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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เ ช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนา
โภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระ
ปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถ่ิน และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถ่ิน  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ซึ่งส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ ได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถ่ิน เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  

จากประเด็นดงักล่าวจึงมกีารศึกษาบรบิทและปัญหาของหมูท่ี่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบล
หนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ยากจน รายได้ของ
ครัวเรือนไมเ่พียงพอต่อการด ารงชีพ และขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางอาชีพ โอกาสในการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น ตลาดและวัตถุดิบ คณะผูจ้ัดท าโครงการภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงึไดส้ร้างเครอืข่ายนักพัฒนาและแกป้ัญหา
ชุมชนท้องถ่ิน จัดท าแผนพฒันาครัวเรือนในการแก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน และจัดท าโครงการหน้ากากผ้าทอมือปอ้งกันฝุ่น PM 2.5 บ้านภักดีแผ่นดิน เพื่อแก้ปญัหาของ
ชุมชนดังกล่าว เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้คนใน
ชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมคีวามเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ร่วมกบัการสง่เสรมิภูมิปญัญาท้องถ่ิน เพิ่มคุณค่าและมลูค่า เสริม
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เศรษฐกจิฐานรากในชุมชนใหม้ีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสูก่ารพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืน ส่งผลใหก้ลุม่เป้าหมายและชุมชนมีคณุภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
แบ่งตามระยะการด าเนินโครงการดังนี ้
 กำรด ำเนินกำรในระยะท่ี 1 
 1) เพื่อสร้างเครือข่ายนักพฒันาและแก้ปญัหาชุมชนท้องถ่ิน 
 2) เพื่อส ารวจข้อมลูและจัดท าฐานข้อมูลหมูบ่้าน  
 3) เพื่อจัดท าแผนพฒันาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิต
ชุมชน 
 กำรด ำเนินกำรในระยะท่ี 2 
 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการแปรรูปผ้าทอมือให้เป็นหน้ากากกันฝุ่นให้แก่
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน 

2) เพื่อพัฒนาอาชีพการแปรรูปผ้าทอมือให้เป็นหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
สามารถผลิตหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ได้ 100 ช้ิน 

3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 20% จากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแบบเดิม 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

กลุ่มเป้าหมายท าหน้ากากผ้าทอมือกันฝุ่น PM2.5 จ านวน 20 คน  
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

เดือน พฤศจิกายน - สิงหาคม 2562 
 
1.5 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 
 แบ่งตามระยะการด าเนินโครงการ 
 กำรด ำเนินกำรในระยะท่ี 1 
 เชิงปริมำณ 
 1) จ านวนเครือข่ายนักพฒันาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 1 กลุ่ม 
 2) ฐานข้อมูลของหมูบ่้านภักดีแผ่นดิน 
 3) แผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
 กำรด ำเนินกำรในระยะท่ี 2 

เชิงปริมำณ 
1) จ านวนคนที่เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 23 คน (ประชาชน 20 คน ทีมอาจารย์ 3 คน)  
2) จ านวนหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 100 ช้ิน 
3) รายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการขายหน้ากากผ้าทอมือกันฝุ่น PM 2.5 ของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น

ร้อยละ 20 
เชิงคุณภำพ   
1) ประชาชนในชุมชนต้องการเข้าร่วมโครงการเพิม่ขึ้นอย่างน้อย 1 ครัวเรือน 
2) กลุ่มอาชีพเป้าหมาย/กลุ่มอาชีพยังคงการผลิตหน้ากากผา้ทอมือกันฝุ่น PM 2.5 ต่อเนื่อง

อย่างน้อย 1 ป ี
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปของชุมชน 
 2.1.1. ประวัติหมู่บ้ำน 
 บ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่8 ต าบลหนองฝ้าย จังหวัดสระแก้ว เดิมบ้านภักดีแผ่นดิน ช่ือบ้าน
คลองเกลือ เป็นหมู่บ้านที่มีคลองต้นน้ า เหนือต้นน้ ามีดินโปร่งที่มีสัตว์ชอบลงมากินน้ า ชาวบ้านจึง
เรียกว่าคลองเกลือ ในอดีตบ้านภักดีแผ่นดินจัดว่าเป็นพื้นที่สีแดง เนื่องจากมีผู้หลงผิดเข้าร่วมกลุ่ม
คอมมิวนิสต์ เมื่อมีประกาศให้บุคคลที่หลงผิดเข้ามอบตัว และหลังจากนั้นเหตุการณ์จึงสงบลง 
 พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีประสงค์ ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ท า
กิน เพื่อเป็นแนวเขตไม่ให้ประชากรบุกรุก ท าลายป่าไม้  
 พ.ศ. 2528 มีพระราชด ารัสให้จัดสรรพื้นที่ขึ้นเป็นโครงการพระราชด าริ เริ่มวางผังหมู่บ้าน 
โดยมีหน่วยงานร่วมกันวางผัง 3 หน่วยงาน คือ 
  1. หน่วยงานทหารพัฒนา (ทหารเสือนวมินทราชินี) 
     2. กรมพฒันาที่ดิน 
     3. กรมป่าไม ้  
 พ.ศ. 2529 จัดสรรแบ่งปันในระบบ 7-7-1 คือเป็นที่นา 7 ไร่ ที่สวน 7 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่        
รวมเป็น 15 ไร่ต่อครัวเรือน จากนั้นจึงประกาศให้ชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ ในตอนนั้นมีจ านวน 150 
ครอบครัว โดยให้สิทธิเจ้าของเดิม เป็นอันดับแรก 
 พ.ศ. 2530 ได้เปิดหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ในสมัย ท่านจเด็จ อินสว่าง เป็นนายอ าเภอ
วัฒนานคร และท่านอารี วงศ์อาริยะ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วในสมัยนั้น ประชากรส่วนใหญ่
ย้ายถ่ินฐานมาจาก บ้านหนองหมากฝ้าย บ้านโคกสว่าง บ้านหนองน้ าใส บ้านใหม่ศรีจ าปา และอพยพ
มาจากภาคอีสาน 
ตำรำงท่ี 2.1 ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน 

2525 2528 2529 2530 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จพ ร ะ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มี
ประสงค์ ให้พื้นที่แห่ง น้ี
เป็นพื้นที่ท ากิน 

   

 มีพระราชด ารัสให้จัดสรร
พื้ นที่ ขึ้ น เป็นโครงการ
พระราชด าริ เริ่มวางผัง
หมู่บ้าน 

  

  จัดสรรแบ่งปันในระบบ 
7-7-1 คือเป็นที่นา 7 ไร่ 
ที่สวน 7 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1 
ไร่        รวมเป็น 15 ไร่
ต่อครัวเรือน 

 

   ได้เปิดหมู่บ้านอย่างเป็น
ทางการ 
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2.1.2 ประวัติบุคคลส ำคัญ 
ประวัติบคุคลส ำคัญ 

นำยค ำตัน ชมเทียม (อดตีผู้ใหญบ่้ำน บ้ำนภกัดีแผน่ดนิ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ประวัติบุคคลส าคัญ

พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555

 
 พ.ศ. 2551 

วันเกิด 3 มีนาคม 2495 
  - สมรสกับ นางบัวไข สว่างเทียม 
  - มีบุตร 5 คน ได้แก่ 
  1) นางวิไล ชมเทียม   อายุ 48 ป ี
  2) นางสุดใจ ชมเทียม อายุ 36 ป ี
  3) นางรัตนา ชมเทียม อายุ 31 ป ี
  4) นายชมรม ชมเทียม อายุ 25 ป ี
  5) นายพนม ชมเทียม อายุ 21 ป ี
  -อาศัยอยู่บ้านหนองหมากฝ้าย 

ย้ าย เ ข้ ามาอยู่ที่
บ้านภักดีแผ่นดิน 

-รับต าแหน่งผู้ใหญ่ 
บ้ าน ภักดี แผ่ นดิน
สมัยแรก 
-ได้รับรางวัลผู้ใหญ่ 
บ้านดีเด่น 
 

-รับต าแหน่งผู้ใหญ่ 
บ้ า น ภักดี แผ่ นดิน
สมัยที่สอง 

-ได้รับรางวัลผู้ใหญ่ 
บ้านดีเด่น 

ได้รับรางวัลผู้ใหญ่ 
บ้านดีเด่น 

เกษียณอายุราชการ 
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2.1.3 ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของหมู่บ้ำน 
 บริเวณอาณาเขตของบ้านภักดีแผ่นดินติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดกับอ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ติดกับบ้านโคกสว่าง ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร ทิศ
ตะวันออกติดกับบ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร และทิศตะวันตกติดกับบ้านคลองคันโท 
ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของหมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เปน็
พื้นที่ราบเชิงเขา ด้านทิศเหนือเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งต้น
น้ าร าธาร ในส่วนของดินเป็นดินร่วนปนทราย คนในพื้นที่นิยมท าการเกษตร ได้แก่ ปลูกมันส าปะหลัง 
ปลูกอ้อย ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ รถโดยสารประจ าหมู่บ้าน และ
รถจักรยานยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และเดินทางเข้าไปในตัว
จังหวัดหรือตัวอ าเภอวัฒนานคร โดยบ้านภักดีแผ่นดินมีระยะทางห่างจากตัวอ าเภอวัฒนานคร
ประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก แต่จะมีปัญหาต้องขับอย่างระมัดระวังเนื่องจาก
ถนนทางที่ไปตัวอ าเภอมีรถบรรทุกอ้อย มันส าปะหลังว่ิงผ่านตลอดเวลาจึงมีปัญหาอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ง่าย 

อำณำเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดกับอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา   
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านโคกสว่าง ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร  
ทิศตะวันออก  ติดกับบ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร  
ทิศใต ้  ติดกับบ้านคลองคันโท ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร 

2.2 ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิทยำ 
 2.2.1 สภำพทำงภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นทีร่าบลุ่มสลบักบัที่ราบสงูเชิงเขา ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมกบัการท า
เกษตรกรรมท าสวน ท าไร่ ท านา และเลี้ยงสัตว์ 

 สภำพภูมิอำกำศ 
 ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน 

แหล่งน ้ำธรรมชำต ิ
  ล าน้ า, ล าห้วย มจี านวน 15 สาย 
   1) คลองมะเฟือง     อยู่ในเขตหมูท่ี่ 5      บ้านหนองหมากฝ้าย  
  2) คลองอีโสม      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 2   บ้านโคกสว่าง 
   3) คลองพระปรง   อยู่ในเขตหมูท่ี่ 4   บ้านท่าช้างและหมูท่ี่ 5  
บ้านหนองหมากฝ้าย และหมูท่ี่ 3 บ้านใหม่ศรจี าปาทอง 
   4) คลองเกลือ      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 8      บ้านภักดีแผ่นดิน และ    
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
   5) คลองคันโท      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 1      บ้านคลองคันโท 
   6) คลองตะลุ      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 1      บ้านคลองคันโท 
   7) คลองเตย      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 5      บ้านหนองหมากฝ้าย 
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   8) คลองไก่ฟ้า      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 2      บ้านโคกสว่าง 
   9) ล าห้วยคง     อยู่ในเขตหมูท่ี่ 5      บ้านหนองหมากฝ้าย 
   10) ห้วยเตย      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 5      บ้านหนองหมากฝ้าย 
   11) ห้วยทราย      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 4      บ้านท่าช้าง 
   12) ห้วยยาง      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 4      บ้านท่าช้าง 

13) ห้วยดง     อยู่ในเขตหมูท่ี่ 5      บ้านหนองหมากฝ้าย 
   14) ห้วยมะพูด     อยู่ในเขตหมูท่ี่ 8      บ้านภักดีแผ่นดิน 
   15) ห้วยเกลือ     อยู่ในเขตหมูท่ี่ 8      บ้านภักดีแผ่นดิน 

บึง,หนองและอื่นๆ จ านวน 4 แห่ง 
   1) หนองผักกระเฉด  อยู่ในเขตหมูท่ี่ 4    บ้านท่าช้าง 
   2) หนองตาคง      อยู่ในเขตหมูท่ี่ 5    บ้านหนองหมากฝ้าย 
   3) หนองใหม่ศรจี าปา อยู่ในเขตหมูท่ี่ 3   บ้านใหม่ศรีจ าปา 
  4) หนองไทย  อยู่ในเขตหมูท่ี่ 4    บ้านหนองไทย 
2.3 ข้อมูลสภำพพ้ืนฐำนด้ำนเกษตรกรรม กำรปลูกพืช กำรใช้แรงงำน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้ายประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก เช่น ท าไรม่ันส าปะหลัง ไร่ออ้ย ท านาตามฤดูกาล และท าผลไมบ้้างเป็นส่วนน้อย อีกทั้งยงัมี
การเลี้ยงสัตว์เช่น โค กระบือ ไก่ สกุรด้วย 

ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
 จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามการ
เลี้ยงสัตว์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่มากที่สุด ร้อยละ 66.1 รองลงมาคือ สุนัข ร้อยละ 
63.7 น้อยที่สุดคือห่าน ร้อยละ 0.8 ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตำรำงท่ี 2.2 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามการเลี้ยงสัตว์ 

การเลี้ยงสัตว์ จ านวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ 16   12.9 
ควาย 14 11.3 
วัว 23 18.5 
เป็ด 11 8.9 
ไก่ 82 66.1 
สุนัข 79 63.7 
ห่าน 1 0.8 
แมว 23 18.5 

รวม  100.0 
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จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามการ
ก าจัดมูลสัตว์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการก าจัดมูลสัตว์โดยการท าปุ๋ยมากที่สุด  ร้อยละ 71.1 
รองลงมาคือ ไม่มีการก าจัด ร้อยละ 19.4 น้อยที่สุดคือขาย ร้อยละ 1.6 ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
 
ตำรำงท่ี 2.3 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามการก าจัดมลูสัตว์ 

การก าจัดมูลสัตว์ จ านวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่มีการก าจัด 24 19.4 
ฝังกลบ 10 8.1 
ท าปุ๋ย 88 71.0 
ขาย 2 1.6 

รวม  100.0 
 
2.4 ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 หมู่บ้านภักดีแผ่นดินมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 228 หลังคาเรือน และมีจ านวนประชากร
ทั้งหมด 951 คน เป็นเพศชายจ านวน 494 คน เพศหญิงจ านวน 457 คน (ตารางที่ 2.4) 
 

ตำรำงท่ี 2.4 ประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2561 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มอำยุ (ปี) 
ประชำกร 

รวม (คน) ชำย หญิง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1 ป ี 5 0.5 5 0.5 10 
1-4 ป ี 33 3.5 16 1.7 49 
5-9 ป ี 36 3.9 21 2.2 57 
10-14 ป ี 40 4.2 28 3.0 68 
15-19 ป ี 39 4.1 40 4.2 79 
20-24 ป ี 32 3.4 37 3.9 69 
25-29 ป ี 52 5.5 42 4.4 94 
30-34 ป ี 32 3.4 35 3.7 67 
35-39 ป ี 33 3.5 38 4.0 71 
40-44 ป ี 43 4.5 45 4.7 88 
45-49 ป ี 41 4.3 34 3.6 75 
50-54 ป ี 38 4.0 32 3.4 70 
55-59 ป ี 26 2.7 20 2.1 46 
60-64 ป ี 13 1.3 19 2.0 32 
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กลุ่มอำยุ (ปี) 
ประชำกร 

รวม (คน) ชำย หญิง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

65-69 ป ี 9 1.0 15 1.5 24 
70-74 ป ี 8 0.8 13 1.3 21 
75-79 ป ี 5 0.5 8 0.9 13 
80-84 ป ี 3 0.3 6 0.6 9 
85 ปีข้ึนไป 6 0.6 3 0.3 9 
รวม 494 52 457 48 951 

                ที่มำ : จากการส ารวจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ศรีจ าปา ปี 2561 
 

 
 

             ที่มำ: องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย เดือนพฤษภา 2560 
  รูปท่ี 2 จ านวนประชากรบ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว     
 
2.5 ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 

2.5.1 กำรคมนำคม 
  การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอวัฒนานคร ใช้เส้นทางคมนาคมถนนสายชนบท 

แซร์ออ-วัฒนานคร ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยางทางหลวง สายคลองน้ าเขียว-แซร์ออ 
 - ถนนลาดยาง รพช. สายซับนกแก้ว-ห้วยชัน 
  - ถนนลาดยาง รพช. สายหนองหมากฝ้าย-หนองหมากฝ้าย 
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 2.5.1 กำรประปำ 
   ประปาหมูบ่้าน หมูท่ี1่-8 ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 2.5.2 กำรโทรคมนำคม 
    ที่ท าการไปรษณีย์  1 แห่ง 
   ตู้โทรศัพทส์าธารณะ  10 แห่ง 
  2.5.3 กำรไฟฟ้ำ 
   การใช้ไฟฟ้ามีใช้ทุกหมู่บ้านภายในต าบลหนองหมากฝ้าย 

 
ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามการ

เข้าถึงการสื่อสารทางอินเตอรเ์น็ตพบว่า กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มกีารเข้าถึงการสื่อสารทางอินเตอรเ์น็ต
ที่สะดวกมากทีสุ่ด ร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ ไม่สะดวก ร้อยละ 35.5 ดังแสดงในตารางที่ 2.5 
 
ตำรำงท่ี 2.5 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามการเข้าถึงการสื่อสารทางอินเตอรเ์น็ต 

การเข้าถึงการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่สะดวก 44 35.5 
สะดวก 80 64.5 

รวม  100.0 
 
2.6 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีจ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
  โรงเรียนวัดพุทธิสาร  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  193 คน 
  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจ าปาทอง จ านวนนักเรียนทั้งหมด 72   คน 
  โรงเรียนบ้านท่าช้าง  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 132  คน 
  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 103   คน 
  ศูนย์เด็กเล็กจ านวน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 73    คน 
        รวม 573     คน 
 
2.7 ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 

สถานบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ศรีจ าปา ให้บริการใน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
แต่ในบางครั้ง ถ้าประชาชนมีก าลังทรัพย์ และมียานพาหนะก็เลือกทีจ่ะไปรบับริการที่คลนิิกในตัวเมอืง
วัฒนานคร เนื่องจากมีการบริการที่รวดเร็วและมีแพทย์ที่เพียงพอ ส่วนผู้ที่เจ็บป่วยรุนแรงหรือต้อง
ได้รับการส่งต่อจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานคร นอกจากนี้ยังมีทางเลือกของคนในชุมชน 
คือ การรับประทานยาสมุนไพร และยาหม้อ 
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โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ศรีจ าปามีเจ้าหน้าที่ประจ า รพสต. จ านวน 4 คน 
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ศรีจ าปา 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
1 คน  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน  รายช่ือดังต่อไปนี้ 
 นายสุชาติ  จันทร์คุณ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 นางสาวชลธิชา   สมัยกุล  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางดาวเรือง  สายทอง  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
 นางสาวเอมิกา  พรมศิริ  ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

ข้อมูลด้ำนสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
 จ านวนผู้มีสิทธิต่างๆ จ าแนกตามสิทธิ (ผู้ที่มีชีวิตอยู่ และบัตรยังไม่หมดอายุ) ของประชากร
บ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8  
 
ตำรำงท่ี 2.6 สิทธิการรักษาพยาบาล หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิกำรรักษำ จ ำนวน (คน) 
ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 
ทหารผ่านศึก  1 
ประกันสังคม 9 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 353 
ทหารเกณฑ์ 1 
บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุข 1 
ผู้พิการ 18 
ทหารผ่านศึก ช้ัน 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทาน 7 
พระภิกษุ สามเณร  5 
ผู้สูงอายุ 67 
ประกันสังคม/ทหารผ่านศึก 1 
เด็ก 0-12 ป ี 150 
รวม 624 
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ข้อมูลอันดับโรคท่ีป่วยสูงสุดย้อนหลัง 
  อันดับของโรคที่ป่วยสูงสุดระหว่างวันที่  1 มกราคม 2557 – 31 มกราคม 2561 ณ . 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ศรีจ าปา 
 
ตำรำงท่ี 2.7 ข้อมูลอันดับโรคที่ป่วยสูงสุดหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 

 
ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังย้อนหลัง  
 จ านวนผู้ป่วยโรคเรือ้รงั จ าแนกรายโรค บ้านภักดีแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 
31 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ศรจี าปา 
ตำรำงท่ี 2.8 ข้อมูลผูป้่วยโรคเรื้อรัง 
 

ชื่อโรค ชำย หญิง รวม 
ข้อเข่าเสื่อม 0 1 1 
ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของต่อมไร้ทอ่ 0 1 1 
ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิไมร่ะบรุายละเอียด 1 1 2 
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 6 25 31 
วัณโรค 1 0 1 
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน 0 1 1 
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน 1 1 2 
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซอ้น 3 3 6 
เบาหวานที่ไมร่ะบุรายละเอียด 1 1 2 
เบาหวานที่ไมร่ะบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซอ้น 0 16 17 
โรคหลอดเลือดสมองแบบอื่นในโรคทีจ่ าแนกไว้ที่อื่น 0 1 1 
รวม (นับทุกคน ทุกโรคเรื้อรังท่ีเป็น) 14 51 65 
รวมจ ำนวนคนจริง (1 คนเป็นมำกกว่ำ 1 โรคเรื้อรังนับ 1 
คนเท่ำน้ัน) 

12 41 58 

ล ำดับ ชื่อโรค จ ำนวนครั้ง ชำย หญิง 
1 Acute nasopharyngitis (Common cold) 361 136 225 
2 Acute pharyngitis, unspecified 315 124 191 
3 Gastritis,unspecified 164 44 120 
4 อ่อนเพลียหรือไม่มีแรง 159 93 66 
5 Myositis 131 73 58 
6 วิงเวียน 106 37 69 
7 Other and unspecified gastroenteritis and colitis 94 45 49 
8 ผื่น 85 30 55 
9 Acute tonsillitis, unspecified 68 19 49 
10 Myositis, unspecified Lower leg 51 33 18 
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 ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามการมี

โรคประจ าตัวพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวมากที่สุด ร้อยละ 68.6 รองลงมาคือมีโรค
ประจ าตัว ร้อยละ 31.4 ดังแสดงในตารางที่ 2.9 

 

ตำรำงท่ี 2.9 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามการมีโรคประจ าตัว 

กำรมีโรคประจ ำตัว จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่มี 144 68.6 
ม ี 66 31.4 

รวม  100.0 
 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามโรค

ประจ าตัวพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดมากที่สุด ร้อยละ 6.2 รองลงมา
คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 4.3 น้อยที่สุดคือโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต ผื่นคัน/ลมพิษ ลมบ้าหมู 
ภูมิแพ ้หอบหืด แผลในกระเพาะอาหาร และโรคผิวหนังร้อยละ 0.5 ดังแสดงในตารางที่ 2.10 
 
ตำรำงท่ี 2.10 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามโรคประจ าตัว 

โรคประจ ำตัว 
จ ำนวน 

 (n = 210) ร้อยละ 

ความดันโลหิตสูง 40 4.3 
ไขมันในเส้นเลือด 13 6.2 
เบาหวาน 19 9.0 
หัวใจและหลอดเลือด 3 1.4 
อัมพฤษ/อัมพาต 1 0.5 
กระเพาะอาหาร 2 1.0 
ผื่นคัน/ลมพิษ 1 0.5 
ลมชัก 1 0.5 
ภูมิแพ ้ 1 0.5 
กระดูกทับเส้น 2 1.0 
หอบหืด 1 0.5 
โลหิตจาง 4 1.9 
แผลในกระเพาะอาหาร 1 0.5 
ผิวหนัง 1 0.5 

รวม   
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จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามการ
เจ็บป่วยภายใน 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดมากที่สุด ร้อยละ 
29.0รองลงมาคือ โรคอุจจาระร่วง ร้อยละ 14.8 น้อยที่สุดคือ ตาแดง ไทรอยด์ และภูมิแพ้ ร้อยละ 0.5 
ดังแสดงในตารางที่ 2.11 
 
ตำรำงท่ี 2.11 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร       
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามการเจบ็ป่วยภายใน 3 เดือน 

การเจ็บป่วยภายใน 3 เดือน จ านวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไข้หวัด 61 29.0 
กระเพาะอาหาร 12 5.7 
ตาแดง 1 0.5 
ไข้เลือดออก 5 2.4 
อุจจาระร่วง 31 14.8 
ไข้มาลาเลีย 2 1.0 
กล้ามเนื้ออักเสบ 10 4.8 
หอบหืด 2 1.0 
ผืนคัน 4 1.9 
ความผิดปกติของตอ่มไทรอยด์ 1 0.5 
ความผิดปกติของตอ่มทอมซลิ 5 2.4 
ภูมิแพ ้ 1 0.5 

รวม   
 
ข้อมูลด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรมสุขภำพ                                           

          จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 
จ าแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางสุขภาพด้านการ
ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายมากที่สุดคือ เป็นประจ า (ร้อยละ 76.7) โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68±0.625 รองลงมาคือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการท างานมากที่สุด    คือ 
เป็นประจ า (ร้อยละ42.4) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68±0.625 และน้อยที่สุดคือ การเดินทางไปรับ
บริการทางการแพทย์ตามนัดมากทีสุ่ดคือ ไม่เคย (ร้อยละ 94.8) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.12±0.545 ดัง
แสดงในตารางที่ 2.12 
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ตำรำงท่ี 2.12 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ จ ำนวน/ร้อยละ 
ไม่เคย นำนๆ

ครั้ง 
ค่อนข้ำง

บ่อย 
เป็น

ประจ ำ 
Mean±S.D. 

1. การล้างมือใหส้ะอาดกอ่น
รับประทานอาหารและหลงัขับถ่าย 

0 
(0) 

18 
(8.6) 

31 
(14.8) 

161 
(76.7) 

2.68±0.625 

2. การใช้ช้อนกลางในการ
รับประทานอาหาร 

20 
(9.5) 

79 
(37.6) 

33 
(15.7) 

78 
(37.1) 

1.80±1.047 

3. การสูบบหุรี่ (รวมถึงยาเส้น ยาสบู) 151 
(71.9) 

7 
(3.3) 

11 
(5.2) 

41 
(19.5) 

0.72±1.218 

4. การดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึง
เหล้า/เบียร/์ ยาดอง) 

94 
(44.8) 

83 
(39.5) 

25 
(11.9) 

8 
(3.8) 

0.75±0.811 

5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตร 

73 
(34.8) 

67 
(31.9) 

21 
(10.0) 

49 
(23.3) 

1.22±1.157 

6. การออกก าลังกาย (รวมถึง การ
ออกแรง/ท างานบ้าน/เล่นกีฬา) วัน
ละ 30 นาที 

14 
(6.7) 

78 
(37.1) 

58 
(27.6) 

60 
(28.6) 

1.78±0.938 

7. การรับประทานอาหารสุกๆ 
ดิบๆ     

75 
(35.7) 

117 
(55.7) 

14 
(6.7) 

4 
(1.9) 

0.75±0.662 

8. การรับประทานอาหาร ไขมันสงู  
(ของทอด /เนื้อติดมัน ฯลฯ) 

12 
(5.7) 

151 
(71.9) 

41 
(19.5) 

6 
(2.9) 

1.20±0.575 

9. การรับประทานอาหารหมักดอง 13 
(6.2) 

163 
(77.6) 

28 
(13.3) 

6 
(2.9) 

1.13±0.543 

10. การดื่มน้ าหวานหรือน้ าอัดลม 7 
(3.3) 

125 
(59.5) 

64 
(30.5) 

14 
(6.7) 

1.40±0.666 

11. การรับประทานอาหารรสหวาน
จัด 

46 
(21.9) 

126 
(60.0) 

34 
(16.2) 

4 
(1.9) 

0.98±0.677 

12. การรับประทานอาหารรสเค็มจัด 52 
(24.8) 

124 
(59.0) 

30 
(14.3) 

4 
(1.9) 

0.93±0.681 

13. การรับประทานอาหารรสเผ็ดจดั 42 
(20.0) 

120 
(57.1) 

38 
(18.1) 

10 
(4.8) 

1.08±0.754 
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ตำรำงท่ี 2.12 จ านวน และรอยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ (ต่อ) 

พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ จ ำนวน/ร้อยละ 
ไม่เคย นำนๆ

ครั้ง 
ค่อนข้ำง

บ่อย 
เป็น

ประจ ำ 
Mean±S.D. 

14.ขับข่ีรถจักยานยนต์ไมส่วม
หมวกกันน็อก 

51 
(24.3) 

130 
(61.9) 

21 
(10.0) 

8 
(3.8) 

0.93±0.702 

15. การรับประทานอาหารทีม่ีกะทิ
เป็นส่วนประกอบ 

62 
(29.5) 

68 
(32.4) 

33 
(15.7) 

47 
(22.4) 

 

1.31±1.122 

16. การรับประทานอาหาร
ส าเร็จรูป 

13 
(6.2) 

155 
(73.8) 

38 
(18.1) 

4 
(1.9) 

1.16±0.544 

17. มีการป้องกันการตั้งครรภ์และ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
(ถุงยางอนามัย ยาคุมก าเนิด) 

19 
(9.0) 

157 
(74.8) 

27 
(12.9) 

7 
(3.3.0) 

1.10±0.586 

18. พฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติด 92 
(43.8) 

18 
(8.6) 

9 
(4.3) 

91 
(43.3) 

1.47±1.415 

19. การเดินทางไปรบับริการทาง
การแพทย์ตามนัด 

199 
(94.8) 

3 
(1.4) 

2 
(1.0) 

6 
(2.9) 

0.12±0.545 

20. การเดินทางไปรบับริการทาง
การแพทย์ตามนัด 

80 
(38.1) 

56 
(26.7) 

17 
(8.1) 

57 
(27.1) 

1.24±1.223 

21. การซื้อยาชุดมารบัประทานเอง 92 
(43.8) 

102 
(48.6) 

11 
(5.2) 

5 
(2.4) 

0.66±0.688 

22. การสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันใน
การท างาน 

34 
(16.2) 

47 
(22.4) 

40 
(19.0) 

89 
(42.4) 

1.88±1.134 

23. รู้สึกกระวนกระวาย 
กระสับกระส่าย 

91 
(43.3) 

102 
(48.6) 

15 
(7.1) 

2 
(1.0) 

0.66±0.654 

24. หลับยากหรอืหลับๆ ตื่นๆ หรอื
หลบัมากไป 

76 
(36.2) 

106 
(50.5) 

21 
(10.0) 

7 
(3.3) 

0.80±0.748 

25. ไม่อยากพบปะพูดคุยกับคนอื่น 126 
(60.0) 

75 
(35.7) 

4 
(1.9) 

5 
(2.4) 

0.47±0.657 
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 จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตาม
วิธีการรักษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกไปรับบริการโรงพยาบาลของรัฐมากที่สุด ร้อยละ 55.7 
รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 26.7 น้อยที่สุดคือ โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 
0.5 ดังแสดงในตารางที่ 2.13 
 
ตำรำงท่ี 2.13 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามสถานบริการสุขภาพ 

สถำนบริกำรสุขภำพ จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

โรงพยาบาลของรัฐ 117 55.7 
โรงพยาบาลเอกชน 1 0.5 
ซื้อยารบัประทานเอง 13 6.2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 56 26.7 
คลินิก 23 11.0 

รวม  100.0 
 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามสิทธิ

การรักษาพยาบาลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากที่สุด ร้อยละ 88.1 
รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 6.7 น้อยที่สุดคือ สิทธิข้าราชการ และสิทธิคนพิการ ร้อยละ 
1.4 ดังแสดงในตารางที่ 2.14 

 

ตำรำงท่ี 2.14 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร       
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามสทิธิการรักษาพยาบาล 

สิทธิกำรรักษำพยำบำล จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 185 88.1 
สิทธิประกันสังคม 14 6.7 
สิทธิข้าราชการ 3 1.4 
สิทธิผูสู้งอายุ 5 2.4 
สิทธิคนพิการ 3 1.4 

รวม  100.0 
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ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตาม

ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะทีอ่ยู่อาศัยคงทนถาวรมากที่สุด ร้อยละ 
95.2 รองลงมาไม่คงทนถาวร ร้อยละ 4.8 ดังแสดงในตารางที่ 2.15 
 
ตำรำงท่ี 2.15 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย 

ลักษณะท่ีอยู่อำศัย จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่คงทนถาวร 6 4.8 
คงทนถาวร 118 95.2 

รวม  100.0 
 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามน้ า

อุปโภค บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีน้ าอุปโภค บริโภคเพียงพอมากที่สุด  ร้อยละ 87.1 
รองลงมาไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.9 ดังแสดงในตารางที่ 2.16 

 

ตำรำงท่ี 2.16 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามน้ าอุปโภค บริโภค 

น้ ำอุปโภค บริโภค จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่เพียงพอ 16 12.9 
เพียงพอ 108 87.1 

รวม  100.0 
 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามน้ าที่

ใช้บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีน้ าใช้น้ าฝนในการบริโภคมากที่สุด ร้อยละ 82.3 รองลงมาคือ 
น้ าถัง 20 ลิตร ร้อยละ 46.0 น้อยที่สุดคือตู้น้ าหยอดเหรียญ ร้อยละ 0.8 ดังแสดงในตารางที่ 2.17 
 
ตำรำงท่ี 2.17 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามน้ าที่ใช้บรโิภค  

น้ ำท่ีใช้น้ ำบริโภค  จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

น้ าบรรจุขวด 11 8.9 
น้ าถัง 20 ลิตร 57 46.0 
น้ าฝน 102 82.3 
ตู้น้ าหยอดเหรียญ 1 0.8 
น้ าจากเครือ่งกรองน้ า 2 1.6 
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น้ ำท่ีใช้น้ ำบริโภค  จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

น้ าประปา 33 26.6 
รวม  100.0 

 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตาม

ห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะมากที่สุด ร้อยละ 98.4 
รองลงมาไม่มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 1.6 ดังแสดงในตารางที่ 2.18 
 
ตำรำงท่ี 2.18 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ 

ห้องน้ ำท่ีถูกสุขลักษณะ จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่มี 2 1.6 
ม ี 122 98.4 

รวม  100.0 
 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามการ

จ าแนกขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจ าแนกขยะโดยการเผามากที่สุด ร้อยละ 100.0 ดัง
แสดงในตารางที่ 2.19 
 
ตำรำงท่ี 2.19 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามการจ าแนกขยะ  

กำรจ ำแนกขยะ จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

เผา 124 100.0 
รวม  100.0 

จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามสัตว์
น าโรคพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบสัตว์น าโรคคือยุงมากที่สุด ร้อยละ 84.7 รองลงมาคือ แมลงวัน 
ร้อยละ 67.7 น้อยที่สุดคือไม่พบสัตว์น าโรค ร้อยละ 4.8 ดังแสดงในตารางที่ 2.20 
 
ตำรำงท่ี 2.20 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามสัตว์น าโรค 

สัตว์น ำโรค จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

หน ู 67 54.0 
แมลงวัน 84 67.7 
แมลงสาป 68 54.8 
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สัตว์น ำโรค จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ยุง 115 84.7 
ไม่พบสัตว์น าโรค 6 4.8 

รวม  100.0 
 
2.8 ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 

  ประชาชนหมูบ่้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 นับถือศาสนาพุทธเปน็ส่วนใหญ่ มีกจิกรรมที่แสดงให้
เห็นว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยวัดในบริเวณพืน้ที่มีดังนี้ 

2.8.1 วัด จ ำนวน 5 แห่ง 
 1) วัดพุทธิสาร หมูท่ี่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
  2) วัดบ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน  
  3) วัดบ้านคลองคันโท 
  4) วัดบ้านท่าช้าง 
  5) วัดบ้านใหม่ศรีจ าปา 

2.8.2 ส ำนักสงฆ์  จ ำนวน  1 แห่ง  
  1) ส านักสงฆ์บ้านหนองไทย 

2.8.3 สถำนธรรม  จ ำนวน  1 แห่ง 
  1) ธรรมสถาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย 
 

2.9 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้ายประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก เช่น ท าไรม่ันส าปะหลัง ไร่ออ้ย ท านาตามฤดูกาล และท าผลไมบ้้างเป็นส่วนน้อย อีกทั้งยงัมี
การเลี้ยงสัตว์เช่น โค กระบือ ไก่ สกุรด้วย 
 กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบกำร 
 กลุ่มทอผ้าบ้านภักดีแผ่นดิน 
 กลุ่มทอผ้าบ้านภักดีแผ่นดิน หมูท่ี่ ๘ ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัด
สระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน เช่น จงัหวัดบรุีรมัย์ นครราชสีมา และกาฬสินธ์ุ ได้ย้ายถ่ินฐานมาภาค
ตะวันออก แต่ยังคงมีการทอผ้าใช้เองอยู่ โดยเฉพาะคนภูไท (จังหวัดกาฬสินธ์ุ) จากรุ่นสูรุ่่น ทางปู่ย่า
ตายายกลัวจะสูญหาย คนในชุมชนได้รวมตัวจับกลุม่กันข้ึนมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาสานต่อ
จากปู่ย่าตายาย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลงัใหรู้้วิธีการและข้ันตอนต่างๆซึ่งทางบรรพบรุุษ ใช้ฝ้ายมาเป็น
วัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจะท าใหส้ีตกและขาดง่าย 

ทางกลุ่มจงึได้คิดค้นทดลองเอาเส้นด้ายใยประดิษฐผ์ลิต ผลตอบรบั คือ สีไม่ตก ไม่หด และ
คงทน ต่อมาทางองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย และหน่วยงานภาครัฐ ได้เห็นผลงานจึงได้
สนับสนุนงบประมาณมาเมื่อปี ๒๕๕๒ ทางกลุ่มได้ด าเนินการเรื่อยมาจนถึงปจัจบุัน 
  



20 
 

ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามระดบั

การศึกษาพบว่า กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 36.7 รองลงมา
คือเกษตรกร ร้อยละ 30.5 น้อยที่สุดคือ นักเรียนนักศึกษา รอ้ยละ 9.0 ดังแสดงในตารางที่ 2.21 

 

ตำรำงท่ี 2.21 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามการประกอบอาชีพ 

กำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 30 14.3 
นักเรียน/นักศึกษา 19 9.0 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 4.3 
รับจ้างทั่วไป 77 36.7 
ค้าขาย 11 5.2 
เกษตรกร 64 30.5 

รวม  100.0 
จากการส ารวจจ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จ าแนกตามรายได้

ต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 1-5,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 50.5 
รองลงมาคือ 5.001-10,000 บาท ร้อยละ 30.5 น้อยที่สุดคือ 20,001-25,000 และ 25,001-30,000 
ร้อยละ 0.5 ดังแสดงในตารางที่ 2.22 

 

ตำรำงท่ี 2.22 จ านวน และร้อยละของประชากรหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืน 

รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน 
 (n = 210) 

ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 28 13.3 
1-5,000 106 50.5 
5,001-10,000 64 30.5 
10,001-15,000 8 3.8 
15,001-20,000 2 1.0 
20,001-25,000 1 0.5 
25,001-30,000 1 0.5 

รวม  100.0 
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2.10 ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 
 หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน มีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริที่ได้ท าในพื้นที่คือโครงการ
อ่างเกบ็น้ าคลองเกลือ ซึง่มรีายละเอียดของโครงการดังนี้ 
 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองเกลืออันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัด
สระแก้ว 
 ควำมเป็นมำ 
 เมื่อปี  2520-2521  บริเวณพื้นทีร่าบเชิงเขาบรรทัด ในเขตอ าเภอนาดี อ าเภอกบินทรบ์ุรี 
จังหวัดปราจีนบรุี และอ าเภอเมือง อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเขต
รอยต่อ  4  จังหวัดคือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรรีัมย์ 
เป็นพื้นทีท่ี่มปีัญหาต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
          1.  พื้นที่ที่เคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบรูณ์ ได้ถูกราษฎรบุกรุก แผ้วถาง เพื่อปลกูพืช
ไร่เป็นจ านวนมาก จนท าให้พื้นทีบ่รเิวณนี้ กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจนสิ้นสภาพป่า ดินขาดความอุดม
สมบรูณ์ และขาดแคลนน้ า เพื่อการเกษตร และการเพาะปลกู 
          2.  ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิต์ ได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้เปน็ที่ตั้งฐานปฏิบัตกิารทีจ่ะแยกประเทศไทย
เป็นสาธารณรัฐอินโดจีน โดยอาศัยแนวสันเขาบรรทัด อันเปน็เทือกเขาเช่ือมติดต่อกบัสาธารณรัฐ
กัมพูชาประชาธิปไตย ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ประชาชนและพื้นทีบ่รเิวณนี้ได้ตกอยู่ภายในอิทธิพล
ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิต์เป็นส่วนมาก เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ และคุ้มครองราษฎรด้วยความยากล าบาก 
          หน่วยเฉพาะกิจกองพลที่  2  กองทัพภาคที่  1  ได้เข้ามาปฏิบัติในสนามบรเิวณพื้นที่ดังกล่าว 
ได้พบว่าการทีจ่ะปราบปรามผู้กอ่การร้ายคอมมิวนสิต์ใหร้าบคาบ กระท าได้ยาก เนื่องจากประชาชน
ในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากประชาชนเหล่าน้ัน หวาดกลัวภัยอันตรายต่าง ๆ ทีผู่้ก่อการร้ายจะ
หยิบยื่นให ้
          พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงทราบถึงปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบรเิวณนี้ จึงได้มีพระราชด าริให้มีการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาข้ึน โดยได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าให้ มจ.จักรพันธ์ุเพญ็ศิริ จกัรพันธ์ องคมนตรี ประสานงานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อวางโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบรุี ตามพระราชด าริข้ึน โดยร่วมมือกับกองทพั
ภาคที่  1  จังหวัดปราจีนบรุี กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เข้าด าเนินการตามโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่
เดือนมกราคม  2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสดจ็พระราชด าเนินเยี่ยมเยือนหมู่บ้าน
โครงการพระราชด าริ และได้ทรงพระราชทานพระราชด าริ ให้คณะท างานในโอกาสต่าง ๆ ตลอดทั้ง 
ได้พระราชทานอปุกรณ์ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ใหก้ับโครงการ 

ท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
          อ่างเก็บน้ าคลองเกลือ ตั้งอยูห่มูท่ี่  8  บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว 
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วัตถุประสงค์ 
           1. เก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
           2. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 

ลักษณะโครงกำร 
           ท ำนบดิน 
          ท าเลที่สร้างท านบดิน  แผนที่ระวาง  5436 I   พิกัด  48 PTA 149444 
          พื้นที่รบัน้ าฝน                                                        16.00     ตร.กม. 
          ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทัง้ปี                                           1,460.00     มม. 
       ปริมาณน้ าทัง้ปทีี่ไหลลงอ่างเก็บน้ า                             7.00              ล้าน ลบ.ม. 
    ท านบดิน สูง                                                   14.40      ม. 
      ท านบดินกว้าง                                               6.00      ม.  

ท านบดิน ยาว                                                       940.00      ม.  
    ระดับสันท านบ                                                     +105.50        ม. (รสม.) 
  ระดับน้ าสูงสุด                                                      +104.70      ม. (รสม.) 
        ระดับน้ าเก็บกัก                                                   +104.00         ม. (รสม.) 
       ความจุอ่างเก็บน้ า                                            5.50               ล้าน ลบ.ม. 
    ความจุอ่างเก็บน้ าทีร่ะดับต่ าสุด (+98.000 ม. (รสม.))        0.80             ล้าน ลบ.ม. 
    ความจุอ่างเก็บน้ าส ารองใช้งาน                                   4.70             ล้าน ลบ.ม. 
   พื้นที่ผิวน้ าทีร่ะดับน้ าสูงสุด (ประมาณ  875  ไร่)              1.40               ตร.กม. 
         ระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบ 
                 - ทางระบายน้ าล้นขนาด  [/]  9.50 X 3.00    Qmax = 17  ลบ.ม./วินาที  
                 - ท่อระบายน้ าปากคลองสง่น้ าฝัง่ซ้าย  1-0 0.50 ม.  Qmax = 0.50 ลบ.ม./วินาที  
                 - ท่อระบายน้ าปากคลองสง่น้ าฝัง่ขวา  1-0 0.30 ม.  Qmax = 0.30 ลบ.ม./วินาท ี
                 - ท่อส่งน้ า PVC (ประปาหมู่บ้าน) จ านวน 6 สาย รวมความยาว 2.920 กม. 
                    ราษฎร 180 ครัวเรือน   
                 - คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝัง่ซ้าย  ยาว 2.110 กม. 
                 - คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝัง่ขวา  ยาว 1.276 กม. 
                 - คลองซอย 1 ซ้าย สายใหญฝ่ั่งซ้าย 1 สาย  ยาว 5.150 กม. 
                 - คลองส่งน้ า (คลองแยก) - สายใหญ่ 1 สาย  ยาว 1.450 กม. 
                 - พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ฝั่งขวา 350 ไร่  ฝั่งซ้าย 2,650 ไร่ 
          ค่ำลงทุน 

งานท านบดินพร้อมระบบส่งน้ า      33.3806     ล้านบาทผลประโยชน์ที่ได้รบั 
 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1) ส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นทีโ่ครงการฯ  3,000  ไร่ 
2) ช่วยให้มีน้ าส าหรับอปุโภค-บริโภคแก่ราษฎรในเขตโครงการฯ อย่างสม่ าเสมอ 
3) เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ าจืด 
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4) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

สรุปผลกำรส ำรวจชมุชน 
ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย 

อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านสังคมประชากรส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ ซึ่งอาศัยอยูเ่พียง
ล าพัง เนื่องจากลูก หลานย้ายไปท างานในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดในเขตอุตสาหกรรม 
เช่น จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจประชาชนอาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม 
เช่น ท าสวนมันส าปะหลัง และท าไร่ออ้ย ส่วนใหญจ่ะมทีี่ดินท ากินเป็นของตนเอง ด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากคนในชุมชนสวนใหญท่ าไร่อ้อย และโรงงานน้ าตาลตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของชุมชน  ดังนั้น
ประชาชนในชุมชนจึงได้รบัผลกระทบด้านเสียงรบกวน และฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย ด้านการ
ปกครองท้องถ่ินผู้น ามีศักยภาพ และมีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ คนในชุมชนให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี มทีุนของชุมชน แหล่งเรียนรู้อาชีพกลุม่ทอผ้า
พื้นเมือง กลุ่มเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม กลุม่ท าปลาร้า ท าปลาสม้ กลุ่มท าไม้กวาด และแปรรูปผลิตภัณฑ์
เป็นเสื้อผ้า ชุมชนมีโครงการตามพระราชด าริอ่างเกบ็น้ าคลองเกลือ 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศกึษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

 โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีกระบวนการ
และแผนการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิดังนี้ 
 
3.1 ประชำกำรท่ีท ำกำรศึกษำ  
 ประชาการที่ใช้ในการศึกษาน้ีคือ ประชาชนในหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นกลุม่อาชีพทอผ้า จ านวน 20 คน (ครัวเรือน) และทมี
อาจารยจ์ านวน 5 คน 
 
3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมลูเชิงปรมิาณ) ที่ได้จากโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลบ้านใหม่

ศรีจ าปา และจากองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลจ านวนประชากร         
2) ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนที่เข้ารับการรกัษา    
3) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและข้อมูลสาเหตุการตายของประชากร  
4) ข้อมูลสทิธิการรักษาพยาบาล         
5) ข้อมูลทั่วไปของประชาชน        
6) ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยติดเตียง          
7) ข้อมูลสุขภาพและภาวะเสี่ยงของประชากร       
8) ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาและระดับการศึกษาของคนในชุมชน    
9) ข้อมูลทั่วไปของต าบลและหมู่บ้าน ได้แก่ โครงสร้างผู้น าชุมชน การคมนาคมการจราจร 

การไฟฟ้า แหลง่น้ าธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ        
1.10) ข้อมูลจ านวนผูป้่วยที่เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ 
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมลูเชิงคุณภาพ) ที่ได้จากโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่

ศรีจ าปา ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลทั่วไปของหมูบ่้าน 
2) ข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชน 
3) ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
4) ข้อมูลลกัษณะภูมิประเทศ 
5) ข้อมูลด้านต่างๆ ภายในชุมชน ได้แก่ การประกอบอาชีพ การศึกษา เป็นต้น 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
3.3.1 แผนที่เดินดิน 

 ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ด้านทิศเหนือเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน อุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ในส่วนของดินเป็นดินร่วนปนทราย คนในพื้นที่
นิยมท าการเกษตร ได้แก่ ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แผนที่เดินดินบ้านภักดีแผน่ดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 

3.3.2 โครงสร้างองค์กรชุมชน 
การศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชนคือ การศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมสมาชิกในชุมชนใน

แง่มุมต่างๆของชุมชนด้วยการศึกษาองค์กรและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายต่างๆทั้งทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงสถานภาพบทบาทหน้าที่และอ านาจระหว่างหน่วยต่างๆใน
ชุมชนการศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชนจะช่วยให้สามารถสังเกตบทบาทขององค์กรและบุคคลต่างๆที่
ท าหนาที่ขับเคลื่อนชุมชนนอกจากนี้จะท าให้ผู้ศึกษาสามารถจัดความสัมพันธ์ของตนเองกับชุมชนได้
อย่างเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงชุมชนและสามารถน าข้อมูลมาประกอบภาพของชุมชนให้
มีความชัดเจนมากข้ึน 

จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชนบ้านภัคดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหมากฝา้ย อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้วพบว่า ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน เป็นชุมชนที่มีการก่อตั้งกลุ่มองค์กรในด้าน
ต่างๆ และมีการบริหารงานโดยคนในชุมชนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ จากความร่วมมือของคนใน
ชุมชน 
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3.3.3 แบบส ารวจข้อมลูชุมชน (ครัวเรอืน) 
 จัดท าข้ึนโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูลด้าน
สภาพแวดล้อม 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการจากแบบส ารวจโดยใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต้องการ
ในการแก้ปัญาของคนในชุมชน และใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT เพื่อสังเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค เพื่อสร้างกระบวนการและแผนการด าเนินโครงการของชุมชน 
 
3.5 กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำ 
 กระบวนการและแผนการการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ดัดแปลงมาจากกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) มี 
4 ข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมคน/พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

จัดหาผู้น าที่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้ส าเร็จโดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ
เอง โดยคัดจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

- สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไขปญัหาได้ 
- เสียสละเพือ่ส่วนรวม 
- สามารถพูดชักจูงคนในชุมชนได้ 
- เข้าใจบริบทชุมชน 
- รับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่นและคนในชุมชน 
- ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
- มีอุดมการณ์ เช่ือมั่นและยึดในหลักการ 
จากการค้นหาผู้น าพบว่านางสุพรรณี คนซื่อ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มทอผ้าของ

ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ติดต่อประสานงาน ช้ีแจงที่มา ความส าคัญของ
โครงการ และกิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกับชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 2 กำรก ำหนดประเด็นปัญหำของชุมชนและกำรพัฒนำทำงเลือกเพ่ือด ำเนินกิจกรรม 
 ก าหนดประเด็นปัญหาภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน เปิดโอกาสให้คน
ในชุมชนได้ค้นหา ก าหนดประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ด าเนินการจัด
กิจกรรมดังนี้ 

1) ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ กบัผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
2) แนะน าตัว/พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน และลูกบ้าน 
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3) จัด focus group เพื่อศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของชุมชนเบื้องต้น 
4) ลงส ารวจบรบิทของชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 

ขั้นตอนท่ี 3 กำรด ำเนินกิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก ่
ระยะที่ 1 ศึกษาชุมชนและค้นหาปญัหาที่แท้จริง  
ระยะที่ 2 ด าเนินการโครงการแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต  
 
 ท่ี ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วัน/เดือน/ปี ผู้ลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี 

 
1 

ระยะท่ี 1 
ศึกษาบริบทชุมชน ค้าหาปัญหา วิเคราะห์ 
ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาเพือ่แก้ไขปัญหา 

 
10/12/2561 

 
อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ์ 
อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
อ. ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
อ.ดร.อาภาพร รุจริะเศรษฐ 

2 รวบรวมจัดท ารายช่ือบุคคล ครัวเรือนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  

17/12/2561 อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ์ 

3 ประชุมหรอืเยี่ยมครัวเรอืนสร้างแรงบันดาล
ใจ/ตรวจสอบความมุง่มั่นหาแนวทางการ
พัฒนาเพือ่แก้ปญัหาความยากจน  

18/12/2561 
อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ์ 

 
4 

ระยะท่ี 2 
ฝึกอบรมโดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ฝึกอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 
วิทยากร: อาจารย์ ดร.เสรี  กรเพชร 

 
26/05/2562 

 
 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 

5 ฝึกอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 
วิทยากร: อาจารย์ ดร.เสรี  กรเพชร 

27/05/2562 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 

6 ฝึกอบรมวิทยากรให้ความรู้การตลาด การ
ผลิตผลิตภัณฑจ์ากผ้าไหมและจัดหาตลาด  
หาแนวทางการจัดหาตลาดขายผลิตภัณฑ์ที่
ยั่งยืน พร้อมปรบัปรุงพฒันาผลิตภัณฑ ์
วิทยาการ: นายประยูร อ้อนค าภา 
ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ร้านอโณชา
ไหมไทย จังหวัดสระแก้ว 

31/05/2562 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 
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 ท่ี ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วัน/เดือน/ปี ผู้ลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
7 ประชุมติดตามตรวจเยี่ยม ระดมความคิด 

แก้ปัญหา และประเมินผลผลการด าเนินงาน 
10/06/2562 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 

อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศม ี
อ. รัตนาภรณ์ อาษา 

8 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและ
จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

20/08/2562 
 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 
อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศม ี
อ. รัตนาภรณ์ อาษา 

 
ขั้นตอนท่ี 4 ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 ผู้จัดท าให้ด าเนินการประสานงานขอความร่วมมือการขยายตลาดเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่ของ อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภออรัญประเทศ และจัดท าการ
ส่งเสริมการขายทางออนไลน์และประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อโปสเตอร์ประกอบ 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเดน็กำรเรียนรู้จำกประสบกำรจรงิในพืน้ที่  

(Action Learning) 
 
4.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 
 จาการศึกษาชุมชนท าให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย โอกาส และอุปสรรค 
โดยท าการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนในภาพรวม ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
- ผู้น ามีการคิดหาสิ่งที่บกพร่องในชุมชน และ
ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- คนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีกิจกรรม
ร่วมกันเป็นประจ า เช่น การท าบุญหมู่บ้าน การ
ช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และมี
ศาลปู่ตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
- ครัวเรือนจ านวนมาก มีการพึ่งตนเองมีการ
เพาะปลูก ผักผลไม้ไว้รับประทานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซื้อจากที่อื่น 
- ชุมชนมีกลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มจัดท าปลาร้า ปลา
ส้ม กลุ่มจัดท าไม้กวาดดอกหญ้า และกลุ่มทอผ้า 
- มีสถานที่ไว้ส าหรบัจัดกจิกรรมเพือ่ประโยชน์
ของประชากรในชุมชน   

จุดอ่อน (Weakness : W) 
- คนในชุมชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงบทบาท
ของตนเอง และขาดการพฒันาศักยภาพของ
ตนเอง 
- คนในชุมชนไม่มีแผนการปฏิบัติงาน หรือ
แผนพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน 
- คนในชุมชนขาดความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ก าจัด
ขยะโดยการเผา ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
- บุคคลากรทางด้านสาธารณสุขไมเ่พียงพอ   
 
 

 โอกำส (Opportunity :O) 
- เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในเรื่องของงบประมาณในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ 
- มีการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง สามารถติดต่อ
ประสานงาน หรือประชาสัมพันธ์ได้สะดวก
รวดเร็ว 
- มีแกนน าชุมชนที่เข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ           
มี อสม.คอยดูแล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลใกล้บ้านสิทธิการบริการสุขภาพ
เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อจ ำกัด (Threats : T) 
- ชุมชนขาดสิ่งสนับสนับ ได้แก่ แหล่งตลาดที่
สามารถจ าหน่ายสินค้าชุมชนสู่ตลาดระดับสากล  
- การคมนาคมเข้าออกชุมชนล าบากระยะทาง 
ห่างไกลจากชุมชนเมืองจังหวัดสระแก้ว  
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4.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 
 จาการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน ท าให้ได้วิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนโดยใช้เทคนิค 
SWOT analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย โอกาส และ
อุปสรรค โดยท าการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ยากจนดังนัน้
ผู้ส ารวจจึงก าหนดเกณฑ์ครัวเรือนที่ยากจนคือ จะต้องเป็นครัวเรือนที่มีรายรับรวมกันทั้งครอบครัวไม่
เกิน 5,000 บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
- กลุ่มเป้าหมาย มีการพึ่งตนเองสามารถทอผ้า
และตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ทอเอง เพื่อ
จ าหน่าย 
- กลุ่มเป้าหมายแหลง่วัตถุดิบที่จัดท าเอง ได้แก่ 
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมประดิษฐ์ เป็นต้น 
- กลุ่มเป้าหมายมทีักษะในการทอผ้า ตัดเย็บผ้า
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรปู ได้แก่ กระเป๋าผ้า พวง
กุญแจ เสื้อผ้า เป็นต้น 
- กลุ่มเป้าหมายมผีู้น าชุมชน และผู้น ากลุม่ที่มี
ศักยภาพในการแก้ปญัหา การวางแผน การ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
- ขาดความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน และ
การตลาด  
- ขาดแหล่งตลาดในการน าผลิตภัณฑ์ไปขาย 
กลุ่มเป้าหมายจัดท าสินค้าขายภายในชุมชน ได้
รายได้จากการขายสินค้าน้อย 
- ขาดทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก
ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่
พบได้ทั่วไป ไม่มีความน่าสนใจ 
- คนวัยท างานมักออกไปท างานต่างจงัหวัดและ
ไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ท าให้ครัวเรือนจ านวนมาก
จะเหลอืแต่ผูสู้งอายุอยูบ่้านเท่านั้น 
- กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญเ่ป็นวัยผู้ใหญ่ตอน
ปลายและผูสู้งอายุ จึงมีข้อจ ากัดเรื่องการท างาน
หนักหรือการท างานในระยะเวลาที่นานไม่ได้ 
 

 โอกำส (Opportunity :O) 
- เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในเรื่องของงบประมาณในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ  

ข้อจ ำกัด (Threats : T) 
- ชุมชนขาดสิ่งสนับสนับ ได้แก่ แหล่งตลาดที่
สามารถจ าหน่ายสินค้าจากผ้าทอมือของชุมชนสู่
ตลาดระดับสากล  
- การคมนาคมเข้าออกชุมชนล าบากระยะทาง 
ห่างไกลจากชุมชนเมือง การจัดหาวัตถุดิบและ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ล าบาก 
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4.3 สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย 
 หลังจากได้ลงพื้นที่ส ารวจและเก็บข้อมูลครัวเรือน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
สุขภาพ ในภาพรวมพบว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมที่ผู้ส ารวจได้ท าในการ
ลงพื้นที่คือ การช้ีแจงโครงการส ารวจบริบทและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวมถึงศึกษาพื้นที่และท าความรู้จักพื้นที่ ผู้น าชุมชน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน วิถีชีวิต พบผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน) ส ารวจรายครัวเรือน
เพื่อสอบถามปัญหา โดยปัญหาที่สามารถพบเห็นและสังเกตได้คือปัญหาการจัดการขยะด้วยวิธีการเผา 
เนื่องจากอาชีพหลักของชุมชนคือการปลูกไร่อ้อย การเกษตร เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกชาวบ้าน
จ าเป็นต้องถ่างไร่เพื่อจะปลูกพืชจึงท าให้ต้องท าการเผาหน้าดินเพื่อให้ทันการเพาะปลูก ทั้งนี้นอกจาก
การเผาหน้าดินเพื่อปลูกอ้อยแล้ว ชาวบ้านร้อยละ 100 ในหมู่บ้านยังจัดการขยะด้วยวิธีการเผาอีก ซึ่ง
เป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศให้กับผู้ที่อาศัยในชุมชน  และทราบว่าชาวบ้านบางรายมีปัญหาด้าน
สุขภาพที่เกิดจากการเผาขยะและเผาไร่เพื่อการเกษตรอีกด้วย 
 แต่ถึงกระนั้น เมื่อสอบถามถึงปัญหาที่แท้จริงและความต้องการอันดับต้น ๆ  กลับได้ค าตอบ
ว่าปัญหาที่คนในชุมชนตระหนักคือปัญหาความยากจนและความต้องการแก้ไขปัญหาในอันดับต้น ๆ  
คือ ชุมชนต้องการให้ส่งเสรมิการพัฒนาสนิค้า หรือผลิตภัณฑ์แปรรปูต่างๆ ให้มีมาตรฐาน และสามารถ
ท าเป็นสินค้า OTOP เพื่อส่งออกไปขายยังจังหวัดต่าง ๆ  ทั้งนี้ชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วคือ ผ้าทอมือ
บ้านภักดีแผ่นดิน ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ประจ าหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มแปร
รูปอื่นๆ อีก คือ การท าปลาส้ม และปลาร้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้า OTOP และน าส่งออกไปขายยังจังหวัดต่าง ๆ อีกเช่นกัน 
 
4.4 สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำยประชำรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ผู้ส ารวจได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากบุคคลส าคัญ เช่นผู้ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ท าให้พอทราบปัญหาในชุมชนที่เป็นเชิงคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการเก็บข้อมูลที่
เป็นเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนในชุมชนซึ่งถือเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และมีการเก็บ
ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานของรัฐบาลในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  จึงท าให้สรุปความต้องการเชิงพัฒนาเบื้องต้นได้ว่า ชุมชนมีความต้องการให้
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น ปลาส้ม ปลาร้า ผ้าทอมือ เพื่อส่งออกไป
ขายยังจังหวัดต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่
เชิงเศรษฐกิจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 
4.5 ผลกำรด ำเนินกำรจำกประเด็นกำรเรียนรู้  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้จัดท าโครงการร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ด าเนินการจัดท าโครงการหน้ากากผ้าทอมือป้องกันฝุ่น PM 2.5 บ้านภักดีแผ่นดิน 
การด าเนินโครงการมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน และ
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กิจกรรมให้ความรู้การตลาด การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่มีอยู่ในชุมชน การจัดหาตลาดขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน พร้อมปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า 

1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ทกัษะด้านการแปรรูปผ้าทอมอืเปน็หน้ากากกนั
ฝุ่นแก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน (20 ครัวเรือน) 

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ได้ 120 ช้ิน คิดเป็นรายได้ของเดือน 
ก.ค.62 เท่ากับ 1,883 บาท (หักต้นทุนแล้ว) 

3) กลุ่มเป้าหมายมรีายได้เพิม่ขึ้น 20% จากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแบบเดิม 26.9% (เดิม
มีรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประมาณ 7000 บาท/เดือน) 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศกึษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพืน้ที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 จากประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนอง
หมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ทราบถึงบริบท และปัญหาของชุมชน ซึ่งพบปัญหาที่
แท้จริงที่ชุมชนมีความต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนคือปัญหาความยากจน ทางด้านเศรษฐกิจคือปัญหา
รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และทางด้านการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจคือ ความล าบากในการเข้าถึงแหล่งตลาดและขาดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินแก้ไขคือกลุ่มทอผ้า จึงได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหา  จัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย
เริ่มที่กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มอาชีพทอผ้าเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนใน
กลุ่มอื่นต่อไป โดยจัดท าโครงการหน้ากากผ้าทอมือป้องกันฝุ่น PM 2.5 บ้านภักดีแผ่นดิน พบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มข้ึน มีทักษะความรู้เรื่องการทอผ้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ การ
จัดหาตลาด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนของโครงการ  
 สรุปผลการด าเนินโครงการนี้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถแก้ปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในชุมชนต่อไป 
 
5.2 บทเรียนท่ีได้รับและข้อเสนอแนะ 
 1) ได้ศึกษาบริบทชุมชนจากประสบการจริง ท าให้ทราบปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
 2) ได้แนวทางและกระบวนการที่น าไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนซึ่งเกิดจากความต้องการของ
ชุมชนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้โครงการสามารถส าเร็จลุลวงได้ตามวัตถุประสงค์ 
 3) ผลจากการด าเนินโครงการในกลุ่มเป้าหมายได้สร้างอาจารย์นักพัฒนาและแกนน า
นักพัฒนาในชุมชนเกิดเป็นเครือข่ายนักพัฒนาชุมชนของหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน  
 4) กลุ่มเป้าหมายควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางแก่กลุ่ม
ประชาชนกลุ่มอื่นในชุมชนให้สามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนต่อไป 
 5) ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าทอมือป้องกันฝุน่ PM 2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตรก์าร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
และการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรน านวัตกรรมช้ินน้ีไป
ต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม 
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ภำพกิจกรรมด ำเนินโครงกำรจัดท ำหน้ำกำกผ้ำกันฝุ่น PM 2.5 
 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ฝึกอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
วิทยากร: อาจารย์ ดร.เสรี  กรเพชร 

 

 
 

 
วิทยากรให้ความรูก้ารตลาด การผลิตผลิตภัณฑจ์ากผ้าไหมและจัดหาตลาด  
หาแนวทางการจัดหาตลาดขายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน พร้อมปรบัปรงุพฒันาผลิตภัณฑ์ 
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คณำจำรย์สังกัดคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
โทรศัพท์: 02-5290674 ต่อ 606-607  
Email: ph.vru.ac.th@gmail.com 
1. อำจำรย์สุทธิดำ แก้วมุงคุณ 
ประวัติการศึกษา 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
2. อำจำรย์ ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี 
ประวัติการศึกษา 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3. อำจำรย์รัตนำภรณ์ อำษำ 
ประวัติการศึกษา 
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
4. อำจำรย์จันทรรัตน์ จำริกสกุลชัย 
ประวัติการศึกษา 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางค์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
5. อำจำรย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
ประวัติการศึกษา 
วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


