันสูง 
ฯลฯ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15 ปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน 

เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา = 0 

มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

1. รายได้ไม่พอกิน                  
5 

ร้อยละ 13 
11 

ร้อยละ 27 
9 

ร้อยละ 22 
15 

ร้อยละ 38 
 

2. รายได้ไม่แน่นอน/ ราคา
ผลผลิตการเกษตรไม่แน่นอน 

6 
ร้อยละ 14 

14 
ร้อยละ 36 

9 
ร้อยละ 23 

11 
ร้อยละ 27 

 

3. ขายผลผลิตการเกษตรได้
ราคาต่ า/ ถูกกดราคา  

5 
ร้อยละ 13 

13 
ร้อยละ 32 

6 
ร้อยละ 15 

16 
ร้อยละ 40 

 

4. เงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ ต้อง
น ามาใช้หนี้  

2 
ร้อยละ 5 

12 
ร้อยละ 30 

7 
ร้อยละ 18 

19 
ร้อยละ 47 

 

5. ไม่มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ า
ประกันในการกู้เงิน        

1 
ร้อยละ 3 

5 
ร้อยละ 13 

3 
ร้อยละ 8 

31 
ร้อยละ 76 

 

6. มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีก าลัง
ความสามารถที่จะช าระได้
หมด 

0 
ร้อยละ 0 

7 
ร้อยละ 18 

8 
ร้อยละ 20 

25 
ร้อยละ 62  

7. ดอกเบี้ยแพง/ หนี้นอก
ระบบ                                     

0 
ร้อยละ 0 

3 
ร้อยละ 8 

5 
ร้อยละ 13 

32 
ร้อยละ 79 

 

8. เจ้าหนี้คุกคาม/ นายทุนขูด
รีด 

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

40 
ร้อยละ100 

 

9. ต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้
เก่า ต่อ ๆ กันไปไม่จบสิ้น 

0 
ร้อยละ 0 

5 
ร้อยละ 13 

7 
ร้อยละ 18 

28 
ร้อยละ 69 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหามีปัญหา

ด้านรายได้และหนี้สิน ใกล้เคียงกับที่รู้สึกว่ามีปัญหาด้านรายได้และหนี้สินระดับปานกลาง ตามด้วย
ระดับน้อย และระดับมาก ตามล าดับ 
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  ตารางที่  16  ปัญหาด้านการศึกษา 

เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา = 0 

มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

1.จ านวนครู/ อาจารย์มีน้อย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ          

0 
ร้อยละ 0 

5 
ร้อยละ 13 

3 
ร้อยละ 8 

32 
ร้อยละ 79 

 

2.ไม่มีโอกาสให้ลูกหลานเรียน
สถาบันการศึกษาที่ดี 

2 
ร้อยละ 5 

1 
ร้อยละ 3 

7 
ร้อยละ 18 

30 
ร้อยละ 74 

 

3. ขาดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพครู/ อาจารย์                       

0 
ร้อยละ 0 

3 
ร้อยละ 8 

2 
ร้อยละ5  

35 
ร้อยละ 87 

 

4. การเดินทางไปสถานศึกษา 
( อยู่ไกล   เดินทางล าบาก ) 

0 
ร้อยละ 0 

4 
ร้อยละ 10 

6 
ร้อยละ 15 

30 
ร้อยละ 75 

 

5.หลักสูตรการศึกษาเน้น
ศีลธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน/  นักศึกษาน้อย 

0 
ร้อยละ 0 

5 
ร้อยละ 13 

2 
ร้อยละ 5 

33 
ร้อยละ 82  

6.ต้องมีการเรียนพิเศษ 
เพ่ิมเติมเพ่ือแข่งขันเรียนต่อ 

1 
ร้อยละ 3 

2 
ร้อยละ 5 

2 
ร้อยละ 5 

35 
ร้อยละ 87 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหา           

ด้านการศึกษา 
 
 ตารางที่  17  ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา = 0 

มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

 1. เผาป่า/ ตัดไม้ท าลายป่า                                        
ร้อยละ 0 

3 
ร้อยละ 8 

4 
ร้อยละ 10 

33 
ร้อยละ 82 

 

 2. มลพิษทางอากาศ/ ฝุ่น
ละออง/ หมอกควัน 

1 
ร้อยละ 3 

9 
ร้อยละ 23 

11 
ร้อยละ 27 

19 
ร้อยละ 47 

 

 3. มลพิษทางเสียง                                                                                         0 
ร้อยละ 0 

1 
ร้อยละ 3 

8 
ร้อยละ 20 

31 
ร้อยละ 77 

 

 4. ภาวะโลกร้อน                            2 
ร้อยละ 5 

8 
ร้อยละ 20 

10 
ร้อยละ 25 

20 
ร้อยละ 50 

 

 5.ภัยแล้ง/ ฝนทิ้งช่วง  2 
ร้อยละ 5 

11 
ร้อยละ 27 

14 
ร้อยละ 35 

13 
ร้อยละ 33 
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เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา = 0 

มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

 6. น้ าท่วม                                                                                                                                     0 
ร้อยละ 0 

2 
ร้อยละ 5 

5 
ร้อยละ 13 

33 
ร้อยละ 82 

 

 7. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
รุนแรง เช่น สึนามิแผ่นดินไหว 
ดินถล่ม  แผ่นดินทรุด พายุ 
ฯลฯ             

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

1 
ร้อยละ 3 

39 
ร้อยละ 97 

 

 8.การใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก 
เช่น โฟม พลาสติก  
เป็นต้น   

0 
ร้อยละ 0 

2 
ร้อยละ 5 

7 
ร้อยละ 18 

31 
ร้อยละ 77  

 9. สารปนเปื้อนในอาหาร 0 
ร้อยละ 0 

1 
ร้อยละ 3 

10 
ร้อยละ 25 

29 
ร้อยละ 72 

 

10. ขยะมูลฝอย  0 
ร้อยละ 0 

1 
ร้อยละ 3 

8 
ร้อยละ 20 

31 
ร้อยละ 72 

 

11. น้ าเสีย/ น้ าเน่า 
0 

ร้อยละ 0 
1 

ร้อยละ 2 
2 

ร้อยละ 5 
37 

ร้อยละ 93 
 

 

จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหา           
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 18 ปัญหาด้านอื่น ๆ 

เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา = 0 

มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

1. ความขัดแย้งทางการเมือง                                 1 
ร้อยละ 3 

1 
ร้อยละ 3 

0 
ร้อยละ 0 

38 
ร้อยละ 94 

 

2. การทุจริตคอรัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่รัฐ/ นักการเมือง    

1 
ร้อยละ 3 

1 
ร้อยละ 3 

0 
ร้อยละ 0 

38 
ร้อยละ 94 

 

3. อาชญากรรมในบริเวณ
ชุมชน/หมู่บ้านที่อาศัย 

0 
ร้อยละ 0 

1 
ร้อยละ 3 

1 
ร้อยละ 3 

38 
ร้อยละ 94 

 

4. ยาเสพติดในชุมชน/ 
หมู่บ้านที่อาศัย 

0 
ร้อยละ 0 

3 
ร้อยละ 8 

15 
ร้อยละ 37 

22 
ร้อยละ 55 

 

5. การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่บิดเบือน 

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

5 
ร้อยละ 13 

35 
ร้อยละ 87 
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เรื่อง 
ถ้า”มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหา 

ของท่านอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหา = 0 

มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 

6. การปิดก้ันสื่อ/ การเข้าถึง
สื่อไม่เท่าเทียม        

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

3 
ร้อยละ 8 

37 
ร้อยละ 92 

 

7. ขาดจริยธรรมของสื่อในการ
เผยแพร่ข่าวสาร   

0 
ร้อยละ 0 

2 
ร้อยละ 5 

1 
ร้อยละ 3 

37 
ร้อยละ 92 

 

8. ขาดการควบคุมการเข้าถึง
สื่อ ที่ไม่เหมาะสมใน
อินเทอร์เน็ต 

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

5 
ร้อยละ 13 

35 
ร้อยละ 87  

9. ขาดการสนับสนุนสื่อที่มี
คุณภาพ ส าหรับเด็ก เยาวชน
และสังคม 

0 
ร้อยละ 0 

0 
ร้อยละ 0 

8 
ร้อยละ 20 

32 
ร้อยละ 80  

10.พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเด็กและเยาวชน 

0 
ร้อยละ 0 

1 
ร้อยละ 3 

9 
ร้อยละ 22 

30 
ร้อยละ 75 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านอื่น ๆ 

 
2.11 ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 
  
 การศึกษาและส ารวจข้อมูลชุมชม ใน 2-3 ปีที่ผ่าน ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 19 ข้อมูลโครงการพัฒนาของชุมชน ปี 2560 - 2562 

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน 
โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าแข็งประชา
รัฐชุมชน 

2560 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทอผ้า   
บ้านหนองโกวิทย์ 

2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มชุมชน 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
โครงการติดตั้งจุดบริการอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐ 

2562 ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 
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โดยโครงการมีผลส าเร็จและผลกระทบต่อชุมชนดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ ผลกระทบคือ ท าให้ชุมชนมีอาคาร    
เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม เช่น กลุ่มทอผ้าขาวม้า สาธิตและแสดงผลงาน พร้อมทั้งเป็นศูนย์แสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชีวิต        
ด้านต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น 
 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เป็นสัญลักษณ์ที่ท าให้ชุมชนมีความโดดเด่นมากขึ้น ท าให้
ผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชนและท่องเที่ยวในชุมชนได้ทราบว่า ได้มาถึงยังชุมชนแล้ว และสร้างการรับรู้และ
ความรู้สึกต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชุมชน เป็นต้น 
 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าแข็งประชารัฐชุมชน ท าให้คนในชุมชนได้บริโภคน้ าแข็งที่ได้
มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และราคาถูก ไว้บริโภคภายในชุมชนและแบ่งขายเป็นรายได้ให้กับชุมชน
อ่ืน ๆ  
  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการก่อสร้างไว้ภายใน
บริเวณที่พักสงฆ์ ท าให้เด็กและเยาวชนในชุมชน มีสนามเด็กเล่นและท ากิจกรรมเสริมพัฒนาการ     
ของตน ภายในชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางไปสนานเด็กเล่นที่ห่างไกล เสี่ยงต่ออันตรายต่าง  ๆ          
และภายในชุมชนไม่มีโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก ที่จะมีอุปกรณ์ส าหรับเล่นออกก าลังกายต่าง ๆ  
 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มชุมชน เนื่องจากชุมชนไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าที่ใช้ในการ
บริโภคส่วนใหญ่เป็นน้ าฝน ที่กักเก็บไว้ โดยภาชนะที่ใช้ในการเก็บส่วนใหญ่เป็นโอ่งซีเมนต์ ท าให้มี
ปัญหาเรื่องความสะอาดของน้ าที่ใช้ในการบริโภค รวมถึงมีการใช้น้ าบาดาลเพ่ือน ามาใช้บริโภค        
ซึ่งมีความเสียงต่อการเกิดตะกอนนิ่วในกระเพาปัสสาวะในระยะยาว โรงผลิตน้ าดื่มที่ได้มาตรฐาน 
สะอาดและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชมที่ดีข้ึน 
  โครงการติดตั้งจุดบริการเนตประชารัฐ เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ไกลจากถนนสัญจรหลัก      
และไกลจากพ้ืนที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต การมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตในชุมชน ช่วยให้คนใน
ชุมชนสามารถเข้าถึงประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้จากการใช้บริการ ทั้งด้านการศึกษา การสืบค้นข้อมูล  
การติดต่อสื่อสารและอ่ืน ๆ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
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ตารางที่ 20 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ปีงบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 2561 2562 2563 2564 
1 ซ่อมแซมถนน

ลูกรัง ภายใน
หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองโกวิท 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชน 
อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ประชาชน 

    ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก และ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน
สัญจรไป-มา 

2 ปรับปรุง
สวนสาธารณ
ะ  หมู่ที่ 7  
บ้านหนอง
โกวิท 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชน 
อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ประชาชน 

- -  - ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก มี
สถานที่ออก
ก าลังกายที่
ปลอดภัย 

3 ก่อสร้างเสียง
ตามสาย  หมู่
ที่ 7 บ้าน
หนองโกวิท   

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชน 
อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ประชาชน 

 - - - ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

4 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองโกวิท 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชน 
อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ประชาชน 

-  - - ประชาชนมี
สถานทีจ่ัด
กิจกรรมต่าง 
ๆ 

5 โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
การตัดเย็บ
เสื้อผ้า 

เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการอบรมไป
ใช้ในชีวิตจริง 

    ประชาชน
น าความรู้
และทักษะที่
ได้จากการ
อบรมไปใช้
ในชีวิตจริง 
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2.12  กำรวิเครำะห์ชุมชน 
 

2.12.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 

จุดอ่อนของชุมชน 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน อยู่ในช่วงเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
2. ประชาชนที่อยู่ในวัยท างานมีสัดส่วนที่น้อยเพ่ือเปรียบเทียบกับวัยผู้สูงอายุและวัยพึงพา 
3. คนรุ่นหนุ่มสาว ประกอบอาชีพและท างานอยู่นอกพ้ืนที่ และต่างจังหวัด ท าให้ขาดก าลังใน

การพัฒนาชุมชน 
4. ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ การประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาน้ าฝนตามฤดูกาล 
5. ชุมชนเป็นชุมชนขนาดเล็ก ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือ โบราณสถานดึงดูดให้

เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในชุมชน 
6. สภาพสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ชุมชน มีทัศนียภาพที่ไม่ค่อยสวยงาม สภาพแวดล้อมขาดความ

อุดมสมบูรณ์และสวยงาม 
7. ประชาชนยังขาดรายได้และมีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่  
จุดแข็งของชุมชน 
1. มีผู้น าชุมชนนักพัฒนา  
2. ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของตน        

ใส่ใจต่อการพัฒนาชุมชนของตน มีความขยันและมีความอดทนในการประกอบอาชีพ 
3. ผู้น าและประชาชนมีความรักในชุมชนของตนเป็นอย่างยิ่ง 
4. ประชาชนไม่ต่อต้านการพัฒนาและการเปลี่ยน มีความสามารถในการปรับตัวรับ           

การพัฒนาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ความร่วมกับหน่วยงานพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. ประชาชนในชุมชน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชุมชน 
6. มีกลุ่มทอผ้าขาวม้า ที่เข็มแข็ง สามัคคี มีผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ที่มีชื่อเสียง มีความพร้อมใน

การพัฒนา  
7. ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา              

และไม่ปฏิเสธการพัฒนา เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  
8. ชุมชนมีการบริหารและการจัดการภายในที่ดี 
โอกาส  
1. ประชาชนในชุมชนชอบการเรียนและพัฒนาทักษะฝีมือ 
2. มีความสามารถในด้านภูมิปัญญา ทอผ้า ย้อมผ้า  
3. มีทักษะฝีมือด้านการเย็บ ปัก ถักร้อย 
4. มีทักษะการเรียนรู้สูง  
5. ชอบการพัฒนา และท ากิจกรรมทางสังคม 
6. มีความสามารถในการแสดงท้องถิ่น 
7. มีความตื่นตัวต่อการพัฒนา 
8. มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
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9. มีความต้องการพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
10. มีความสามารถเป็นนักปฏิบัติสูง แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
อุปสรรค 
1. ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ 
2. ขาดก าลังของคนหนุ่มสาวมาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเนื่องจากต้องประกอบอาชีพ 
3. ปัญหาเศรษฐกิจและรายได้ท าให้ต้องมุ่งหารายได้เป็นหลัก 
 
2.12.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย  

 
จุดอ่อน 
1. มีอายุช่วงระหว่าง 40 – 60 ปี มีปัญหาสุขภาพร่างกายเล็กน้อย 
2. ไม่ค่อยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
จุดแข็ง 
1. มีความเชี่ยวชาญการทอผ้า เย็บผ้า และย้อมผ้า และทักษะฝีมือสูง 
2. มีความพร้อมในการพัฒนา 
3. มีความมุ่งมันและความตั้งใจสูง 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. สามารถแบ่งเวลาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
6. กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายมีความสันพันธ์ที่ดีในชุมชน 
โอกาส 
1. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน 
2. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3. ต้องการพัฒนาอาชีพและรายได้ 
4. มีความสนใจการย้อมผ้า  
5. อยู่ในชุมชนเดียวกัน 
6. มีความต้องการพัฒนาผ้ามัดย้อมเพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และต้องการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกหนึ่งชนิด 
อุปสรรค 
1. ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน มีภาระที่ต้องดูแลบุคคลภายในครอบครัว 
2. เมื่อถึงท านา สามารถแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ลดลง 

 3. ขาดงบประมาณและผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ 
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2.13 แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 

แผนพัฒนาชุมชนบ้านหนองโกวิทย์  หมู่ที่  7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์            
จังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2562 – 2566)  
ตารางที่ 21 แผนพัฒนาชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์      
จังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2562 – 2566) 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 
ระยาเวลาใน

การด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
1 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การ
ท าผ้ามัดย้อม 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ทักษะด้านการท าผ้ามัด
ย้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2.  เพ่ือพัฒนาอาชีพการ
ท าผ้ามัดย้อมให้กับ
ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

ครัวเรือน
เป้าหมาย 
จ านวน 5 
คน 

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2562 

1. ครัวเรือน
เป้าหมายได้มี
ความรู้ในการ
ท าผ้ามัดย้อม 
2. ครัวเรือน
เป้าหมายได้รับ
การพัฒนา
อาชีพ 
3. ครัวเรือน
เป้าหมายมี
รายได้ 

2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาเทคนิค
การมัดย้อม 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ
การท าผ้ามัดย้อมให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมาย 

ครัวเรือน
เป้าหมาย 
จ านวน 5 
คน 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563  

1. ครัวเรือน
เป้าหมายได้รับ
การพัฒนา
ทักษะการท า
ผ้ามัดย้อม 

3 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัด
ย้อม 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
มัดย้อมให้กับครัวเรือง
เป้าหมาย 

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อม 

ครัวเรือน
เป้าหมาย 
จ านวน 5 
คน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

1. ครัวเรือน
เป้าหมายได้มี
ความรู้ในการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้า
มัดย้อม 
2. ผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อม
ได้รับการ
พัฒนา 
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ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 
ระยาเวลาใน

การด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
4 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การ
พัฒนาการ
ตลาดผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อม 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ด้านการท าการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมาย 

ครัวเรือน
เป้าหมาย 
จ านวน 5 
คน 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

1. ครัวเรือน
เป้าหมายได้มี
ความรู้ในการ
ท าการตลาด
เพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้า
มัดย้อม 

5 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัด
ย้อม 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ในการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 

ครัวเรือน
เป้าหมาย 
จ านวน 5 
คน 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

1. ครัวเรือน
เป้าหมายได้มี
ความรู้ในการ
เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 
2. ผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อมมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 
 
2.14 ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 

 
2.14.1. ชื่อกิจกรรม  
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 
2.14.2. หลักกำรและเหตุผล 
 
ตามที่ภาครัฐ ได้ เชื่ อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของสหประชาชาติ เข้ ากับ                

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่าง        
ปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน             
และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร         
มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน 
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการ
และความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมี     
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พระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ         
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่
คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ             
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในพ้ืนที่หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ    
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมีปัญหาการประกอบอาชีพจากปัญหา
ด้านสุขภาพ อันเกิดจากการนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่น   
การกดทับกล้ามเนื้อ การปวดเมื่อยร่างกาย การปวดหลัง ที่เริ่มเป็นปัญหาสุขภาพมากขึ้น ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทอผ้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทอผ้านานขึ้น ท าให้ปริมาณผ้าที่ทอ
ได้จ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับจากการทอผ้าลดลง และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมี
ความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เพ่ือจ าหน่ายและสร้างรายได้อีก
หนึ่งแนวทางเพ่ือทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการทอผ้า และส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนอีก
ชนิดหนึ่งต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขและตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น เพ่ิมคุณคา่และมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่
การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต
และรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  

 
 
 
 
 
 



80 
 

2.14.3. วัตถุประสงค์ 

 
1.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการท าผ้ามัดย้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2.  เพ่ือพัฒนาอาชีพการท าผ้ามัดย้อมให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3.  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

 

2.14.4. กลุ่มเป้ำหมำย ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

            กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน  5  คน 
  พ้ืนที ่หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 

2.14.5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 

 

2.14.6. แผนกำรด ำเนินงำน  

ตารางที่ 22 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน เดือน/ปี 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา มากราคม 2562 
2 รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กุมภาพันธ์ 2562 
3 จัดหาวิทยากร  มีนาคม 2562 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการท าผ้ามัดย้อม เมษายน – พฤษภาคม 

2562 
5 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล การด าเนินงาน เพ่ือรับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป 
พฤษภาคม – มิถุนายน 

2562 
6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
มิถุนายน 2562 

 
 

2.14.7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 

  1. ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  2. ครัวเรือนเป้าหมายมีทักษะและความรู้ในการท าผ้ามัดย้อม  
  3. ครัวเรือนเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพการท าผ้ามัดย้อม  
  4. ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้จากการท าผ้ามัดย้อม 
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2.14.8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/ ค่ำเป้ำหมำย  
 

- เชิงปริมำณ 
   1. จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 คน   
   2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้ามัดย้อม 
  3. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือน 100 บาทต่อเดือน 

  - เชิงคุณภำพ   
1. ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการท าผ้ามัดย้อม 

 
2.15  ผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 
 

2.15.1 สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือน
เป้ำหมำย 

การศึกษาสรุปได้ว่า ครัวเรือนมีปัญหาการประกอบอาชีพจากปัญหาด้านสุขภาพ อันเกิดจาก
การนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่น การกดทับกล้ามเนื้อ       
การปวดเมื่อยร่างกาย การปวดหลัง ที่เริ่มเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ท าให้การทอผ้าต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลต่อปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงตามมา จึงมีความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เพ่ือจ าหน่ายและสร้างรายได้อีกหนึ่งแนวทางเพ่ือทดแทนรายได้ที่ลดลง
จากการทอผ้า จึงมีความต้องการที่จะแสวงหาช่องทางในการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ     
จากความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาที่เป็นทุนของครัวเรือนเป้าหมาย 

 
2.15.2 สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำย

ประชำรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน            
และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร        
มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน 
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการ
และความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10             
ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ        
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พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎ     
สู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกล
ยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในพ้ืนที่หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ                
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมีปัญหาการประกอบอาชีพจากปัญหา
ด้านสุขภาพ อันเกิดจากการนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ        
เช่น การกดทับกล้ามเนื้อ การปวดเมื่อยร่างกาย การปวดหลัง ที่เริ่มเป็นปัญหาสุขภาพมากขึ้น     
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การทอผ้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทอผ้านานขึ้น                
ท าให้ปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับจากการทอผ้าลดลง และชุมชน 
ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม             
เพ่ือจ าหน่ายและสร้างรายได้อีกหนึ่งแนวทางเพ่ือทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการทอผ้า และส่งเสริม
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนอีกชนิดหนึ่งต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขและตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ไดอ้ย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น เพ่ิมคุณคา่และมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่
การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต
และรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
 

2.15.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 

 มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้ามั ดย้อม          
ของครัวเรือนเป้าหมายของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ โดยพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ผ้ามัดย้อม         
ให้เอกลักษณ์และสวยงามเป็นที่นิยมของผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ อันเกิดจากการนั่งทอผ้าเป็น
ระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่น การกดทับกล้ามเนื้อ การปวดเมื่อยร่างกาย 
การปวดหลัง ที่เริ่มเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ท าให้การทอผ้าต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อปริมาณผ้าที่
ทอได้จ านวนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงตามมา โดยหวังผลความส าเร็จคือ ครัวเรือน
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เป้าหมาย มีทักษะและความสามารถในการสร้างลวดลายผ้ามัดย้อมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
มีสีสันสวยงาม และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 
นอกจากรายได้ท่ีได้รับจากการทอผ้าขาวม้าจ าหน่าย  
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

3.1 กระบวนกำรศึกษำ 
 

กระบวนการด าเนินงานโครงการสร้าง มีขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินโครงการดังนี้  
1. จัดท าปฏิทินการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามกรอบของแผน

ด าเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย ปฏิทินการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลและแก้ไขปัญหาของชุมชน ครัวเรือน  
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสาน

แผนการด าเนินงาน  
ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจด้านเป้าหมาย ผลผลิตหลัก ชี้แจงบทบาทความรับผิดชอบ 

แนวทางการ ด าเนินโครงการในภาพรวม  
ครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ชุมชน  
ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท าข้อเสนอโครงการเชิงพัฒนา  
ครั้งที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการด าเนินโครงการ  
ครั้งที่ 5 สร้างสมรรถนะการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจาก

การด าเนินงาน โดยรวม  
3. ลงพื้นที่ศึกษาของชุมชนเป้าหมายตามแผนและปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือ  

- ศึกษาพ้ืนที่ ท าความรู้จักพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจาก
หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ทุนของชุมชน  

- ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย  

4. จัดประชุมปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานและผู้แทนภาคประชาชนในชุมชนเพ่ือ  
- คืนข้อมูล รับฟังความคิดเห็น  
- จัดท าแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับผู้น าชุมชน 

ประชาชน หน่วยงานเชิงพัฒนาในพื้นที่  
- จัดท าฐานข้อมูลชุมชน ตามรูปแบบที่ก าหนดเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

5. ประสานงาน แสวงหาเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตาม แผนพัฒนาชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมายเพ่ือขจัดความยากจนและหรือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน  

6. จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาของชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายตามแผนการ
พัฒนาชุมชน หรือครัวเรือนเป้าหมายตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดร่วมกับชุมชน  

7. เยี่ยมชมพ้ืนที่ ครัวเรือนเป้าหมาย ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา หรือการ
สนับสนุนอื่น ๆ ให้แก ่ชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย เป็นระยะ ๆ  

 



85 
 

8. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ภาพเหตุการณ์ เพ่ือสรุปและถอดบทเรียนจากศึกษาชุมชน
และจากการด าเนินงานกิจกรรมเชิงพัฒนา รวมทั้งสังเคราะห์ประเด็นเชิงนวัตกรรมที่ได้จากการ
ด าเนินงาน  

9. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ฐานข้อมูลชุมชน จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ
จากการ  ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาเชิง พ้ืนที่  น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ                
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

10. จัดท ารายงานการเบิกเงิน หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณการลงพ้ืนที่ รายงานผลการ
จัดกิจกรรมรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงานของโครงแก่มหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 23 ปฏิทินการปฏิบัติการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล 

กิจกรรม พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

พ.ย. – ธ.ค. 2561 ม.ค. – ส.ค. 2562 

1. จัดท าปฏิทินการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลชุมชนและ
จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มย่อยตามราย
หมู่บ้าน 

19-22 พ.ย. 2561  

2. ลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนเป้าหมายตามแผนและ
ปฏิทินการด าเนินงาน   
 ครั้งที่ 1 สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น 

  ครั้งที่ 2 ส ารวจข้อมูลบริบทหมู่บ้าน 

 ครั้งที่ 3 จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

 
 

19-26 พ.ย. 2561 
27 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 

5-28 ธ.ค. 2561 

 

3. จัดท ารายงานข้อมูลชุมชนเสนอมหาวิทยาลัย  1-14 ม.ค. 2562 
4. จัดประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูล จัดท า
แผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาครัว เรือน
เป้าหมายร่วมกับผู้น าชุมชน 

 ครั้งที่ 1 ประชุมและคืนข้อมูลชุมชน 
 ครั้งที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย 

  
 
 

15-31 ม.ค. 2562 
15-31 ม.ค. 2562 

5. ประสานงานเครือข่ายภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม
แผนพัฒนาชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 

 1 ก.พ. - 29 ก.พ. 
2562  

6. จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ของชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 
ครั้งที่ 1 กิจกรรมการท าผ้ามัดย้อม (สีธรรมชาติ) 

  
1-30 มิ.ย. 2562 

7. จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ของชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 
ครั้งที่ 1 กิจกรรมการท าผ้ามัดย้อม (สีธรรมชาติ) 

  
1-30 มิ.ย. 2562 
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กิจกรรม พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

พ.ย. – ธ.ค. 2561 ม.ค. – ส.ค. 2562 

8. ติดตามผลการด าเนินงานให้แก่ชุมชน ครัวเรือน
เป้าหมายเป็นระยะ ๆ             
ครั้ งที่  1  ติดตามผลการด าเนินงานครัวเรือน
เป้าหมาย 
ครั้งที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานครัวเรือน
เป้าหมาย 

  
1-30 มิ.ย. 2562 

9. คณะกรรมการด าเนินงานประชุมสรุป รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงาน ภาพเหตุการณ์ เพ่ือสรุปและ
ถอดบทเรียนจากการศึกษาชุมชนและจากการ
ด าเนินงานกิจกรรมเชิงพัฒนา สังเคราะห์ประเด็น
เชิงนวัตกรรม ที่ได้จากการด าเนินงาน 

  
1-31 ก.ค. 2562 

10. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการ จัดท า
บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ กิจกรรมการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 1-31 ส.ค. 2562 

11. ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาและเสริมพลังการพัฒนา
พ้ืนที ่

 1-31 ส.ค. 2562 

 
 

3.2 แผนกำรกำรศึกษำ 
 

ระยะที่ 1 ศึกษาชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลต าบล  
1. ศึกษาพ้ืนที่ เยี่ยมชม รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล  
2. ค้นหา ประเมินศักยภาพ ปัญหา ทุนของชุมชน  
3. ค้นหา สร้างสัมพันธภาพกับผู้น าและเครือข่ายภายใน  
4. จัดท ารายงานผลการศึกษาชุมชน จัดท าฐานข้อมูลต าบล  
ระยะที่ 2 ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
1. รับฟังความคิดเห็น ก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกับคนในชุมชน  
2. ประสานงานเครือข่ายประชารัฐร่วมด าเนินการเสริมพลังแก่ครัวเรือนชุมชนตามแผน  
3. จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาแก้ไขปัญหาแต่ละด้านตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดร่วมกัน  
4. ประเมินผลการด าเนิน สรุป ถอดบทเรียน สังเคราะห์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น  
5. เผยแพร่ จัดการความรู้ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกชุมชน 

มหาวิทยาลัย  
6. รายงานผลการสรุปบทเรียนและสังเคราะห์นวัตกรรม บทความถอดบทเรียน 
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3.3 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
 

1. แบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 
2. แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (focus group) 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
3.4 เครื่องมือศึกษำชุมชน 
 

1. ปฏิทินฤดูกาล 
2. ปฏิทินวัฒนธรรม 
3. โอ่งชีวิต 
4. แผนที่เดินดิน 
5. เส้นเวลา (Time Line) 
6. ท าเนียบผู้รู้  

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  

สถิติที่ ใช้ ในการศึกษา คือ สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่  ความถี่             
ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
 

4.1 หัวข้อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน กำรท ำผ้ำมัดย้อมแบบสีธรรมชำติ  
 
 ชุมชนมีทุนความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าขาวม้า ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท าผ้ามัดย้อมแบบสีธรรมชาติได้ทันที เช่น ทักษะความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้า ขั้นตอน
การย้อม ความรู้เกี่ยววัสดุธรรมชาติที่สามารถท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับชนิดและ
คุณสมบัติของผ้าต่าง ๆ ที่น ามาท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี ความรู้และทักษะในการเตรียมการย้อมผ้า     
การต้มผ้า เป็นต้น เป็นการต่อยอดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ที่สอดคล้องกันของครัวเรือนเป้าหมาย   
 

 

 

 
ภาพที่ 29 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
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    ผลการด าเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านหนองโกวิทย์  หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว” ดังนี้  

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการ 
1. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

     จากการที่ครัวเรือนเป้าหมายประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องจากครัวเรือนเป้าหมาย  
มีปัญหาด้านสุขภาพจากการนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ         
เช่น การกดทับของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง ท าให้ประสิทธิภาพ    
การทอผ้าลดลง และใช้ระยะเวลาในการทอผ้านานขึ้น แต่ปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ส่งผล
กระทบต่อรายได้ที่ได้รับจากการทอผ้าจ าหน่ายลดลง จากการส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อม กระบวนการ
ท าผ้ามัดย้อม ผู้ปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติในท่านั่งตลอดเวลานานอย่างการทอผ้าขาวม้า จึงลดปัญหา
การกดทับของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง ลดและบรรเทาปัญหา
สุขภาพจากการทอผ้า โดยสามารถสลับมาท าผ้ามัดย้อมได้ผลัดกับการทอผ้าขาวม้า เมื่อรู้สึกว่ามี
ปัญหาสุขภาพจากการทอผ้า สามารถพักการทอผ้าและมาท าผ้ามัดย้อมแทน 

 

 

 
ภาพที่ 30 กิจกรรมการท าผ้ามัดย้อมแบบสีธรรมชาติ 
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2. ครัวเรือนเป้าหมายมีทักษะความรู้ในการท าผ้ามัดย้อม 
ผลการด าเนินโครงการ คือ ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ

เกี่ยวกับหลักการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการสร้างลายผ้ามัดย้อม              
การเตรียมการย้อมสี การเลือกวัสดุธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นมาเป็นวัสดุให้สีธรรมชาติ ขั้นตอนการ
ย้อมสี สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองและเกิดผลงานจากการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเสนอแนวคิดในการพัฒนาการท า     
ผ้ามัดย้อมในอนาคตได้  

 

 

 

 
ภาพที่ 31 การฝึกทักษะในการท าผ้ามัดย้อม 
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3. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพ  
ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท าผ้ามัดย้อม เพ่ือเป็นอาชีพที่สร้าง

รายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจากการทอผ้าขาวม้า ที่สอดคล้องกับทักษะ ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าขาวม้า ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าผามัดย้อมได้
ทันที เช่น ทักษะความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้า ขั้นตอนการย้อม ความรู้เกี่ยววัสดุธรรมชาติที่สามารถท า
เป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของผ้าต่าง ๆ ที่น ามาท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี 
ความรู้และทักษะในการเตรียมการย้อมผ้า ต้มผ้า เป็นต้น ที่ เป็นการต่อยอดทักษะ ความรู้  
ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกันของครัวเรือนเป้าหมาย 

 

 

 

 
ภาพที่  32 ผลงานฝีมือการท าผ้ามัดย้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและครัวเรือนเป้าหมาย 

 



92 
 

4. ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้จากการทอผ้าขาวม้าจ าหน่ายโดยประมาณ 4,000 – 5,000 

บาทต่อปี หรือประมาณ 333 – 417 บาทต่อเดือน ครัวเรือนสามารถจ าหน่ายผ้ามัดย้อมเป็นรายได้
เสริมเพ่ิมข้ึนดังนี้   

การค านวณต้นทุนการท าผ้ามัดย้อม 
- ค่าผ้าส าเร็จรูปที่เป็นเสื้อยึดผ้าฝ่าย ราคาจ าหน่ายส่ง     50 บาทต่อตัว 
- ค่าวัสดุย้อมสีธรรมชาติซึ่งสามารถหาได้ในท้องถิ่น.          0  บาทต่อตัว 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ บางชนิดใช้ร่วมกับอุปกรณ์การย้อมผ้าขาวม้า.  10  บาทต่อตัว 
- ค่าเชื้อเพลิง สามารถใช้ไม้ฟืนที่หาได้ในท้องถิ่น    0  บาทต่อตัว 

                                          รวมต้นทุนโดยประมาณทั้งสิ้น   60 บาทต่อตัว 
         ราคาจ าหน่ายผ้ามัดย้อมในตลาดทั่วไป โดยอ้างอิงจากเว็บไซด์จ าหน่ายสินค้าออนไลน์         
เช่น ลาซาด้า (www.lazada.co.th)  

 
ภาพที่ 33 ราคาจ าหน่ายเสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติในเว็บไซน์ลาซาด้า 

 
เสื้อยืดมัดย้อมประเภทสีธรรมชาติ ราคาจ าหน่ายในตลาดทั่วไป 179 – 250 บาทต่อตัว     

เมื่อพิจารณาราคาจ าหน่ายลบด้วยต้นทุนค านวณแล้ว ครัวเรือนเป้าหมายจะได้รับรายได้จาก        
การจ าหน่ายผ้ามัดย้อมดังนี้  

ณ ราคาจ าหน่าย 179 – ต้นทุน 60 = 119 บาทต่อตัว 
ณ ราคาจ าหน่าย 250 – ต้นทุน 60 = 190 บาทต่อตัว 

ดังนั้นครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนที่ได้รับจากการจ าหน่ายผ้ามัดย้อมโดยประมาณ คือ 
100 – 190 บาทต่อตัว 

http://www.lazada.co.th/
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ภาพที่ 34 ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติโดยฝีมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
4.2 กำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

4.2.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
 

     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean)  และการวิเคราะห์     
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การหาค่าร้อยละ (รศ. มัลลิกา บุนนาค, สถิติเพ่ือ
การวิจัยและตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 6, 2548: 51-52) 
               การหาค่าเฉลี่ย (mean) 

                     
           N = จ านวนตัวอย่าง 
  
      การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 
    N = จ านวนตัวอย่าง  
     
              การหาค่าร้อยละ 

    ค่าร้อยละ   x  100  

 
 



94 
 

4.2.2  เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย (เกณฑ์ สมศ.)  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 มากที่สุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 น้อย 
1.00 –1.50 น้อยที่สุด 

 
     ตารางที่ 25 ค่าร้อยละ (เกณฑ์ ก.พ.ร.) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละ 65 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 75 
4 ร้อยละ 80 
5 ร้อยละ 85 

 
 

4.2.3  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน 
 
ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 11 คน 
เพศ  ชาย     จ านวน 0 คน (ร้อยละ 0)   

หญิง    จ านวน 11 คน (ร้อยละ 100)     
     อายุ  <30 ปี    จ านวน  0  คน   (ร้อยละ 0)   

30-40 ปี   จ านวน  2  คน   (ร้อยละ 18) 
    41-50 ปี   จ านวน  4  คน   (ร้อยละ 36)   

51-60 ปี    จ านวน  4  คน   (ร้อยละ 36)  
มากกว่า 60 ปี     จ านวน  1  คน   (ร้อยละ 10) 
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4.3 ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 

4.3.1  ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ตารางที่ 26 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

1. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
1.1  การ
ประชาสัมพันธ์ 

5 
ร้อยละ45 

6 
ร้อยละ55 

   
 

4.45 
 

0.60 
 

มาก 
1.2  ความ
เหมาะสมด้าน
สถานที่ 

8 
ร้อยละ 73 

3  
ร้อยละ 27 

   
 

4.73 
 

0.44 
มาก
ที่สุด 

1.3  ความ
เหมาะสมด้าน
เวลา 

3 
ร้อยละ 27 

6 
ร้อยละ 55 

2 
ร้อยละ 18 

  
 

4.09 
 

0.66 
 

มาก 

1.4  ความ
ประทับใจที่ได้ 

5 
ร้อยละ 45 

6 
ร้อยละ 55 

   
 

4.45 
 

0.51 
 

มาก 
1.5  ความ
เหมาะสมของ
กิจกรรม 

8 
ร้อยละ 73 

3 
ร้อยละ 27 

   
 

4.73 
 

0.44 
มาก
ที่สุด 

1.6  กิจกรรม
มีเนื้อหาให้
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

8 
ร้อยละ 73 

 3 
ร้อยละ 27 

   

 
4.73 

 
0.44 

 
มาก
ที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 37 
ร้อยละ 56 

27 
ร้อยละ 41 

2 
ร้อยละ 3 

  4.53 0.55 มาก
ที่สุด 

      จากตารางที่ 26 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการ ในประเด็นต่าง ๆ ระดับมาก 
และระดับมากที่สุด ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53,              
S.D. = 0.55)         
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4.3.2  ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

ตารางที่ 27 ความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

2. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
2.1 ด้าน
ความรู้การท า
ผ้ามัดย้อม 

 4 
ร้อยละ 35 

6 
ร้อยละ 55 

1 
ร้อยละ 10 

  4.30 0.66 มาก 

2.2 ด้าน
ทักษะการท า
ผ้ามัดย้อม 

 4 
ร้อยละ 35 

6 
ร้อยละ 55 

1 
ร้อยละ 10 

  4.30 0.66 มาก 

2.3 ด้านการ
ปฏิบัติการท า
ผ้ามัดย้อม 

 4 
ร้อยละ 35 

6 
ร้อยละ 55 

1 
ร้อยละ 10 

  4.30 0.66 มาก 

2.4 ด้าน
ประโยชน์ต่อ
การพัฒนา 
การท าผ้ามัด
ย้อมในอนาคต 

 4 
ร้อยละ 35 

6 
ร้อยละ 55 

1 
ร้อยละ 10 

  4.30 0.66 มาก 

รวม/เฉลี่ย 16 
ร้อยละ 35 

24 
ร้อยละ 55 

4 
ร้อยละ 10 

  4.30 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 27 ความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน มีความ

ระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ในทุกด้าน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30, S.D. = 0.66)  
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4.3.3  ผลกำรวิเครำะห์ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 

ตารางที่ 28 ผลลัพธ์ที่ได้ด้านความรู้ก่อนและหลังการเข้าโครงการ  

รายการ
ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

 3. ด้านวัตถุประสงค์โครงการ 
3.1  ความรู้
ทักษะการท า
ผ้ามัดย้อม 
(ก่อนการ
อบรม) 

 8 
ร้อยละ 75 

3 
ร้อยละ 25 

   4.73 0.44 
มาก
ที่สุด 

3.2  ความรู้
ทักษะการท า
ผ้ามัดย้อม 
หลังการอบรม 

 10 
ร้อยละ 90 

1 
ร้อยละ 10 

   4.90 0.31 
มาก
ที่สุด 

3.3  อาชีพ
และรายได้ 
ก่อนการ
อบรม 

 8 
ร้อยละ 75 

3 
รอ้ยละ 25 

   4.73 0.44 
มาก
ที่สุด 

3.4  อาชีพ
และรายได้ 
(หลังการ
อบรม) 

 10 
ร้อยละ 90 

1 
ร้อยละ 10 

   4.90 0.31 
มาก
ที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 36 
ร้อยละ 82 

8 
ร้อยละ 18 

   4.82 0.97 มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 28 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระดับความรู้ ทักษะ อาชีพ
และรายได้ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.82, S.D.=0.97) โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม 
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4.3.4  ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในภำพรวม 
 

ตารางที่ 29 ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 

รายการ
ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่
ย 

SD ระดับ 

4.ความพึง
พอใจต่อ
โครงการใน
ภาพรวม 

 8 
รอ้ยละ 75 

3 
ร้อยละ 25 

   4.73 0.44 
มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 29 ผู้ตอบแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม ระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.73, S.D.=0.44)  
 

4.4 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย และผลด ำเนินงำน 

ตารางที่ 30 ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย และผลด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
: จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
: จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา 
: รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของ
ครัวเรือน 

 
คน 

 
5 

 
11 

 
/ 

ผลิตภัณฑ์ 1 1 / 
 

บาท/เดือน 
 

100 
 

100-190 
 
/ 

เชิงคุณภาพ 
: ความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติการท าผ้า  มัดย้อม 
: ระดับความพึงพอใจ 

- ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง โดยชุมชนมีความ
ต้องการต่อยอดการท าผ้า

มัดย้อมในอนาคต 

/ 

ค่าเฉลี่ย 3.51 4.73 / 
เชิงเวลา : โครงการส าเร็จ
ตามก าหนด 

- 30 มิ.ย.
2562 

30 มิ.ย.2562 / 

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ 

ร้อยละ <100 22 / 
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4.5 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 
ตารางที่ 31 การเบิกจ่ายงบประมาณ  

 งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
(บาท) 

รับโอนจาก
ระยะที่ 1 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

ร้อยละการ
เบิก 
(%) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะที่ 
1 

54,000 - 54,000 14,760 27% 39,240 

ระยะที่ 
2  

100,000 39,240 139,240 19,254 14% 119,986 

รวม 154,000 - - 34,014 22% 119,986 
 
 
4.6 สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 
  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว” ผลการด าเนินงานที่
ได้ “บรรลุผลตามเป้าหมาย” โดยแยกเป็น 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 11 คน     บรรลุเป้าหมาย 
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือผ้ามัดย้อม บรรลุเป้าหมาย 
3. รายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผ้ามัดย้อมครัวเรือน 100 - 190 บาทต่อตัว บรรลุเป้าหมาย 
4. ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการท าผ้ามัดย้อม    บรรลุเป้าหมาย 
5. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.73 SD 0.44  บรรลุเป้าหมาย 
6. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   บรรลุเป้าหมาย 
7. การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ร้อยละ 22    บรรลุเป้าหมาย 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

5.1.1 บทสรุปกำรถอดบทเรียนและรวบรวมควำมรู้ 
 
1. ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่ครัวเรือนเป้าหมายมีปัญหาด้าน

สุขภาพจากการนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การกดทับ
ของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง ท าให้ประสิทธิภาพการทอผ้าลดลง 
และใช้ระยะเวลาในการทอผ้านานขึ้น แต่ปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่
ได้รับจากการทอผ้าจ าหน่ายลดลง จากการส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อม กระบวนการท าผ้ามัดย้อม      
ผู้ปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติในท่านั่งตลอดเวลานานอย่างการทอผ้าขาวม้า จึงลดปัญหาการกดทับ
ของผิวหนังและกล้ามเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง ลดและบรรเทาปัญหาสุขภาพ
จากการทอผ้า โดยสามารถสลับมาท าผ้ามัดย้อมได้ผลัดกับการทอผ้าขาวม้า เมื่อรู้สึกว่ามีปัญหา
สุขภาพจากการทอผ้า สามารถพักการทอผ้าและมาท าผ้ามัดย้อมแทน 

2. ครัวเรือนเป้าหมายมีทักษะความรู้ ในการท าผ้ามัดย้อม  ผลการด าเนินโครงการ            
คือ ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการท าผ้ามัดย้อม 
ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการสร้างลายผ้ามัดย้อม การเตรียมการย้อมสี การเลือกวัสดุ
ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นมาเป็นวัสดุให้สีธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมสี สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองและเกิดผลงานจากการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเสนอแนวคิดในการพัฒนาการท าผ้ามัดย้อมในอนาคตได้  

3. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพ ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการท าผ้ามัดย้อม เพ่ือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจากการทอ
ผ้าขาวม้า ที่สอดคล้องกับทักษะ ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามารถเกี่ยวกับการทอ
ผ้าขาวม้า ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าผ้ามัดย้อมได้ทันที เช่น ทักษะความรู้เกี่ยวกับการย้อม
ผ้า ขั้นตอนการย้อม ความรู้เกี่ยววัสดุธรรมชาติที่สามารถท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับชนิด
และคุณสมบัติของผ้าต่าง ๆ ที่น ามาท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี ความรู้และทักษะในการเตรียมการย้อมผ้า 
ต้มผ้า เป็นต้น ที่เป็นการต่อยอดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ที่สอดคล้องกันของครัวเรือนเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

 



101 
 

5.1.2 หัวข้อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนคือ การท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ชุมชนมีทุน

ความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าขาวม้าของท้องถิ่น ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การท าผ้ามัดย้อมได้ทันที เช่น ทักษะความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้า ขั้นตอนการย้อม ความรู้เกี่ยววัสดุ
ธรรมชาติที่สามารถท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของผ้าต่าง ๆ ที่น ามา
ท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี ความรู้และทักษะในการเตรียมการย้อมผ้า ต้มผ้า เป็นต้น ที่เป็นการต่อยอด
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกันของครัวเรือน
เป้าหมาย 

 
5.1.3 องค์ควำมรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned) 
 
หลักการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการสร้างลายผ้ามัดย้อม             

การเตรียมการย้อมสี การเลือกวัสดุธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นมาเป็นวัสดุให้สีธรรมชาติ ขั้นตอนการ
ย้อมสี เทคนิคการสร้างลายผ้ามัดย้อม 

 
5.1.4 แนวปฏิบัติที่ดีท่ีได้จำกโครงกำร (Best Practice) 
 
กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาชุมชนและการจัดการส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อมแก่

ครัวเรือนเป้าหมาย โดยชุมชมชนและครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา การรวบรวม
ข้อมูล การจัดท าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และการลงมือปฏิบัติ การจัดกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาร่วมกับชุมชน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

 
5.1.5 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor: KSF) 
 
1. ผู้น าชุมชน ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญและมี

ความตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาการท าผ้ามัดย้อมอันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
2. ความเข็มแข็งของชุมชน และตอบรับการส่งเสริมพัฒนาจากภาครัฐ พร้อมทั้งให้         

ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เข้าใจและมีความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
3. ครัวเรือนเป้าหมายมีความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ภูมิปัญญา และความตั้งใจในการท า

ผ้ามัดย้อมเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริม 
 
5.1.6 อ่ืน ๆ  
 
การได้รับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในการให้ข้อมูล แนะน า ปรึกษา เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
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5.1.7 สรุปผลกำรถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม 
 
    ผลการศึกษาพบว่าชุมชนมีต้นทุนความรู้ ภูมิปัญญา และความสามารถในการทอผ้าขาวม้า 
และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพ่ือน ามาใช้เป็นวัสดุในการทอผ้าขาวม้าของคนในชุมชน เป็นองค์
ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชน และร่วมตัวเป็น
กลุ่มทอผ้าขาวม้าของชุมชน มีความสามารถสูงในการทอผ้าขาวม้าและการตัดเย็บผ้าขาวม้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อ กางเกง ย่าม เป็นต้น แต่เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายประสบปัญหาด้าน
สุขภาพอันเนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายมีปัญหาด้านสุขภาพจากการนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ 
ติดต่อกัน และมีอายุเพ่ิมมากขึ้น จะกลายเป็นอุปสรรค และปัญหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพ           
เช่น    การกดทับของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง ท าให้ประสิทธิภาพ
การทอผ้าลดลง และใช้ระยะเวลาในการทอผ้านานขึ้น แต่ปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง กระทบต่อ
รายได้ที่ได้รับจากการทอผ้าจ าหน่ายลดลง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้เพ่ิมจากการท าผ้ามัดย้อม
จ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ิมอีกแนวทางหนึ่ง แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาการท าผ้ามัดย้อม        
เช่น เทคนิคการมัดย้อม เทคนิคการสร้างลวดลายบนผ้ามัดย้อมให้มีลวดลายที่สวยงาม แปลกตา      
ที่ชื่นชอบของลูกค้า รวมถึงการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการท าผ้ามัดย้อม โดยชุมชนมีความรู้
เพียงการย้อมเท่านั้น จากองค์ความรู้และภูมิปัญญา แต่ยังขาดเทคนิคการมัดย้อม เทคนิคการสร้าง
ลวดลายบนผ้ามัดย้อมให้มีลวดลายที่สวยงาม แปลกตา  
 

5.1.8 สรุปผลกำรถอดบทเรียนภำยหลังกิจกรรม 
 

    ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาสุขภาพจากการนั่งทอผ้าเป็น
ระยะเวลานาน ๆ เช่น การกดทับของผิวหนังและกล้ามเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง 
ท าให้ประสิทธิภาพและปริมาณผ้าขาวม้าที่ทอได้จ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับจากการ
ทอผ้า โดยการส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อม ผู้ปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติในท่านั่งตลอดเวลานานอย่าง
การทอผ้าขาวม้า จึงลดปัญหาการกดทับของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย ลดและบรรเทา
ปัญหาสุขภาพ โดยสามารถสลับมาท าผ้ามัดย้อมได้ผลัดกับการทอผ้าขาวม้า เมื่อรู้สึกว่ามีปัญหา
สุขภาพจากการทอผ้า สามารถพักการทอผ้าและมาท าผ้ามัดย้อมแทน การส่งเสริมและพัฒนา
ครัวเรือนเป้าหมายไดร้ับความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อม 
ขั้นตอนการสร้างลายผ้ามัดย้อม การเตรียมการย้อมสี การเลือกวัสดุธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นมาเป็น
วัสดุให้สีธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมสี สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองและเกิดผลงานจากการลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท าผ้ามัดย้อมในอนาคต 
ซ่ึงการส่งเสริมและพัฒนาการท าผ้ามัดย้อม เพ่ือสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจากการ
ทอผ้าขาวม้า สอดคล้องกับทักษะ ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามารถเกี่ยวกับ                 
การทอผ้าขาวม้า ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าผ้ามัดย้อมได้ทันที เช่น ทักษะความรู้เกี่ยวกับ
การย้อมผ้า ขั้นตอนการย้อม ความรู้เกี่ยววัสดุธรรมชาติที่สามารถท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้
เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของผ้าต่าง ๆ ที่น ามาท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี ความรู้และทักษะใน          
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การเตรียมการย้อมผ้า เป็นต้น เป็นการต่อยอดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีอยู่มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องวิถีของชุมชน โดยปัจจัยที่ช่วยในการสร้างความส าเร็จ คือ ผู้น าชุมชนที่
เข็มแข็ง ความเข็มแข็งของชุมชน ทักษะ ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และการได้รับ          
การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายได้ร่วมกันในการศึกษาและจัดท า
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือไว้เป็นข้อมูลของชุมชนในการศึกษาและถ่ายทอดข้อมูลให้กับคนรุ่น
ต่อไป ร่วมถึงชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายได้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนา ต่อยอดและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน โดยการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ เช่น การน าเอาความรู้และภูมิปัญญา
การเก่ียวกับการทอผ้าขาวม้ามาต่อยอดเป็นผ้ามัดย้อม เป็นต้น 

 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ปัญหำอุปสรรค 
 
ข้อควรปรับปรุง 

- ควรปรับปรุงวัสดุย้อมสีธรรมชาติให้มีความหลากหลาย สามารถย้อมได้หลายสี 
- ควรปรับปรุงวัสดุที่น ามาเป็นอุปกรณ์ในการท าผ้ามัดย้อม ให้ย้อมผ้าได้ดีขึ้น 

ข้อบกพร่องในการอบรม 
- อุปกรณ์ท่ีใช่ในการย้อมผ้าบางอย่างไม่เหมาะสม เช่น ไม้ไอศกรีม เนื่องจากท าให้สี

ย้อมแทรกซึมเข้าไปในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีได้ 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการย้อมผ้าไม่เพียงพอ 
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
 

  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
   - การพัฒนาและส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อมอย่างต่อเนื่อง 
   - การพัฒนาการท าผ้ามัดย้อมโดยการย้อมผ้าด้วยสีคราม 
   - การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสร้าลวดลายบนผ้ามัดย้อม 
   - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าผ้ามัด การย้อมผ้าด้วยสีย้อมเคมี 
  กิจกรรมเสนอแนะในอนาคต 
   - การต่อยอดและพัฒนาการท าผ้ามัดย้อม 
   - การให้ความรู้ด้านการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
   - การปลูกผักในโรงเรือนขนาดเล็ก 
  สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาสร้างความร่วมมือกับชุมชนในอนาคต 
   - การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน 
   - การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว การดูแลรักษา การรักษาโรคนาข้าว  
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  ข้อเสนอแนะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ 
- การหาข้อมูลความรู้เกี่ยววัสดุธรรมชาติที่สามารถให้สีในการย้อมผ้า 
- การพัฒนาเตาประหยัดพลังงานวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
   - ได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคการย้อม และเทคนิคการสร้างลวดลายผ้ามัดย้อม 
   - ได้รักษา ต่อยอด และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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