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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     

ของสหประชาชาติสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของประเทศไทย และ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย          
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง    
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย    
วรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา          
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์      
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7      
ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ      
ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่นตอบสนอง    
ต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน         
และสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  โดยการออกแบบการท างานเพ่ือสร้าง
กลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับ
องค์กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ
งานวิชาการเพ่ือสังคม  
 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการท างาน
บริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างานประสานงาน และด าเนินโครงการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการโดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน
ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและ



จังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5 หมู่บ้าน การด าเนินงานในระยะแรก            
เป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการ               
รับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน            
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จึงจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน    
นักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 
สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและ
มูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
1. เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 

ขอบเขตของกำรส ำรวจลงพื้นที่ชุมชน 
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1. หมู่ 15 บ้านปางสีดา ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
2. หมู่ 7 บ้านคลองน้ าเขียว ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
3. หมู่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
4. หมู่ 11 บ้านคลองหมากนัด ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
5. หมู่ 3 บ้านหนองปรือ ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 

วิธีด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
1. พบผู้น าชุมชนเพ่ือแนะน าตัวและประสานขอความช่วยเหลือเ พ่ือขอข้อมูลพ้ืนฐานและ

สภาพแวดล้อมทั่วไป 
2. พบและสร้างความรู้จักกับผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน  
3. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหาชุมชน

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
4. สนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของชุมชน 
5. ส ารวจสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพสถานที่ส าคัญในชุมชน 
6. พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน  
7. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 



เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
1. ต้นไม้ชุมชน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล : อำชีพหลัก 

กิ่งก้ำน : ควำมสัมพันธ์
ของคนในชุมชน 

รำก : วิถีชีวิต 

ล ำต้น : ทรัพยำกรชุมชน 

ใบ : ควำมรู้/ภูมิปัญญำ 



2. ต้นไม้ปัญหา 
 

 
 

3. ตุ๊กตาชุมชน 
 

 
 

 

 

 

 

 

หัว : ควำมคิด, ทัศนคติ 

หัวใจ : ควำมสัมพันธ์ มือ : อำชีพ, ทักษะพิเศษ 

เท้ำ : วิถีชีวิต 

ผล : ผลกระทบ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

รำก : สำเหตุของปัญหำ 



ส่วนที่ 2 
ผลกำรศึกษำชุมชนเบื้องต้น 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
บ้านแสง์ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม และมีความส าคัญในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตามประวัติศาสตร์เดิม ทหารกัมพูชาได้เข้ามา       
กวาดต้อนครอบครัวคนไทยตั้งแต่เมืองปราจีนบุรี นครนายก เจ้าพระยาบดินทรเดชา ได้รับการแต่งตั้ง
ให้น าทัพไปปราบเขมร การเดินทางครั้งนี้ต้องผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดารท าให้ไพร่พลกองทัพ     
เมื่อยหล้า จึงได้หยุดพักเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจะยกทัพไปปราบเขมร และได้รับชัยชนะกลับมา
พร้อมทั้งน าครอบครัวคนไทยกลับมาพักอยู่บริเวณเดิม ซึ่งในจ านวนคนไทยที่ถูกกวาดต้อนมีครอบครัว
ของชาวบ้านแสง์ด้วย ส าหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านแสง์ คือ มีหนองน้ าที่มีต้นแสง์ (ข้าวหญ้านก) ขึ้นอยู่
เป็นจ านวนมากตามบริเวณหนองน้ า และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นแสง์ จึงมีชื่อ หมู่บ้านแสง์ ตั้งแต่นั้น
มาจนถึงปัจจุบัน  
รำยนำมผู้ใหญ่บ้ำนของบ้ำนแสง์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้ำน 

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

วิสัยทัศน์ของชุมชน 
หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาดี มีการบริหาร
จัดการที่ด ี

 

ยุทธศำสตร์ชุมชน 
 1. พัฒนาที่ประทับทรงงาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ชุมชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 3. พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และระบบบริการ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

5. ชุมชนมีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
 

อำณำเขต 
 มีพ้ืนที่จ านวน 6,850 ไร่/ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จด บ้านทัพเสรี 
 ทิศใต ้  จด บ้านร่มไทร 
 ทิศตะวันออก จด ชายแดนประเทศกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก จด บ้านโคกทหาร และบ้านเจียงด า 



 

 อัตลักษณ์ของชุมชน  
ใช้ภาษาเขรในการสื่อสาร 
 

เสน่ห์ของชุมชน   
วิถีชนบทที่เรียบง่าย มีน้ าใจไมตรี 
 

ค ำขวัญชุมชน   
หมู่บ้านน่าอยู่ นักสู้โบราณ คู่บ้านที่ประทับ ชงันชนับ อันซอมตรอลทม 
 

2. สภำพนิเวศวิทยำ  
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดลุ่ม ลักษณะเป็นดินร่วนปนดินทราย ไม่อุ้มน้ า เมื่อถูกน้ าจะละลายทันที 
ท าให้หน้าดินถูกชะล้างได้ง่าย น้ าจึงมีสีขุ่นไม่ใส พอนานไปแหล่งน้ าจะตื้นเขิน และมีสภาพแห้งแล้ง 

 
3. สภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม  กำรปลูกพืช กำรเลี้ยงสัตว์   

บ้านแสง์ ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม (ท าไร่/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์)  
การปลูกพืช อ้อย ข้าว   
สัตว์ที่เลี้ยงจะเป็น โค   
 

4. ข้อมูลด้ำนประชำกร 
มีครัวเรือนทั้งหมด  134 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด  277 คน 
 เพศชาย   112 คน 

เพศหญิง  165 คน 
 

5. ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
มีระบบประปาภายในหมู่บ้าน และสระน้ า ขนาดเล็ก จ านวน 3 แหล่ง 

 
6. แผนผังหมู่บ้ำนแสง์ 

 

 



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

8. ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่น 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านแสง์ มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของ
คนในชุมชนร่วมกัน และประเพณีซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการรวมความศรัทธารวมพลังความสามัคคีของคน
ในชุมชน ส าหรับประเพณีท่ีส าคัญของชุมชนจะมาร่วมพร้อมใจกันเพ่ือสร้างพลังความสามัคคี เช่น 

- ประเพณี แซนโฎนตา (เบ็นทม) เป็นประเพณีของคนเชื้อสายเขมร ที่เชื่อถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ความหมายของค าว่า แซนโฎนตา เป็นค าพูดภาษาเขมร แซน แปลว่า ไหว้ 
โฎนตา แปลว่า ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษทั้งหลาย “พิธีแซนโฎนตา” ก็คือพิธีไหว้บูชา บรรพบุรุษ นั้นเอง 
มีความเป็นมาอย่างมากมาย “เบ็นทม” มาจากภาษาเขมร แปลความหมายว่า “บุญอันยิ่งใหญ่”   
(สาทใหญ่) คือวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 มีความเชื่อว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่ยมทูตหรือยมโลก      



ได้ปลดปล่อย วิญญาณผีเปรต ทั้งหมายออกมาตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 10 หรือวัน “เบ็นดูจ” 
แปลว่า บุญเล็ก (สาทเล็ก) เป็นเวลาประมาณที่ยมทูตหรือยมโลก ปล่อยมา ครบเวลาต้องกลับ ในวัน
แรม 15 ค่ า เดือน 10 ดังนั้น ก่อนวันที่วิญญาณผีเปรตทั้งหลายจะกลับคือวันแรม 14 ค่ า เดือน 10   
จึงมีการท าบุญบูชากราบไหว้ โดยน าสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ มาบูชาไหว้ให้ได้กินให้อิ่มหน าส าราญ และ
น าติดตัวกลับไปด้วย 
ข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด้วย 

  

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

แห่พระ ท าบุญบ้าน 
1 ครั้ง เดือนเมษายน 

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

 

 ประชาชนในหมู่บ้าน มีเอกลักษณ์ของชาวไทยพ้ืนถิ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  จิตใจดีและมีความพร้อมใน
การบริการ 
 

9. กำรน ำทุนชุมชนมำสร้ำงมูลค่ำ 
หมู่บ้านมีทุนชุมชน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนทางการ 
ประกอบด้วย 

 ทุนมนุษย์ ซึ่งมีปราชญ์ชุมชนหลายสาขาท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้เช่น 
  - ปราชญ์ด้านวัฒนธรรมประเพณ ี
  - ปราชญ์ด้านเกษตร 
  - ปราชญ์ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร 
  - ปราชญ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ทุนทำงสังคม ได้แก่ 

- วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้าน เช่น งานแซนโฎนตา งานสวดมาติกา งานวันผู้สูงอายุ 
ประเพณีสงกรานต์ 

 ทุนกำยภำพ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 ทุนธรรมชำติ ได้แก่ การปั่นจักรยานชมวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 

ทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการต าบล และกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน 

 ทุนทำงวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนและชุมชนมีการอนุรักษ์ ได้แก่ 
  - อาหาร ที่เป็นอาหารพื้นถิ่น ที่สะอาดปลอดภัย มีไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว เช่น  



ขนมรังผึ้ง กบยัดไส้ แกงกล้วย น้ าพริกมะเขือพวง แกงเปรอะหน่อไม้ 
- การแต่งกาย ประชาชนในหมู่บ้านมีการอนุรักษ์แต่งกายแบบไทยและสากล ทั้งชาย หญิง 
และวัย หนุ่มสาว เด็ก โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังมีการใส่เสื้อไทย และผ้าถุง ส าหรับเยาวชน และ
วัยท างานก็จะแต่งกายตามไทยนิยมหรือในประเพณีต่างๆ 

  - ที่อยู่อาศัย จะเป็นบ้าน รูปทรงต่างๆ แล้วแต่ความนิยมชอบ 
- ประเพณี จะมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตามแต่ละศาสนา เช่น แซนโฎนตา 
สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลวันสงกรานต์ เทศก์มหาชาติ 
ลอยกระทง และประเพณีอ่ืนๆ ตามศาสนา  

  - ภาษา จะมีภาษาเป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาถ่ินพื้นบ้าน 
  - อาชีพ มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
  - ความเชื่อ คนในชุมชนจะมีความเชื่อในการท าบุญตายายและความเชื่อทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 

 

การวิเคราะห์ชุมชนผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ SWOT ในการวิเคราะห์ชุมชน ทั้งนี้ได้ด าเนินการใช้เครื่องมือ 
ต้นไม้ปัญหา เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นชุมชน วิเคราะห์ปัญหาของชุมช น และวิเคราะห์ความต้องการ             
ของชุมชนก่อน แล้วสรุปข้อมูลที่ได้ลงในเครื่องมือ SWOT เพ่ือน าไปสู่แผนการพัฒนาชุมชนต่อไป 

1. ต้นไม้ปัญหา 
 

 
 

ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหา
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ในการลงพ้ืนที่ส ารวจและท าความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชน 
ชุมชนได้สะท้อนปัญหาออกมาหลายประเด็น ได้แก่ รายรับต่ า รายจ่ายสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ยาเสพติด 
และการพนัน ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ า และปัญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกปัญหา        
มีหนี้สินในบางครัวเรือน ขึ้นมาเป็นปัญหาหลักในชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหากับครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

ผล : ผลกระทบ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

รำก : สำเหตุของปัญหำ 



     1. ปัญหำด้ำนน้ ำ 
สำเหตุ เกิดจากสภาพอากาศทางธรรมชาติที่ท าให้ฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นชุมชนยังห่างไกลจาก
แหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา แหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น และการขุดเจาะน้ าบาดาลไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
น้ าขุ่น ไม่พบตาน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าจึงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค ทั้งนี้
ชุมชนได้พยายามหารือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เข้ามาแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ด้วยการวางท่อจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือขุดเจาะน้ าใช้งบประมาณที่ค่อยข้างสูง  
ส่งผลกระทบ ไม่สามารถท าให้ชุมชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ส่งผลไปยังการประกอบอาชีพท าให้ไม่มี
รายได้อย่างเต็มที่ ผลผลิตการเกษตรตกต่ าไม่ได้ผลเต็มที่จากการขาดแคลนน้ า 
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ า ปรับปรุงพ้ืนที่รับน้ าให้สามารถกัก
เก็บน้ าได้ปริมาณมาก ๆ และค้นหาแหล่งขุดเจาะน้ าบาดาล ให้สามารถใช้ได้ผลระยะยาว รวมถึง
การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าแหล่งใหม่ให้ชุมชนมีจ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

2. ปัญหำด้ำนดิน 
สำเหตุ ดินบริเวณหมู่บ้านแสง์เป็นดินดาน ท าให้พืชดูดกินธาตุอาหารและน้ าได้น้อย และมีการใช้
สารเคมีบริเวณหมู่บ้าน น้ าไม่ซึมลงสู่พื้นดินเท่าที่ควร   
ส่งผลกระทบ ท าให้ได้ผลผลิตที่ต่ า รายได้จากผลผลิตลดลงและขาดทุน  
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการพัฒนาจัดการดินบริเวณบ้านแสง์ให้สามารถปลูกพืช
ได้ผลิตมากขึ้น และมีการอบรมการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินหรือวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่ต้อง
พ่ึงพาสารเคมี 

     3. ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย) 
สำเหตุ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งให้ลงถังหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด เกิดจากประชาชนภายในชุมชน
และบุคคลภายนอกขาดจิตส านึก ความมักง่ายของบุคคล และรถขายสินค้าที่เข้ามาภายในชุมชน  
ส่งผลกระทบ ท าให้ชุมชนไม่น่ามอง ไม่สะอาด ไม่มีความเจริญตา สร้างมลพิษให้แก่ชุมชน และส่ง
กลิ่นเหม็นเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่าง ๆ  
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ สร้างมาตรการเด็ดขาดภายในชุมชน มีการติดป้ายประกาศกฎระเบียบ
ของชุมชน มีกระบวนการสร้างจิตส านึกลดความเห็นแก่ตัว  

     4. ปัญหำด้ำนรำยได้ และทุนประกอบอำชีพ 
สำเหตุ การศึกษาน้อย มีอาชีพเดียวไม่มีอาชีพอ่ืนรองรับ ไม่มีความรู้ทักษะการประกอบอาชีพ
เสริมขาดแหล่งทุน มีหนี้สิน ไม่มีแหล่งตลาดให้จ าหน่ายและกระจายสินค้า ผลิตผลิตตกต่ า ภัยแล้ง 
ดินไม่สมบูรณ์ แหล่งน้ าไม่เพียงพอ 
ส่งผลกระทบ ท าให้ไม่มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็นหนี้สินเพ่ิมขึ้น สมาชิกใน
ครอบครัว ไม่สามารถเรียนสูงได้แล้วจึงส่งผลเป็นลูกโซ่รุ่นสู่รุ่น  
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการแหล่งทุนเพ่ิมเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ ต้องการทักษะความรู้
ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ต้องการแหล่งตลาดในการจ าหน่ายและกระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้องการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีจุดเด่น
และต่อยอดได้  

    5. ปัญหำด้ำนสังคม (ยำเสพติด) 
    สำเหตุ เกิดจากเด็กและเยาวชนอยากลอง เพ่ือนชวน และหมู่บ้านติดกับชายแดนเพื่อนบ้าน 



ส่งผลกระทบ ท าให้เด็กและเยาวชนหลงผิด ขาดโอกาสการก้าวหน้าในชีวิต และเกิดปัญหา       
เป็นภาระของสังคม ชุมชน และครอบครัว   
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ชุมชนมีการตักเตือน ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ผู้น าชุมชนมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่าง
เด็ดขาด มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด มีการรณรงค์
ต่อต้าน และตรวจสอบการเข้ามาจากภายนอกหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 
ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส และ
อุปสรรค 

1. ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

1. สภำทำงเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่ำที่ควร คือ ชำวบ้ำนแสง์ มีอำชีพ
ท ำนำ ซึ่งต้องอำศัยน้ ำจำกฝน ท ำให้ประสบปัญหำขำดทุนจำก
กำรประกอบอำชีพ และเกิดเป็นหนี้สินภำคครัวเรือน 
2. แหล่งน้ ำมีน้อย และสภำพภูมิอำกำศอ ำเภอตำพระยำ 
อำกำศร้อนและแห้งแล้ง 
3. ประชำชนในชุมชนไม่ค่อยมีอำชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
4. ประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะไม่ค่อยดี จึงได้รับกำรศึกษำ      
ไม่ค่อยสูง 

 

1. เนื่องจำกคนในชุมชนมีควำมรักและสำมัคคี     
มีควำมขยัน อดทน มีกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอน
เป็นระบบ อีกทั้งมี ผู้น ำเข้มแข็ง และมีควำม   
พร้อมเพรียงในกำรท ำกิจกรรมต่ำงไ จึงน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีหน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือทั้งภำครัฐ เช่น 
หน่วยเฉพำะกิจของ ตชด. ซ่ึงได้เข้ำมำร่วมพัฒนำ
และควำมปลอดภัยให้กับชุมชน 

1. สมำชิกในชุมชนบำงคนยังไม่ให้ควำม
ช่วยเหลือ ควำมร่วมมือเท่ำที่ควร เนื่องจำก
สมำชิกในชุมชนบำงคนยังมีควำมขัดแย้งใน
ตัวบุคคล ยังไม่พอใจในกำรด ำเนินงำนของ
ชุมชน จึงท ำให้ เกิดควำมขัดแย้งกันเป็น      
คร้ังครำว 
2. สมำชิกยังขำดควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยี  
3. ประชำชนบำงคนยังขำดควำมกระตือรือร้น
ในกำรพัฒนำคุณำภพชีวิตให้กับครอบครัว 
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2. ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 
จากที่ได้พูดคุยกับชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผ่านเวทีประชาคมและผ่านการ

พูดคุยกันแบบส่วนตัวนั้น พบว่า ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนประสบกับปัญหาการมีหนี้สิน และมีรายได้    
ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ท าให้มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสร้างอาชีพเสริม          
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ผ่านการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแสง์ สานพัดจากต้นกก ถักไม้กวาด 
และน้ ายาอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลผ่านเครื่องมือได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

เนื่องด้วย ชุมชนมีต้นแสง์ ท ำให้สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพชุมชนโดยกำรน ำทุนเดิมที่มีอยู่ในชมุชน
มำต่อยอด เพ่ือเพ่ิมรำยได้ และเป็นกำรลดต้นทุน
กำรผลิตด้วย 

ครัวเรือนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมต้องกำรเพ่ิม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรแปรรูปให้หลำกหลำย 
และต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นมำก
ขึ้น เช่น ลำยพัดต้นกก หรือน้ ำนมจำกต้นแสง์ 
โดยคนในชุมชนมีทักษะควำมสำมำรถในกำร
แปรรูป ทั้งนี้สำเหตุที่ชุมชนเลือกแปรรูปต้นกก 
และต้นแสง์ เพรำะเชื่อว่ำเป็นสินค้ำที่สำมำรถ
ขำยได้ง่ำย 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือ
ร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้
อย่ำงยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่จะช่วย
สนับสนุน  ต่อยอดผลิ ตภัณฑ์  เ พ่ิมมู ลค่ ำ
ผลิตภัณฑ์ และที่ส ำคัญคือสำมำรถเพ่ิมรำยได้
ให้กับครัวเรือนได้ 

มีครัวเรือนในชุมชนสนใจเข้ำร่วมโครงกำร 
ท ำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนงำน
ในรูปแบบของระบบ สำมำรถสร้ำงควำม
ต่อเนื่องของโครงกำรตำมแผนระยะยำวได้ 
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