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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 7 ต้าบลตาหลังใน  อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 
 
รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 
2. อ.กนกวรรณ  ปุณณะตระกูล 
3. อ.จุรีมาศ  ดีอ ามาตย์ 
4. อ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย 
5. ดร.สินีนาถ  สุขทนารักษ์ 
6. อ.วีระศักดิ์  ศรีลารัตน์ 
 
ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ล้าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส้าคัญท่ีได้รับ 

1 สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน
เกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านทัพหลวง โดยใช้
เครื่องมือประวัติศาสตร์ชุมชน (Timeline) 

มีประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านไม่แน่ชัด  
- พ.ศ. 2511 เริ่มมีชาวบ้านเข้ามาถางป่าเพ่ือท า
มาหากินทางเกษตรกรรม  และเริ่มผู้คนเข้ามาจับ
จองท่ีดินท ามาหากินเพิ่มขึ้น   
พ.ศ. 2525  มีการจัดตั้งหมู่บ้านทัพหลวงขึ้น  โดย
มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายล้ า อ่อมพิสัย  และได้
ก่อตั้งโรงเรียนทัพหลวงขึ้น ในระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง 4    
พ.ศ. 2535 มีไฟฟ้าเข้ามา  
พ.ศ. 2538  มีถนนลาดยางเข้ามาใน 
พ.ศ. 2549  มีน้ าประปาหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2539 โรงเรียนทัพหลวงได้ขยายโอกาสรับ
นักเรียนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3    
พ.ศ. 2547 มีชาวบ้านนิมนต์หลวงตาบัว แก้วคง
มาอยู่ที่วัดทัพหลวง  ซึ่งเป็นพระท่ีคนทั่วไปศรัทธา
กราบไหว้    
พ.ศ. 2530 มีตั๊กแตนระบาดหนัก ท าลายต้นพืช
ของชาวบ้านเสียหาย  แ 
พ.ศ. 2528 และ 2554  ประสบภัยน้ าท่วม 
 พ.ศ. 2556  
มีการขุดลอกคลองเพ่ือป้องกันน้ าท่วม  
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ล้าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส้าคัญท่ีได้รับ 
 ปี พ.ศ. 2561 ชุมชนได้เข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามนโยบายของภาครัฐ   

2 สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน
เกี่ยวกบัอาชีพ รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี  
โดยใช้เครื่องมือปฏิทินชุมชน 

    ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมีดังนี้ 
- เดือนมกราคม ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่   
- เดือนมีนาคม  บุญกองข้าวเปลือก 
- เดือนเมษายน  บุญสงกรานต์ 
- เดือนพฤษภาคม ท าบุญกลางบ้าน, ประเพณี
บุญบั้งไฟประจ าปี 
- เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ประเพณีเข้าพรรษา   
- เดือนสิงหาคม  กิจกรรมวันแม่   
- เดือนกันยายน-ตุลาคม ประเพณีออกพรรษา 
- เดือนพฤศจิกายน ประเพณีวันลอยกระทง 
- เดือนธันวาคม จัดกิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปี 
     สว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  มีระยะเวลาการ
เพาะปลูกดังนี้ 
- ปลูกอ้อย ปลูกในเดือน มกราคม เก็บเกี่ยวใน
เดือนธันวาคม 
- ปลูกข้าวโพด ปลูกในเดือน มกราคม เก็บเกี่ยว
ในเดือนเมษายน  
- ปลูกข้าวนาปี ปลูกในเดือน พฤษภาคม เก็บ
เกี่ยวในเดือนธันวาคม-มกราคม                                        
- ปลูกข้าวนาปรัง ปลูกเดือน มกราคม เก็บเกี่ยว
เดือนเมษายน  
- ปลูกล าไย ปลูกในเดือน มกราคม ใช้เวลาประ
มาน 3 ปีถึงเก็บเก่ียวได้ เก็บเกี่ยวในเดือน 
สิงหาคม-กันยายน 
- ปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกหมุนเวียนกันไปให้
เหมาะสมตามฤดูกาลตลอดทั้งปี   

3 สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน
เกี่ยวกับปราชญ์ชุมชน  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
โดยใช้เครื่องมือท าเนียบผู้รู้   

- หมอขวัญ  1 คน 
- การถักโครเชต์  6 คน 
- การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ 1 คน 
- หมอเป่า 3 คน 
- การทอผ้าไหม 2 คน 
- การท าสวนพุทรา 3 รส  1 คน 
- การท าบายศรี 3 คน 
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ล้าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส้าคัญท่ีได้รับ 
- การท าสุ่มไก ่ 3 คน 
- ฝีพายล่องแก่ง  10 คน 
- การทอเสื่อกก  5 คน 
- การท าเครื่องดักสัตว์ สานแห ท าอ้ีจู้ ท ากรงดัก
นก  7 คน 
   ในหลายด้านที่ไม่มีผู้สืบทอด และองค์ความรู้
นั้นมีความน่าสนใจ เพ่ืออนุรักษ์ไม่ให้ภูมิรู้ต่าง
เลือนหายไป 

4 สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน
เกี่ยวกับด้านการเงินรายรับ-รายจ่าย ภาพรวม 
ของชุมชน โดยใช้เครื่องมือโอ่งชีวิต 

     รายรับน้อยกว่ารายจ่ายของชุมชนภาพรวม  
เมื่อวิเคราะห์พบว่า สวนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร 
และรับจ้างทั่วไป  รายได้เข้ามาเป็นช่วงๆ ไม่ใช่
รายรายประจ า   
     ส่ วนรายจ่ ายส่ วนใหญ่  ใช้ จ่ าย เกี่ ยวกับ
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น เ กี่ ย ว กั บ
เกษตรกรรมสูง เช่น ค่าเช่าที่ปลูกพืช ค่าเมล็ด
พันธุ์ค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ยสารเคมียาฆ่าแมลง 
ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต  ค่าใช้จ่ายในการน า
ผลผลิต ไปจ าหน่ าย  ค่ า เ งินกู้ เ พ่ื อลงทุน ใน
การเกษตร เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

ส่วนใหญ่มีภาวะหนี้สิน   โดยน ามาใช้
เ พ่ือประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนกู้ยืมมาเพ่ือใช้ช าระหนี้สิน   บางส่วน
เป็นการกู้เงินมาลงทุนเพ่ือการเกษตร  แหล่ง
สินเชื่อส่วนใหญ่ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมทรัพย์
หมู่บ้าน ฌาปนกิจสงเคราะห์ และหนี้นอกระบบ 
เป็นต้น    

5 เดินส ารวจสภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพ
สถานที่ส าคัญในชุมชน ตลอดจนเก็บข้อมูล  
โดยใช้เครื่องมือแผนที่เดินดิน 

- เขตพ้ืนที่บ้านทัพหลวง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3500 ไร่   
ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 19 ต.ตาหลังใน  อ.

วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 5 ต.ตาหลังใน  อ.วังน้ า

เย็น จ.สระแก้ว 
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 18 ต.ตาหลังใน  

อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
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ล้าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส้าคัญท่ีได้รับ 
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 27 ต.ทุ่งมหา

เจริญ  อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
- สภาพทางภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมี สภาพดิน
เป็นดินเหนียวปนลูกรัง ขาดความอุดมสมบูรณ์ 
- มีล าคลองที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
หลัก 1 สายคือ คลองพระสะทึง และมีคลองส่ง
น้ าพระสะทึง 1 สาย  เป็นสายหลักในการใช้
เกษตรกรรม 
- ถนนสายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนน
ลูกรังในซอยย่อยของหมู่บ้าน 
- มีการให้บริการไฟฟ้าทั่วถึง  และใช้น้ าปะปาเพ่ือ
กระจายน้ าจ านวน 2 แห่ง และมีบ่อบาดาล
จ านวน  2 แห่ง 
-  มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ ง  คือ 
โรงเรียนทัพหลวงทัพหลวง 
- ศาสนาสถานมี 2 แห่ง ได้แก่ วัดทัพหลวง  และ
ส านักสงฆ์เทพมงคล   
- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และรับจ้างทั่วไป 
- ปัญหาด้านอาชญากรรมต่างๆ อาทิ คนถูกฆ่า
ตาย และคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ 
วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสียทรัพย์) 
ไม่มี เนื่องจากอยู่กันมานาน คุ้นเคยกันและรักถิ่น
ฐาน 

6 ส ารวจบริบทชุมชนด้านอ่ืนๆ โดยพูดคุย การ
เดินส ารวจสภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพ
สถานที่ ส าคัญในชุมชน และใช้ เครื่ องมือ
แบบสอบถาม 
  

-มีประชากร จ านวน 806 คน  มีผู้พิการ 3 คน  
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มี 99 คน ได้รับการดูแล
จากครอบครัว  และไม่มีครัวเรือนยากจนตาม
เกณฑ์ จปฐ, 
- มีแหล่งรับซื้อผักสวนครัวจากพ่อค้าคนกลาง  
โดยจะมารับซื้อผักสวนครัวทุกวัน  เช่น กระเพรา 
โหระพา มะเขือเปราะ ถั่วฟักยาว ตะไคร้ ใบ
มะกรูด ข่า มะเขือพวง พริกใหญ่ แตงกวา พริก
ขี้หนู ฟักทอง เป็นต้น  ท าให้เกษตรมีรายได้
สม่ าเสมอ  และท าให้เกิดอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ
รับจ้างปลูก ตัดผัก เป็นการกระจายรายได้อีกทาง
หนึ่งของชุมชน 
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ล้าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส้าคัญท่ีได้รับ 
- ชุมชนได้ เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี  ในรูปแบบการท่องเที่ยวล่องแก่ง  
การท่องเที่ยวสวนพุทรา3รส  ศูนย์การเรียนรู้การ
ถักโครเชต์ และผลิตภัณฑ์อาหาร น้ าพริกเผา 
กล้วยฉาบรสบาบีคิว  แต่การด าเนินงานโครงการ
ยังไม่เข็มแข็งมากนัก  อยู่ในช่วงริเริ่มโครงการ  
ยังต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณและ
อุปกรณ์ ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อีกมาก 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
                 (ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา) 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรคหกรรมศาสตร ์

      วันเดือนปีที่รายงาน 2 มกราคม 2562 
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของบ้านทัพหลวง  
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 ด้วย “แผนที่เดินดิน” 
 

 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 ด้วย “ประวัติศาสตร์ชุมชน (Timeline)” 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 ด้วย “แบบสอบถาม” 
 

    
   

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 ด้วย “ปฏิทินชุมชน” 
 

    
 

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 ด้วย “โอ่งชีวิต” 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 ด้วย “ท้าเนียบผู้รู้” 
 

    
 

    


