
 
 

 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน 
และยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท 

 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง  

อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวัดสระแก้ว 
Local Development Project to Solve Poverty and Enhance 

Quality of Life of People, Moo 16, Ban Klong A-Rang,  
Ban Kaeng, Maung Sakaeo Sub-distric, Sakaeo distric, Thailand 

 
 

 
 

 

อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี 
 
 
 

 
 

รายงานฉบับนี้ได้รับทุนอดุหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง  

อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวัดสระแก้ว 
Local Development Project to Solve Poverty and Enhance 

Quality of Life of People, Moo 16, Ban Klong A-Rang,  
Ban Kaeng, Maung Sakaeo Sub-distric, Sakaeo distric, Thailand 

 
 
 
 
 
 

 
 

อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับนี้ได้รับทุนอดุหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562



ก 

 

บทคัดย่อ 
 

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
(3) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย  

จากศักยภาพและความพร้อมของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งส าคัญคือ การมีผู้น า
ชุมชนที่มีความรู้และเข้มแข็ง การบริหารงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การมีอาชีพดังเดิมคือการท า
การเกษตร การมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่จัดสรรส าหรับคนในชุมชนซึ่งติดต่อกับแหล่งน้ าของชุมชน  
และด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดเป้าหมายคือ  “การพัฒนาด้านการเกษตร” โดยได้ก าหนดครัวเรือน
เป้าหมายโดยอาศัยความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากจะต้องผ่าน
กิจกรรมกระบวนการต่างๆที่จะจัดขึ้น ซึ่งหากเลือกครัวเรือนที่ยากจนแต่ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการ
ได้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการฯ 

ผลการด าเนินโครงการพบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมรระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น (คิดเป็น 100 %) และสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือขอจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์
บ้านคลองอารางขึ้น โดยมีสมาชิกจ านวน 28 คน และอยู่ระหว่างการขอจดแจ้งจัดตั้งกับส านักงาน
เกษตรจังหวัดสระแก้ว และการเพ่ิมขึ้นของรายได้นั้นพบว่ายังไม่สามารถประเมินการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ของกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการเพาะปลูก จึงจะต้องอาศัยระยะเวลาใน
การเจริญเติบโตของพืช แต่มีผู้ติดต่อขอรับซื้อสินค้าแล้ว หากตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง 

บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะต่อชุมชนประกอบไปด้วย1 ) ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้
การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการพัฒนาชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในเชิงประจักษ์ (2) คนในชุมชน/
ครัวเรือนเป้าหมายควรมีส่วนร่วมในกระบวนตั้งแต่ต้นจนจบ (3) คนในชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายต้อง
เชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเอง และข้อเสนอต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/มหาวิทยาลัย (1) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีแนวคิดพ้ืนฐานและเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน (2) ควรให้
ชุมชนได้มรโอกาสในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของตนเอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ควรเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (3) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
หลากหลานสาขาวิชาร่วมกันในการลงพ้ืนที่ตลอดระยะเวลาโครงการ (4 ) มหาวิทยาลัยควรมีการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ใน
โครงการอยู่เสมอ  
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บทที่ 1 
 บทน า  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร  เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐาน
ชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่น   
 จากการส ารวจข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน พบว่า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย เมื่อน ามาเทียบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็อาจจะสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ยากจน และมีความต้องการที่จะเพ่ิมช่องทางของรายรับให้มากขึ้น แต่ด้วยคนในชุมชนส่วนหนึ่ง
จะต้องออกเดินทางไปท างานภายนอกชุมชน ส่วนคนที่เหลืออยู่ก็เป็นกลุ่มวัยกลางคนบางสวนที่มี
อาชีพด้านเกษตรกรรม และกลุ่มผู้สูงอายุ 
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 จากศักยภาพและความพร้อมของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งส าคัญคือ การมีผู้น า
ชุมชนที่มีความรู้และเข้มแข็ง การบริหารงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การมีอาชีพดังเดิมคือการท า
การเกษตร การมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่จัดสรรส าหรับคนในชุมชนซึ่งติดต่อกับแหล่งน้ าของชุมชน  
และด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดเป้าหมายคือ  “การพัฒนาด้านการเกษตร” โดยได้ก าหนดครัวเรือน
เป้าหมายโดยอาศัยความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากจะต้องผ่าน
กิจกรรมกระบวนการต่างๆที่จะจัดขึ้น ซึ่งหากเลือกครัวเรือนที่ยากจนแต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการฯ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว  จึงได้จัดท า
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
ให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
2)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
3.) เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 
  

1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.) ครัวเรือนเป้าหมาย  20 ครัวเรือน  จ านวน   40 คน   
2.) ผู้รับผิดชอบโครงการ    จ านวน   4 คน  

 
1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
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1.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
 

9.1 เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 100 
2.เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
3.ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  

 
9.2 เชิงคุณภาพ   

  1. ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชนบท หมู่ที่  16 บ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 ) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนซึ่งด าเนินการมาแล้วในระยะที่ 1  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

 2.1.1 ประวัติของหมู่บ้าน 
บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชน

ขนาดเล็กของผู้อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งแต่เดิมนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยต้น
อาราง ซึ่งค าว่า  “อาราง” ในภาษาอีสานนั้นหมายถึงต้นนนทรี ซึ่งในอดีตนั้นมีมากในพ้ืนที่บริเวณนี้ 
ผนวกกับมีคลองน้ าไหลผ่านจากภูเขาลงมา ชาวบ้านจึงน ามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านคลองอาราง ซึ่ง
ในอดีตเคยมีสภาพเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้า
ธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน  

ในปี พ.ศ. 2480 พ่อใหญ่สังข์ พรสมบูรณ์ และนายสุบิน (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นน้ากับ
หลานได้เข้ามารับจ้างถางป่าให้กับโรงเลื่อยและเห็นว่าพ้ืนที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ดี  จึงได้ชักชวน
ญาติพ่ีน้องเข้ามาแพ้วถางป่าจับจองพ้ืนที่ท ามาหากิน และหลังจากนั้นจึงมีการอพยพย้ายถิ่นของผู้คน 
เข้าจับจองที่ดินเพ่ือการท ามาหากินเพ่ิมข้ึน 

แต่เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่รัดกุมของภาครัฐ โดยเฉพาะการให้สัมปทานป่า
ไม้กับภาคเอกชน จึงส่งผลให้เกิดการตัดไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก อีกทั้งความเข้าใจของชาวบ้านที่
ต้องงการเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพ้ืนที่ดินท ากิน ถ้าหากพ้ืนที่ใดยังมีต้นไม้ใหญ่จะไม่สามารถ
ออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเป็นกาผลักดัน ให้ชาวบ้านตัดต้นไม้เพ่ือเอาพ้ืนที่ดินท ากินที่ถูกต้อง จึงเกิดการ
ท าลายป่าไม้กันนขนาดหนัก จนพื้นที่ป่าสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียน 

การเข้าไปจับจองพ้ืนที่ท ากินและสัมปทานป่าไม้ ท าให้ปริมาณป่าไม้ลดน้อยลงมาก และ
แหล่งน าธรรมชาติที่เคยมีมานานแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล อากาศร้อนรุนแรงขึ้น ปัญหาน้ าท่วม การได้ประโยชน์พ่ึงพิงจากผืนป่าในการด ารงชีวิตลดลง 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไฟไหม้ป่า ในอุทยานแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน 
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บริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนั้นจะอยู่ใกล้กับผืนป่าชุมชนบ้านคลองอาราง ซึ่งบริเวณดังกล่าว ในช่วง
หน้าแล้งประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีไฟไหม้ป่า เกิดขึ้นทุกปี เมื่อชาวบ้านได้
ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการสูญเสียผืนป่าและเริ่มเข้าใจว่าทรัพยากรป่าไม้ สามารถหมดไปจากโลกนี้
ได้ จึงคิดฟ้ืนฟูพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน ให้กลับมามีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง โดยการร่วมแรง
ร่วมใจปลูกป่าชุมชนขึ้น เพ่ือทดแทนป่าไม้ที่ถูกท าลาย พ้ืนที่สาธารณะผืนนั้นชาวบ้านเรียกว่า “บะ” 
เป็นที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีคุณภาพทางด้านการเพาะปลูก เนื่องจากเป็นดินปนทราย 
เมื่อก่อนบริเวณนี้เคยเป็นที่ พักไม้ซุงของนายทุนที่ได้สัมปทานป่าไม้จากภาครัฐ แต่ชุมชนก็ให้
ความส าคัญ ในการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกป่าเพ่ิมโดยชาวบ้าน กรมป่าไม้และ
หน่วยงานภาคี จนกระทั่งป่าชุมชนบ้านคลองอารางฟ้ืนตัว และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี
คณะกรรมการด าเนินงาน มีกฎกติกาที่ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตาม จนสามารถขึ้นทะเบียนกับกรม
ป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชนบ้านคลองอาราง ในปี พ.ศ. 2554 และได้รับรางวัลด้านการจัดการป่าชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด จากกรมป่าไม้ ในปี 2556 และในอดีตนั้นชุมชนแห่งนี้เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่
ว่าจะเป็นการถูกบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่าท่านจะคนในชุมชนและจับนายทุนนอกพ้ืนที่ ปัญหา
ที่ดินท ากิน และปัญหาสังคมอ่ืนๆอีกมากมาย   การปลูกพืชผักสวนครัวก็เต็มไปด้วยสารเคมี รวมถึง
คนในชุมชนทิ้งอาชีพเกษตรกรรมแล้วหันไปพ่ึงไปได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ละทิ้ง
อาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่จะสามารถพ่ึงตนเองได้ไว้ข้างหลัง 

และด้วยสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใหญ่พัฒนาในฐานะของผู้น าชุมชนที่คิดหา
วิธีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเพ่ือก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเธอนะได้กล่าวถึงกระบวนการท างานเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้น าจะต้องเป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับลูกบ้าน “ก่อนที่จะสอนคนอ่ืน ตนเองจะต้องท าให้ได้เสียก่อน” ผู้ใหญ่บ้านจึงเริ่มศึกษาเรียนรู้
และไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปิดรับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอกและน ามาปรับใช้ให้
เกิดข้ึนกับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
 “หมู่บ้านคนดี วิธีออมชอม ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่า
อยู่ ฟ้ืนฟูประเพณี สุขภาพดีล้ า ค าพ่อต้องพอเพียง” จึงถูกก าหนดขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วย
อาศัยกระบวนการวิเคราะห์บริบทต่างๆร่วมกันกับคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ทิศทาง และโดยเฉพาะประโยคแรกของวิสัยทัศน์ที่ว่า “หมู่บ้านคนดี” ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ได้รับการยอมรับจากจังหวัดจังหวัดสระแก้วให้เป็นชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบายสระแก้ว
เมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และด้วยการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีรางวัลแห่ง
ความส าเร็จมากมายมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้รูปแบบการ
พัฒนาจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบัน 
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2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 

 

 2.2.1  สภาพทางภูมิประเทศ  
 

1.) ที่ตั้งและอาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองแหน หมู่ที่ 15 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอ

เมือง จังหวัดสระแก้ว และหมู่ที่ 15 ต าบลบ้านนา 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองนาในและบ้านโปร่งไผ่ ต าบลบ้านนา 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของหมู่บ้านคลองอาราง 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/@13.9998874,101.9448544,15.71z?hl=th 
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ภาพที่ 2.2 แสดงแผนที่ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านคลองอาราง 

ภาพที่ 2.3 แสดงแผนที่ของชุมชนบ้านคลองอาราง  
หมายเหตุ:  ส ารวจเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 (วาดโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯและชาวบ้าน) 
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2.) ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

  บ้านคลองอาราง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และมี
เขตติดต่อกับอ าเภอนาดีและอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่รวมประมาณ 2,500 ไร่ หรือคิดเป็น 3.2 ตารางกิโลเมตร และ
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 
 

3.) ทรัพยากรน้ า 

    แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 
1. น้ าบาดาล   จ านวน  - แห่ง 

2. บ่อน้ าตื้น   จ านวน  2 แห่ง 

3. ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  1 แห่ง 

    แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1. คลองค าน้อย (ปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจากถูกดินทับถมจนตื้นเขิน) 

2. คลองพันเหง้า (ปัจจุบันอยู่ในเขตพ้ืนที่ส่วนบุคคล) 

3. สระหลวง “บะ” คลองอาราง (เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของหมู่บ้าน)  

 พ้ืนที่ 15 ไร่ 

 
 2.2.2  สภาพทางนิเวศวิทยาจ าเพาะ   
 ด้วยสภาพภูมิประเทศของบ้านคลองอารางแต่เดิมเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา ซึ่งเรียกว่า “เขาไม้
ป้อง” มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ อยู่
ตลอดเวลา จากการส ารวจพ้ืนที่ตามโครงการค่ายเยาวชนรู้รักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น พ.ศ.2560 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ท าการ
ส ารวจและเก็บข้อมูลพันธ์ไม้ชุมชนโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.) พืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้าน  

1.1. ไม้ต้นจ านวน 19 ชนิด 

ตารางท่ี 2.1 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้ต้น 
ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ขนุน  11 มะค่าแต้  
2 ขี้เหล็ก  12 มะม่วงหิมะพานต์  
3 คูน  13 มะยม  
4 แคนา  14 มะรุม  
5 ชงโค  15 ยอ  
6 ชมพู่  16 ล าดวน  
7 ต้ิว  17 มะค่าแต้  
8 มะกอก  18 มะม่วงหิมะพานต์  
9 มะขาม  19 มะยม  
10 มะขามป้อม   

1.2 ไม้พุ่ม จ านวน 16 ชนิด 
ตารางท่ี 2.2 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้พุ่ม 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระเจี๊ยบแดง 9 นมสวรรค์ 
2 กะเพรา 10 ผักหวาน 
3 แก้ว  11 ไผ่รวก 
4 ขาไก่ดา  12 ฝางเสน 
5 เข็ม  13 มะนาว 
6 ชบา  14 มะอึก 
7 ไชยา  15 แสยก 
8 ทองอุไร 16 เหงือกปลาหมอ  

 

1.3 ) ไม้ล้มลุก จ านวน 10 ชนิด 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้ล้มลุก 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระชาย  6 พลับพลึง  
2 กระทือ  7 ไพล  
3 กล้วยน้าว้า  8 ไมยราพ  
4 ต้อยติ่ง  9 ลิ้นมังกร  
5 ตะไคร้  10 ว่านงาช้าง  

 

1.4 ) พันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน 7 ชนิด 
ตารางท่ี 2.4 แสดงพืชสมุนไพรในบริเวณหมู่บ้านประเภทไม้อ่ืนๆ 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 การเวก  5 หวาย 
2 ต าลึง  6 องุ่นป่า 
3 ย่านาง 7 อัญชัญ 
4 เล็บมือนาง   

2.) พันธุ์พืชในป่าชุมชน 

2.1 ) ไม้ต้นจ านวน 24 ชนิด 

ตารางท่ี 2.5 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้ต้น 
ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระถินณรงค์  13 พะยูง  
2 คูณ (ราชพฤกษ์)  14 พุทรา  
3 แคนา (แคขาว)  15 มะกอกป่า  
4 ฉนวน  16 มะขาม  
5 ดูก (ขันทองพยาบาท  17 มะขามเทศ  
6 ตะแบก  18 มะขามป้อม  
7 ตีนเป็ด (พญาสัตบรรณ  19 มะค่า  
8 นุ่น  20 มะม่วงป่า  
9 ประดู่  21 ยางนา  
10 ปอพาน  22 ลิ้นฟ้า หรือ เพกา  
11 ปอหู  23 โสม/โสมไทย  
12 ฝรั่ง (พันธุ์กิมจู)  24 หว้า  
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2.2 ) ไม้พุ่ม จ านวน 7 ชนิด 
ตารางท่ี 2.6 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้พุ่ม 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ชะอม 5 ชบา 
2 ไผ่กิมซุง 6 ไชยา 
3 ไผ่รวก 7 ทองอุไร 
4 เล็บแมว/เล็บเหี่ยว   

 
2.3 ) ไม้ล้มลุก จ านวน 11 ชนิด 

ตารางท่ี 2.7 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้ล้มลุก 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1  กระเจี๊ยบแดง  7  มะละกอ  
2  กล้วย  8  ว่านไฟ/ไพล  
3  กะทือ  9  สาบเสือ  
4  ตะไคร้หอม  10  อีรอก/บุกอีรอกเขา  
5  ผักชีใบเลื่อย (ผักชีฝรั่ง)  11  เอ้ืองหมายนา  
6  พริกหอม,พริกสวน    

 
2.4 ) พันธ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน 4 ชนิด  

ตารางท่ี 2.8 แสดงพืชในป่าชุมชนประเภทไม้อ่ืนๆ 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ต าลึง 3 มันเลือกนก 
2 แตงกวา 4 องุ่นป่า 
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3.) พันธ์พืชในป่าธรรมชาติของชุมชน 

3.1 ) ไม้ต้นจ านวน 44 ชนิด 
ตารางท่ี 2.9 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทไม้ต้น 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระดังงา  23 พะยูง  
2 ข่อย  24 พุด  
3 ขี้เหล็ก  25 มะพอก  
4 คันจ้อง / ลาบิดดง  26 มะม่วง  
5 เครือลูกยาง  27 มะม่วงหิมพานต์  
6 แคฝอย  28 มะหวด  
7 งิ้วป่า / งิ้วหนาม  29 มะหาด  
8 จ าปา  30 โมกขาว  
9 จ าปี  31 ยางนา  
10 ชะมวง / ส้มโมง  32 ยูคาลิปตัส  
11 ตะแบก  33 ลอมคอม / ต้นพลับพลา  
12 ต้ิว  34 ล าดวน  
13 ตูม  35 ลูกไม้ต้นพะยูง  
14 เต่าร้าง  36 เสี้ยวเครือ / เสี้ยวป่า  
15 นมวัว / นมควาย  37 หนามกระจาย  
16 น้าเต้าต้น  38 หนามเล็บแมว  
17 บักแงว / คอแลน / ลิ้นจี่ป่า  39 หยีป่า  
18 ประดู่ชิงชัน  40 หว้า  
19 ประดู่แดง  41 หูกวาง  
20 ประดู่ป่า / ประดู่เลือด  42 อาราง / นนทรี  
21 เปล้าน้อย  43 อีถ่อน / ทิ้งถ่อน  
22 เปล้าใหญ่ / เปล้าหลวง  44 อีแปะ  
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3.2 )ไม้พุ่ม จ านวน 9 ชนิด 
ตารางท่ี 2.10 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทไม้พุ่ม 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ดอกเข็มป่า 6 เฟ่ืองฟ้า 
2 ดูกไก่ดา 7 หนวดปลาหมึก 
3 แท่นหนุมานนั่งแท่น 8 อัมพวาป่า 
4 ไผ่ 9 อีล่ากาลังทรพีมะกล่าต้น 
5 ดอกเข็มป่า   

 

3.3 ) ไม้ล้มลุก จ านวน 5 ชนิด 
ตารางท่ี 2.11 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทไม้ล้มลุก 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กระชายป่า 4 หญ้าหนวดแมว 
2 กระเทียมป่า 5 เอ้ืองหมายนา 
3 หญ้ารีแพร์   

 
3.4 ) พันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน 14 ชนิด 

ตารางท่ี 2.12 แสดงพืชในป่าธรรมชาติประเภทพันธุ์ไม้อ่ืนๆ 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กลอย  8 เครือเสี้ยว  
2 เขือง/กาลังควายถึก  9 ต๋าว  

4 ครองแครงป่า  10 ย่านาง  
7 เครือกระไดลิง  11 เล็บแมว  

5 เครือเขาหลง/เครือเถาหลง  12 ว่านตีนตะขาบ  
6 เครือนมวัว  13 องุ่นป่า/อีโก่ย/ อ่ีโก่ย/ขี้โกย  

7 เครือน้าผึ้ง  14 อ้อยสามสวน  
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 2.2.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน  
 บ้านคลองอาราง เป็นชุมชนขนาดเล็ก โดยเริ่มมีการอพยพในช่วง พ.ศ.2480 ซึ่งในอดีตมี
สภาพเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ และ
สัตว์ป่านานาชนิด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน แต่ด้วย
กาลเวลาที่ผันแปรเปลี่ยนไป การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมประเพณี ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านคลองอารางเป็นอย่างมาก ซึ่งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อชุมชนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคที่ส าคัญคือ 

ยุคเริ่มต้น (2580-2548) เป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบครั้งใหญ่และเปลี่ยนแปลงชุมชน
ขนานใหญ่ สืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศในช่วงดังกล่าว ปัญหาและผลกระทบต่างๆเริ่มต้นจาก
นโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่รัดกุมของภาครัฐ โดยเฉพาะการให้สัมปทานป่าไม้กับภาคเอกชน จึง
ส่งผลให้เกิดการตัดไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก อีกท้ังความเข้าใจของชาวบ้านที่ต้องงการเอกสารสิทธิ์ใน
การครอบครองพ้ืนที่ดินท ากิน ถ้าหากพ้ืนที่ใดยังมีต้นไม้ใหญ่จะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเป็น
แรงเสริม ให้ชาวบ้านตัดต้นไม้เพ่ือเอาพ้ืนที่ดินท ากินที่ถูกต้อง จึงเกิดการท าลายป่าไม้กันนขนาดหนัก 
จนพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์กลายเป็นพ้ืนที่โล่งเตียนแหล่งน าธรรมชาติที่เคยมีมานานก็แห้งขอด ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนรุนแรงขึ้น ปัญหาน้ าท่วม การได้
ประโยชน์พ่ึงพิงจากผืนป่าในการด ารงชีวิตลดลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไฟไหม้ป่า ในอุทยาน
แห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน บริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนั้นจะอยู่ใกล้กับผืนป่า
ชุมชนบ้านคลองอาราง ซึ่งบริเวณดังกล่าว ในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
จะมีไฟไหม้ป่า เกิดข้ึนทุกปี  

ยุคพัฒนา (2548-ปัจจุบัน) ยุคนี้เป็นช่วงของการทบทวนตนเองของชุมชน อันเป็นผลจาก
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ส่งผลต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจการ
การท าการเกษตรที่ถูกต้องเช่น การบุกรุกลักลอบตัดไม้ของคนในชุมชนและนายทุนนอกพ้ืนที่ การ
ลักลอบเผ่าป่า ส่งผลต่อดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีคุณภาพทางด้านการเพาะปลูก ปัญหาการถูก
หลอกให้ขายที่ดินท ากิน  การปลูกพืชผักสวนครัวก็เต็มไปด้วยสารเคมี คนในชุมชนทิ้งอาชีพ
เกษตรกรรมแล้วหันไปพ่ึงไปได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของชุมชน 
รวมถึงปัญหาของสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆเริ่มระบาดเข้ามาในหมู่บ้าน 

และด้วยสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใหญ่พัฒนาในฐานะของผู้น าชุมชนที่คิดหา
วิธีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเพ่ือก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเธอนะได้กล่าวถึงกระบวนการท างานเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้น าจะต้องเป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านจึงเริ่มศึกษาเรียนรู้และไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปิดรับประสบการณ์ความรู้
ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอกและน ามาปรับใช้ให้เกิดข้ึนกับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
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“หมู่บ้านคนดี วิธีออมชอม ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่  ฟ้ืนฟู
ประเพณี สุขภาพดีล้ า ค าพ่อต้องพอเพียง” จึงถูกก าหนดขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วยอาศัย
กระบวนการวิเคราะห์บริบทต่างๆร่วมกันกับคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ทิศทาง และโดยเฉพาะประโยคแรกของวิสัยทัศน์ที่ว่า “หมู่บ้านคนดี” ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ได้รับการยอมรับจากจังหวัดจังหวัดสระแก้วให้เป็นชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบายสระแก้ว
เมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และด้วยการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีรางวัลแห่ง
ความส าเร็จมากมายมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้รูปแบบการ
พัฒนาจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบัน 

 
2.3 สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม   

 จากการลงพื้นท่ีส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยใช้
เครื่องมือ ปฏิทินการผลิต/ปฏิทินฤดูกาล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมด้านเกษตรกรรม
ท้ังเพื่อการยังชีพ เพ่ือการพานิช รวมถึงการรับจ้างในภาคเกษตรกรรม  

 จากการเก็บข้อมูลพบว่าการปลูกข้าวยังคงเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน และ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย  
การรับจ้างตัดอ้อย ตัดไม้ยูคาลิปตัส การปลูกมัน การปลูกมะนาว และอื่นๆท่ีพบคือการ
ปลูกพืชผักสวนครัวในเขตครัวเรือนและในป่าชุมชนอีกจ านวนมาก รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.13  แสดงกิจกรรมทางการเกษตรจ าแนกตามช่วงเดือนต่างๆ 

เดือน การผลิต 

มกราคม ตัดอ้อย 
กุมภาพันธ์ ปลูกอ้อย(1ปี/ครั้ง) 
มีนาคม - 
เมษายน ปลูกข้าวโพด 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน เก็บเก่ียวข้าวโพด 
กรกฎาคม ปลูกมะนาว/ปลูกมัน 
สิงหาคม ท านา 
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เดือน การผลิต 

กันยายน ท านา 
ตุลาคม ท านา 

พฤศจิกายน ท านา 
ธันวาคม เกี่ยวข้าว 

 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงปฏิทินการผลิตของหมู่บ้าน 
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2.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 2.4.1 จ านวนครัวเรือน 

   บ้านคลองอารางมีจ านวนครัวเรือนท้ังสิ้น  89 ครัวเรือน 
      จ านวนประชากร  374 คน  
       - ประชากรชาย 175 คน 
       - ประชากรหญิง 199 คน 

2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 
   2.5.1 การคมนาคม 

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  1 สาย 

2. ถนนลาดยาง   จ านวน  1 สาย 

3. ถนนลูกรัง   จ านวน  1 สาย 

4. ถนนดิน   จ านวน  5 สาย 

 

   2.5.2 ไฟฟ้า 

    มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน 

 

   2.5.3 ประปา 

    มีระบบประปาหมู่บ้านเข้าถึงทุกหลังคาเรือน 

 

   2.5.4 ระบบอินเตอร์เน็ต 

    มีอินเตอร์เน็ตประชารัฐติดตั้ง ณ ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
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2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
  
 2.6.1 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 จากการส ารวจในชุมชนพบว่ามีการรวมกลุ่มกันทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการดังนี้ 
ตารางท่ี 2.14  แสดงกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 9 กลุ่มเลี้ยงไก่ 

2 กลุ่มขายผักและปลูกพืชผักสวนครัว 10 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก 
3 กลุ่มเลี้ยงปลา 11 สถาบันการเงินชุมชน 

4 กลุ่มอาชีพท านา 12 อาสาสมัครเกษตร 
5 กลุ่มเลี้ยงกบ 13 กลุ่มเยาวชนจิตอาสา 

6 กลุ่มปลูกเห็ด 14 อสม. 

7 กลุ่มไม้กวาด 15 ต ารวจจิ๋ว 
8 กลุ่มสานเข่งปลาทู   

 

 2.6.2 ปราชญ์ชุมชน  และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ส าคัญ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือท าเนียบผู้รู้สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2.15  แสดงปราชญ์ชุมชน  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญ 

ที ่ ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 การถนอมอาหาร (หมักดอก) ทุกครัวเรือน หน่อไม้,ผักเสี้ยน,ต้นหอม,ผักกาดเขียว
ฯลฯ 

2 หมอต าแย  ยายนา คุณหวงศ์ 
ยายทา พิมทอง 

ปัจจุบันมีการคลอดโดยวิธีนี้ แต่ยังมี
ความรู้ที่ เกี่ ยวเนื่ องกัน เช่น  การใช้
สมุนไพร “ต้นนมวัว” เพ่ือใช้เพิ่มน้ านม
ในสตรีให้นมบุตร 

3 หมอชาวบ้าน พ่อประเสริฐ แก้วอุธา ผู้คิดค้นสมุนไพรรักษาคน (หมอเป่า) 
พ่อใหม่  นาดี หมอนวดแผนไทย (จากวัดโพธิ์) 
นายบุญเช้า แสนวันนา หมอนวดแผนไทย (จากวัดโพธิ์) 

4 การท าไม้กวาด ยายลัย  สาคน  
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ที ่ ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

5 เข่งปลาท ู ยายลัย ยายแพง  
6 เผ่าถ่าน น้ าส้มควันไม้ ผู้ช่วยฯสุริยา  พัฒนาเป็นถ่านดูดควัน (OTOP) 
7 คันไถไม้ (ของฝาก) ผู้ช่วยฯสุริยา อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ สวยงาม/

ได้รับรางวัลจากจังหวัด 
8 ดนตรีพื้นบ้าน นายบุณชอบ 

แสนวรรณา 
พิณ/กลองยาง 

9 หมอท าขวัญ,บายศรีสู่ขวัญ นายสไว  อุไรรัตน์ 
 

 

 หัถกรรมท าบายศรีฯ นางรี สาพาล  
นางสายทอง  นาดี 
นางสอน แก้วยุพา 

 

10 แห (อุปกรณ์จับสัตว์น้ า) นายทองสุก สาพา  
11 สวิง (อุปกรณ์จับสัตว์น้ า) นางดี ไก่แก้ว  
12 ไทร (อุปกรณ์จับสัตว์น้ า) นายจ้อย แก้วสว่าง  
13 กระด้ง ส ม บั ติ  ( ไ ม่ ท ร า บ

นามสกุล) 
 

14 ปราสาทดอกผึ้ง น า ย จ้ อ ย  ( ไม่ ท ร า บ
นามสกุล) 

 

15 ไม้กวาดโบราณ นางนาง  สาสวด  
16 หมักเหล้า/แป้งหมัก ย าย ม าล า  (ไม่ ท ร าบ

นามสกุล) 
 

 จักรสานสุ่มไก่ นายสวง กุมภาพา 
นายจ าเริญ สาสาด 
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ภาพที่ 2.5 แสดงท าเนียบผู้รู้ของชุมชน 

 
2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 บ้านคลองอารางไม่มีโรงเรียนประจ าชุมชน ซึ่งเด็กๆในชุมชนจะต้องเดินทางไปเรียนในพ้ืนที่
อ่ืน ซึ่งหากพิจารณาในพ้ืนที่ใกล้เคียงจะพบว่าระดับประถมจะต้องศึกษาที่โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 
และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบ้านแก้ง และโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 
 

2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 หมู่บ้านคลองรารางอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านแก้งประมาณ 
15 กิโลเมตร และมีอาสาสมัครสาธาณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)   จ านวน 16 คน ซึ่งเคยได้รับรางวัล 
อสม.ดีเด่นระดับชาติ 
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2.9 ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 
 ชาวบ้านคลองอารางทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่บ้านไม่มีศาสนสถาน และ
นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรม ความเช่ือ และกิจกรรมสันทนาการภายในชุมชนดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 
ตารางท่ี 2.16  แสดงวัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 บุญกลางบ้าน (บุญเบิกบ้าน) 9 บายศรีสู่ขวัญ 

2 รดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ 10 การร าไทย 

3 ท าบุญข้าวหลาม บุญข้าวกี่ 11 การจัดการเฉลิมพระชนมพรรษา 
4 แห่ปราสาทดอกผึ้ง 12 เทศน์โปรด 

5 แห่เทียนพรรษา 13 ศาลปู่ตา 
6 เวียนเทียน 14 ธรรมะสัญจร 

7 ท าบุญข้ึนบ้านใหม่ 15 การละเล่นนางด้ง 
8 บุญข้าวหลาม   

 
2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

 2.10.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 จากองค์ความรู้เดิมของชุมชนผสมผสานองค์ความรู้จากหน่อยงานภายนอกท่ีเข้ามา
สนับสนุนในพื้นท่ีท าให้หมู่บ้านสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ประกอบไป
ด้วย 
ตารางท่ี 2.17  แสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 ข้าวสารคลองอาราง 8 น้ าส้มควันไม้ 

2 แก้วน้ าไม้ไผ่ 9 น้ าส้มควันตะไคร้หอม 
3 สมุนไพร “ฝาง” 10 ชาไชยา 

4 ถ่านด าอัดแท่ง 11 กวยเตี๋ยวลุยสวน 

5 ถ่านด าดูด 12 หน่อไม้ดอง 
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ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
6 ถ่านด าดูดอัดแท่งไม้ไผ่ 13 คันไถเล็ก 

7 สุริยาชาฝาง   
 

 2.10.2 ร้านค้าในชุมชน 
   1.ร้านขายของช า/สินค้าเบ็ดเตล็ด จ านวน  4 แห่ง 
   2.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จ านวน  1 แห่ง 
   3.ร้านซ่อมเครื่องใช้ฟ้า   จ านวน  1 แห่ง 
   4.ร้านซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร จ านวน  1 แห่ง 
   5.ร้านตัดผม     จ านวน  1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

 2.11.1 คณะกรรมการกลางหมู่บ้านคลองอาราง (อพป.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

นายพัฒนา พรมเผ่า 

ประธานฝ่ายอ านวยการ/ฝ่ายปกครอง 

นายอิทธิพงษ์ ทิพย์วรรณ ์

เลขา/ฝ่ายแผนพัฒนา 

นายสุริยา อร่ามเรือง 

รองฝ่ายปกครอง/รักษาความสงบ 

นายเกริกขจร สุขแก้ว 

รอง 2/ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจ 

นางบุดชาดี อร่ามเรือง 

ฝ่ายแผนพัฒนา 

นายณัทพงษ์ พรมเผ่า 

ฝ่ายสังคม/สวัสดิการ 

นายอดุล ชยัภูม ิ

ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจ 

นายบุญม ีอินทรสุข 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

นายประจวบ แกว้อุดทา 

ฝ่ายสังคมและสวสัดิการ 

นายพิชิต  พวงสัตย ์

ฝ่ายสาธารณสุข 
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นายสุวรรณ สร้อยสขุ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

นายใหม่ นาด ี

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายทองสุข สาพา 

ฝ่ายสาธารณสุข 

นางสีนวล พรมเผ่า 

ฝ่ายพัฒนาสตร ี

นายจ้อย แกว้สว่าง 

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวภัทรพร นาด ี

ฝ่ายสาธารณสุข 

นางรัตนา อาดตาแทน 

ฝ่ายพัฒนาสตร ี

นายคหบดี พรมเผ่า 

ฝ่ายเยาวชน 

นายจกัรพงษ์ ลือชา 

ฝ่ายเยาวชน 



25 
 

 2.11.2  องค์กรหรือกลุ่ม 
 บ้านคลองอารางมีการจัดตั้งและรวมกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดังต่อไปนี้  
ตารางท่ี 2.18  แสดงองค์กรหรือกลุ่มในหมู่บ้าน 

ที ่ ชื่อ ที ่ ชื่อ 
1 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 9 กลุ่มเลี้ยงไก่ 

2 กลุ่มขายผักและปลูกพืชผักสวนครัว 10 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก 
3 กลุ่มเลี้ยงปลา 11 สถาบันการเงินชุมชน 

4 กลุ่มอาชีพท านา 12 อาสาสมัครเกษตร 

5 กลุ่มเลี้ยงกบ 13 กลุ่มเยาวชนจิตอาสา 
6 กลุ่มปลูกเห็ด 14 อสม. 

7 กลุ่มไม้กวาด 15 ต ารวจจิ๋ว 
8 กลุ่มสานเข่งปลาทู   

 
 2.11.3  ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน  
 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ในด้านการคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของ
ชุมชนนั้น จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้น าชุมชนท าให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของคนและกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนในระดับสูง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามช่วงวัย โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มของผู้สูงอายุ โดย
จะได้รับบทบาทส าคัญในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และระดับต่อมาคือกลุ่มของวัยกลางคน
หรือคนท างาน และส่วนสุดท้ายคือระดับของเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ของการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

สูงอายุ กลางคน 

 
เยาวชน 
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  2.12.2 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
 

แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  
บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 

ตารางท่ี 2.19  แสดงข้อมูลแผนพัฒนาที่บ้านคลองอารางได้บรรจุไว้ในแผน อบต. (2558-2560) 

ความ
เร่งด่วน 

แผนงาน/โครงการ หมาย
เหตุ 

1 สนามกีฬาหมู่บ้าน (สนามฟุตซอล) คุ้มคลองอาราง-คุ้มนาล้อม  
2 สวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
3 ลงลูกรังปรับไหล่ทางลาดยางภายในหมู่บ้าน จ านวน 2,500 เมตร  
4  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (เข้าค่าย)  
5 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 16 คสล. ก. 4 ม.ย. 1000 ม. ตามแบบอบต.  
6  ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร (3/4 ไร่)  
7 สนับสนุนส่งเสริมศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน  
8 ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน (ห้องเก็บของคุ้มนาล้อม)  
9 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 10 จุด (นาล้อม 5 จุด คลองอาราง 5 จุด)  
10 ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ (วัฒนธรรมและท าบุญ 9 วัด)  
11 วัสดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา(ฟุตซอล)  
12 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสมบูรณ์ ค าสิงห์ ถึงบ้านนายรวย ไม่น้อยกว่า 5 

ครัวเรือน  
 

13 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านที่ช ารุดเสียหาย ถนนลูกรัง ก. ม. ยาว 1,000 
เมตร ตามแบบ อบต.  

 

14 ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดคลองอารางคัพ (ฟุตซอล ฟุตบอล 7 คน)  
15 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ  
16 เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง  
17 วางท่อระบายน้ าบ้านนางบัว สิงห์หนาม ศูนย์กลาง 80 cm  
18 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญมา หลังหมู่บ้าน คสล. ก. 4 ยาว 400 ม.   
19 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน  
20 โครงการปลูกป่าชุมชน   
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บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
3.1 การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT   
 จากการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือค้นหาศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือน ามาเป็นซานข้อมูลในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือค้นหาข้อมูลในมิติต่างๆ 
ประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ละอุปสรรค ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดัง
ตารางต่อนี้ 
ตารางท่ี 3.1 ผลการเก็บข้อมูลด้วย SWOT Analysis 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้ใหญ่บ้านมีความตั้งใจในการท างาน 
2. ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมอย่างสูง 
3. ผู้น าชุมชนและชาวบ้านเชื่อมั่นในตัวผู้ใหญ่บ้าน 
4. ชุมชนมีความสามัคคี 
5. มีระบบการจัดการคนในแต่ละช่วงวัยเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาหมู่บ้าน 
6. มีระบบการสนับสนุนและส่งเสริมคนดี 
7. มีกระบวนการสร้างจิตอาสาในระดับต่างๆ 
8. มีกิจกรรมส าคัญในชุมชนที่จัดอย่างต่อเนื่อง 
9. เป็นต้นแบบและมีรางวัลแห่งความส าเร็จทั้งใน

ระดับหมู่บ้าน และระดับบุคคล 
10. มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์และเพียงพอตลอดทั้งปี 
11. มีการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้ใน

การเกษตร 
12. มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
13.  ที่ตั้งชุมชนเป็นเขตติดต่อป่าต้นน้ า 
14. มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปฏิบัติ

ต่อเนื่องอย่างจริงจัง 
 
 

1. คนวัยท างานไม่ค่อยอยู่ในชุมชน เพราะ
จะต้องออกไปท างานด้านนอกชุมชน 

2. ที่ตั้งของชุมชนไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทาง
การท่องเที่ยวหลักของจังหวัด 

3. ชาวบ้านขาดที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
เนื่องจากพ้ืนที่เป็นของนายทุนภายนอก 

4. รายได้จากการประกอบอาชีพไม่แน่นอน 
5. การขาดความอบอุ่นจากครอบครัวใน

กลุ่มเยาวชนเนื่องจากผู้ปกครองต้อง
เดินทางไปท างานภายนอก 

6. มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 
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โอกาส อุปสรรค 
1. มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน

อย่างต่อเนื่อง 
2. มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้าไปศึกษาดูงาน ซึ่ง

สามารถท าให้หมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
3. มีแผนพัฒนาที่ดี ส่งผลให้หน่วยงานภายนอกเข้ามา

สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิผล 

1. อยู่ในพื้นที่อับสัญญาณซึ่งส่งผลต่อการ
ติดต่อสื่อสารในบางจุดของหมู่บ้าน 

 
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน   
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เครื่องมือวิจัยชุมชน SWOT Analysis และ
การประชุมกลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลเพื่อแสดงถึงสถานการณ์ของชุมชนได้ดังนี้ 
 บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็น
ชุมชนขนาดเล็ก ที่เป็นของกลุ่มคนที่อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งแต่เดิมนั้นพ้ืนที่
บริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นอาราง ซึ่งค าว่า“อาราง” ในภาษาอีสานนั้นหมายถึงต้นนนทรี ซึ่งในอดีตนั้นมี
มากในพ้ืนที่บริเวณนี้ ผนวกกับมีคลองน้ าไหลผ่านจากภูเขาลงมา ชาวบ้านจึงน ามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน
ว่าบ้านคลองอาราง  
 ปัจจุบันบ้านคลองอาราง ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในจังหวัด
สระแก้วว่าเป็นชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบายสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง 
และด้วยการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมีรางวัลยืนยันความส าเร็จมากมาย ส่งผลให้มี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
 จากการเล่าให้ฟังของผู้ใหญ่พัฒนา พรหมเผ่า ท าให้เราได้ทราบว่าในอดีตนั้นชุมชนแห่งนี้
เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่าท่านจะคนในชุมชนและจับ
นายทุนนอกพื้นที่ ปัญหาที่ดินท ากิน และปัญหาสังคมอ่ืนๆอีกมากมาย   การปลูกพืชผักสวนครัวก็เต็ม
ไปด้วยสารเคมี รวมถึงคนในชุมชนทิ้งอาชีพเกษตรกรรมแล้วหันไปพ่ึงไปได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
เพียงอย่างเดียว ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่จะสามารถพ่ึงตนเองได้ไว้ข้างหลัง         
 และด้วยสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใหญ่พัฒนาในฐานะของผู้น าชุมชนที่คิดหา
วิธีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเพ่ือก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเธอนะได้กล่าวถึงกระบวนการท างานเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้น าจะต้องเป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับลูกบ้าน “ก่อนที่จะสอนคนอ่ืน ตนเองจะต้องท าให้ได้เสียก่อน” ผู้ใหญ่บ้านจึงเริ่มศึกษาเรียนรู้
และไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปิดรับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอกและน ามาปรับใช้ให้
เกิดข้ึนกับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
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 “หมู่บ้านคนดี วิธีออมชอม ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่า
อยู่ ฟื้นฟูประเพณี สุขภาพดีล ้า ค้าพ่อ้้องพอเพียง” จึงถูกก าหนดขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ของชุมชน
ด้วยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์บริบทต่างๆร่วมกันกับคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างทิศทาง และโดยเฉพาะประโยคแรกของวิสัยทัศน์ที่ว่า “หมู่บ้านคนดี” ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง
การได้รับการยอมรับจากจังหวัดจังหวัดสระแก้วให้เป็นชุมชนต้นแบบในมิติของคนดีตามนโยบาย
สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และด้วยการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีรางวัลแห่ง
ความส าเร็จมากมายมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้รูปแบบการ
พัฒนาจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบัน 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้บ้านคลองอารางสามารถพัฒนาจนเป็นชุมชนต้นแบบนั้น 
เกิดจากการที่ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนจนในที่สุดจึงเกิดการร่างกฎกติกาเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชุมชนที่เรียกว่า “ธรรมนูญ
ชุมชนคลองอาราง” ซึ่งปัจจุบันถูกพัฒนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติของคนทั้งต าบลที่เรียกว่า “ธรรมนูญ
สุขภาพต าบลบ้านแก้ง” ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556  โดยวัตถุประสงค์ส าคัญการจัดท าธรรมนูญฯนั้นก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการวางกรอบระเบียบกฎกติกาของชุมชนร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นมาตรการเพ่ือสร้างธรรมนูญสุขภาพและประชาธิปไตยชุมชน จน
ปัจจุบันธรรมนูญฉบับนี้เองจึงกลายเป็นต้นแบบที่ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านคลองอารางเป็นชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาตามแนวทางนโยบายสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียงครบทั้ง 4 ด้านประกอบไป
ด้วย คนดี รายได้ดี สุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดี 

  

3.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  
 จากศักยภาพและความพร้อมของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งส าคัญคือ การมีผู้น า
ชุมชนที่มีความรู้และเข้มแข็ง การบริหารงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การมีอาชีพดังเดิมคือการท า
การเกษตร การมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่จัดสรรส าหรับคนในชุมชนซึ่งติดต่อกับแหล่งน้ าของชุมชน  
 ด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดเป้าหมายคือ “การพัฒนาด้านการเกษตร” โดยได้ก าหนด
ครัวเรือนเป้าหมายโดยอาศัยความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากจะต้อ ง
ผ่านกิจกรรมกระบวนการต่างๆที่จะจัดขึ้น ซึ่งหากเลือกครัวเรือนที่ยากจนแต่ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการฯ  โดยมีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 
 1.นายสุริยา    อร่ามเรือง  2.นายทองสุข   สาพา 
 3.นางกาญจนา ลี้เบี้ยว   4.นายพัฒนา  พรมเผ่า 
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3.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงบันไดการพัฒนาหมู่บ้านคลองอาราง 

 

3.4 แผนการด าเนินโครงการ   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 

1 พัฒนาหลักสูตรและจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

25 พ.ค.62 
 

อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 

2 ฝึกอบรม/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการท าบัญชีครัวเรือน 

25 พ.ค.62 
 

อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ส าห รับกลุ่ ม อาชีพกลุ่ ม
เกษตรกร 

31 พ.ค.62 
 

อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 
อ.ดร.พัณณกร สอนไว 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
หลักสูตรเทคนิคและวิธีการปรับปรุง
กระบวนการปลูกพืชให้มีคุณภาพ 

1-2 มิ.ย.62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 
อ.รังสรรค์  สุค าภา 

5 การด าเนินการติดตาม การปรับปรุงคุณภาพ
ดินเพื่อการเกษตรตามแนวทางเกษตร
อินทรีย์ของครัวเรือนเป้าหมาย และพ้ืนที่

7-9 มิ.ย.62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 
 

เกษตรปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรปลอดภัย"

เกษตรอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรอินทรีย"์

SMART FARMER

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา/กลุ่มท่ีสนใจ

KPI : มีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้/ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก

2562 

2563 

2564 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
แปลงสาธิตของโครงการฯ (ระยะที่ 1 ) 
ในช่วงเย็น ประมาณวันละ 5-7 ครัวเรือน 
ต่อวัน 

6 ประชุมร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายเพ่ือ
รายงานสภาพปัญหาอุปสรรค และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน  

10 มิ.ย.62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
หลักสูตรการขับเคลื่อนและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ชุมชน 

12–13 มิ.ย.
62 

อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พัณณกร สอนไว 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 

8 การด าเนินการติดตาม กระบวนการ
เพาะปลูกการเก็บเก่ียวผลผลิต และการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนเป้าหมาย 
(ระยะที่ 2) ในช่วงเย็น ประมาณวันละ 5-7 
ครัวเรือน ต่อวัน 

15-18 มิ.ย.62 
 

อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พัณณกร สอนไว 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 

9 ประชุมร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดเตรียม
ข้อมูลเพ่ือขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรกับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

22 มิ.ย.62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พัณณกร สอนไว 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 

10 การด าเนินการติดตาม กระบวนการ
เพาะปลูกการเก็บเก่ียวผลผลิต และการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนเป้าหมาย 
(ระยะที่ 3) ในช่วงเย็น ประมาณวันละ 5-7 
ครัวเรือน ต่อวัน 

25,27 มิ.ย.62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พัณณกร สอนไว 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดแผนการการ
พัฒนาในระยะต่อไป 

28 มิ.ย.62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
อ.ดร.พัณณกร สอนไว 
อ.ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์ 

12 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 29 มิ.ย. 62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
13 จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 30 มิ.ย. 62 อ.ฉัตรเกษม ดาศรี 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ (Action Learning) 

 โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชนบท  หมู่ที่  16 บ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3.) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน และด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ สามารถสรุปผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ (Action Learning) ได้
ดังนี้ 

 
4.1 ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้มิติด้านองค์ความรู้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ และการ
ขับเคลื่อนกลุ่มสัมมาชีพ 

การด าเนินการของโครงการได้เริ่มจากการเตรียมองค์ความรู้ด้านต่างๆที่ส าคัญ โดยเริ่มจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ส าหรับกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร และการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และส านักงานพัฒนาชุมชน ในการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อ
ส าคัญประกอบไปด้วย 

- ความส าคัญของเกษตรอินทรีย์ 
- ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
- การจดบันทึกข้อมูลเกษตรกร และการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม 
- การผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในเกษตรอินทรีย์ 
- บทเรียนรู้ความส าเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในชุมชนต้อนแบบ บ้านเขามะกา 
ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
- แนวคิดและประโยชน์ชองกลุ่มอาชีพชุมชน 
- กระบวนการและข้ันตอนการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ 
- การวิเคราะห์กลุ่มอาชีพ และการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
- ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ 
- การบริหารจัดการที่ดี และมีมาตรฐานของกลุ่มอาชีพ 
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ผลจากการด าด าเนินการดังกล่าวพบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมรระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน (คิดเป็น 100 %) และสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือขอจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เกษตรอินทรีย์บ้านคลองอารางขึ้น โดยมีสมาชิกจ านวน 28 คน และอยู่ระหว่างการขอจดแจ้งจัดตั้ง
กับส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ภาพที่ 4.1 การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆที่จ าเป็น 
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ภาพที่ 4.2 การวางแผนและส ารวจพื้นที่โครงการ 

 

 
ภาพที่ 4.3 การวางแผนและปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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ภาพที่ 4.4 ศึกษาบทเรียนความส าเร็จ ณ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านเขามะกา 
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ภาพที่ 4.5 เตรียมพ้ืนที่เกษตรแปลงรวม 
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ภาพที่ 4.6 การทดลองปลูกผักในถาดเพาะ 
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4.2 ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้มิติด้านการเพิ่มข้ึนของรายได้ 
 

เนื่องจากการด าเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในชนบท หมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการเพาะปลูก จึงจะต้องอาศัยระยะเวลาในการเจริญเติบโตของ
พืช ซึ่งในช่วงของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการไม่สามารถประเมินการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ของกลุ่มเป้าหมายได้  
 ทั้งนี้ จากการด าเนินโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพเกษตร
อินทรีย์บ้านเขามะกา ต าบลศาลาล าดวน ได้ตอบรับการเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่มฯบ้านคลองอาราง และ
ยินดีจะรับสินค้าทั้งหมดของกลุ่มเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ โดยผ่านการตรวจรับรองจากกลุ่มฯเขามะกา
ไปพลางกอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
 โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชนบท  หมู่ที่  16 บ้านคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3.) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมาย  
 จากการส ารวจข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน พบว่า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย เมื่อน ามาเทียบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็อาจจะสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ยากจน และมีความต้องการที่จะเพ่ิมช่องทางของรายรับให้มากขึ้น แต่ด้วยคนในชุมชนส่วนหนึ่ง
จะต้องออกเดินทางไปท างานภายนอกชุมชน ส่วนคนที่เหลืออยู่ก็เป็นกลุ่มวัยกลางคนบางสวนที่มี
อาชีพด้านเกษตรกรรม และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งส าคัญคือ การมีผู้น าชุมชนที่มีความรู้และเข้มแข็ง การบริหารงานด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม การมีอาชีพดังเดิมคือการท าการเกษตร การมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่
จัดสรรส าหรับคนในชุมชนซึ่งติดต่อกับแหล่งน้ าของชุมชน  และด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดเป้าหมาย
คือ  “การพัฒนาด้านการเกษตร” โดยได้ก าหนดครัวเรือนเป้าหมายโดยอาศัยความพร้อมและความ
สมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากจะต้องผ่านกิจกรรมกระบวนการต่างๆที่จะจัดขึ้น ซึ่งหาก
เลือกครัวเรือนที่ยากจนแต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของโครงการฯ 
 จากการศึกษาชุมชนสามารถสรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตได้ว่า 
ชุมชนมีความต้องการที่จะน าศักยภาพของทุนในพ้ืนที่โดยเฉพาะเรื่องน้ าที่มีอยู่อย่างเพียงพอแต่ยังขาด
เรื่องระบบบริหารจัดการน้ า รวมเข้ากับการมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่ถูกจัดสรรไว้ส าหรับครัวเรือน
ในชุมชนที่ต้องการจะท าการเกษตรให้สามารถมาขอใช้พ้ืนที่ได้ จึงเกิดกระบวนการวิเคราะห์ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและนักวิชาการเพ่ือวางแผนพัฒนาจนสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่
ระยะ 3 ปี (2562-2564) โดยใช้ชื่อว่า “บันไดการพัฒนาหมู่บ้านคลองอาราง” ดังภาพต่อไปนี้ 
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5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอต่อชุมชน 
  1.) ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
พัฒนาชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จในเชิงประจักษ์ 
  2.) คนในชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายควรมีส่วนร่วมในกระบวนตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้ง
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล  
  3. ) คนในชุมชน/ครัวเรือนเป้าหมายต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของ
ตนเอง 

 5.2.2 ข้อเสนอต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/มหาวิทยาลัย 
  1.) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีแนวคิดพ้ืนฐานและเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ชุมชน 
  2.) ควรให้ชุมชนได้มรโอกาสในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของตนเอง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการควรเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  3.) มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้จากหลากหลานสาขาวิชาร่วมกันใน
การลงพ้ืนที่ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  4.) มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ในโครงการอยู่เสมอ  
 

เกษตรปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรปลอดภัย"

เกษตรอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา

KPI : ผลผลิตได้รับการ
รับรอง "เกษตรอินทรีย์"

SMART FARMER

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร
อาสา/กลุ่มที่สนใจ

KPI : มีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้/ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
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