
 
รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย 

เรื่อง โครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู ่๗ บ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ            
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว 

 

 

 

 

ภายใต้ชุดโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

รายงานผลการศึกษาฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2561 

หัวข้อการศึกษา โครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู ่๗ บ้านหนองโกวิทย์             
ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 



คำนำ 
 

 รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายนี้ เป็นรายผลการการศึกษาชุมชนตาม
โครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอ       
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น และสำรวจจัดทำฐานข้อมูล
ชุมชน โดยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการ
ศึกษาชุมชนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับชุมชนไว้เป็นบันทึกหลักฐานเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน
ต่อไปในอนาคต  



สารบัญ 
 

              หน้า 
ส่วนที่ 1บทนำ           

1.1 หลักการและเหตุผล        1 
1.2 วัตถุประสงค์         1 

    1.3 ขอบเขตการศึกษา         1 
    1.4 วิธีการดำเนินการ         2 
    1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา        2 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น       3 
    2.1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน         3 
          2.1.1 ประวัติหมู่บ้าน         3 
          2.1.2 เหตุผลในการเลือกหมู่บ้าน การเริ่มต้น      4 
          2.1.3 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สำคัญๆ ต่างๆ    5 
    2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา       6 
         2.2.1 สภาพทางภูมิประเทศ       6 
         2.2.2 สภาพทางนิเวศวิทยาจำเพาะ       18 
         2.2.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน     18 
3. ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช     22 
    3.1 ปฏิทินการปลูกพืช         22 
    3.2 ปัญหาด้านการปลูกพืช        25 
4. ข้อมูลด้านประชากร         29 
    4.1 จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร เพศ อายุ      29 
5. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน       31 
    5.1 การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน    31 
    5.2 การมีไฟฟ้าใช้ในชุมชนและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน    32 
    5.3 การมีประปาหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน    32 
    5.4 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต    32 
6. ข้อมูลด้านสังคม          34 
    6.1 ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย     34 
    6.2 การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว การเลือกคู่ครองและการแต่งงาน  34 
    6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งไปทำงานที่อื่น    35 
    6.4 ระบบเครือญาติและแผนภูมิเครือญาติ      35 
    6.5 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชน    35 
    6.6 ความขัดแย็ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ ์     37 
    6.7 ปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สำคัญ     37 
 
 



สารบัญ 
 

                 หน้า 
7. ข้อมูลด้านการศึกษา          39 
    7.1 การศึกษาและศาสนา        39 
8. ข้อมูลด้านสาธารณสุข         40 
   8.1 การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน        40 
   8.2 บทบาทของ อสม. และ ผสส.        40 
   8.3 ภาวะโภขนาการของเด็ก 0-5 ปี       40 
   8.4 อนามัยแม่และเด็ก          40 
   8.5 ด้านสุขภาภบิาล (โอ่ง ส้วม แหล่งน้ำ)       41 
   8.6 ทันตภิบาล         41 
   8.7 สุขภาพจิต สาเหตุ และผลกระทบ       41 
9. ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ    43 
   9.1 ชื่อวัดในชุมชน ความเป็นมา        43 
   9.2 บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อและการพัฒนา  44 
   9.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา  และนันทนาการพื้นบ้าน   44 
   9.4 อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อชุมชน 47 
10. ด้านเศรษฐกิจ         48 

10.1  การประกอบอาชีพหลัก อาชีพรองของประชาชนในชุมชน    48 
11. ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน    61 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ชุมชน        63 

3.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน      63 
3.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย     64 
3.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี       65 
3.4 ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความสำเร็จ     67 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ      68 
   4.1 สภาพปัญหา ความต้องการ        68 
   4.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนา       68 
   4.3 ข้อเสนอแนะ         68 
สารบัญตาราง           ก 
สารบัญภาพ           ข 



 ก 

สารบัญตาราง 
 

                 หน้า 
ตารางที่ 1 ปฏิทินการผลิตและการประกอบอาชีพ        22 
ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร บ้านหนองโกวิทย์      24 
ตารางที่ 3 ปัญหาด้านการเกษตร บ้านหนองโกวิทย์      25 
ตารางที่ 4 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองโกวิทย์     27 
ตารางที่ 5 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ บ้านหนองโกวิทย์     28 
ตารางที่ 6 จำนวนประชากรในเขตปกครองพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ     29 
ตารางที่ 7 การคมนาคม พื้นที่ตำบลเขาสามสิบ      31 
ตารางที่ 8 จุดที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ       33 
ตารางที่ 9 ตารางทำเนียบผู้รู้และปราชญ์ชุมชน บ้านหนองโกวิทย์    37 
ตารางที่ 10 การปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ     41 
ตารางที่ 11 การใช้ยาเพื่อบำบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น    42 
ตารางที่ 12  ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว     56 
ตารางที่ 13 ปัญหาด้านอาชีพ และการทำงาน      56 
ตารางที่ 14 ปัญหาด้านรายได้ และหนี้สิน       57 
ตารางที่  15  ปัญหาด้านการศึกษา       58 
ตารางที่  16  ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม       59 
ตารางที่ 17 ปัญหาด้านอื่นๆ        60 
ตารางที่ 18 ข้อมูลโครงการพัฒนาของชุมชน ปี 2560 – 2562    61 
ตารางที่ 19 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี      65 
 



ข	
	

สารบัญภาพ 
 

              หน้า 
ภาพที่ 1 แผนที่ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว    3 
ภาพที่ 2 แผนที่ภูมิประเทศและเขตปกครอง จังหวัดสระแก้ว     4 
ภาพที่ 3 Time line บ้านหนองโกวิทย์       5 
ภาพที่ 4 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดสระแก้ว        7 
ภาพที่ 5 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทั่วไป        8 
ภาพที่ 6 ลักษณะภูมิประเทศชุมชนบ้านหนองโกวิทย์     9 
ภาพที่ 7 แผนที่เดินดิน ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์      10 
ภาพที่ 8 แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม    11  
ภาพที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม     12 
ภาพที่ 10 แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนมกราคม      13 
ภาพที่ 11 แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกุมภาพันธ์      14 
ภาพที่ 12 แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม      15 
ภาพที่ 13 แผนที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนเมษายน     16 
ภาพที่ 14 แผนที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนธันวาคม     17 
ภาพที่ 15 ปฏิทินฤดูกาลอาชีพ บ้านหนองโกวิทย์      23 
ภาพที่ 16 สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่สำรวจชุมชน     33 
ภาพที่ 17 การตัดสินใจและบทบาทสำคัญของสตรี บ้านหนองโกวิทย์    34 
ภาพที่ 18 ตัวอย่างกลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า    35 
ภาพที่ 19 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์      36 
ภาพที่ 20 ที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้าน       36 
ภาพที่ 21 ที่พักสงฆ์ หรือ วัดหนองโกวิทย ์       44 
ภาพที่ 22 ปฏิทินวัฒนธรรม บ้านหนองโกวิทย์      45 
ภาพที่ 23 ภาพประชาสัมพันธ์งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว     46 
ภาพที่ 24 การฟ้อนเชิ้ง ของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์      46 
ภาพที่ 25 ข้าวจี่สามรส บ้านหนองโกวิทย ์       47 
ภาพที่ 26 โอ่งชีวิต บ้านหนองโกวิทย ์       48 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 - 2564 ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยมุ่งเป้าประสงค์คือ ประชาชนด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข็มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ผ่านกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายใน
และภายนอก เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว จ านวน 25 หมู่บ้าน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ได้ด าเนินโครงการ “โครงการ
ส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว” ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ศึกษา ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูล
หมู่บ้าน และรายงานผล เพ่ือคัดเลือกครัวเรือนที่ส าคัญเพ่ือท ากิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์  จัดท าแผนพัฒนา
ครัวเรือน 

 

1.2 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขา
สามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

2) เพ่ือส ารวจข้อมูลบริบทและจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ         
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ  
       ศึกษาส ารวจข้อมูลบริบทพ้ืนที่ของชุมชนหมู่ที ่7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์      
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 12 ด้าน คือ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน    7. ข้อมูลด้านการศึกษา 
 2. ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา   8. ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 3. ข้อมูลด้านสภาพพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม  9. ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ 
  4. ข้อมูลด้านประชากร    10. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 5. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน  11. ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครอง 
 6. ข้อมูลด้านสังคม    12. ข้อมูลด้านแผนงานการพัฒนาชุมชน 
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  1.4 วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. จัดท าปฏิทินการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเป้าหมายตามแผนและปฏิทินการด าเนินงาน   
     - ครั้งที่ 1  สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น 

      - ครั้งที่ 2  ส ารวจข้อมูลบริบทหมู่บ้าน 

    - ครั้งที่ 3  จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

3. จัดประชุมร่วมเพ่ือคืนข้อมูล จัดท าแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับผู้น า
ชุมชน 

     - ครั้งที่ 1 ประชุมและคืนข้อมูลชุมชน 
     - ครั้งที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย 

4. ประสานงานเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนา
ชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 

 5. จัดท ารายงานผลการศึกษาข้อมูลชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายเสนอมหาวิทยาลัย 
 
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก  
2. แบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 
3. แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Focus Group) 
4. แผนที่เดินดิน 
5. โอ่งชีวิต  
6. เส้นเวลา (Time Line) 
7. ปฏิทินอาชีพ ปฏิทินวัฒนธรรม 
8. ท าเนียบผู้รู้ / ปราชญ์ชุมชน 
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ส่วนที่ 2  
ผลกำรศึกษำชุมชนเบื้องต้น 

 
2.1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
2.1.1 ประวัติหมู่บ้ำน  
 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ปัจจุบันตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยในอดีตเป็นนั้นต าบลเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกออกเป็นจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 มีผล
บังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ "จังหวัดสระแก้ว" ได้เปิดท าการใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย และอ าเภอเขาฉกรรจ์เดิมเป็นต าบลหนึ่งใน     
อ าเภอเมืองสระแก้ว ต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 และ
ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ต่อมาบ้านเขาสามสิบได้แยกออกจากเขต
การปกครองต าบลเขาฉกรรจ์ ตั้งเป็นต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537    
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
เมื่อปี 2542 และแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จ านวน 13 หมู่บ้าน และชุมชนบ้านหนอง
โกวิทย์ อยู่ในพ้ืนทีห่มู่ 7 

ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 

 ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (2561.) 
 



4 
 

      อดีตในการก่อตั้งเป็นชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ และข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เครื่องมือศึกษาชุมชน เส้นเวลา (Time line) และกิจกรรมสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ร่วมกับคนในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 
เริ่มก่อตั้งชุมชน ในปี พ.ศ. 2522 โดยย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดอุดรธานี        
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร เข้ามาก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในระยะแรกเริ่ม  

ภาพที่ 2 แผนที่ภูมิประเทศและเขตปกครอง จังหวัดสระแก้ว 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561.) 
จากภาพแผนที่ภูมิประเทศและเขตปกครองจังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ตั้งอยู่ในเขต

ปกครองต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถเดินทางจากถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33 (AH1) และเลี้ยวสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 มายังที่ว่าการอ าเภอเขาฉกรรจ์  

 
2.1.2 เหตุผลในกำรเลือกหมู่บ้ำน กำรเริ่มต้น ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของหมู่บ้ำน 
  จากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้าน อดีตผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
โดยบรรพบุรุษในช่วงเริ่มก่อตั้งชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็ก จากการย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดทางภาคอีสานของ
ประเทศไทย เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร เป็นต้น โดยเห็นว่าในสมัยนั้นพ้ืนที่ที่มี
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ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพท ามาหากิน มีแหล่งน้ าและผืนป่าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ จึงมีความเห็นตรงกันและชักชวนกันมาตั้งเป็นหมู่บ้าน ณ บริเวณแห่งนี้ ในช่วงแรกหมู่บ้านแห่งนี้
ยังไม่มีการตั้งชื่อหมู่บ้านเพ่ือใช้ในการเรียกขานชุมชนของตน จากค าบอกเล่าของ นางสุวรรณะ ประไพ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (2562.) สันนิษฐานว่า ชื่อของชุมชน “บ้านหนองโกวิทย์” ที่เรียกขานเป็นชื่อของชุมชนใน
ปัจจุบัน (2562.) เป็นชื่อมีที่มาจาก เมื่อในอดีตบริเวณพ้ืนที่ของชุมชนมีหนองน้ าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน ปัจจุบันยังปรากฏอยู่ ในช่วงหน้าแล้งหนองน้ าแห่งนี้มีการแห้งขอดลง มีชายสูงอายุท่าน
หนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชื่อว่า ตาวิท มีอุปนิสัยชอบหาปลา โดยวิธีการวิดน้ าในหนองน้ าดังกล่าว จนเป็นภาพ
ที่พบเห็นชินตาของคนหมู่บ้านเป็นประจ า จึงนิยมเรียกขานหมู่บ้านของตนตามชื่อชายดังกล่าวว่า “หนอง
โกวิท” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาก็มีการชักชวนบรรดาญาติมิตรสหายและคนรู้จักพ้ืนที่อ่ืนเข้ามา
อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น จากพ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดทางภาค
อีสาน รวมถึงจากที่คนในหมู่บ้านเดินทางไปท างานในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนและแต่งงานแล้วย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ 
ชุมชนจึงเกิดการขยายตัว  
 
2.1.3 กำรสืบเนื่องและกำรเปลี่ยนแปลงเหตุกำรณ์ส ำคัญๆ ต่ำงๆ ด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 
 ข้อมูลชุมชนที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน เส้นเวลา (Time line) ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มี
การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องมาดังนี้  

ภาพที่ 3 Time line บ้านหนองโกวิทย์ 

 

จากเส้นเวลา (Time line) บ้านหนองโกวิทย์ เริ่มก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 พร้อมกับการ
สร้างศาลปู่ตา ตามความเชื่อของบรรพบุรุษในสมัยนั้น เป็นศาลประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เคารพ
ปกปักดูแลรักษาและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ขวัญก าลังใจของคนในหมู่บ้าน ซึ่งปรากฏจนถึงปัจจุบัน              
ในปี พ.ศ. 2524 มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการคือ มีการสร้างที่พักสงฆ์ หรือที่คนในชุมชนนิยม
เรียกว่า วัดหนองโกวิทย์ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาด้านการถือครองที่ดินที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบการขออนุญาต
ตั้งวัด ตามระเบียบของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ปกครองคณะสงฆ์ ที่พักสงฆ์ หมายถึงสถานที่พ านักพักพิงชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร ซึ่งยังมิได้เป็นวัดที่
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ถูกต้องตามกฎหมาย ที่พักสงฆ์ จึงไม่มีสิทธิใช้ค าว่า ส านักสงฆ์ หรือ วัด น าหน้าชื่อสถานที่ แต่หากด าเนินการ
ขอสร้างวัด และตั้งวัดตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และตั้งวัดโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างศาลาการเปรียญในบริเวณที่พักสงฆ์ เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ทั้งหมู่บ้านเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ และ
สร้างศาลากลางหมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประชุม กิจกรรม ประกอบพิธีด้านประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา 
ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน นอกจากนี้มีการก่อตั้งธนาคารข้าวขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดสระแก้ว ในปี          
พ.ศ. 2524  
 ปี พ.ศ. 2527 เป็นปีแรกที่หมู่บ้านมีระบบไฟฟ้าใช้งานตามครัวเรือน ใน พ.ศ. 2537 มีการสร้างศาลา
การเปรียญหลังใหญ่ของที่พักสงฆ์ แบบก่ออิฐถือปูน ในลักษณะการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์ ต่อมาปี       
พ.ศ. 2540 มีการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้กับคนในหมู่บ้านได้รับทราบ ปี พ.ศ. 2544 มีการสร้างระบบประปาหมู่บ้านและเริ่มใช้น้ าประปาในปีนั้น       
ปี พ.ศ. 2554 มีการสร้างโรงสีข้าวชุมชนด้วยระบบเครื่องกลน้ ามันให้บริการคนในหมู่บ้าน น าผลผลิต
ข้าวเปลือกมาแปรรูปที่โรงสี และเป็นปีที่หมู่บ้านหนองโกวิทย์เริ่มมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทอผ้าข้าวม้าของ
หมู่บ้าน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผ้าข้าวม้าระดับจังหวัด ของทางจังหวัดสระแก้ว 
และกาชาดจังหวัดสระแก้วยังได้มอบบ้านกาชาดให้กับคนในหมู่บ้าน จ านวน 1 หลัง ปี พ.ศ. 2557 หมู่บ้าน
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และมีพิธีฉลองเมรุ ที่สร้างไว้ที่พักสงฆ์
ของหมู่บ้าน เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัว และมีเข้ามาผู้อาศัยในหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น ท าให้การประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพของผู้ที่เสียชีวิตแล้วอาจส่งผลกระทบต่อคนในหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2558 มีการสร้างห้องน้ าที่พักสงฆ์ 
และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านพอเพียงระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 มีการสร้างกุฏิสงฆ์เพ่ิม จ านวน 
1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและจ าพรรษาส าหรับพระสงฆ์ของที่พักสงฆ์ของหมู่บ้าน ในปีเดียวกันหมู่บ้านได้ท า
พิธีฉลองสมโภชหอระฆังที่ชาวบ้านร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างถวายเป็นศาสนาสมบัติของที่พักสงฆ์บ้าน
หนองโกวิทย์ และการสร้างสนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานกีฬาและลานตากข้าว เพ่ือให้กับเยาวชนและคนใน
หมู่บ้านที่ใช้เป็นสถานออกก าลังกาย กิจกรรมกีฬา และใช้เป็นลานตากข้าว ในบริเวณที่พักสงฆ์ และมีการสร้าง
โรงน้ าแข็งชุมชน จากการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานภาคที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชุมชน เพ่ือการ
บริโภคของคนในชุมชน ในปี พ.ศ. 2561 มีการสร้างกุฏิสงฆ์ จ านวน 1 หลัง สร้างซุ้มประตูบริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน มีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงน้ าดื่มชุมชน เพ่ือการบริโภคของคนใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนมีน้ าดื่นที่สะอาดและปลอดภัย และมีการเริ่มก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ในบริ เวณที่พักสงฆ์ 
ชุมชนยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านบริหารจัดการขยะระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
หมู่บ้านอยู่ดีมีสุข ระดับจังหวัด และในปี 2562 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ร่วมกับพื้นท่ีอ่ืน
ของจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง ปี 2561-2562  
  
2.2 ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิทยำ 

2.2.1 สภำพทำงภูมิประเทศ 

 บ้านหนองโกวิทย์ มีสภาพทางภูมิประเทศที่ตั้งแหน่งอยู่พิกัดเส้นละติจูด 13 องศา 39 ลิปดา 58.4 
ฟิ ลิ ป ด า  เ หนื อ  แล ะ เ ส้ น ร อ งจิ จู ด   10 2  อ ง ศ า  0 7  ลิ ป ด า  5 1 . 4  ฟิ ลิ ป ด า  อ ง ศ า ตะ วั น ออก 
(www.google.com/map.) มีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพที่อยู่ระหว่างต าบลเขาฉกรรจ์และต าบล          
เขาสามสิบ โดยเป็นพื้นที่ราบสูงเล็กน้อย โดยจังหวัดสระแก้วอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยทั้งจังหวัด
ประมาณ 36 เมตร บ้านห่างจากกรุงเทพมหานครเดินเส้นทางถนนหมายเลข 359 ระยะประมาณ 222 

http://www.google.com/map
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กิโลเมตร ตั้งอยู่กึ่งระหว่างภูเขา 2 ลูกคือ เขาฉกรรจ์ และเขาสามสิบ โดยเขาฉกรรจ์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลเขา
ฉกรรจ์ และเขาสามสิบตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ เดิมพ้ืนที่เป็นพ้ืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบัน
ถูกแปลงสภาพเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย ที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ สปก.      
ทีท่างภาครัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพ่ือส าหรับใช้เป็นที่ดินในการท ามาหากินด้านการเกษตรและการอยู่อาศัย 
ท าให้พ้ืนที่ที่เคยเป็นผืนป่าในอดีตหายไปที่ถูกทดแทนด้วยพ้ืนที่ท าการเกษตร และความอุดมสมบูรณ์เริ่มลดลง 
ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนพ้ืนที่ป่ามาเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร    

ภาพที่ 4 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดสระแก้ว  

 
 ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



8 
 

 จากภาพแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดสระแก้ว คาดว่าบริเวณพ้ินที่บ้านหนองโกวิทย์ มีสภาพธรณีวิทยา
ลักษณะพ้ืนหินและดิน เป็นหินเชิร์ต หินทัฟ์ฟ หินปูน และหินภูเขาไป ส่วนใหญ่ถูกแปลสภาพ (DC) มีผิวดินเป็น
ดินเหนียวและดินตระกอน  

ลกัษณะอากาศโดยทั่วไปตามพ้ืนลักษณะพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว บ้านหนองโกวิทย์ได้รับอิทธิพลของ
มรสุมที่พัดเวียนประจ าฤดูกาล คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมา  
ปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้จังหวัดสระแก้วและบ้านหนองโกวิทย์มีอากาศเย็นลงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ท าให้ในพ้ืนทีม่ีอากาศชุ่มชื่นและมีฝนตก  
 ฤดูกาลบ้านหนองโกวิทย์ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  ์ ซึ่งเป็นมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้ามาปกคลุม โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ง
จะแผ่ลงมา แต่เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ห่างศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูงและมีเทือกเขาทางตอน
เหนือของจังหวัดขวางอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจึงไม่หนาวเย็นมาก และฤดูร้อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม กระแสลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นท าให้อากาศ
ร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี อากาศร้อนจัด ส่วนฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป มีฝนตกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมและ
กันยายน    

ภาพที่ 5 ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ทั่วไป  

 
ที่มา : https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์ จังหวัดสระแก้ว  (2562.) 
 

 จากภาพถ่ายดาวเทียมลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ทั่วไปของงบ้านหนองโกวิทย์ มีสภาพภูมิประเทศทาง
กายภาพที่อยู่ระหว่างต าบลเขาฉกรรจ์และต าบลเขาสามสิบ โดยเป็นพ้ืนที่ราบสูงเล็กน้อยอยู่กึ่งระหว่างภูเขา 2 
ลูก คือ เขาฉกรรจ์ และ เขาสามสิบ พ้ืนที่ที่เคยเป็นผืนป่าโปร่งเดิมในอดีต ปัจจุบันมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่
การเกษตรมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์  มีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพที่อยู่ระหว่างต าบลเขาฉกรรจ์และต าบล        
เขาสามสิบ โดยเป็นพื้นที่ราบสูงเล็กน้อย โดยจังหวัดสระแก้วอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยทั้งจังหวัด

เขำฉกรรจ์ 

เขำสำมสิบ 

บ้ำนหนองโกวิทย ์
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ประมาณ 36  เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครเดินเส้นทางถนนหมายเลข 359 ระยะประมาณ 222 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่กึ่งระหว่างภูเขา 2 ลูกคือ เขาฉกรรจ์ และเขาสามสิบ  ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอเขาฉกรรจ์ และโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ระยะทางโดยประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8-10 นาที อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 25-30 นาที และอยู่ห่างจาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัดสระแก้ว เป็นระยะทางประมาณ     
27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 25-30 นาที จากการวัดระยะและคาดการเวลาการ
เดินทางด้วยโปรแกรม Google map. 

ภาพที่ 6 ลักษณะภูมิประเทศชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 

 
ที่มา : https://www.google.com/maps/search.บ้านหนองโกวิทย์ จังหวัดสระแก้ว  (2562.) 
  

 จากภาพลักษณะภูมิประเทศชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีลักษณะตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูง อยู่ระหว่าง
กึ่งกลางของภูเขา 2 ลูกคือ เขาฉกรรจ์ และเขาสามสิบ พ้ืนที่เดิมที่เคยเป็นพ้ืนที่ป่าโปร่งในอดีต แต่ปัจจุบันถู ก
เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ล้อมรอบพ้ืนที่อาศัยของชุมชน ไม่มีแห่งน้ าธรรมชาติ เช่น คลอง แม่น้ า    
เป็นต้น ในพ้ืนที่มีการขุดบ่อดินเพ่ือเป็นแหล่งน้ าสาธารณะหลายขนาด เพ่ือใช้เป็นแห่งน้ าในการอุปโภคและ
การเกษตร โดยแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดคือ คลองสิบสาม ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร และแหล่ง
น้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นคือ อ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ ห่างจากชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร ชุมชนตั้งอยู่นอกพ้ืนระบบ
ชลประทานของอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ มีลักษณะพ้ืนดินในพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นดินร่วนและบางแห่งเป็นดิน
ร่วนปนดินเหนียว เมื่อเจอฝนจะแปรสภาพเป็นดินเหนียวอ้มน้ า ในฤดูร้อนมีสภาพเป็นดินแข็ง เนื่องจากมีการ
ท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยูคาริปตัส ท าให้ดินลดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ 
และหน้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จากสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนท าให้สามารถท าการเกษตรได้ใน     
ฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากต้องพ่ึงพาน้ าฝนธรรมชาติเป็นหลักในการท าการเกษตร ส่วนในฤดูร้อนประชาชนใน

บ้ำนหนองโกวิทย ์
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ชุมชนจะหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อย เช่น ผักต่างๆ เพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย  ส่วนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ภายในชุมชนมีการสร้างระบบน้ าประปาชุมชนเพ่ือใช้ในชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ปัจจุบัน (2562.) มีสภาพ
ชุมรุด ไม่สามารถใช้ผลิตน้ าประปาเพ่ือแจกจ่ายภายในชุมชนได้ ประชาชนจึงแก้ปัญหาด้วยการขออนุญาตขุด
เจาะเพ่ือใช้น้ าบาดาล โดยทุกครัวเรือนมีการขุดเจาะและสูบน้ าบาดาลใช้เองในการอุปโภค ส่วนน้ าการบริโภค 
ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ คือ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนสร้างโรงผลิตน้ าดื่มและโรงผลิตน้ าแข็งประชารัฐชุมชน เพ่ือใช้ในการบริโภคและส าหรับดื่มของชุมชน 
 

ภาพที่ 7 แผนที่เดินดิน ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 

 
 

 จากภาพแผนที่เดินดินของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ลักษณะภูมิประเทศของชุมชมบ้านหนองโกวิทย์     
มีลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูงบริเวณที่น้ าในฤดูฝนท้วมไม่ถึง เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่  มีการตั้ง
บ้านเรือนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ประมาณ 75 – 80 หลังคาเรือน มีการจัดการออกแบบผังชุมชนอย่างเป็นระเบียบ 
ลักษณะการสร้างบ้านเรือนอาศัยมีทั้งแบบบ้านก่ออิฐ บ้านไม้ และแบบผสมระหว่างก่ออิฐและไม้ โดยบ้านเรือน
ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นแบบบ้านก่ออิฐชั้นเดียว รองมาคือบ้านไม้ชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ภายในชุมชนมีการปลูกต้นไม้
ใหญ่เพ่ือเป็นร่มเงาในบริเวณบ้าน จากการเดินส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สภาพความเป็นอยู่ทั่วไป
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แม่บ้าน เด็กเยาวชน คนชรา ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ 
ส่วนคนหนุ่มสาว เดินทางไปรับจ้างและท างานต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ 
ปราจีนบุรี และในอ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัดสระแก้ว ส่วนประชาชนในวัยท างานอื่น ๆ ประกอบอาชีพท านาและ
รับจ้างภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ ประชาชนที่เป็นแม่บ้านและสตรีในชุมชนรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้าน
สตรีทอผ้าขาวม้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสระแก้ว และเพาะเห็ดฟางแบบคอนโดจ าหน่าย จ านวน 6-7 หลังคา
เรือน หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการเลี้ยงหอยขมจ าหน่าย เป็นต้น  

เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชน จากการออกแบบผังชุมชนที่มีความเป็นระเบียบ ท าให้การสัญจรเข้าออก
ชุมชนเป็นไปอย่างสะดวก ถนนภายในซอยหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางเข้าออกชุมชน 2 
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ต าแหน่งคือ ทางเข้าออกชุมชนด้านทิศตะวันตก บริเวณทางเข้าออกมีซุ้มประตูทางเข้าชุมชนตั้งอยู่ ซึ่งเชื่อม
ต่อไปยังชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ โดยเส้นทางเข้าออกทางด้านทิศนี้เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเข้าออกชุมชนด้านทิศตะวันออก บริเวณทางเข้าออกมีซุ้มประตูทางเข้าตั้งอยู่ 
โดยทางเข้าออกดังกล่าวเชื่อมต่อทางทิศเหนือเพ่ือไปยัง ชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านเขา
สามสิบ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ และอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ ทางทิศใต้เชื่อมต่อไปยัง ชุมชน
บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น ปัจจุบัน (2562.) เส้นทางเข้าออกทางด้านทิศนี้
เป็นถนนลูกรัง  

เนื่องจากในพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัดและบันทึกปริมาณน้ าฝน จากข้อมูลสถิติ
สภาพภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่มีการบันทึกไว้ระหว่างปี                
พ.ศ.2524 – 2553 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้วมีปริมาณฝนรวมมากว่า 1,200 มิลลิเมตร ในพ้ืนที่อ าเภอ
เขาฉกรรจ์ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในฤดูฝนคาบ 30 ปี  เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม อยู่ระหว่าง            
200 – 300 มิลิเมตร 

ภาพที่ 8 แผนที่แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524 - 2553 

 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ 
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 จากภาพแสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 - 2553
ระหว่าง 200- 300 มิลิเมตร 

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524 - 2553 

 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 

 จากภาพแสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยเขตพ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ และคาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี             
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 - 2553ระหว่าง 200- 300 มิลิเมตร 
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 และเนื่องจากในพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิ จากข้อมูลสถิติ
สภาพภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่มีการบันทึกไว้ ระหว่างปี                
พ.ศ.2524 – 2553 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้วมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีคาบ 30 ปี 27.5 องศาเซลเซียส 
ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 27.8 – 29.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนเฉลี่ย ระหว่าง 34.4 – 
36.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในฤดูร้อน ระหว่าง 21.1 - 25.1 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นเดือน
ที่มีอากาศร้อนสุด ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 24.8 – 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูหนาว
เฉลี่ยจะลดลง โดยในเดือนธันวาคมอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงมากที่สุดวัดได้ 31.2 องศาเซลเซียส และฤดูฝนอุณหภูมิ
เฉลี่ยระหว่าง 24.8 – 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูฝนเฉลี่ย ระหว่าง           31.2 – 34.5 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในฤดูฝน ระหว่าง 23.6 - 25.1 องศาเซลเซียส 

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

 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 จากภาพแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนมกราคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 ถือว่าเป็น
ช่วงกลางฤดูหนาว คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส เป็น
ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนมกราคม 
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ภาพที่ 11 แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนกุมภาพันธ์ ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 

 จากภาพแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนเมษายน ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 ถือว่าเป็น
ช่วงกลางฤดูร้อน คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29-30 องศาเซลเซียส เป็นระดับ
อุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนเมษายน 
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ภาพที่ 12 แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ป ีเดือนสิงหาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 

 จากภาพแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนสิงหาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 ถือว่าเป็น
ช่วงกลางฤดูฝน คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส เป็นระดับ
อุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม 
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ภาพที่ 13 แผนที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนเมษายน ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 

 จากภาพแสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนเมษายน ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553    
คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส เป็นระดับอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนเมษายน 
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ภาพที่ 14 แผนที่อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนธันวาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553 

 
ที่มา : เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก้ว 2559 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  
 

 จากภาพแสดงอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนธันวาคม ที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2524-2553    
คาดบริเวณพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 19-20 องศาเซลเซียส เป็นระดับอุณหภูมิ
ต่ าสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเดือนธันวาคม 
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2.2.2 สภำพทำงนิเวศวิทยำจ ำเพำะ (ต้นไม้ สัตว์ประจ ำถิ่น หรืออพยพมำ)  
 จากลักษณะภูมิศาตร์ของที่ตั้งบ้านหนองโกวิทย์ที่ตั้งอยู่ระหว่างเขา 2 ลูกคือเขาฉกรรจ์และเขาสามสิบ 
ในอดีตพ้ืนที่บริเวณชุมชนเคยเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เคยมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่และพันไม้ป่าหลายชนิด 
เช่นไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ และสัตว์เช่น นก กระต่าย หมูป่า ไก่ป่า เป็นต้น เมื่อมีการขยายพ้ืนการท าเกษตร
มากขึ้น ท าให้ความอุดสมบูรณ์เริ่มลดลงพันธ์ไม้ก็ลดจ านวนลง บางชนิดไม้สามารถพบเห็นในบริเวณพ้ืนที่ของ
ชุมชน สัตว์ป่าที่เคยมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณชุมชนลดลงจ านวนลงและหนีอพยพไปอยู่ที่อ่ืน และไม่มีพ้ืนที่ป่าของ
ชุมชนเพ่ือการอนุลักษณ์ พ้ืนที่ป่าเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส าประหลัง       
และปลูกต้นยูคา เป็นต้น ในพ้ืนที่ชุมชนไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น บึง เป็นต้น 
หนองน้ าที่เคยปรากฏในหน้าฝน เมื่อเข้าสู่หน้าแล้งก็ไม่มีน้ าพอที่จะเป็นแหล่ งน้ าอาศัยของสัตว์น้ าและสัตว์
อพยพ    อ่ืน ๆ เช่น นกน้ า นกเป็ดน้ า อพยพ เป็นต้น ส่วนใหญ่สัตว์อพยพจะพากันอพยพไปยังอ่างเก็บน้ าคลอง
สามสิบ (เขาสามสิบ) ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนออกไปประมาณ 6 กิโลเมตร มีขนาดความจุ 5.7 ล้าน ลบ.ม ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งน้ า และป่า 

 

2.2.3 สภำพกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาที่มีผลต่อกระทบต่อชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ จากการส ารวจ   
บริทบของพ้ืนที่บริเวณรอบชุมชน พบว่าผลกระทบที่ชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ป่าที่มีความสมบูรณ์
ในอดีตมาเป็นพ้ืนเพ่ือท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ โดการเปลี่ยนสภาพผืนป่า เป็นพ้ืนที่ท านาปลูกข้าว เพ่ือบริโภค
และแบ่งขายเป็นรายได้และทุนในการท าปลูกข้าวในฤดูเพาะปลูกต่อไป และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน
เพ่ิมขึ้น เช่น ข้าวโพดอาหารสัตว์ อ้อยน้ าตาลโรงงาน ไม้ยูคา มันส าปะหลัง ล าไย เป็นต้น ท าให้ความอุดม
สมบูรณ์พ้ืนที่บริเวณชุมชนลดลง ส่งผลต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิตการท ามาหากินแบบพ่ึงพาธรรมชาติของคนใน
ชุมชนที่สามารถแสวงพืช ผัก และสัตว์ที่มีอยู่ในธรรมชาติบริเวณชุมชนมาเป็นอาหาร เช่น เห็ด ปลา สัตว์อ่ืนๆ 
โดยปัจจุบัน มีจ านวนพืชผักและสัตว์ป่า ที่แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง  
           ด้านการเพาะปลูกพืช เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าธรรมชาติลดลง ในฤดูแล้งไม่มีน้ าจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติมาไว้ใช้เป็นน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง จึงท าการเกษตร เช่นปลู กข้าวได้ในเฉพาะฤดูฝน
เท่านั้น  
 และจากการขยายตัวของชุมชน ท าให้มีความต้องการพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น ท าให้พ้ืนที่
ภายในชุมชนต่อขนาดครัวเรือนลดลง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เช่น 
ไก่ เป็ด เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัดมากขึ้นและชุมชนมีการขยายตัว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการปลูกหม่อนเพ่ือใช้
ในการเลี้ยงไหม ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าของชุมชน ซึ่งในอดีตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถือเป็นวิถีชีวิต
หนึ่งของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ เป็นผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อชุมชน  
            
 จากการศึกษาส ารวจข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) จ านวน
65 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) 
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- 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 ที่หลับนอน 
ข้าวของเครื่องใช้สะอาด มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง 

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

- มีที่ประกอบอาหารสะอาดเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี (เช่น สบู่
หรือน้ 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) 

- มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท (ของเสียอันตราย, ขยะรีไซเคิล, เศษอาหาร, ขยะอ่ืนๆ) 
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 าสาธารณะ  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

- มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี ไม่มีการแตกร้าวที่หัวส้วม พื้นท่ีถัง
ส้วม และฝาปิด และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด 

มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
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- มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อ่ืนๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบและวางให้
พ้นมือเด็ก 

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

- มีเสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้วคนฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่าอีกฝ่ายพูด
อะไร หรือ ความรู้สึกของบุคคลว่ามีเสียงดังเกิดข้ึนจากสภาพปกติของพ้ืนที่นั้นๆ 

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

- มีความสั่นสะเทือน โดยจากความรู้สึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของต่างๆ ในครัวเรือน 
ไม่ถูกรบกวน  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ถูกรบกวน  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

- มีฝุ่นละออง (1) ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า (2) ฝุ่นขนาดเล็กสังเกตจากการสะสมของ
ฝุ่นบนพื้นผิวหน้าของภาชนะ 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) 

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

- มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ)โดยการมองเห็นหรือสังเกต 
เช่น ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะกลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไม่มีการแยกทิ้งอย่างถูกต้อง 

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 (รอ้ยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 

- มีการป้องกันอุบัติภัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
ไม่มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0) 
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- มีการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพเช่น ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้
สารเคมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(การสวมแว่นตาหน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง 
ฯลฯ) 

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

- มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติ  
มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (รอ้ยละ 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 จนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน 
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) 

 - ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกท าร้ายร่างกาย กระท าอนาจารข่มขืน กระท าช าเรา หรือไม่ 
   มี  จ านวน  0   ครัวเรือน (ร้อยละ 0)   
          ไม่มี  จ านวน  65   ครัวเรือน (ร้อยละ 100) 
  - ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

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 อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  
         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 ป ี  ไม่มี 
    - 15-19 ป ี  ไม่มี 
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    - 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) 
  
3. ข้อมูลด้ำนสภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม กำรปลูกพืช กำรใช้แรงงำน ชนิด จ ำนวน เหตุผลกำรปลูกพืช 
ปัญหำด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ กำรกระจำยผลผลิต และกำรตลำด 

3.1 ปฏิทินกำรปลูกพืช และกำรใช้แรงงำน พืชหลัก พืชรอง ในชุมชน ประวัติกำรปลูกเตรียมดิน วิธีกำร
ปลูกกำรบ ำรุงรักษำ 

 จากการศึกษาส ารวจบริบทชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ภายในชุมชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพรับจ้าง ร้านค้าปลีกและร้านค้า และการรวมกลุ่มทอผ้าขาวม้า และ
การด ารงชีพตามวิถีดังเดิมของคนในชุมชนแบบพ่ึงพาธรรมชาติ ในแต่ละช่วงฤดูกาล ตามตางรางดังนี้ 

ตารางที่ 1 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/ปลูกข้าว             

มันส าปะหลัง             

ข้าวโพด             

ปลูกไม้ยูคา             

ยางพารา             

ล าใย             

เพาะเห็ดฟาง             

เลี้ยงไก่             

เลี้ยงปลา             

เลี้ยงหอยขม             

เลี้ยงเป็ด             

ลูกจ้างโรงงาน             

ร้านค้าปลีก             

ร้านขายอาหาร             

ทอผ้า             

ปั้นโอ่ง             

รับจ้าง             
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 จากตารางปฏิทินการผลิตและการประกอบอาชีพ บ้านหนองโกวิทย์ ในชุมชนมีการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ การท านาปลูกข้าว ตั้งแต่งเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม การปลูกมันส าปะหลัง 
เกษตรกรบางคนมีการเตรียมดินและเริ่มปลูกท่อนมันส าปะหลัง หลังจากฝนหยุดตก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
จนถึงเมษายน เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต การปลูกข้าวโพด เกษตรกรในชุมชนที่ปลูกข้าวโพด มีช่วงการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม การผลิตและการประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนที่มีตลอดทั้งปีได้แก่ การปลูกยูคา การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหอยขม 
การเลี้ยงเป็ด การประกอบอาชีพลูกจ้างโรงงาน ร้านค้าปลีกในชุมชน ร้านขายอาหารในชุมชน การทอผ้าขาวม้า 
การปั่นโอ่ง และการรับจ้างทั่วไป  
           ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น 

- กลุ่มทอผ้าขาวม้า ได้รับรองมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

- การทอผ้า มีการใช้ด้ายส าเร็จรูป แทนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

- การทอผ้า อนุรักษ์รูปแบบการทอผ้าด้วยมือเทคนิคการทดโบราณ กี่โบราณ เทคนิคโบราณ  

- กว่า 80% ของประชาชนในพื้นที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 

- การรวมกลุ่ม เช่น ธนาคารข้าว / โรงสีข้าวชุมชน / โรงน้ าดืม่ชุมชน / กลุ่มทอผ้าขาวม้า  

       นอกจากการประกอบอาชีพหลักแล้ว ในชุมชนยังมีวิถีชีวิตการท ามาหากินดั้งเดิมแบบพ่ึงพาธรรมชาติ 
ที่เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน วิถีการท ามาหากินดั้งเดิมแบบพ่ึงพาธรรมชาติ
เป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชนเคยปฏิบัติกันมาในอดีตโดยปัจจุบันยังคงมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติ ถึงแม้สภาพสิง
แวดล้อมธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมคงเหลืออยู่  

ภาพที่ 15 ปฏิทินฤดูกาลอาชีพ บ้านหนองโกวิทย์ 

 
  

 จากภาพแสดงการเพาะปลูกพืชและการหาเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบพ่ึงพาธรรมชาติ 
ในแต่ละช่วงฤดู เช่น ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ในชุมชนเริ่มการปลูกมันส าปะหลัง ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว เดือนมีนาคม เป็นช่วงแหล่งน้ าลดระดับลง มีการหาปลา หอยขม จาก
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แหล่งน้ าธรรมชาติ บ่อน้ าที่ขุดไว้ในพ้ืนที่การเกษตรต่างๆ เดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านออกหาไข้มด
แดงท้ังเพ่ือเป็นอาหารและจ าหน่วยสร้างรายได้ในราคากิโลกรัมละ 200-300 บาท และผักหวานที่เก็บได้จากป่า
มาจ าหน่วยในราคาก าละ 10-20 บาท เดือนพฤษภาคม เริ่มมีฝนตกลงมาช่วงต้นฤดูฝน ชาวบ้านในชุมชนออก
หาขุดปูนามาเป็นอาหารและจ าหน่ายได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้ าขนาดเล็กเช่น กบลูกอ๊อด กุ้งฝอย 
เป็นต้น เดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูเริ่มท านาปลูกข้าวแล้ว ชาวบ้านยังออกจับสัตว์เช่น ปลา กบ และเก็บเห็ดใน
ฤดูฝนมาจ าหน่ายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเป็นรายได้ เดือนตุลาคมภายหลังการ เกี่ยวข้าว เกษตรกรใน
ชุมชนมีการปลูกพืชถั่วเหลือ และผักสวนครัว หาปลา และดักจับหนูนา แมลง เช่นตั๊กแตน จิ้งหรีด ในธรรมชาติ
จ าหน่ายเป็นรายได้เป็นต้น 

 พืชหลักท่ีมีการปลูกในชุมชน หลัก ๆ คือ ข้าวนาปี พืชรองคือ ข้าวโพดอาหารสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา ไม้ผล มีพ้ืนที่ในการท านาในชุมชม 1,173 ไร่ ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน 

ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร บ้านหนองโกวิทย์ 

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน 

 
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 องค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาสามสิบ (2561.)  
 

 ข้าวซึ่งเป็นพืชหลักที่ปลูกมากในชุมชน วิธีการท านาปลูกข้าวของคนในชุมชนมีเปลี่ยนแปลงจากการท า
นาปลูกข้าวโดยวิธีการไถและปักด าต้นข้าว โดยใช้แรงงานคนในการท านาปลูกข้าวตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการ
เก็บเกี่ยว มาเป็นวิธีการท านาโดยการไถหวานเมล็ดข้าว และเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวเป็นเครื่องมือในการ
เกี่ยวข้าว ซึ่งส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวกคือทุนแรง ลดขั้นตอนในการท านา และประหยัดเวลาในการ
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ท านา เนื่องจากเกษตรกรที่ท านาส่วนใหญ่วัยช่วงวัยสูงอายุ สภาพร่างกายและพละก าลังไม่เอ้ือต่อการท านา
แบบการไถ่และปักด าต้นข้าว แต่มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิธีและขั้นตอนการท านาเป็นอย่างดี ทางลบคือ 
เกษตรกรมีต้นทุนในการท านาเพ่ิมขึ้น เช่น ต้นทุนในการจ้างรถไถพวน ต้นทุนในการจ้างรถไถหวาน ต้นทุนใน
การจ้างรถเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรายจ่ายเงินสดเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่เป็นการไถพวนและไถเตรียมดินปลูก ถ้าลงมือท า
เองที่มีต้นทุนคือค่าน้ ามันดีเซล และสามารถประหยัดค่าแรงโดยใช้แรงงานตัวเอง ถึงแม้จะเป็นต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ แต่เป็นต้นทุนที่มิได้มีการจ่ายเป็นเงินสด เกษตรกรไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดท าให้มีเงินสดเหลือใช้
จ่ายในมือเพ่ิมข้ึน แต่ก็แรกมาด้วยความอ่อนล้าอ่อนเพลียและความเหนื่อยล่าจากการท านา 

 

3.2 ปัญหำด้ำนกำรปลูกพืช ปัญหำด้ำนกำรเลี้ยง ปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีพ ผลผลิตที่ได้รับ กำร
กระจำยผลผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด  
 จากการศึกษา ในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
ยางพารา อ้อยโรงงาน และการเพาะเห็ดฟาง (แบบคอนโด) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากับคนในชุมชน 
เกี่ยวกบัปัญหาในการท าเกษตรกรรม ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ปัญหาด้านการเกษตร บ้านหนองโกวิทย์ 

กำรประกอบ
อำชีพ 

ปัญหำด้ำน
กำรผลิต 

ปัญหำด้ำนกำร
กระจำยผลผลิต 

ปัญหำด้ำน
กำรแปรรูป 

ปัญหำด้ำน
กำรตลำด 

ปัญหำอื่นๆ 

ด้ำนเกษตร      

ท านา/ปลูกข้าว - ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ได้แก่ 
ค่าจ้างไถ ค่าปุ๋ย 
ค่าเมล็ดพันธ์
ค่าจ้างรถเกี่ยว
ข้าว ค่ายาฆ่า
หญ้า ค่าสารเคมี
บ ารุงโดยส่วน
ใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในขั้น
การผลิต 
เนื่องจากเกษตรท่ี
ท านามีอายุมาก
ขึ้น 
- ต้องพึ่งพาน้ าฝน
ตามฤดูกาล 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ราคาข้าว 
-ค่าจ้างแรงงาน
สูงขึ้น 
-ฝนทิ้งช่วง 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
ลดลง 
-โรคราด าและ
วัชพืชในนาขา้ว 

มันส าปะหลัง - ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ได้แก่ 
ค่าจ้างไถ ค่าปุ๋ย 
ค่าท่อนพันธุ ์
ค่าจ้างแรงงาน
ปลูก/เก็บ ค่ายา
ฆ่าหญ้า ค่า
สารเคมีบ ารุง 
โดยส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในขั้น
การผลิต  

-ไม่มี 
 

-ไม่มี 
 

-ไม่มี 
มีแหล่งรับซ้ือผลผลิต 

-ราคารับซ้ือไม่
แน่นอน 
-การจัดหา
แรงงาน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
ลดลง 
-โรคเช้ือราและ
เพลี้ยแป้งในมัน
ส าปะหลัง 
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ตารางที่ 3 ปัญหาด้านการเกษตร บ้านหนองโกวิทย์ (ต่อ)  

กำรประกอบ
อำชีพ 

ปัญหำด้ำน
กำรผลิต 

ปัญหำด้ำนกำร
กระจำยผลผลิต 

ปัญหำด้ำน
กำรแปรรูป 

ปัญหำด้ำน
กำรตลำด 

ปัญหำอื่นๆ 

ด้ำนเกษตร      

ข้าวโพด - ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ได้แก่ 
ค่าจ้างไถ ค่าปุ๋ย 
ค่าเมล็ดพันธุ์ 
ค่าจ้างแรงาน
ปลูก/เก็บ ค่ายา
ฆ่าหญ้า ค่า
สารเคมีบ ารุง 
โดยส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในขั้น
การผลิต 
-ขาดแคลนน้ า
เพื่อใช้ในการ
เพาะปลูก   

-ไม่มี 
 

-ไม่มี -ไม่มี 
มีแหล่งรับซ้ือผลผลิต 

-ราคารับซ้ือไม่
แน่นอน 
-การจัดหา
แรงงาน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
ลดลง 
-โรคและเช้ือราใน
ข้าวโพด 
 

ไม้ยูคา - ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ได้แก่ 
ค่าจ้างไถพวนดิน 
ค่าปุ๋ย ค่าต้นพันธุ์ 
ค่าจ้างแรงาน
ปลูก/เก็บ ค่ายา
ฆ่าหญ้า  
-ขาดแคลนน้ า
เพื่อใช้ในการ
บ ารุงรักษา  

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 
มีแหล่งรับซ้ือผลผลิต 

-ราคารับซ้ือไม่
แน่นอน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
ลดลง 

 

ล าใย - ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ได้แก่ ค่า
ปุ๋ย ค่าจา้งแรงาน
ปลูก/เก็บ ค่ายา
ฆ่าหญ้า ค่า
สารเคมีบ ารุง ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ ามัน 
-ขาดแคลนน้ า
เพื่อใช้ในการ
บ ารุงรักษา  

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ราคารับซ้ือไม่
แน่นอน 
-ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
ลดลง 
-การจัดหา
แรงงาน 
-การใช้สารเคมี 

เพาะเห็ดฟาง - เช้ือราปนเปื้อน 
- การจัดการ
โรงเรือน 
- การเพาะเชื้อ
เห็ด 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -การขาดองค์
ความรู้ในการ
จัดการโรงเรือน 

ยาพารา - ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ได้แก่ ค่า
ปุ๋ย ค่าจา้งแรงาน 
ค่าสารเคมีบ ารุง 
ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ ามัน 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 
 

-ราคารับซ้ือตกต่ า 
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ปัญหาโดยรวมด้านการเกษตรของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่
เพ่ิมขึ้น ผลจากค่าแรง ค่าวัสดุและสารเคมีที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ค่าจ้างเครื่องจักรการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
สภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และต้องพ่ึงพาน้ าฝนตามฤดูการเพ่ือใช้ในการเพาะปลูก
ด้านเกษตร ท าให้เพาะปลูกพืชในฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตร 
ปัญหาด้านการกระจายผลผลิต ปัญหาด้านการแปรรูป และปัญหาด้านการตลาด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
เนื่องจากมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่อยู่อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอเขาฉกรรจ์ และอ าเภอวังน้ าเย็น เป็นต้น ปัญหา
อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่คือ ราคารับซื้อผลผลิต ไม่แน่นอน และราคารับซื้อต่ า รองมาคือ ปัญหาดินลดความอุดมสมบูรณ์
เนื่องจากขาดการบ ารุงรักษา และการใช้สารเคมี รวมถึงการปลูกพืชช้ าเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ประชาชน
ในพ้ืนที่ยังประสบปัญหาไม่มีที่ดินท ากิน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  
 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและแบ่งจ าหน่ายเป็นรายได้ โดยมี
ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ดังนี้ 

ตารางที่ 4 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองโกวิทย์ 

กำรประกอบ
อำชีพ 

ปัญหำด้ำน
กำรผลิต 

ปัญหำด้ำนกำร
กระจำยผลผลิต 

ปัญหำด้ำน
กำรแปรรูป 

ปัญหำด้ำน
กำรตลำด 

ปัญหำอื่นๆ 

ด้ำนกำรเลี้ยง
สัตว์ 

     

เลี้ยงไก่ -ค่าอาหารเลี้ยง
ราคาแพง 
-ขาดความรู้ใน
เล้ียงไก่ 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

เลี้ยงปลา -ค่าอาหารเลี้ยง
ราคาแพง 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

เลี้ยงหอยขม -ขาดความรู้
ประสบการณ์ใน
การเพาะเลี้ยง 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

เลี้ยงเป็ด -ค่าอาหารเลี้ยง
ราคาแพง 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -การแหล่งอาหาร
เล้ียงเป็ดในฤดู

แล้ง 
 

 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ส่วนใหญ่คือปัญหาด้านต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับ
ค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ ที่มีราคาสูงและมีความจ าเป็นที่ต้องจัดหาเพ่ือการเลี้ยง เนื่องจากแหล่งอาหารส าหรับสัตว์
เลี้ยงในพ้ืนที่จะมีความอุดมสมบูรณ์น้อยในฤดูหนาวและฤดูแล้ง เกิดการขาดแคลน จ าเป็นต้องซื้อ การเลี้ยงสัตว์
ในชุมชนส่วนใหญ่ ได้แก่ ไก่ เป็ด ปลา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและแบ่งขาย จึงท า
ให้ไม่ค่อยประสบปัญหาด้านการกระจายผลผลิต การแปรรูป และการตลาด 

 นอกเหนือจากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้ว ประชาชนของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์  มีการ
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ ลูกจ้างโรงงาน เช่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โรงงานน้ าตาล โรงงานเย็บผ้า เป็นต้น และลูกจ้างห้างร้านในตลาดอ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอเมืองสระแก้ว และ
ประกอบอาชีพส่วนตัวเช่น ร้านค้าปลีกในชุมชน ร้านจ าหน่ายอาหารในชุมชน รับจ้างทั่วไป อาชีพที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดของจังหวัดสระแก้ว คือ การทอผ้าขาวม้า 



28 
 

โดยมีการร่วมเป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้า เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชน จากการศึกษาพบปัญหา
ของการประกอบอาชีพดังที่กล่าวมาดังนี้ 

ตารางที่ 5 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ บ้านหนองโกวิทย์ 

กำรประกอบ
อำชีพ 

ปัญหำด้ำน
กำรผลิต 

ปัญหำด้ำนกำร
กระจำยผลผลิต 

ปัญหำด้ำน
กำรแปรรูป 

ปัญหำด้ำน
กำรตลำด 

ปัญหำอื่นๆ 

ด้ำนกำร
ประกอบอำชีพ 

     

ลูกจ้าง -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
-ระยะทาง 
-ค่าจ้างและ
สวัสดิการน้อย 

ร้านค้าปลีก -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

ร้านขายอาหาร -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

ทอผ้าขาวม้า -สมาชิกกลุ่มทอ

ผ้าขาวมา้มีอายุ
มากขึ้น เป็น
ผู้สูงอายุเร่ิมมี
ปัญหาสุขภาพ
ด้านรา่งกาย ที่ไม่
สมบูรณ์ ท าให้ไม่
สามารถนั่งทอผ้า
เป็นเวลานาน
ติดต่อกัน เกิด
อาการปวดเกรง
ของกล้ามเน้ือ
แขนขา และการ
กดทับบริเวณก้น
ที่เกิดจากการนั่ง
เป็นระยะ
เวลานาน 

-ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -การพัฒนา
ลวดลายผ้ามัด
ย้อมที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
ชุมชน 
 

ปั้นโอ่ง -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี 

รับจ้าง -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
-ค่าจ้างและไม่มี
สวัสดิการ 

 
 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ด้านอาชีพ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป 
เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจ าทางและรถโดยสารสาธารณะวิ่งผ่านหรือให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่ต้อง
เดินทางเพ่ือไปท างานด้วยรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตัว ทั้งไปและกลับเป็นระยะทางที่ไกล ท าให้มีค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และไม่ได้รับการดูแลสวัสดิการจากนายจ้าง เนื่องจากเป็นการรับจ้างทั่วไป  

ด้านร้านค้าปลีกและร้านอาหารในชุมชน เป็นร้านขนาดเล็กโดยใช้พ้ืนที่หน้าบ้านที่ติดถนนในชุมชนเป็น
หน้าร้าน มีเพียงปัญหาด้านการเงินเล็กน้อย คือ ลูกค้าบางคนไม่ได้ซื้อสินค้าเป็นเงินสดขอติดหนี้ค่าสินค้าไว้ก่อน 



29 
 

เมื่อได้เงินจากการท างานหรือรับจ้างแล้วจึงน ามาช าระหนี้ค่าสินค้าที่ซื้อหาไปบริโภคก่อน ท าให้มีเงินทุน
หมุนเวียนในการซื้อสินค้าทดแทนสินค้าที่ขายไปลดลง แต่เนื่องจากเป็นบริบทปกติของชุมชนและเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน   

ด้านอาชีพภูมิปัญญาปั่นโอ่ง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ในการปั่นโอ่งเพ่ือบรรจุ
น้ าไว้ใช้ในครัวเรือน จากการศึกษาสัมภาษณ์ เป็นการปั่นตามค าสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความต้องการค่อย
ด าเนินการปั่น เสร็จแล้วจึงแจ้งลูกค้ามารับหรือน าส่งตามตกลงกัน และส่วนหนึ่งก็มีการปั่นโอ่งขนาดเล็กเพ่ือรอ
จ าหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งมีการเพื่อรอจ าหน่วยจ านวนน้อย จึงไม่ประสบปัญหาด้านการผลิต และการตลาด 

ด้านกลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้า ในอดีตมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ หลายหน่วยงานได้
เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าขาวม้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ แต่เนื่องจากสมาชิกของ
กลุ่มทอผ้าขาวม้า ส่วนใหญ่เป็นสตรีสูงอายุ ตั้งแต่ 50 - 60 ปีขึ้นไป เริ่มมีปัญหาสุขภาพด้านร่างกายที่ไม่สมบูรณ์
แข็งแรง และบางคนมีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง และสภาพร่างกายที่
ไม่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุเป็นต้น ท าให้ร่ายกายเกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายและไม่สามารถนั่งทอผ้าเป็นเวลานาน
ติดต่อกัน เกิดอาการปวดเกรงของกล้ามเนื้อแขนขา อาการปวดหลัง และการกดทับบริเวณก้นที่เกิดจากการนั่ง
เป็นระยะเวลานาน จนไม่สามารถนั่งทอผ้าได้ และพักอาชีพเป็นระยาเวลานายจนกว่าจะแข็งแรงพอท าการทอ
ผ้าได้ เป็นต้น 
 
4. ข้อมูลด้ำนประชำกร 
4.1 จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำกร เพศ อำยุ  
     ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็น
ต าบลเขตชนบท มีการย้ายถิ่นฐานมีบ่อยครั้ง มีประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลรวมทั้งสิ้นจ านวน 8,202 คน เฉลี่ย
ความหนาแน่นของประชากร 80 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559) ตามตารางแสดง
จ านวนประชากรต าบลเขาสามสิบ ประจ าปี  2559 ดังนี้  

ตารางที่ 6 จ านวนประชากรในเขตปกครองพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ล ำดับที่ บ้ำน หมู่ที่ 
จ ำนวนตำมทะเบียนรำษฎร์ จ ำนวน

ครัวเรือน ชำย 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 

6 บ้านเนินตะแบก 6 439 439 878 243 

7 บ้านหนองโกวิท 7 198 180 378 98 

8 บ้านหนองคุ้ม 8 434 402 836 219 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
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ตารางที่ 6 จ านวนประชากรในเขตปกครองพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ล ำดับที่ บ้ำน หมู่ที่ 
จ ำนวนตำมทะเบียนรำษฎร์ จ ำนวน

ครัวเรือน ชำย หญิง รวม 

9 บ้านโคกมะกอก 9 277 268 545 151 

10 บ้านน้ าอ้อม 10 206 198 404 96 

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 98 ครัวเรือน ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย โดยย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดปราจีนบุรี มีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามประเพณีทางภาคอีสานของท้องถิ่น
เดิมที่ย้ายถ่ินมาปฏิบัติและสืบทอดในชุมชน 
 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) จ านวน 65 ครัวเรือน พบว่า มีครัวเรือนที่
อาศัยในชุมชนตั้งแต่ดั่งเดิม จ านวน 40 ครัวเรือน (ร้อยละ 62 ) และย้ายมาจากทที่อ่ืน จ านวน 25 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 38 ) ครัวเรือนที่ย้ายมาจากท่ีอ่ืน มีระยะเวลาอยู่อาศัยดังนี ้
 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 ป ี  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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5. ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
5.1 กำรคมนำคม กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกหมู่บ้ำน 

ตารางที่ 7 การคมนาคม พื้นที่ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

หมู่ที่ 
ถนนคสล. 

ถนนแอสฟัสท์ติก/แคป
ซีล 

ถนนลูกรัง รำง/ร่องระบำยน้ ำ 

สำย 
ควำมยำว
รวม(เมตร) 

สำย 
ควำมยำวรวม

(เมตร) 
สำย 

ควำมยำวรวม
(เมตร) 

สำย 
ควำมยำว
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 ด้าน
คมนาคมและระบบระบายน้ า ประกอบด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนลาดยางมะตอย (ถนนแอล
ฟัลท์ติก) ถนนลูกรัง และระบบร่องระบายน้ า โดยชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
จ านวน 7 สายมีความยาวรวมเป็นระยะทาง 1,460 เมตร เชื่อมต่อจากชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลเขา
ฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ และสิ้นสุดที่ซุ้มประตูทางเข้าชุมชนด้านทิศตะวันออก รวมถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ของถนนซอยในชุมชน และถนนลูกรังจ านวน 4 สาย มีความยาวรวมเป็นระยะทาง 4,445 เมตร เป็น
เส้นทางถนนลูกรังที่คมนาคมสัญจรไปยังทิศเหนือของชุมชน เชื่อมต่อถึงชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบล
เขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ และทิศใต้ของชุมชน เชื่อมถึงชุมชนบ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 ต าบลคลองหินปูน 
อ าเภอวังน้ าเย็น โดยในชุมชนยังไม่มีถนนลาดยางมะตอย (ถนนแอลฟัลท์ติก) และระบบร่องระบายน้ าในชุมชน 
 ด้านการติดต่อสื่อสาร ภายในชุมชนไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการ ในอดีตครัวเรือนที่พอมีฐานะทาง
เศรษฐกิจก็มีระบบโทรศัพท์บ้านไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แต่ปัจจุบันประชาชนในชุมชนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส่วนบุคคล หรือ โทรศัพท์มือถือแบบต่าง ๆ ใช้ทุกครัวเรือน ท าให้ไม่มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารจากการทไม่มี 
ระบบและเครื่องมือสื่อสารใช้งาน 
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5.2 กำรมีไฟฟ้ำใช้ในชุมชนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
ข้อมูลที่ได้จาการศึกษา Time Line บ้านหนองโกวิทย์ เริ่มมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็น

ต้นมา ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน การที่ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ ท าให้คนในชุมชนได้รับความสะดวกด้าน
คุณภาพการใช้ชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ที่สะดวก เป็นลักษณะการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ในการชีวิตประจ าวันของแต่ละครัวเรือนเท่านั้น การใช้ไฟฟ้าด้านการเกษตรเช่น ใช้เป็นพลังงาน
ส าหรับสูบน้ าเพ่ือการปลูกผักส่วนครัว และพืชอ่ืนๆ ที่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย และมีการใช้ไฟฟ้าในเชิงการผลิต
สินค้าและบริการในชุมชนคือ โรงผลิตน้ าดื่ม และ โรงผลิตน้ าแข็ง เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน นอกจากนี้
ยังเป้นปัจจัยสนับสนุนระบบเครื่องกระจายเสียงภายในชุมชน ท าให้สามารถแจ้งข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารที่จ าเป็นและมีประโยชน์ อีกท้ังยังมีไฟส่องสว่างริมถนนใน
ชุมชน เพื่อให้อ านวยความสะดวกในการเดินทางในกลางคืนและสร้างความรู้ปลอดภัย 
 
5.3 กำรมีประปำหมู่บ้ำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
  ข้อมูลที่ได้จาการศึกษา Time Line บ้านหนองโกวิทย์ เริ่มมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2544 
เนื่องจากชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ห่างไกลและไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดคือ คลองสิบสาม และอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ อยู่ห่างจากชุมชน 2-6 กิโลเมตร ตามล าดับ 
และตั้งอยู่นอกเขตชลประทานของอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ การมีระบบประปาในหมู่บ้าน จึงเป็นที่มีคุณและ
ประโยชน์ต่อประชาชรที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีการใช้ประโยชน์จ าน้ าประปาเช่น ใช้ในการอุปโภคต่าง ๆ การเลี้ยง
สัตว์ เช่น เป็ดและไก่ และปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ส่วนแหล่งน้ าเพ่ือการปลูกพืชไร่และท าสวนจะได้จากการ
ขุดสระน้ าในพื้นที่ที่ท าสวนหรือในไร่นา แต่ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2557 ระบบประปาของหมู่บ้านเกิดการช ารุด 
ไม่สามารถใช้ในการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนได้ เนื่องจากการขาดงบประมาณในการบ ารุงซ่อมแซมรักษา
ระบบประชา ที่ให้ชุมชนไม่มีน้ าประปาไว้ใช้ ประชาชนในชุมชนจึงแก่ปัญหาการขาดแคลนน้ าประชาโดยขอ
อนุญาตขอเจาะน้ าบาดาล เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีการใช้น้ าบาดาลทุก
ครัวเรือน 
 
5.4 กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตและกำรใช้ประโยชน์จำกอินเตอร์เน็ต 
   การใช้อินเตอร์ของประชาชนในชุมชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ 
ที่ไม่มีทักษะและไม่ค่อยใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต ครัวเรือนที่มีระบบอินเตอร์ส่วนใหญ่จะมีระบบโทรศัพท์
บ้านใช้งานมาก่อนหน้า แต่ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตผ่านระบบบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือระบบโทรศัพท์มือถือทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เช่น คนหนุ่ม
สาว และเด็กนักเรียนของชุมชน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้ส ารวจติดตั้งจุดให้บริการเน็ตประชารัฐ ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ เพ่ือติดตั้งจุดให้บริการสัญญาณ WIFI ณ ชุมชน
บ้านหนองโกวิทย์ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและได้ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต โดยใน
พ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบที่มีการติดตั้งจุดบริการเน็ตประชารัฐ ได้แก่  
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ตารางที่ 8 จุดที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ (WIFI) ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์  

ล าดับ หมู่บ้าน มีเน็ตประชารัฐ 

1 หมู่ 1 บ้านโคกมัน  ติดต้ังแล้ว 

2 หมู่ 11 บ้านฝั่งคลอง  ติดต้ังแล้ว 

3 หมู่ 12 บ้านสุขส าราญ  ติดต้ังแล้ว 

4 หมู่ 2 ขอนกว้าง  ติดต้ังแล้ว 

5 หมู่ 9 บ้านโคกมะกอก  ติดต้ังแล้ว 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2561.  
 
 โดยเขตพ้ืนที่บ้านหนองโกวิทย์ จะมีการด าเนินการติดตั้ง เน็ตประชารัฐ และให้บริการในรูปแบบ
สัญญาณ WIFI ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562  

ภาพที่ 16 ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ส ารวจชุมชน 

 
  

จากภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บุคคลท่านที่อยู่ด้านซ้ายสุดของภาพคือ นายสมศักดิ์ พีระชัย
รัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว และนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัด
สระแก้ว หัวหน้าส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ลงพ้ืนหารือร่วมกับ นางสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
เพ่ือส ารวจด าเนินการติดตั้งจุดบริการเน็ตประชารัฐ ณ ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 
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6. ข้อมูลด้ำนสังคม  
6.1 ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยำย  
 ลักษณะของครอบครัวของแต่ละครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีลักษณะของครอบครัวแบบทั้ง
แบบครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย โดยลักษณะครอบครัวเดี๋ยวของครัวเรือนในชุมชน เป็นครอบครัวเดี่ยว
ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน และที่เกิดจากสภาพชีวิต เช่น คนในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น ท าให้จ านวนสมาชิก
ในครอบครัวลดลง และจากที่เคยเป็นครอบครัวขยายแต่ต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วจึงแยกออกมาเป็นครอบครัว
เดี๋ยว แต่ก็คงสร้างบ้านอยู่ใกล้ ๆ บิดามารดา หรือญาติพ่ีน้อง ในพ้ืนที่บ้าน เป็นต้น ส่วนลักษณะครอบครัวขยาย 
ของครัวเรือนในชุมชน มีลักษณะที่อยู่อาศัยร่วมกันในบ้านหลังเดียวกับครอบครัวเดิม เช่น ต่อเดิมห้องพักจาก
บ้านเดิม และลักษณะครอบครัวขยายที่มีบิดามารดาและหลานอาศัยอยู่ร่วมกัน มีสมาชิกบางคนออกไปท างาน
ในพ้ืนต่างจังหวัด และลักษณะครอบครัวขยาย ที่สมาชิกทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน ลักษณะของ
ครอบครัวของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ส่วนใหญ่เป็นแบบครัวเดี๋ยวที่สามาชิกเมื่อแต่งงานแล้วแยกครอบครัว
ออกมาแต่สร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ ในพ้ืนที่ครอบครัวเดิม ลักษณะแบบเครือญาติ 
 
6.2 กำรตัดสินใจและกำรจัดกำรในครอบครัว กำรเลือกคู่ครองและกำรแต่งงำน 
 การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว มีบิดาหรือสามีเป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ มีบทบาทในการ
ตัดสินใจในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้น าครอบครัวเป็นตัวแทนของครัวเรือนในการแสดงบทบาทในชุมชน 
ส่วนมารดาหรือภรรยา มีบทบาทในการตัดสินใจการบริหารจัดการการเงิน การใช้จ่าย ของครัวเรือน และมี
บทบาทส าคัญในชุมชนด้านกลุ่มทอผ้าขาวม้า ภูมิปัญญาทอผ้า การนวดแผนโบราณ และศิลปะการแสดง 
ประเพณีวัฒธรรม ซึ่งเป็นบทบาทสตรีที่โดดเด่นของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์  

ภาพที่ 17 การตัดสินใจและบทบาทส าคัญของสตรี บ้านหนองโกวิทย์  

 
 

 จากภาพแสดงถึงบทบาทส าคัญของสตรี บ้านหนองโกวิทย์ ที่แสดงถึงการตัดสินใจและการจัดการ
ชุมชน 
 ส าหรับการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน การเลือกคู่ครองและการแต่งงานของคนในชุมชนในอดีต มี
ทั้งลักษณะที่บิดามารดาเป็นผู้พิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ครองหรือเห็นว่ามีความเหมะสม
กัน และแบบชอบคอพอใจหรือรักใคร่ตกลงพรงใจแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเอง สภาพปัจจุบันชุมชนบ้าน
หนองโกวิทย์ก็ได้รับอิทธิพลค่านิยมสมัยใหม่ในการเลือกคู่ครอง คือ แบบชอบคอพอใจหรือรักใคร่กันตกลงพรง
ใจแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเอง ตามอย่างของค่านิยมการแต่งงานสมัยใหม่ของสังคมไทยปัจจุบันส่วนใหญ่
ทั่วไป 
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6.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกครอบครัวซ่ึงไปท ำงำนที่อ่ืน 
   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มีการย้ายถิ่นมาจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนเข้ามา
อาศัยและตั้งเป็นชุมชน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ประกอบกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงิน จึงนิยมแนะน าลูกหลานของตนให้เดินทางไปท างานเพ่ือหาเงินในพ้ืนจังหวัดเศรษฐกิจ
ต่างๆ เช่น ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สมุปราการ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ท าให้รับรู้สภาพและเข้าใจและ
ยอมรับสภาพความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งไปท างานที่อ่ืน ท าให้ความใกล้ชิด ความอบอุ่นลดลง แต่
ถือว่าเพ่ือเป็นการสร้างอนาคตและการเงินที่ดีของครอบครัว ท าให้สมาชิกได้พ่ึงพาอาศัยและมีรายได้มาใช้จ่าย
ในชีวิตประจ าวัน  
 
6.4 ระบบเครือญำติและแผนภูมิเครือญำติ 
 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีระบบเครือญาติตามแบสังคมไทย และวัฒนธรรมภาคอีสานทั่วไป โดยมีการ
อาศัยอยู่ในชุมชนแบบเครือญาติ มีการสร้างบ้านหรือแยกบ้านเรือนออกมาจจากครอบครัวเดิมติดกัน เช่น บ้าน
พ่อแม่ บ้านลูก อยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นต้น  
 
6.5 กำรรวมกลุ่มทำงสังคมในเชิงพัฒนำควำมเข็มแข็งของชุมชน 
 ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีการรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ กลุ่มสตรี
ทอผ้าขาวม้า กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ฌาปนกิจชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ดังนี้ 
 กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้า เป็นการว่วมกลุ่มสตรีที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และภูมิปัญญาในการทอ
ผ้าขาวม้า รวมตัวกันพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้า เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเชื่อเสียงทั้งของชุมชนและ
ของดี OTOP จังหวัดสระแก้ว และได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันและรางวัลอื่นๆ 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างกลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 

 
 
 กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชน ภายในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน เป็นศูนย์เพ่ือการเรียนรู้เรื่องราวมต่าง 
ๆ ของชุมชน รวมถึงใช้ในการท ากิจกรรมเพ่ือแสดงศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนชน และเป็นศูนย์
อเนกประสงค์ เช่น เป็นที่ตั้งโรงน้ าดื่ม โรงน้ าแข็ง การประชุม และท ากิจกรรมอื่น ๆ ชองชุมชน  
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ภาพที่ 19 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 

 
 
 กองทุนหมู่บ้าน เป็นกลุ่มที่มีบาทในการพัฒนาด้ารการบริหารจัดการกองทุนของชุมชน เพ่ือให้กองทุน
มีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งด้านการเงินของคนในชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถพัฒนา
ตนเองและพึงพาตนเองได้ 
 ฌาปนกิจชุมชน ชุมชนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและการในกรณีมีการเสียชีวิตของคนในชุมชน โดยช่วยเหลือ
ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดงานฌาปนกิจผู้เสียชีวิตในชุมชน 
 คณะกรรมการชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือประชุมหารือกันของคนในชุมชน ด้านการ
บริหารจัดการ การพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ  

ภาพที่ 20 ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
 
การรวมกลุ่มดังที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสร้างความสามัคคีความเข้มแข็ง

ของชุมชน และมีการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง  
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6.6 ควำมขัดแย้ง ควำมแตกต่ำงทำงสังคม อุดมกำรณ์ 
 จากการศึกษา ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ด้านความขัดแย้ง ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีกันในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความขัดแย้งกันน้อย ไม่ปรากฏความขัดแย้งด้านการเมือง วัฒนธรรม ประเพณี ความคิด 
ความเชื่อ และศาสนา เนื่องจากคนในชุมชนมีแนวคิด ความเชื่อ และนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด และมีประเพณี
ที่สืบทอดร่วมกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ยาตายาย ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและอาศัยอยู่ร่วมกันมานาน จึงมี
ความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี 
 
6.7 ปรำชญ์ชุมชน และภูมิปัญญำพื้นบ้ำนที่ส ำคัญ 
 จากการศึกษาโดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชนคือ ท าเนียบผู้รู้และปราชญ์ชุมชน โดยมีข้อมูลดังนี้ 

ตารางที่ 9 ตารางท าเนียบผู้รู้และปราชญ์ชุมชน บ้านหนองโกวิทย์ 

ประเภทภูมิปัญญำ ชื่อ-สกุล รำยละเอียดภูมิ
ปัญญำ 

จุดเด่น ผู้สืบทอด 

ต่อกระดูก นายมาวิน สุขสมร การเข้าเผือกกระดูก ดว้ยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

รักษาอาการทางใจ
ด้วยการบ ารุงขวัญ
ก าลังใจควบคุมกับ
การรักษาทางกาย 

ไม่มี 

หมอน้ ามัน นายจิตพล กุมชยั การรักษาการบาดเจ็บด้วย
วิธีการนวดน้ ามันผสม
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการรักษา 

ใช้น้ ามันสมุนไพร
แบบธรรมชาติ  

ไม่มี 

มัคทายก  นายดุสิต  การบรรจง น าประกอบพิธกีรรมและ
ขั้นตอนกระบวนการที่ถกูต้อง
เหมาะสมทางศาสนา และพธิี
การอื่นๆ  

ปฏิบัติและสื่อสารได้
อย่างถูกตอ้ง  

ไม่มี 

ท่อผ้าขาวม้า   
คิดลายผ้าขาวม้า 

นางสังเวียน ทุมชะ  
นางสาคร สุนทรพาณิชย ์
นางชม ทุมชะ 
นางไหม แหวนประเสริฐ 
นางพิมพา การบรรจง 
นางโฮม ค าเหมือน 
นางบุญหลัด สุขสมร 
นางแดง การบรรจง 
นางเกสร แหวนประเสริฐ  

การทอผ้าขา้วมา้ ที่ทอดว้ย
วิธีการทอแบบโบราณ โดย
ใช้กีทอผ้าแบบโบราณ 

มีความช านาญใน
กระบวนการทอผ้า 
และคิดค้นลาย
ผ้าขาวมา้ จนเป็น

สินค้า OTOP  
ทนทาน สีไม่ตก ทอ
ด้วยวธิีและกีโบราณ 
และมีเอกลักษณ ์

ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับลูกและหลานใน
ครอบครัว ตั้งแต่วัย
เด็ก โดยเรียนรู้และ
สั่งสมประการณ์ 
และถ่ายทอดกันใน
กลุ่มทอผ้าของ
หมู่บ้าน 

หมอต าแย นางสาคร  สุนทรพาณิชย ์ ค าปรึกษาเกีย่วกับการ
ตั้งครรภ์ การดูแลครรภ์ การ
คลอด และดูแลครรภ์และ
สุขภาพครรภ ์

เช่ียวชาญในการดูแล
ครรภ์  

ไม่มี 

ปั่นโอง นายกิตพล ทุมชะ การปั่นโอ่งโดยใช้ซีเมนต์เป็น
ส่วนผสมหลัก ปั่นโดยเทคนิค
การปั่นแบบโบราณที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษ 

ขนาดพอเหมาะ มี
สีสันหลายสี บรรจุ
น้ าได้ดี ไม่ร่ัวซึม อายุ
การใช้งานนานหลาย
ปี แข็งแรง ทนทาน 

ถ่ายทอดต่อให้กับคน
ในครอบครัว ด้วย
วิธีการสอนจาก
ประสบการณ์ และ
เรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัต ิ
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ตารางที่ 9 ตารางท าเนียบผู้รู้และปราชญ์ชุมชน บ้านหนองโกวิทย์(ต่อ) 

ประเภทภูมิปัญญำ ชื่อ-สกุล รำยละเอียดภูมิ
ปัญญำ 

จุดเด่น ผู้สืบทอด 

สานกระติ๊บข้าว  นายเชียง สีแก้ว การสานกระติ๊บใส่ขา้วเหนยีว 
โดยใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุ   

แน่นหนา แข็งแรง ไม่มี 

สานไซ นายหน ูเมฆวัน การประดิษฐ์ไซ จากไม้ไผ่ 
เพื่อใช้เป็นอุกปรณ์ในการจับ
ปลา โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แน่นหนา แข็งแรง ไม่มี 

สานแห นายกองพัน พันโท การสานแหดว้ยมอื และอุ
กรณ์สานแห ที่ท าจากไม้ไผ่ 
ประดิษฐ์ขึ้นเอง 

แน่นหนา แข็งแรง ไม่มี 

สานสวิง นางหใม่ แหวนประเสริฐ 
นางนาง วีรวรรณ 

การสานสวิงด้วยมือ และ
อุปกรณ์สานสวิง ที่ท าจากไม้
ไผ่ ประดิษฐเ์อง 

แน่นหนา แข็งแรง ไม่มี 

นวดแผนโบราณ นางพิมพ์พา การบรรจง 
นางเกสร แหวนประเสริฐ 
นางล าดวน ใสจอมศร ี
นางค าผาย กองทา 
นางสยันต์ สาวิสิทธิ ์
นางสาคร สุนทรพาณิชย์   

การนวดแบบวธิีโบราณ  นวดแบบวิธีโบราณ 
ได้รับใบรับรองการ
ฝึกอบรมการนวด
แผนโบราณ ได้รับ
การยอมรับในฝีมือ
การนวด 

ถ่ายทอดต่อให้บุตร
หลานในครอบครัว 

ย้อมผ้า นางเครือวรรณ โนนแก้ว 
นางสาคร สุนทรพาณิชย ์
นางนาง วีรวรรณ 

การย้อมผา้โดยใชว้ัตถุดิบ
ย้อมผ้าที่ได้มาจากธรรมชาติ 
เช่น เปลือกไม้ เป็นต้น  

คงทน สีติดทนนาน 
ไม่ใช้สารเคมี 

ถ่ายทอดต่อให้บุตร
หลานในครอบครัว 

บั้งไฟ พรุ ตะไล นายบุญเพ็ง บุตรชา การประดิษฐ์บั้งไฟด้วยมอื 
และเทคนิคการท าตามภูมิ
ปัญญาที่ได้รับถ่ายทอดมา 
โดยใช้วัสดุธรรมชาต ิและ
วิธีการท ายังเป็นแบบโบราณ
ดั่งเดิมที่ถ่ายทอดมา 

มีความปลอดภยัใน
การใช้งาน  

ไม่มี 

โคมไฟ นายบวัเรือน ค าเหมือน  การประดิษฐ์โคมไฟ จากไม้ไผ่ 
และกระดาษสา ตาม
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

สวยงาม มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน 
ใช้วัสดุธรรมชาติใน
ชุมชน 

ไม่มี 

 
 โดยส่วนใหญ่ปราชญ์ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ เป็นปราชญ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนใน
ชุมชน และเกี่ยวกับการท ามาหากิน การดูแลสุขภาพ การสร้างเครื่องจับสัตว์ และของใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปู่ยาตายาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และโดยส่วน
ใหญ่จะใช้วัสดุธรรมชาติ ที่หาได้จากชุมชนมาเป็นวัสดุในการใช้งาน เมื่อพิจารณาด้านผู้สืบทอดภูมิปัญญา 
พบว่ายังไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญา ค่านิยมสมัยใหม่ประกอบกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความส าคัญและความ
สนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมากนัก 
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7. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ  
7.1 กำรศึกษำและศำสนำ 

ในพ้ืนที่เขตปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสรแก้ว มีจ านวน
สถานศึกษาและองค์กรศาสนา ดังนี้  

1)  โรงเรียนในสังกัด สพฐ.     จ านวน  4   แห่ง 
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เขาสามสิบ   จ านวน  3   แห่ง 
3)  วัดและท่ีพักสงฆ์ศาสนาพุทธ   จ านวน  12 แห่ง 

โรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
 (1) โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่  3     
 (2) โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6   
 (3) โรงเรียนวัดพวงนิมิต  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่  3   
 (4) โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนน้ าอ้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – 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 
 
 จากข้อมูลและการส ารวจชุมชน พบว่าชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ไม่มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กตั้งอยู่ใน
ชุมชน มีโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ใกล้ที่สุดคือ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม และโรงเรียน
บ้านเขาสามสิบ โดยอยู่ห่างชุมชนออกไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบ ที่ใกล้ที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ  หมู่ที่ 4 อยู่ห่างออกไปประมาณ 4 
กิโลเมตร  มีที่พักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง คือท่ีพักสงฆ์บ้านหนองโกวิทย์ จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับด้าน
การศึกษาของบุตรหลาน พบว่า การจัดส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
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ผู้ปกครอง ก าลังทรัพย์ และความต้องการของบุตรหลาน เนื่องจากไม่มีสถานศึกษาในชุมชนท าให้ต้องเดินทาง
ไปเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกชุมชน ท าให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียน ได้แก่ 
ค่าอาหาร และค่ารถบริการรับ-ส่งนักเรียน รวมในแต่ละเดือน 2,000-3,000 บาทต่อคนต่อเดือน และมีโรงเรียน
ระดับมีธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใกล้ชุมชนที่สุดคือ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อยู่ห่างจากชุมชม 15 กิโลเมตร 
และ โรงเรียนมัธยมสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว 30 กิโลเมตร  
 ระดับการศึกษาของคนในชุมชน แบ่งตามช่วงอายุของคนชุมชนได้ดังนี้ 
 ปู่ยาตายาย ระดับ ป.4 เป็นส่วนใหญ่ 
 พ่อแม ่            ระดบั ป.6 เป็นส่วนใหญ่ และ ระดับ ม.3 
 คนหนุ่มสาม ระดับ ม.3 และปวช เป็นส่วนใหญ่ 
   ระดับ ม.6 และปวส รองมา 
   ระดับ ปริญญาตรี เป็นส่วนน้อย 
 เยาวชน  ระดับ ประถมศึกษา เป็นส่วนใหญ่ 
   ระดับมัธยมศึกษา  
 การศึกษาของเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชน จากการศึกษาพบว่า เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กันทุกคน และเด็กช่วงอายุ 6 -14 ปี ซึ่งมีจ านวนประมาณ 28 
คน ได้เข้าเรียนชั้น ป.1 – ม.3 (ร้อยละ 100) ทุกคนโดยไม่มีการออกกลางคัน (ร้อยละ 100) โดยเด็กอายุ 6-14 
ปี ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเด็กอายุ 15-18 ปี ใช้เวลา
ในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในชุมชนมีเด็กท่ีเรียนจบชั้น ม.3 แล้ว 
ไม่ได้ศึกษาต่อ จ านวน 2 คน โดยทั้ง 2 คนไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ คนในชุมชนอายุ 15-59 ปี สามารถ
อ่านออก เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน 
 
8. ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 
8.1 กำรบริกำรสำธำรณสุขในหมู่บ้ำน  
 พ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาสามสิบ จ านวน 1 แห่ง ชุมชนบ้านหนอง
โกวิทย์ ตั้งอยู่ห่างจากโรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาสามสิบ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจาก
โรงพยายาบาลเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอเป็นระยะทาง 6-7 กิโลเมตร  
8.2 บทบำทของ อสม. และ ผสส.  
 บทบาทของ อสม. ด้านสาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้าสิทธิการบริการสาธาณสุข ส ารวจ
และให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขของชุมชน รวมถึงการท ากิจกรรมส่งเสริมด้านสาธารณสุขของชุมชน เช่นการคัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น  
8.3 ภำวะโภขนำกำรของเด็ก 0-5 ป ี
 เด็กอายุ 0-5 ปี ในชุมชนมีจ านวน 5 คน ซี่งได้รับการดูแลด้านสวัสดิการตามสิทธิที่รัฐจัดให้ทุกคน เช่น 
สิทธิค่าเลี้ยงดูบุตร นมผงเลี้ยงเด็ก เป็นต้น ไม่มีเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี ที่มีน้ าหนักแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 
มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี  จ านวน 20 คน ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบทุกคน 
8.4 อนำมัยแม่และเด็ก  
 ในช่วงการส ารวจศึกษาบริบทของชุมชน ธันวาคม 2561 พบว่าในชุมชนไม่มีหญิงตั้งครรภ์ ณ ขนะนั้น 
จากการสัมภาษณ์ เมื่อมีการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่แล้วฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  
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8.5 ด้ำนสุขภำภิบำล (โอ่ง ส้วม แหล่งน้ ำ)  
 ครัวเรือนแต่ละหลังคา มีห้องสุขาใช้ทุกหลังคาเรือน มีการใช้ภาชนะปิดฝาโอ่ง แต่ยังไม่มีระบบท่ อน้ า
เสียและระบายน้ าในชุมชน น้ าเสียส่วนใหญ่มีการเททิ้งโดยไม่มีระบบท่อน้ าเสีย เช่น น้ าไปใช้รดต้นไม้ เป็นต้น 
8.6 ทันตภิบำล 
 ประชาชนชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ส่วนใหญ่มีการดูแลการแปรงฟันและสุขภาพในช่วงปากประจ าวัน 
เมื่อมีความต้องการใช้บริการด้านทันตกรรม ส่วนใหญ่เดินทาไปใช้บริการ ณ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ซึ่งอยู่ไม่
ไกลจากชุมชน 
8.7 สุขภำพจิต สำเหตุ และผลกระทบ 
 ประชาชนชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ไม่มีผู้ป่วยด้านจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ เกิดจากการ
เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤก อัมพาต จ านวน 2 ราย  โดยคนในชุมชนไปเยี่ยมเยียนและให้ก าลังใจ ใน
จังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาลรับรักษาและดูแลผู้ป่วยจิตเวช คือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อยู่
ห่างจากชุมชนประมาณ 65 กิโลเมตร 
 
 จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามด้านสุขภาพระดับครัวเรือน ในชุมชน มีครัวเรือนที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 65 ครัวเรือน ดังนี้  

ตารางที ่10 การปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

รายการ 
ให้ใส่เครื่องหมาย   √  
ใช่ ไม่ใช่ 

ถ้ากินอาหารบรรจุส าเร็จ ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่นเกลือเสริม
ไอโอดีน น้ าปลา น้ าส้มสายชู อาหารกระป๋องนม อาหารกล่อง เป็น
ต้น  

65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องท าให้สุกด้วยความร้อน 65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือได้ท า การแช่ด้วยน้ าผสมด่าง
ทับทิมหรือน้ ายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้ าสะอาดหลาย ๆ ครั้ง 

65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้งและใช้ช้อนกลาง 65 
ร้อยละ 100 

0 
ร้อยละ 0 

 
 พบว่าประชาชนในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ได้อย่างถูกต้อง  
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ตารางที่ 11 การใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง 

รายการ 
ให้ใส่เครื่องหมาย   √  
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 

ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยแสดง
สรรพคุณเป็นยาเพ่ือบ าบัด บรรเทา รักษาโรคซึ่งไม่ตรงกับที่แสดงใน
ฉลาก 

62 
ร้อยละ 95 

3 
ร้อยละ 5 

 
 พบว่าประชาชนในชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ ใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง 
โดยใช้ยาสามัญประจ าบ้านได้ถูกต้อง แต่ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านขายของช า การไม่
กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรับปรุงขึ้นเฉพาะส าหรับตน และไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยแสดงสรรพคุณเป็นยาเพ่ือบ าบัด บรรเทา รักษาโรคซึ่ง ไม่ตรงกับที่แสดงในฉลาก 
ยังมีประชาชนในชุมชนจ านวนหนึ่งและส่วนน้อยที่ยังปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง  
 

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 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปีทุกคน ร้อยละ 83  และไม่ได้รับการตรวจ ร้อยละ 17 ส าหรับคนที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี แตไ่ด้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิต คิดเป็นร้อยละ 83 เช่นกัน 
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ด้านการออกก าลังกายในแต่ครัวเรือนได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาทีหรือ 
ได้ออกแรง/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 

 
9. ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 
9.1 ชื่อวัดในชุมชน ควำมเป็นมำ จ ำนวนพระภิกษุ สำมเณร เสนำสนะ และกำรปกครองสงฆ์  

จากการศึกษาส ารวจบริทบของชุมชนโดนการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน คือ Time Line ชุมชน และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์มีที่พักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง คือวัดหนองโกวิทย์ จากค า
บอกเล่าของอดีตผู้ใหญ่บ้าน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2524 แต่เนื่องจากยังมีปัญหาด้านการถือครองที่ดินที่ยังไม่
เป็นไปตามระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด ตามระเบียบของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงไม่สามารถจัดตั้ง
เป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ที่พักสงฆ์ หมายถึงสถานที่พ านักพักพิงชั่วคราวของ
พระภิกษุสามเณร ซึ่งยังมิได้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่พักสงฆ์ จึงไม่มีสิทธิใช้ค าว่า ส านักสงฆ์ หรือ วัด 
น าหน้าชื่อสถานที่ แต่หากด าเนินการขอสร้างวัด และตั้งวัดตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุญาตให้
สร้างวัด และตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างศาลาการ
เปรียญในบริเวณที่พักสงฆ์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ทั้ง
หมู่บ้านเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ และสร้างศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม กิจกรรม ประกอบพิธี
ด้านประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีพระสงฆ์จ าพรรษา จ านวน 3 รูป ไม่มี
สามเณร โดยมีศาสนสถานภายในที่พักสงฆ์ 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 21 ที่พักสงฆ์ หรือ วัดหนองโกวิทย์ 

 
 
9.2 บทบำทของวัดในด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนำ พิธีกรรม ควำมเชื่อและกำรพัฒนำ 
 พระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ ที่พักสงฆ์หนองโกวิทย์ มีบทบาทด้านการเผยแผ่ศาสนา คือ การเป็นผู้น าใน
การประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เช่น พิธีท าบุญตักบาตรวันพระ การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ด้านพิธีการอ่ืนๆ 
เช่น พิธีฌาปนกิจ มีการติดต่อนิมนต์พระสงห์ต่างอารามมาร่วมพิธีตามท่ีเจ้าภาพได้ขอนิมนต์ ด้านความเชื่อเป็น
ผู้น าในการปฏิบัติตามคติและธรรมะของศาสนา แก่ชุมชน  
 ด้านการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาศาสนาสถาน สิ่งก่อสร้างเช่น ศาลาการเปรียญ หอระฆังโดย
ดูแลการก่อสร้าง และการพัฒนาต่างๆ ภายในวัด รวมถึงการติดต่อและซื้อหาวัสดุจ าเป็น จัดหาผู้รับเหมา 
แรงงานที่จะมาด าเนินการในการก่อสร้าง เจรจาตกลง เพื่อให้งานพัฒนาที่พักสงฆ์เป็นไปอย่างราบรื่น 
 
9.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬำ  และนันทนำกำรพื้นบ้ำน 
 จากการศึกษาส ารวจบริทบของชุมชนโดนการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน คือ ปฏิทินวัฒนธรรม ชุมชนมี
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญ โดยเรียงล าดับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธนวาคม ได้แก่  

เดือนมกราคม ชุมชนร่วมกับประกอบพิธีท าบุญขึ้นปีใหม่ ลักษณะของประเพณีคือ ประชาชนในชุมชน
ร่วมมารวมตัวกันที่ที่พักสงฆ์ เพ่ือท าบุญ ในช่วงเย็น มีการฉลองเทศกาลปีใหม่ตามแต่ละครัวเรือน บางส่วน
มาร่วมกัน 

เดือนกุมภาพันธ์ ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ร่วมกับชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบประกอบพิธีตาม
ประเพณีสู่ขวัญข้าว ซึ่งเป็นพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเพ่ือเป็นการขอขมาและขอบคุณ
แม่โพสพ โดยมีการตกแต่งรถขบวนแห่ง เข้าร่วมกับชุมชนอื่นๆ   

 เดือนมีนาคมมีประเพณีคือ ประเพณีท าบุญข้าวจี่ ประเพณีท าบุญผะเหวด และประเพณีท าบุญวัน
มาฆบูชา ประชาชนก็จะมารวมกันเพ่ือประกอบพิธีท าบุญ ณ ที่พักสงฆ์หนองโกวิทย์ มีการฟังเทศนาร่วมกัน  

เดือนเมษายน มีประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุและสงกรานต์ ประชาชนก็จะมารวมกัน ณ ที่พัก
สงฆ์ และเชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาท าพิธีรดน้ าด าหัวและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งรดน้ าเนื่องในวัน
เทศกาลสงกรานต์  

เดือนพฤษภาคม มีประเพณีบุญบั้งไฟ โดยเป็นบั้งไฟท าขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน เพ่ือประกอบ
พิธีบูชาขอฝนพระยาแถน และประเพณีท าบุญวันวิสาขบูชา เมื่อท าการประดิษฐ์บั้งไฟ เสร็จแล้ว ประชาชนก็
ร่วมกันแห่บัง้ไฟ ออกปกลางทุ่งนาชุมชน ประกอบพิธีของฝนและจุดบั้งไฟขอฝน 
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เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ชุมชนว่างเวนจากประเพณีเพียงเดือนเดียวของปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการ
เตรียมการท านาของคนในชุมชน  
 

ภาพที่ 22 ปฏิทินวัฒนธรรม บ้านหนองโกวิทย์ 

 
 

เดือนกรกฎาคม มีประเพณีท าบุญวันอาสาฬหบูชา ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประชาชนมารวมกัน น า
ดอกไม้ธูปเทียน ประดับตกแต่ง พร้อมด้วยกองเงินท าบุญผ้าป่าเพ่ือถวายที่พักสงฆ์ น าอาหารหวานคาวมีร่วมกัน
ท าบุญ ณ ศาลาการเปรียญ  

เดือนสิงหาคม มีประเพณีท าบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีลักษณะเป็นการท าบุญตักบาตร และฟัง
เทศนาธรรมเกี่ยวกับพระคุณแม่ 

เดือนกันยายน มีประเพณีสารทเดือนสิบ และสลากพัตร เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่
เสียชีวิตไป เช่น ปู่ย่าตายาย บิดามารดา และญาติๆ โดยน าอาหารและข้าวของต่างๆ มาท าบุญที่ที่พักสงฆ์และ
ประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกัน 

เดือนตุลาคม มีประเพณี ได้แก่ ประเพณีท าบุญออกพรรษา ประเพณีตัดบาตรเทโว และประเพณีแห่
ปราสาทผึง โดยในวันออกพรรษาประชาชนก็จะน าอาหารมาร่วมกันท าบุญที่ที่พักสงฆ์ และประกอบพิธีทาง
ศาสนาร่วมกัน ในช่วงเย็นมีการแห่ผ้าป่าปราสาทผึ้งน ามาถวายพระสงฆ์ ในเช้าวันถัดมาประชาชนร่วมกัน
ประกอบพธิีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง  

เดือนพฤศจิกายน มีประเพณีท าบุญกฐิน โดยน าอาหารมาร่วมกันท าบุญและปรพะกอบพิธีทอดกฐิน 
เดือนธันวาคม ประเพณีท าบุญส่งท้ายปีเก่า ประชาชนชนในชุมชน มารวมกันประกอบพิธีท าบุญ เพ่ือ

เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้อนใช้ชีวิตในที่ที่ก าลังจะมาถึง โดยการน าอาหารหวานข้าวมาร่วมกันท าบุญและฟัง
ธรรมเทศนา 
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ภาพที่ 23 ภาพประชาสัมพันธ์งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว ประจ าปี 2562 

 
 

 นันทนาการพ้ืนบ้าน นันทนาการที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นเดิมน ามาด้วย เช่น การฟ้อนเชิง ซึ่งเป็น
นนัทนาการพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ เพ่ือเตรียมไว้ในการแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น งานสมโภชน์
ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ในเดือนธันวาคม งานบายศรีสูขวัญข้าว การกาชาดประจ าปีจังหวัดสระแก้ว เป็น
ต้น  

ภาพที่ 24 การฟ้อนเชิ้ง ของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ 
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ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีพ้ืนเพเดิมจากภาคอีสาน ดังนั้นจึงมีการน าเอาประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นเดิมน ามาด้วย เช่น การอ้วนกระด้งเด็กทารก การอยู่ไฟของหญิงหลังการคลอดลูก การผูกอู่ การบายศรี
สู่ขวัญ ประเพณีบุญคูณลาน ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ คือ
ข้าวจี่สามรส  

ภาพที่ 25 ข้าวจี่สามรส บ้านหนองโกวิทย์ 

 
 

ข้าวจี่สามรส วัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองโกวิทย์ โดยท ามาจากข้าวเหนียวสุกปั้น
เป็นแผนวงกลมขนาดพอมือ แล้วน าไปปิ้งไฟอ่อนๆ น ามารับประทานร่วมกับน้ าพริกสูตรสามรส  

 
9.4 อิทธิพลศำสนำ วัฒนธรรม และควำมเชื่อต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนต่อชุมชน 
 อิทธิพลของศาสนา  ที่พักสงฆ์ หรือวัดหนองโกวิทย์ มีอิทธิพลต่อชุมชน ในบริเวณที่พักสงฆ์มีพ้ืนที่โล่ง
และกว้าง เหมาะแก่การใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับคนจ านวนมาก นอกจากจะเป็นศาสนาสถานแล้ว จัง
สามารถใช้จัดกิจกรรมของชุมชนอ่ืนๆ ได้เช่น กีฬา และพ้ืนที่ท ากิจกรรมของเด็กโดยเป็นที่ตั้งของสนามเด็กเล่น
อยู่ภายในที่พักสงฆ์ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน รวมถึงการท ากิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลของผู้สูงอายุ ท า
ให้ชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้น และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้านศาสนา
ของคนในชุมชน 
  อิทธิของวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมต่างๆ ที่กล่าวมาของชุมชน ท าให้ประชาชนได้ท ากิจกรรมที่ดีงาม
ร่วมกัน และร่วมกันสืบทอดรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ให้ท าชุมชนมีความ
สามัคคี เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกชุมชน เช่น 
ประเพณีสูขวัญ ในระดับต าบล ของจากนี้ยังท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและได้รับการยอมรับ ดังจะเห็นได้จาก 
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และการได้เลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของจังหวัดสระแก้ว ที่ท าให้ชุมชนเกิดการ
ตื่นตัว ในการพัฒนาและบริหารจัดการตนเอง จนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นหลายด้าน และเป็นชุมชนต้นแบบ
ให้กับบุคคลและชุมชนอื่นๆ เป็นแนวทางในการพัฒนา 
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10. ด้ำนเศรษฐกิจ 
10.1  กำรประกอบอำชีพหลัก อำชีพรองของประชำชนในชุมชน 

จากการศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน คือ โอ่งชีวิต เพ่ือศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจด้านรายได้และ
รายจ่ายของชุมชน ดังนี้ 

ภาพที่ 26 โอ่งชีวิต บ้านหนองโกวิทย์ 

 
  

จากภาพ โอ่งชีวิต บ้านหนองโกวิทย์ ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ มีรายได้ที่มาจากการประกอบอาชีพหลัก 
คือ รายได้จากการท าเกษตร เช่น การท านา การเพาะเห็ดฟาง การผปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
และรายได้จากการประกอบอาชีพรอง คือ การได้จากการรับจ้างทั่วไปหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต รายได้จาการ
เป็นลูกจ้างโรงงาน และพนักงานเอกชน กลุ่มสตรีในชุมชนมีรายได้จากการทอผ้าขาวม้า และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าขาวม้า ส่วนผู้สูงอายุในชุมชน ส่วนใหญ่มีรายได้จากเงินช่วยเหลือเบี้ยผู้สูงอายุ และ บุตร
หลานท างานส่งมาให้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ส่วนด้านรายจ่ายของคนในชุมชน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนประกอบ
อาชีพ เช่น ค่าจ้างเครื่องจักรการเกษตร ค่าปุ๋ยและสารเคมี ค่าแรงจ้างแรงงาน ค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
ไฟฟ้า ค่าแก๊สหุงต้ม ค่ารถนักเรียน ซึ่งจากการพิจารณาแล้วรายจ่ายจะมีเท่ากับหรือมากกว่ารายได้ ของคนใน
ชุมชน 
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จากการศึกษาส ารวจบริบทชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) จ านวน 65 ครัวเรือน พบ
ลักษณะความเป็นของในด้านต่าง 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 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 2 คน  จ านวน  19  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 3 คน  จ านวน  16  หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 4 คน  จ านวน   3   หลังคา 
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 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 
 (1) เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน จ านวน 5  คน   (2) เรียนหนังสือ จ านวน 58  คน  (3)  คนชรา จ านวน 14  คน 
     (4) พิการ จ านวน 2 คน  (5) ตกงาน/ก าลังหางาน จ านวน 4 คน  (6) แม่บ้าน จ านวน 20 คน   
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อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน ดังนี้ 
รับจ้างทั่วไป จ านวน  22  หลังคา (ร้อยละ 34) 
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) จ านวน  33  หลังคา (ร้อยละ 51) 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน 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) 

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 
รายได้กับรายจ่ายพอๆ กัน       จ านวน   25  หลังคา (ร้อยละ  38) 
รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ   จ านวน   13  หลังคา (ร้อยละ  20) 
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย     จ านวน   27  หลังคา (ร้อยละ  42) 
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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 (รอ้ยละ 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) 

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 (รอ้ยละ 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   
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ครัวเรือนที่มีคนอายุ 15 - 59 ปี (ไม่นับรวมผู้ที่ก าลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ประกอบอาชีพ และคนพิการที่มา
สามารถช่วยเหลือตนเองได้) จ านวน 50 ครัวเรือน แบ่งได้ดังนี้ 
 ครัวเรือนทีม่ีคนอายุ 15 - 59 ป ี 1 คน  จ านวน  7  ครัวเรือน (ร้อยละ 14) 

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

โดยคนที่มอีายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมรีายได้ ดังนี้ 
ทุกคน     จ านวน 44 ครัวเรือน (ร้อยละ 88)  
มีอาชีพและไม่มีรายได้   จ านวน 5 ครัวเรือน (ร้อยละ 10)  จ านวน 8 คน 
ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้   จ านวน 1 ครัวเรือน (ร้อยละ 2) จ านวน 2 คน 

รายได้ของแต่ละครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา   
1. 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) 

2. 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 (รอ้ยละ 0) 
  40,001 – 50,000 บาท  จ านวน  3   ครัวเรือน (ร้อยละ 5) 
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3. รายได้อ่ืน ๆ ของทุกคนในครัวเรือน (เช่น ลูกหลานส่งเงินให้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก บ านาญ/เบี้ย
ยังชีพเงินปันผลหุ้น/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) 

4. รายได้ที่เกิดจากการท า/การปลูก การเลี้ยงสัตว์และการหาไว้กินเอง แล้วคิดค านวณเป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมด 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) 

5. 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) 
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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) 

ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนมีรายจ่ายแต่ละด้านดังต่อไปนี้  
1. 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) 

2. รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคท่ีจ 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) 

3. 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) 

4. 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) 
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5. รวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน (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  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) 
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 กองทุนมู่บ้าน 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 ประเด็นด้าน
ปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน จ านวน 40 ครัวเรือน  ดังนี้ 

                ตารางที ่12  ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ 

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

1. ขาดที่พ่ึง/ไม่มีคนดูแล 
2 

(ร้อยละ 5) 
0 

(ร้อยละ 0) 
0 

(ร้อยละ 0) 
38 

(ร้อยละ 95) 
 

2. ความแตกแยกของคนในครอบครัว 
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/ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง           
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/ พิการ
ในครอบครัว 

2 
(ร้อยละ 5) 

1 
(ร้อยละ 3) 

2 
(ร้อยละ 5) 

32 
(ร้อยละ 87) 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านชีวิตความ

เป็นอยู่และครอบครัว รองมารู้สึกว่าปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 

                     ตารางที่ 13 ปัญหาด้านอาชีพ และการท างาน 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ        

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

1. ถูกกดค่าแรง/ถูกเอารัดเอาเปรียบ/   
 ต้องท างานเกินกว่าค่าแรงที่ได้ 

0 
(ร้อยละ 0) 

0 
(ร้อยละ 0) 

2 
(ร้อยละ 5) 

38 
(ร้อยละ 95) 

 

2.งานที่ท าต่ ากว่าวุฒิการศึกษา   
0 

(ร้อยละ 0) 
2 

(ร้อยละ 5) 
4 

(ร้อยละ 10) 
34 

(ร้อยละ 84) 
 

3.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

12 
(ร้อยละ 30) 

10 
(ร้อยละ 25) 

7 
(ร้อยละ 18) 

11 
(ร้อยละ 27) 
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                ตารางที่ 13 ปัญหาด้านอาชีพ และการท างาน (ต่อ) 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ        

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

4.การท ามาหากินฝืดเคือง/ ไม่มี
ลูกค้า 

8 
(ร้อยละ 20) 

7 
(ร้อยละ 18) 

4 
(ร้อยละ 10) 

21 
(ร้อยละ 52) 

 

5.ต้นทุนในการผลิตสูง เช่น  ราคาปุ๋ย
สูง 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 หรือพวกพ้องที่ช่วยใน
การหางานท า 

3 
(ร้อยละ 8) 

3 
(ร้อยละ 8) 

6 
(ร้อยละ 14) 

28 
(ร้อยละ 70) 

 

8.หางานท า
ไม่ได้    

1 
(ร้อยละ 3) 

5 
(ร้อยละ 13) 

6 
(ร้อยละ 14) 

28 
(ร้อยละ 70) 

 

9.งานที่ท าอยู่ไม่มั่นคง 
2 

(ร้อยละ 5) 
5 

(ร้อยละ 13) 
7 

(ร้อยละ 18) 
26 

(ร้อยละ 64) 
 

10.ขาดแหล่งประกอบอาชีพ/ ไม่มี
ที่ดินท ากิน  

7 
(ร้อยละ 18) 

2 
(ร้อยละ 5) 

1 
(ร้อยละ 3) 

20 
(ร้อยละ 50) 

 

11.ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 
5 

(ร้อยละ 13) 
3 

(ร้อยละ 8) 
0 

(ร้อยละ 0) 
32 

(ร้อยละ 80) 
 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านอาชีพและการ

ท างาน ประเด็นที่รู้สึกว่าปัญหาอยู่ในระดับมากและปานกลาง เป็นส่วนใหญ่ คือ การขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ และต้นทุนในการผลิตสูง เช่น  ราคาปุ๋ยสูง ราคาน้ ามันสูง ฯลฯ ตามล าดับ 

 
                     ตารางที่ 14 ปัญหาด้านรายได้ และหนี้สิน 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ 

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

1. รายได้ไม่พอกิน                  
5 

(ร้อยละ 13) 
11 

(ร้อยละ 27) 
9 

(ร้อยละ 22) 
15 

(ร้อยละ 38) 
 

2. รายได้ไม่แน่นอน/ ราคาผลผลิต
การเกษตรไม่แน่นอน 

6 
(ร้อยละ 14) 

14 
(ร้อยละ 36) 

9 
(ร้อยละ 23) 

11 
(ร้อยละ 27) 

 

3. ขายผลผลิตการเกษตรได้ราคาต่ 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) 
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                 ตารางที่ 14 ปัญหาด้านรายได้ และหนี้สิน (ต่อ) 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ 

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

5. ไม่มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ าประกัน
ในการกูเ้งิน        

1 
(ร้อยละ 3) 

5 
(ร้อยละ 13) 

3 
(ร้อยละ 8) 

31 
(ร้อยละ 76) 

 

6. มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีก าลัง
ความสามารถที่จะช าระได้หมด 

0 
(ร้อยละ 0) 

7 
(ร้อยละ 18) 

8 
(ร้อยละ 20) 

25 
(ร้อยละ 62) 

 

7. ดอกเบี้ยแพง/ หนี้นอกระบบ                                     
0 

(ร้อยละ 0) 
3 

(ร้อยละ 8) 
5 

(ร้อยละ 13) 
32 

(ร้อยละ 79) 
 

8. เจ้าหนี้คุกคาม/ นายทุนขูดรีด 
0 

(ร้อยละ 0) 
0 

(ร้อยละ 0) 
0 

(ร้อยละ 0) 
40 

(ร้อยละ100) 
 

9. ต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้เก่า ต่อ ๆ 
กันไปไม่จบสิ้น 

0 
(ร้อยละ 0) 

5 
(ร้อยละ 13) 

7 
(ร้อยละ 18) 

28 
(ร้อยละ 69) 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหามีปัญหาด้านรายได้

และหนี้สิน ใกล้เคียงกับที่รู้สึกว่ามีปัญหาด้านรายได้และหนี้สินระดับปานกลาง ตามด้วยระดับน้อย และระดับ
มาก ตามล าดับ 

ตารางที่  15  ปัญหาด้านการศึกษา 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ 

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

1.จ านวนครู/ อาจารย์มีน้อยไม่
เพียงพอต่อความต้องการ          

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. ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพครู/ 
อาจารย์                       

0 
(ร้อยละ 0) 

3 
(ร้อยละ 8) 

2 
(ร้อยละ5 ) 

35 
(ร้อยละ 87) 

 

4. การเดินทางไปสถานศึกษา ( อยู่
ไกล   เดินทางล าบาก ) 

0 
(ร้อยละ 0) 

4 
(ร้อยละ 10) 

6 
(ร้อยละ 15) 

30 
(ร้อยละ 75) 

 

5.หลักสูตรการศึกษาเน้นศีลธรรม
และจริยธรรมของนักเรียน/  
นักศึกษาน้อย 

0 
(ร้อยละ 0) 

5 
(ร้อยละ 13) 

2 
(ร้อยละ 5) 

33 
(ร้อยละ 82)  

6.ต้องมีการเรียนพิเศษ เพ่ิมเติมเพ่ือ
แข่งขันเรียนต่อ 

1 
(ร้อยละ 3) 

2 
(ร้อยละ 5) 

2 
(ร้อยละ 5) 

35 
(ร้อยละ 87) 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านการศึกษา 
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                       ตารางที่  16  ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ 

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

 1. เผาป่า/ ตัดไม้ท าลายป่า                                       0 
(ร้อยละ 0) 

3 
(ร้อยละ 8) 

4 
(ร้อยละ 10) 

33 
(ร้อยละ 82) 

 

 2. มลพิษทางอากาศ/ ฝุ่นละออง/ 
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 
(รอ้ยละ 35) 

13 
(ร้อยละ 33) 

 

 6. น้ าท่วม                                                                                                                                     0 
(ร้อยละ 0) 

2 
(ร้อยละ 5) 

5 
(ร้อยละ 13) 

33 
(ร้อยละ 82) 

 

 7. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 
เช่น สึนามิแผ่นดินไหว ดินถล่ม  
แผ่นดินทรุด พายุ ฯลฯ             

0 
(ร้อยละ 0) 

0 
(ร้อยละ 0) 

1 
(ร้อยละ 3) 

39 
(ร้อยละ )  

 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) 
 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
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                          ตารางที่ 17 ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 

เรื่อง 
ถ้ำ”มี” ท่ำนรู้สึกว่ำปัญหำ 

ของท่ำนอยู่ระดับใด   
 ไม่มีปัญหำ 

= 0 
มำก = 3 ปำนกลำง = 2 น้อย = 1 

1. ความขัดแย้งทางการเมือง                                 1 
(ร้อยละ 3) 

1 
(รอ้ยละ 3) 

0 
(ร้อยละ 0) 

38 
(ร้อยละ 94) 

 

2. การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
รัฐ/ นักการเมือง    

1 
(ร้อยละ 3) 

1 
(ร้อยละ 3) 

0 
(ร้อยละ 0) 

38 
(ร้อยละ 94) 

 

3. อาชญากรรมในบริเวณชุมชน/
หมู่บ้านที่อาศัย 

0 
(ร้อยละ 0) 

1 
(ร้อยละ 3) 

1 
(ร้อยละ 3) 

38 
(ร้อยละ 94) 

 

4. ยาเสพติดในชุมชน/ หมู่บ้านที่
อาศัย 

0 
(ร้อยละ 0) 

3 
(ร้อยละ 8) 

15 
(ร้อยละ 37) 

22 
(ร้อยละ 55) 

 

5. การน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่
บิดเบือน 

0 
(ร้อยละ 0) 

0 
(ร้อยละ 0) 

5 
(ร้อยละ 13) 

35 
(ร้อยละ 87) 

 

6. การปิดก้ันสื่อ/ การเข้าถึงสื่อไม่เท่า
เทียม        

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. ขาดการควบคุมการเข้าถึงสื่อ ที่ไม่
เหมาะสมในอินเทอร์เน็ต 

0 
(ร้อยละ 0) 

0 
(ร้อยละ 0) 

5 
(ร้อยละ 13) 

35 
(ร้อยละ 87) 

 

9. ขาดการสนับสนุนสื่อที่มีคุณภาพ 
ส าหรับเด็ก เยาวชนและสังคม 

0 
(ร้อยละ 0) 

0 
(ร้อยละ 0) 

8 
(ร้อยละ 20) 

32 
(ร้อยละ 80) 

 

10.พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก
และเยาวชน 

0 
(ร้อยละ 0) 

1 
(ร้อยละ 3) 

9 
(ร้อยละ 22) 

30 
(ร้อยละ 75) 

 

 
จากตารางข้อมูลพบว่าประชาชนที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาด้านอ่ืนๆ 
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11. ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 
 จากการศึกษาและส ารวจข้อมูลชุมชม ใน 2-3 ปีที่ผ่าน ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 18 ข้อมูลโครงการพัฒนาของชุมชน ปี 2560 - 2562 

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าแข็ง
ประชารัฐชุมชน 

2560 ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

500,000 

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 2560 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ 

- 

โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทอ
ผ้าบ้านหนองโกวิทย์ 

2561 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ 

- 

โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

2561 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ 

- 

โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่ม
ชุมชน 

2561 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ 

- 

โครงการติดตั้งจุดบริการเน็ต
ประชารัฐ 

2562 ส านักงานสถิติจังหวัด
สระแก้ว 

- 

 
โดยโครงการมีผลส าเร็จและผลกระทบต่อชุมชนดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ ผลกระทบคือ ท าให้ชุมชนมีอาคารเพ่ือใช้ในการ
ท ากิจกรรม เช่น กลุ่มทอผ้าขาวม้า สาธิตและแสดงผลงาน พร้อมทั้งเป็นศูนย์แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกท้ังยังเป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชีวิตด้านต่างๆ ของชุมชน เป็นต้น 
 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เป็นสัญลักษณ์ที่ท าให้ชุมชนมีความโดดเด่นมากขึ้น ท าให้ผู้ที่จะเข้า
มาเยี่ยมชนและท่องเที่ยวในชุมชนได้ทราบว่า ได้มาถึงยังชุมชนแล้ว และสร้างการรับรู้และความรู้สึกต้อนรับผู้
ที่มาเยี่ยมชุมชน เป็นต้น 
 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าแข็งประชารัฐชุมชน ท าให้คนในชุมชนได้บริโภคน้ าแข็งที่ได้มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย และราคาถูก ไว้บริโภคภายในชุมชนและแบ่งขายเป็นรายได้ให้กับชุมชนอ่ืนๆ  
  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่
พักสงฆ์ ท าให้เด็กและเยาวชนในชุมชน มีสนามเด็กเล่นและท ากิจกรรมเสริมพัฒนาการของตน ภายในชุมชน 
โดยไม่ต้องเดินทางไปสนานเด็กเล่นที่ห่างไกล เสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ และภายในชุมชนไม่มีโรงเรียนหรือศูนย์
เด็กเล็ก ที่จะมีอุปกรณ์ส าหรับเล่นออกก าลังกายต่างๆ  
 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มชุมชน เนื่องจากชุมชนไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าที่ใช้ในการบริโภคส่วน
ใหญ่เป็นน้ าฝน ที่กักเก็บไว้ โดยภาชนะที่ใช้ในการเก็บส่วนใหญ่เป็นโอ่งซีเมนต์ ท าให้มีปัญหาเรื่องความสะอาด
ของน้ าที่ใช้ในการบริโภค รวมถึงมีการใช้น้ าบาดาลเพ่ือน ามาใช้บริโภค ซึ่งมีความเสียงต่อการเกิดตะกอนนิ่วใน
กระเพาปัสสาวะในระยะยาว โรงผลิตน้ าดื่มที่ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชมที่ดีข้ึน 
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  โครงการติดตั้งจุดบริการเน็ตประชารัฐ เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ไกลจากถนนสัญจรหลัก และไกลจาก
พ้ืนที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต การมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตในชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึง
ประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้จากการใช้บริการ ทั้งด้านการศึกษา การสืบค้นข้อมูล กาติดต่อสื่อสาร และอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 
3.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 

จุดอ่อนของชุมชน 
- ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน อยู่ในช่วงเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
- ประชาชนที่อยู่ในวัยท างานมีสัดส่วนที่น้อย เพ่ือเปรียบเทียบกับวัยผู้สูงอายุ และ วัยพึงพา 
- คนรุ่นหนุ่มสาว ประกอบอาชีพและท างานอยู่นอกพ้ืนที่ และต่างจังหวัด ท าให้ขาดก าลังในการ
พัฒนาชุมชน 
- ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ การประกอบอาชีพที่ต้องพ่ึงพาน้ าฝนตามฤดูกาล 
- ชุมชนเป็นชุมชนขนาดเล็ก ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือ โบราณสถานดึงดูดให้เข้ามาเยี่ยม
ชมและท่องเที่ยวในชุมชน 
- สภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชน มีทัศนิยภาพที่ไม่ค่อยสวยงาม สภาพแวดล้อมขาดความอุดมสมบูรณ์
และสวยงาม 
- ประชาชนยังขาดรายได้และมีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่  
จุดแข็งของชุมชน 
- มีผู้น าชุมชนนักพัฒนา  
- ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของตน ใส่ใจต่อการ
พัฒนาชุมชนของตน มีความขยันและมีความอดทนในการประกอบอาชีพ 
- ผู้น าและประชาชนมีความรักในชุมชนของตนเป็นอย่างยิ่ง 
- ประชาชนไม่ต่อต้านการพัฒนาและการเปลี่ยน มีความสามารถในการปรับตัวรับการพัฒนาได้เป็น
อย่างดี พร้อมทั้งให้ความร่วมกับหน่วยงานพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ประชาชนในชุมชน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชุมชน 
- มีกลุ่มทอผ้าขาวม้า ที่เข็มแข็ง สามัคคี มีผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ที่มีชื่อเสียง มีความพร้อมในการพัฒนา  
- ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา และไม่ปฏิเสธการ
พัฒนา เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  
- ชุมชนมีการบริหารและการจัดการภายในที่ดี 
โอกำส  
- ประชาชนในชุมชนชอบการเรียนและพัฒนาทักษะฝีมือ 
- มีความสามารถในด้านภูมิปัญญา ทอผ้า ย้อมผ้า  
- มีทักษะฝีมือด้านการเย็บ ปัก ถักร้อย 
- มีทักษะการเรียนรู้สูง  
- ชอบการพัฒนา และท ากิจกรรมทางสังคม 
- มีความสามารถใหการแสดงท้องถิ่น 
- มีความตื่นตัวต่อการพัฒนา 
- มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
- มีความต้องการพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
- มีความสามารถเป็นนักปฏิบัติสูง แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
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อุปสรรค 
- ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ 
- ขาดก าลังของคนหนุ่มสาว มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเนื่องจากต้องประกอบอาชีพ 
- ปัญหาเศรษฐกิจและรายได้ท าให้ต้องมุ่งหารายได้เป็นหลัก 
 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย  
จุดอ่อน 
- มีอายุช่วงระหว่าง 40 – 60 ปี มีปัญหาสุขภาพร่างกายเล็กน้อย 
- ไม่ค่อยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
จุดแข็ง 
- มีความเชี่ยวชาญการทอผ้า เย็บผ้า และย้อมผ้า และทักษะฝีมือสูง 
- มีความพร้อมในการพัฒนา 
- มีความมุ่งมันและความตั้งใจสูง 
- มีความรับผิดชอบ 
- สามารถแบ่งเวลาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
- กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายมีความสันพันธ์ที่ดีในชุมชน 
โอกำส 
- ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน 
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
- ต้องการพัฒนาอาชีพและรายได้ 
- มีความสนใจการย้อมผ้า  
- อยู่ในชุมชนเดียวกัน 
- มีความต้องการพัฒนาผ้ามัดย้อมเพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และต้องการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกหนึ่งชนิด 
อุปสรรค 
- ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน มีภาระท่ีต้องดูแลบุคคลภายในครอบครัว 
- เมื่อถึงท านา สามารถแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ลดลง 

 - ขาดงบประมาณและผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ 
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3.3 แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 

ตารางที่ 19 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่ที ่7 บา้น
หนองโกวิท 

เพื่อพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน

ให้บริการ

ประชาชน 

อ านวย

ความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ลงลูกรัง 

510   

ลบ.ม. 

พร้อม

เกรด

เดอร์ 

ปรับ

เกลี่ย 

97,600 97,600 97,600 97,600 ร้อยละ 
60 ของ
ครัวเรือน
ในต าบล
เขา
สามสิบ
ได้รับ
ความ
สะดวก 
และ
ปลอดภัย
ในการใช้
ถนน
สัญจร
ไป-มา 

ประชาชน 
ได้รับ
ความ
สะดวก 
และ
ปลอดภัย
ในการใช้
ถนน
สัญจรไป-
มา 

กองช่าง 

2 ปรับปรุง
สวนสาธารณะ  หมู่
ที่ 7  บา้นหนอง
โกวิท 

เพื่อพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน

ให้บริการ

ประชาชน 

อ านวย

ความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ตามแบบ

ที่ อบต.

ก าหนด 

- - 300,000 - ร้อยละ 
60 ของ
ครัวเรือน
ในต าบล
เขา
สามสิบ
ได้รับ
ความ
สะดวก 
และมี
สถานที่
ออก
ก าลัง
กายที่
ปลอดภัย 

ประชาชน 
ได้รับ
ความ
สะดวก 
และมี
สถานที่
ออกก าลัง
กายที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ตารางที่ 19 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี (ต่อ) 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้างเสียงตาม
สาย  หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองโกวิท   

เพื่อพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน

ให้บริการ

ประชาชน 

อ านวย

ความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ปรับปรุง

ตามแบบ

ที่ อบต.

เขา

สามสิบ

ก าหนด 

100,000 - - - ร้อยละ 
60 ของ
ครัวเรือน
ในต าบล
เขา
สามสิบ
ไดร้ับ
ความ
สะดวก 
รวดเร็ว
ในการ
รับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน 
ได้รับ
ความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
โกวิท 

เพื่อพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน

ให้บริการ

ประชาชน 

อ านวย

ความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน 

กว้าง  5  

เมตร  

ยาว  8  

เมตร 

- 300,000 - - ร้อยละ  
60  ของ
ครัวเรือน  
มีสถานที่
ส าหรับ
จัดท า
กิจกรรม
ต่าง ๆ  

ประชาชน
มีสถานที่
ในการจัด
กิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

5 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการ
ตัดเย็บเสื้อผ้า 

เพื่อให้

ผู้เรยีนน า

ความรู้และ

ทักษะที่ได้

จากการ

อบรมไปใช้

ในชีวิตจริง 

ฝึกอบรม

ประชาชน

ในพื้นที่ 

จ านวน 

30 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ 

ประชาชน
น าความรู้
และ
ทักษะที่
ได้จาก
การอบรม
ไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

ส านักปลัด 
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ตารางที่ 19 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี (ต่อ) 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการอบรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เพาะเห็ด
เศรษฐกิจและ
เห็ดสมุนไพร 

เพื่อให้

เกษตรกรมี

ความรู้ด้าน

วิชาชีพและใช้

เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์

ฝึกอบรม

ประชาชน

ในพื้นที่ 

จ านวน 40 

คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ 

ประชาชน
มีความรู้
ด้าน
วิชาชีพ
และใช้
เวลาว่าง
ให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

7 อุดหนุน
โครงการ
ยุทธศาสตร์
สระแก้วเมือง
แห่งความสุข 
ภายใต้ 4 ดี วถิี
พอเพียง 

เพื่อให้

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน/ชุมชน

น างบประมาณ

ไปขับเคลื่อน

ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์

จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่าย

ในการ

ขับเคลื่อน

ตาม

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

สระแก้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 1  ครั้ง ชุมชนมี
การ
พัฒนาไป
ในทิศทาง
ที่ดี 
กลายเป็น 
ชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านัก
ปลัด/
จังหวัด
สระแก้ว 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

 
3.4 ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

โครงการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์  
เนื่องจากกลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้า ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มเป็นสตรี ที่มีอายุมากกว่ า 50 ปีขึ้นไป 

ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากอายุที่เพ่ิมขึ้น และเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานานๆ 
ติดต่อกัน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่น การกดทับกล้ามเนื้อ การปวดเมื่อยร่างกาย การปวดหลัง ที่เริ่มเป็น
ปัญหาอย่างยิ่ง ท าให้การทอผ้าต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายได้ที่ลดลงตามมา จึงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เพ่ือจ าหน่ายและสร้างรายได้อีก
หนึ่งแนวทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 
4.1 สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย 

การศึกษาสรุปได้ว่า ครัวเรือนมีปัญหาการประกอบอาชีพจากปัญหาด้านสุขภาพ อันเกิดจากการนั่งทอผ้า
เป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกัน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่น การกดทับกล้ามเนื้อ การปวดเมื่อยร่างกาย การ
ปวดหลัง ที่เริ่มเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ท าให้การทอผ้าต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวน
ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงตามมา จึงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เพ่ือจ าหน่ายและ
สร้างรายได้อีกหนึ่งแนวทางเพ่ือทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการทอผ้า จึงมีความต้องการที่จะแสวงหาช่องทางใน
การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ จากความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาที่เป็นทุนของครัวเรือน
เป้าหมาย 

 
4.2 สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำยประชำรัฐที่เกี่ยวข้อง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน    
พันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

 มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ของครัวเรือน
เป้าหมายของชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ โดยพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ผ้ามัดย้อม ให้เอกลักษณ์และสวยงามเป็น
ที่นิยมของผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 
ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ อันเกิดจากการนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกัน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ
เช่น การกดทับกล้ามเนื้อ การปวดเมื่อยร่างกาย การปวดหลัง ที่เริ่มเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ท าให้การทอผ้าต้องใช้
ระยะเวลาเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงตามมา โดยหวังผล
ความส าเร็จคือ ครัวเรือนเป้าหมาย มีทักษะและความสามารถในการสร้างลวดลายผ้ามัดย้อมที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน มีสีสันสวยงาม และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน
เป้าหมาย นอกจากรายไดร้ับจากการทอผ้าขาวม้า  

 


