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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
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 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่ วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
สู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียน
บอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ชาวบ้านในชุมชนต้องการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น และ
ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่
จะต้องจัดให้มีการจัดท าบัญชีสมุนไพรท้องถิ่น และและเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ท้องถิ่น เช่น น้ ามันไพล และยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์  
จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถ
บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานราก
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ในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการผลิตน้ ามันนวดสมุนไพรคลายกล้ามเนื้อให้แก่กลุ่ม
สมุนไพรและนวดไทย 

2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการผลิตยาหม่องสมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ให้แก่กลุ่ม
สมุนไพรและนวดไทย 

3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน้ ามันนวดและยาหม่องสมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ
ให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย                               

4) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย ร้อยละ 10 ต่อปีของกลุ่มสมุนไพรและ
นวดไทย 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
          กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มอาชีพสมุนไพรและนวดไทย  จ านวน 10 คน   

กรรมการหมู่บ้านและ อสม. จ านวน 10 คน 
 พ้ืนที ่ชุมชนหมู่ที่ 6 ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
 
1.4 ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 

เดือนธันวาคม 2561 – เดือนสิงหาคม 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
 1. จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
 3. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 10 ต่อปีของกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย 
 เชิงคุณภำพ   

1. ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 2 ปี 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 

 
 

รูปที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสระแก้ว 
ที่มำ: http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/content/strategies 

 
2.1 ยุทธศำสตร์จังหวัด” โครงกำรสระแก้วเมืองแห่งควำมสุข ภำยใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo 
Happiness  Model) 

 โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ท างานยึดประชาชนและพ้ืนที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้ประชาชนเป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดีและ
สิ่งแวดล้อมดี บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เน้นการแก้ไขตามปัญหาตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือน าไปสู่ “ต าบลแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง” โดยมีต าบลต้นแบบอ าเภอ
ละ 1 ต าบล รวม 9 ต าบล ซึ่งจากการด าเนินงานมา 1 ปีได้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุก
ระดับ ทุกภาคส่วน มีผลงานเด่นมากมาย อาทิ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว ได้น าธรรมนูญ
สุขภาพต าบลมาเป็นมาตรการในการขับเคลื่อน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ ในเรื่องการบริหาร
จัดการต าบลสุขภาวะ สุขภาพดีแบบองค์รวม ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร เรื่องเกษตรอินทรีย์ 
ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ เรื่องต าบลปลอดถังขยะ ประปาภูเขา การปลูกผักปลอดสารพิษ การ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น เรื่อง หมู่บ้าน
สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ เรื่องหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีชีวิตไทยและการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลและหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอ
คลองหาด เรื่องการสร้างรายได้จากการปลูก ผลิต และจ าหน่ายสมุนไพร ต าบลหนองแวง อ าเภอโคก
สูงและต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา เรื่องถนนสายบุญเกื้อหนุนสังคมและหมู่บ้านรักษาศีล 5 การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพ่ือไม่ให้ป่วย ด้วยการออกก าลังกายเป็นประจ า ใช้ภูมิ
ปัญญาไทยดูแลสุขภาพตนเอง ส าหรับการพัฒนาสู่รายได้ดี โดยการท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเพ่ือ
เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม ท าบัญชีครัวเรือนและเก็บออม เพ่ิมรายรับ ด้วยการใช้จ่ายอย่างประหยัดและ
พ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยและสารเคมีและใช้พลังงาน
ทดแทน ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมดี โดยการท าให้บ้านเรือน ชุมชนและหน่วยงานมีความสะอาด 
ปลอดภัย มีพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีสวนสุขภาพและลานกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่า
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ชุมชน มีตลาดนัดสุขภาพ ตลาดสดสุขภาพและร้านค้าสุขภาพ เป็นต้น และมีแนวทางในการขับเคลื่อน 
4 ดีวิถีพอเพียง ด้านคนดี จะส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน โรงเรียน หน่วยงานรักษาศีล 5 และรณรงค์ให้มี
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการเป็นคนดี เช่น ถนนสายบุญ เกื้อหนุนสังคม ปฏิบัติธรรม งานบุญปลอดเหล้า งาน
เศร้าปลอดอบายมุข ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ในการพัฒนาด้านสุขภาพดี โดยการด าเนินงาน
โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง ได้ก าหนดทิศทางและเสริมสร้างกลไก
การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์และคุณภาพสังคมที่ดีกว่าเดิม บนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างสมดุลเพ่ือ
น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมคุณภาพ ซึ่งเป็นการท างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน โดย
ยึดประชาชนในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นคนดี สุขภาพดี 
รายได้ดีและสิ่งแวดล้อมดี 

 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ที่ท าให้การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1) มีการบูรณาการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค

ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม-สื่อมวลชน และภาควิชาการ 
2) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่  ส่วนราชการ/หน่วยงานได้มีโอกาส

พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมของชมรมดอกแก้ว การจัดกิจกรรม 
“สภากาแฟ” กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และนันทนาการ รวมตลอดถึง การจัด
กิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา) ด้านจังหวัด
บันเตียเมียนเจย จังหวัดพระ-ตะบอง อ าเภอชายแดนอ่ืนๆ ที่มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ของจังหวัดสระแก้ว
ด้วย 

3) เน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) เช่นการจัดรายการ“บอก
กล่าวเล่าเรื่องเมืองสระแก้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์ ที่มีช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แจ้งข้อมูล ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือตอบค าถามต่างๆ 
กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยตรงอย่างใกล้ชิด 

4) เน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรม “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้แก่ประชาชน” ตามโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” เพ่ือให้หัวหน้าส่วน
ราชการ/หน่วยงานได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและเข้าไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งได้น างานหรือบริการต่างๆ ไปบริการประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยัง
ได้มีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน “ผู้ว่าฯ เล่าเรื่องเมืองสระแก้ว” ทาง 
www.sakaeo.go.th โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและตอบกระทู้/แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ 

5) เน้นการท างานเป็นทีม ภายใต้กรอบแนวคิดและค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดสระแก้ว 
ที่ว่า “ยึดมั่นความดี มีศีลธรรม ท างานเป็นทีม สู่ความส าเร็จ”ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
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 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ของจังหวัด ท าให้ทราบถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการ ทั้งการพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งร่วมกับโอกาส 
สิ่งที่เป็นจุดแข็งร่วมกับอุปสรรค สิ่งที่เป็นจุดอ่อนร่วมกับโอกาส สิ่งที่เป็นจุดอ่อนร่วมกับอุปสรรค และ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้วที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 
2.2 ยุทธศำสตร์รำยสำขำและควำมต้องกำรของประชำชน ในท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว สำมำรถ
ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ดังนี้ 

2.2.1 วิสัยทัศน์  
“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรม

โบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 
2.2.2 พันธกิจ 
1) ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
2) พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
3) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อ านวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี 
4) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสระแก้ว 
5) รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
6) ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.2.3 เป้ำประสงค์ ได้แก่ 
1) เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมด ี
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
4) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
5) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
6) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
7) เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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9) สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

10) พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

11) สร้างความมั่นคง ปลอดภัย จากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

12) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
13) คนและชุมชนมีจิตส านึกในด้านความม่ันคง 
14) มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
2.2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้

คุณภาพมาตรฐานสากล        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวย

ความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง  
อารยธรรมโบราณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า      
การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
2.2.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 เป้าประสงค์ : 
1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 9 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท าและมีสวัสดิการ 
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
   ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 

จปฐ. ก าหนด (ร้อยละ 50)  
   ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 50 
  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้

คุณภาพมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ :  
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม

สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่

เกษตรกรเพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ดี เพ่ือลดการใช้สารเคมี 

6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรผสมผสาน 

7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้า GAP ที่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ. 2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 60 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวย

ความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง  
อารยธรรมโบราณ 

 เป้าประสงค์ :   
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 กลยุทธ์ : มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2) 
       ค่าเป้าหมาย :  พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 2 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า  

การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 เป้าประสงค์ :  
1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว 
2. ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัด
ใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน 
มาด าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

3. อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้าง
คลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา  

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของ
บุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน  
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5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service - OSS)  

7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3) 
 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 เป้าประสงค์ :  
1. สร้างความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. คนและชุมชนมีจิตส านึกในด้านความม่ันคง 
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที 

และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  
ตัวชี้วัด : จ านวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย  

2 เรื่อง จาก 14 เรื่อง (จ านวน 2 เรื่อง) 
 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561 - 2564 หน่วยนับ 2 เรื่อง 
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แผนผังควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำง

ตอนกลำง และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิสัยทัศน์ของรัฐบำลปัจจุบัน 
 “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
  ควำมม่ันคง คือ  
  - การมีความมั่นคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
  - มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  -  ประเทศมีความมั่ นคง ใน เอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
  - ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  - ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมม่ังคั่ง คือ 
  - ประเทศไทยที่ขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง      
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

จังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ชุมชน 
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  - เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ 
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  - ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ควำมย่ังยืน คือ 
  - การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  - การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  - มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
    
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 
 “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ 
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว 
 “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรม
โบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 
 
ตำรำงที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดสระแก้ว และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนาหมู่ 6 (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จังหวัดสระแก้ว 

ควำมสอดคล้อง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำหมู่ 6  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

- สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 7 
ฐาน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จังหวัดสระแก้ว 

ควำมสอดคล้อง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำหมู่ 6  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
 

- ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าต่างๆใน
ชุมชน ยกระดับให้เข้าสู่สินค้า 
OTOP 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และ
ปรับปรุง 
สิ่งอ านวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง
อารยธรรมโบราณ 

- สร้างสถานทีก่ารท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ิมเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

- สร้างโฮมสเตย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

- สร้าง OTOP นวัตวิถี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดน 

- เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 
ให้มีผู้น าชุมชนและคนในชุมชน
เข้มแข้ง  

 
2.3 ข้อมูลทั่วไป 

ควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน 
บ้านใหม่ไทยพัฒนามีชื่อเดิมว่า “หนองหมอบ” เริ่มมีคนตั้งบ้านเรือนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 โดย

มีคนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาอยู่ คือ นายอยู่ฝา อนงค์เวท เป็นผู้บุกเบิกคนแรก ต่อมาจึงมีประชาชนมาอพยพ
เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่อพยพเข้ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด เช่น 
นครราชสีมา อุบลราชะนี มหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมี
นายดาว บุญคุณ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านใหม่ไทยพัฒนา” จนกระทั่ง
ปัจจุบัน โดยมีนายอนุชา ทุมสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

 
สถำนภำพทั่วไปของหมู่บ้ำน 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขามีเนื้อที่ทั้งหมด 4,080 ไร่ สามารถแยกได้เป็นพ้ืนที่โฉนด 

จ านวน 280 ไร่ พ้ืนที่ สปก. จ านวน 3,100 ไร่ พ้ืนที่ น.ส.3 จ านวน 575 ไร่ พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
จ านวน 65 ไร่ พ้ืนที่ราชพัสดุ จ านวน 60 ไร่ 

ทิศเหนือ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการท าอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
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ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ลุ่มลาดเอียงเหมาะส าหรับการท าอาชีพเกษตรกรรม 
ทิศใต้ เป็นพื้นที่ลุ่มดอนเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ ไม้เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา 
ทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ลาดเอียงสลับกับป่าไม้ธรรมชาติและมีลักษณะเป็นสันปันน้ า สภาพดิน

เป็นดินร่วนปนทราย 
 
อำณำเขตพื้นที่ของหมู่บ้ำน 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่บ้านคลองทราย หมู่ที่ 7 ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่บ้านทรัพย์ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนา

นคร จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านหนองตะเคียนบอน หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตะเคียน

บอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านโป่งดาวเรือง ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 
 

ตำรำงท่ี 2.2 จ านวนครัวเรือน/ประชากรของหมู่บ้าน 
 

ช่วงอำยุประชำกร เพศชำย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม - - - 
1-2 ปี 10 7 17 
3-5 ปี 18 15 33 
6-12 ปี 41 40 81 
13-14 ปี 8 6 14 
15-18 ปี 23 14 37 
19-25 ปี 35 46 81 
26-34 ปี 76 59 135 
35-49 ปี 109 113 222 
50-59 ปี 63 65 128 
60 ปีขึ้นไป 70 68 138 
รวม 453 433 886 

 
ประเพณี/วัฒนธรรมของหมู่บ้ำน/ฮีต 12 คลอง 14 
ชาวบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบลหนองตะเคียนบอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด

ประจ าหมู่บ้านชื่อวัดบ้านใหม่ไทยพัฒนา 
ประเพณีประจ าปี ได้แก่ 
- เดือน 3 บุญก่อพระทรายข้าวเปลือก และบุญข้าวจี่ พิธีเปิดปากยุ้ง (มกราคม-กุมภาพันธ์) 
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- เดือน 4 บุญพระเวศ 
- เดือน 5 บุญสงกรานต์ (เมษายน) 
- เดือน 6 บุญบั้งไฟและบุญเบิกบ้าน (พฤษภาคม-มิถุนายน) 
- เดือน 9 พิธีปักข้าวตาแฮก บุญข้าวประดับดิน บุญเข้าพรรษา (กรกฎาคม-สิงหาคม) 
- เดอืน 10 บุญกระยาสารท บุญห่อข้าวน้อย (กันยายน) 
- เดือน 11 ประเพณีท าบุญออกพรรษา (ตุลาคม) 
- เดือน 12 ประเพณีงานลอยกระทงและประเพณีทอดกฐิน (พฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
2.4 ข้อมูลกำรประกอบอำชีพและรำยได้ 
 กำรประกอบอำชีพและรำยได้ 

อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน 
อาชีพรอง ได้แก่ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ธุรกิจส่วนตัว อาชีพเสริมหลังฤดูกาลเพาะปลูก คือรับจ้าง

ทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งแรงงานที่ส าคัญเกิดจากประสบการณ์  รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 37,150.47 
บาทต่อคนต่อปี 

หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 237 ครัวเรือน แยกเป็นเพศชาย 548 คน เพศหญิง 613 คน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้านสูงสุด 3 ระดับแรก ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ครัวเรือนมีน้ าดื่มน้ าใช้เพียงพอทุกครัวเรือน 
 
2.5 ข้อมูลกำรคมนำคม 

ใช้เส้นทางถนนลาดยางสายวัฒนา-คลองทราย โดยระยะทางลาดยางถึงแยกเข้าหมู่บ้าน
ประมาณ 28 กิโลเมตร จากถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นถนน
คอนกรีต 36 กิโลเมตรเส้นทางจากแยกท่าเกษม ถนนสุวรรณศร (33) เข้าหมู่บ้านประมาณ  
22 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางจนถึงหมู่บ้าน เส้นทางในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต 
 
2.6 ข้อมูลแหล่งทุนกลุ่ม/องค์กรต่ำง ๆที่มีในหมู่บ้ำน 

กองทุนต่างๆ ที่มีในหมู่บ้าน 
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุน 2 ล้าน)  
2. กลุ่มออมทรัพย์หรือสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
3. กลุ่มกองทุน อสม. 
4. กองทุนสตรีแม่บ้าน 
5. กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 
6. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน 
7. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
8. กองทุนปุ๋ย 
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2.7 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว 

- ทับทิมสยาม 05 แหล่งปลูกสมุนไพร ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
- โรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 

2.8 ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 
 การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT  ซึ่งอาจจะใช้ทฤษฎี  หรือเทคนิคอ่ืนๆ มาเป็น
กรอบแนวทางการศึกษาก็ได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 
 2.8.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน  เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อน
หรือจุดด้อย  โอกาส  และอุปสรรค 
จุดแข็ง 

1. มีผู้น าและแกนน าของหมู่บ้านที่เข้มแข็ง     
2. มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง 
3. ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของชุมชน 
4. มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและกองทุนหมู่บ้าน 

จุดด้อย 
1. ชาวบ้านขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
2. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
3. ขาดผู้สืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน (ลูกหลานไม่รับช่วงต่อ) 

โอกำส    
1. มีโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์กระบือบ้านใหม่ชัยพัฒนา 
2. มีหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่น โครงการศูนย์คุณธรรม 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยงานทหารหน่วยพัฒนาและพัฒนาชุมชน 
ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผ้าไหมทอมือ 

อุปสรรค 
1. ปัญหาสภาพดินและพ้ืนที่เกษตรกรรม เสื่อมโทรมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส 
2. การคมนาคมเข้าหมู่บ้านค่อนข้างล าบาก 
3.  

 2.8.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย จุดแข็งหรือศักยภาพ 
จุดอ่อนหรือจุดด้อย  โอกาส  และอุปสรรค   
จุดแข็ง 

1. ครัวเรือนเป้าหมายมีก าลังใจ มองโลกในแง่บวกและมีแรงผลักดันต่อสู้ชีวิต 
จุดด้อย 

1. บุคคลในครัวเรือนเป้าหมาย มีปัญหาทางสุขภาพต้องเป็นผู้พ่ึงพิง (ไทรอยด์เป็นพิษ
และแขนขาอ่อนแรง) 

2. มีคนประกอบอาชีพเพียงรายเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัว 
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โอกำส   
1. คนในครอบครัวไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือดูแล 
2. ผู้ใหญ่บ้านคอยติดตามดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี 

อุปสรรค 
1. ที่อยู่อาศัยมีสภาพเสื่อมโทรม 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ศึกษาสภาพปัญหา ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ก าหนดตัวอย่าง
ประชากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการร่วมท ากิจกรรม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์สมุนไพรชาวบ้าน 
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็น
การเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที ่มีข้ันตอนการศึกษาและการด าเนินโครงการ ดังนี้  

3.1) ขั้นตอนจัดท าแผนการด าเนินโครงการ 
3.2) แผนการด าเนินงาน ระยะที่ 1  
3.3) แผนการด าเนินงาน ระยะที่ 2 
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ไม่ผา่น 

ผ่าน 

แก้ไข 

3.1 ขั้นตอนจัดท ำแผนกำรด ำเนนิโครงกำร 

 
 

 
 

 
 

 
 

              
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ศึกษาบริบทชุมชนจากประสบการจริงในพื้นที่ (Action Learning) 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วางแผนและเตรยีมการด าเนิน
โครงการ 

สร้างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเ์ชิงลึก แก้ไขและปรับปรุง 

ด าเนินการส ารวจภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการส าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 

ด าเนินโครงการตามแผนกจิกรรมอย่างมีส่วนร่วม 

อภิปรายผลการด าเนินโครงการ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอ  
ต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรและ
จัดท ำบทควำมเรื่องเล่ำควำมส ำเร็จ 
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3.2 แผนกำรด ำเนนิงำน ระยะที่ 1 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1.ขั้นเตรียมการ 
 

- ติดต่อผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.) 
- ติดต่อสถานที่ วิทยากรและยานพาหนะ 
 

2.ขั้นด าเนินการ 
 

- ติดต่อผู้น าชุมชนและชี้แจงโครงการ 
- ศึกษา/ส ารวจ ข้อมูลบริบทชุมชน สภาพความเป็นอยู่ วิถี
ชีวิตและท าความรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจน
ปัญหาของชุมชน ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม 
- เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการการสนับสนุน
ช่วยเหลือ 

3.ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

- สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
3.3 แผนกำรด ำเนนิงำน ระยะที่ 2  

 
ขั้นตอน กิจกรรม 

1.ขั้นเตรียมการ 
 

- ติดต่อผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.) 
- ติดต่อสถานที่ ณ ทับทิมสยาม 05 แหล่งปลูกสมุนไพร เพ่ือนัด
หมายก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
-ติดต่อวิทยากร 
-ติดต่อยานพาหนะ 

2.ขั้นด าเนินการ 
 

- สนทนากลุ่ม (Focus group) ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ 
ก าหนดการ และรายละเอียดโครงการในระยะที่ 2 ให้แก่แกนน า
และชาวบ้าน 
- ส ารวจสมุนไพรท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลสมุนไพร 
- ศึกษาดูงานที่ทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว 
- จัดท าบัญชีสมุนไพรท้องถิ่น 
- จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร 
(ไพล ขมิ้นชัน ก าลังเสือโคร่ง เป็นต้น) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยท า
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ ามันนวดสมุนไพและยาหม่องสมุนไพรคลาย
กล้ามเนื้อ  
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ขั้นตอน กิจกรรม 
- ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ เพ่ือให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพร 

3.ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

- สรุปงานและระดมความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรวจเยี่ยม ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ 
- คืนข้อมูลให้ชุมชน โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและ
จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
  

4.1 กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพื้นที่ ระยะที่ 1 
ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 ธันวำคม 2561 

1. รำยชื่อคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
 (1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ    
 (2) อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงษ์  
 (3) อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์   
 (4) อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ    
 (5) อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์   
 (6) อาจารย์ ดร.ทัศพร   ชูศักดิ์  

  
2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 
1 - พบผู้น าชุมชนผู้ใหญ่อนุชา 

ทุมสุข, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และ อสม.  
- ชี้แจงโครงการส ารวจบริบท
และจัดท าฐานข้อมูลในพ้ืนที่ 
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 

ข้อมูลพื้นฐำน 
- ข้อมูลปี 2560 มีครัวเรือนทั้งหมด 240 ครัวเรือน 
และมีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง จ านวน 219 
ครัวเรือน  
- ผลการส ารวจจากผู้น าชุมชน พบว่า ครัวเรือน
เป้าหมายที่ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ จ านวน 
1 ครัวเรือน คือ 
1. นางสมจิต ทุมประดิษฐ์ 
 
ประเด็นสรุปข้อมูลพื้นฐำนของชุมชน 
- ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น 
- ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 
- วัฒนธรรมดั้งเดิมตามแบบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพูดภาษาอีสานเป็นหลัก 
- อาชีพในชุมชนประกอบไปด้วย เกษตรกร เช่น ท า
นา เลี้ยงกระบือ ปลูกผัก ปลูกไม้ยูคาลิปตัส 
หัตถกรรม รับจ้าง เป็นต้น 
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ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 
- ในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้เนื่องจากมีผู้น าที่เข็ม
แข็ง  
- มีแห่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โฮมสเตย์ 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์กระบือ มีกลุ่ม
ธนาคารโค-กระบือ  
- กลุ่มอาชีพในชุมชนแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
2. กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ 
3. กลุ่มผ้าไหมทอมือ 
4. กลุ่มขนมไทย 
5. กลุ่มปลูกผัก 
6. กลุ่มไก่ชน 
7. กลุ่มสมุนไพร 

- ในชุมชนมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 
 
รำยช่ือบุคคลที่ประสำนเพื่อขอข้อมูลพื้นฐำน 
1. ผู้ใหญ่อนุชา ทุมสุข โทร. 089-2531359  
2. นางพัชรียา เวชการ โทร. 087-1429392 (อสม.) 
3. นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน โทร. 096-
8874364 (ผอ.รพสต.) 

 
3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 

ประชุมชี้แจงโครงกำร และส ำรวจพื้นที่ 
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ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ธันวำคม 2561 
 

1. รำยช่ือคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
(1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ    
(2) อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงษ์  
(3) อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์   
(4) อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ    
(5) อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์   
(6) อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม 

  (7) อาจารย์เฟ่ืองฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์   
 

2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 
ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 

1 - พบผู้น าชุมชน เ พ่ือ
สร้างความรู้จักชุมชน 
- ศึกษา พ้ืนที่ และท า
ความรู้ จัก พ้ืนที่  ผู้น า
ชุมชนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับชุ มชน  ศั กยภาพ 
ปัญหา ทุนของชุมชน 
- ส ารวจข้อมูลบริบท
ชุ ม ชน  สภ าพคว าม
เป็นอยู่ วิถีชีวิต 
 

ประเด็นสรุปสภำพบริบทชุมชน 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร  
จ.สระแก้ว น าโดยผู้ใหญ่อนุชา ทุมสุข ที่นี่เป็นหมู่บ้านไทย
อีสาน นับถือศาสนาพุทธ ที่ยังยึดมั่นความดีของตนเองมา
เสมอ จนสามารถยกระดับให้หมู่บ้านเป็นต้นแบบการพัฒนา
ให้กับหลายโครงการของภาครัฐ มีธรรมนูญหมู่บ้าน ที่เคย
ประกาศใช้ร่วมกัน มาตั้งแต่ปี 2540 และได้พัฒนาเพ่ิมเมื่อ
เข้าร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม หมู่บ้านนี้ มีธรรมนูญ
หมู่บ้าน ๘ ด้าน คือ ด้านความรักความสามัคคี ด้านการ
ด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการเสริมสร้างรายได้  
ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม ในชุมชนจะรักษาภาษา
อีสานให้คงอยู่ ท าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้กันเองในครัวเรือน จะ
สืบทอดภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ชาวบ้านมี
งานท า มีรายได้เพ่ิม ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น อาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ท านา เลี้ยงกระบือ งานหัตถกรรม และปัจจุบัน
เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP และโครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้อนุรักษ์กระบือ บ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว 
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ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 
ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสซึ่งท าให้สมดุลของ
ธาตุอาหารพืชในดินเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง และความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตหน้าดินก็มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้
คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมคุณภาพ 
- ชุมชนยังขาดผลิตภัณฑ์ทางด้านสมุนไพรและสุขภาพ ซึ่ง
ในชุมมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร แต่ไม่
สามารถต่อยอดความรู้นั้นได้ จึงต้องการให้ช่วยในการ
รวบรวมความรู้ทางด้านพืชสมุนไพรและท าผลิตภัณฑ์จาก
พืชในท้องถิ่นเพ่ือจัดจ าหน่าย 
   
ศักยภำพของชุมชน 
- มีแกนน าในการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง โดนยึดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
- มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
- มีธนาคารโค-กระบือ  
- ความสามัคคีของประชากรในชุมชน 
- มีผ้าไหม OTOP ระดับ 4 ดาว 
 
หน่วยงำนที่สนับสนุนชุมชน 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 

พบผู้น ำชุมชน เยี่ยมชมโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้อนุรักษ์กระบือ 
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ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 มกรำคม 2561 
 

1. รำยช่ือคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
 (1) อาจารย์ธธิธา   เวียงปฏิ    
 (2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช  
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล  
 (4) อาจารย์ ดร.นิพนธ์   มานะสถิตพงษ ์  
 (5) อาจารย์ ดร.อภิชัย   คุณีพงษ ์  
 (6) อาจารย์ ดร.ทัศพร   ชูศักดิ์   
 (7) อาจารย์ภัทรา   พวงช่อ    
 (8) อาจารย์ชวภณ   พุ่มพงษ์   
 (9) อาจารย์ฉัตรประภา   ศิริรัตน์   
 (10) อาจารย์นาตยา   ดวงประทุม   
 (11) อาจารย์เฟ่ืองฟ้า   รัตนาคณหุตานนท์  
 (12) อาจารย์นัชชา   ยันติ  
    
2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 
1 - พบผู้น าชุมชน และ

ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
- ท าประชาคม สรุป
ประ เด็ นปัญหาและ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
- เยี่ยมบ้านครัวเรือน
เป้าหมายที่ต้องการการ
สนับสนุนช่วยเหลือ 

ประเด็นสรุปสภำพบริบทชุมชน 
- ประวัติของหมู่บ้าน ในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2525 มี
ครัวเรือนชาวนครราชสีมา จ านวน 6 ครัวเรือน ได้อพยพมา
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านหนองหมอบ (ชื่อตามชาวบ้าน
เรียก) กลุ่มชนที่ย้ายเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ได้น าวัฒนธรรมการทอ
ผ้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ทอผ้าสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษและได้ อนุรักษ์สืบต่อกันมานานเพ่ือถ่ายทอดสู่
ลูกหลาน เวลาต่อมาจึงมีครัวเรือนย้ายตามกันมาตั้งถิ่นฐาน
อยู่มากขึ้น ปัจจุบันทางราชการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ตาม
ทะเบียน คือ บ้านใหม่ไทยพัฒนา  
- ได้พูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มอาชีพต่างโดยได้พูดถึงความ
เป็นมาและปัญหาของแต่ละกลุ่มอาชีพ 
   1. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ น าโดยผู้ใหญ่อนุชา 
ทุมสุข ในศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วย  

- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายใน ศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มกระบือบ้านใหม่ไทยพัฒนา 
- กิจกรรมฐาน ลานนวดข้าวและยาลา 
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ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 
- กิจกรรมฐาน ควายเลี้ยงคน คนเลี้ยงควาย  
- กิจกรรมฐาน ประดิษฐ์คันไถ  
- กิจกรรมฐาน โรงสีข้าวโบราณ (ข้าวกระแทะ
เปลือก) 
- กิจกรรมฐาน เกษตรพ่ึงพาตนเอง 

   2. กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ น าโดยนายน้อย โคตะมะ  
ได้จัดท างานจักรสานไม้ไผ่ เช่น กระติ๊บข้าว หมอนขิด ไซดัก
ปลา กระบวยกะลามะพร้าว ประเด็นปัญหาที่พบคือ คนรุ่น
ใหม่ไม่สนใจที่จะสืบทอดภูมิปัญญาทางด้านนี้ 
   3. กลุ่มผ้าไหมทอมือ น าโดยนางบุญสี นาเก่า 
ได้รวมกลุ่มทอผ้า และส่งที่ศูนย์ศิลปชีพ โดยผ้าไหมทีม่ีความ
โดดเด่นของผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา ใช้เส้นไหมแท้
มาย้อมสี ทอเป็นผ้าที่มีลายสวยงาม 
    4. กลุ่มขนมไทย น าโดย นางอุบล ปริวันนัง 
รวมกลุ่มแม่บ้านท าขนมจ าหน่วยในโอกาสส าคัญในหมู่บ้าน 
ปัญหาที่พบคือ อุปกรณ์ท าขนมช ารุด 
    5. กลุ่มปลูกผัก โดยให้ชาวปลูกผักรับประทานเอง 
    6. กลุ่มไก่ชน  
    7. กลุ่มสมุนไพร น าโดย นายประยูร  
เป็นปราชญ์ชาวบ้าน มีความรู้ทางด้านสมุนไพร การนวด
ไทย ท าลูกประคบ ในกลุ่มมีหมอนวด 20 คน ปัญหาที่พบ
คือไม่สามารรวบรวมความรู้และต่อยอดทางด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งแกนน าหมู่มีความคิดเห็นให้พัฒนา
ด้านสมุนไพร 
 
สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน 
 - จากการประชาคมพบว่า มีความต้องรวบรวมข้อมูล
ทางด้านสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน  
 
ส ำรวจครัวเรือนเป้ำหมำย 
- จากการส ารวจมี 1 ครัวเรือน ที่ต้องการการสนับสนุน
ช่วยเหลือ 
- ครอบครัวนางสมจิต ทุมประดิษฐ์ อายุ 62 เป็นผู้พิการ
แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่กับ
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ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 
สามีอายุ 60 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และบุตรชายคนโต อายุ 
36 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษไม่สามารถท างานได้ มี
เพียงบุตรชายคนเล็ก อายุ  20 ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ าย  
แต่ไม่เพียงพอ สภาพบ้านโดยรวมอาศัยอยู่ในที่ดินตนเอง  
มีความเสื่อมโทรม และสภาพแวดล้อมไม่ดีนัก ไม่มีหนี้สิน 
แต่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ 

 
3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 

พบผู้น ำชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้จักชุมชน 
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4.2 กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพื้นที่ ระยะที่ 2 
 

ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2562 
 

1. รำยช่ือคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
(1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ    
(2) อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ    
(3) อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  

(4) นายกิตติวุฒ ิ  ไชยการ  
 

2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 
ล ำดับ

ที ่
รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 

1 1.สนทนากลุ่ม (Focus 
group) ชี้แจงโครงการ 
วัตถุประสงค์ ก าหนดการ 
และรายละเอียดโครงการใน
ระยะที่ 2 ให้แก่แกนน าและ
ชาวบ้าน 
2.นัดหมายก าหนดการเพ่ือ
เดินทางไปศึกษาดูงานที่
ทับทิมสยาม 05 แหล่งปลูก
สมุนไพร 
3.ส ารวจสมุนไพรท้องถิ่น 
และรวบรวมข้อมูลสมุนไพร 
น าโดยหมอประยูร ส าราญดี 
ซึ่งเป็นหมอพ้ืนบ้าน 

1. ผู้ ใหญ่บ้าน รองผู้ ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน 
รับทราบกระบวนการท า โครงการ  วั ตถุประสงค์  
ก าหนดการ และรายละเอียดในระยะที่ 2 พร้อมกับได้
รายชื่อชาวบ้านที่จะไปร่วมศึกษาดูงาน ณ ทับทิมสยาม 
05 แหล่งปลูกสมุนไพร ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว 
2. ผู้ใหญ่บ้านลงปฏิทินกิจกรรม ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 ในการศึกษาดูงาน ณ ทับทิมสยาม 05 แหล่งปลูก
สมุน ไพร  ต าบลคลอง ไก่ เ ถื่ อน  อ า เภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว 
3. ได้ข้อมูลปฐมภูมิของการส ารวจสมุนไพรท้องถิ่น ฉบับ
ร่าง  
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3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 
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ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12-13 มิถุนำยน 2562 
 

1. รำยช่ือคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
(1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ    
(2) อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ    
(3) อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  
(4) อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์  

 
2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 

1 1.ศึกษาดูงานและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ณ ทับทิมสยาม 
05 แหล่งปลูกสมุนไพร 
ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
2.ศึกษาดูงาน ณ 
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 
3.สรุปงานและระดมความ
คิดเห็นจากการศึกษาดูงาน 
4. จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรและ
นวดไทย ประจ า             
หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 
ต าบลหนองตะเคียนบอน 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 
5. สนทนากลุ่ม (Focus 
group) เรื่องการท า
แผนการตลาด แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสมุนไพร
และนวดไทย รวมถึง
แนวทางการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สมุนไพร 
 

ณ ทับทิมสยำม 05 แหล่งปลูกสมุนไพร ต ำบลคลองไก่
เถื่อน อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ (ชาวบ้าน) ได้แรงบันดาลใจในการ
ปลูกและแปรรูปสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง 
ครัวเรือน และชุมชน  
2. ได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปสมุนไพร ตลอดจนการลง
พ้ืนที่เกษตรกรตัวอย่าง เพ่ือดูการเพาะปลูกสมุนไพรที่เป็น
เศรษฐกิจ 
 
ณ โรงพยำบำลวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
1. ได้รับความรู้ เรื่องการใช้สมุนไพรเป็นยา และการใช้
สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
ณ บ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ ต ำบลหนองตะเคียนบอน 
อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว 
1. ได้จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย ประจ า             
หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียนบอน 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีสมาชิกท้ังหมด 
10 คน ซึ่งมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายประยูร ส าราญดี เป็น
ประธานกลุ่ม 
2. มีการวางแผนที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ในการปลูก
สมุนไพรสด เพ่ือส่ง ณ ทับทิมสยาม 05 แหล่งปลูก
สมุนไพร ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว 
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3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 
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ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16-17 มิถุนำยน 2562 
 

1. รำยช่ือคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
(1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ    
(2) อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ    
(3) อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  
(4) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 
(5) นายกิตติวุฒิ  ไชยการ  

 
2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 

1 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร (ไพล 
ขม้ินชัน ก าลังเสือโคร่ง ฯลฯ) เพื่อสร้าง
มูลค่าเ พ่ิม โดยผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 
ได้แก่ น้ ามันนวดสมุนไพร  
2. สนทนากลุ่ม (Focus group) และ
ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้  
ส าหรับน้ ามันนวดสมุนไพร 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร (ไพล 
ขม้ินชัน ก าลังเสือโคร่ง ฯลฯ) เพื่อสร้าง
มูลค่าเ พ่ิม โดยผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 
ได้แก่ ยาหม่องสมุนไพร 
4. สนทนากลุ่ม (Focus group) และ
ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ 
ส าหรับยาหม่องสมุนไพร 

1. ได้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องไพล จ านวน 200 ขวด 
2. ได้ผลิตภัณฑ์น้ ามันไพล จ านวน 150 ขวด 
3. ได้โลโก้ ส าหรับยาหม่องสมุนไพรและน้ ามัน
ไพล 
4. จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ชาวบ้าน
สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง 
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3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 
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ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 
 

1. รำยช่ือคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
(1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ    
(2) อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ    
(3) อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  

 
2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 

1 1. ลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งสมุนไพรท้องถิ่น 
เพ่ือจัดท าท าเนียบสมุนไพรท้องถิ่นประจ า
หมู่บ้าน 
2. จัดท าท าเนียบสมุนไพรท้องถิ่นประจ า
หมู่บ้าน ประกอบด้วยชื่อสมุนไพร สรรพคุณ
ทางยา วิ ธีการใช้  รวมทั้ งแผนที่ แหล่ง
สมุนไพรในหมู่บ้าน 
3. ส ารวจฐานการเรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้
อนุรักษ์กระบือไทย บ้านใหม่ไทยพัฒนา 
4. น าเสนอท าเนียบสมุนไพรท้องถิ่นประจ า
หมู่บ้าน เพ่ือระดมความคิดเห็นในการแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานของ
ชาวบ้าน 

1. ได้ท าเนียบสมุนไพรท้องถิ่น จ านวน 59 
ชนิด 
2. ได้ข้อมูลฐานการเรียนรู้ฯ เพ่ือจัดท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง 
นวัตวิถี 
3.ได้ออกแบบเล่มท าเนียบสมุนไพรร่วมกับ
ชาวบ้าน 
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3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 
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ระยะที่ 2 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18 กรกฎำคม 2562 
 

1. รำยช่ือคณำจำรย์ที่ร่วมลงพื้นที่ 
(1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ    
(2) อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ    
(3) อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์ 
(4) ผศ.นพกร   จงวิศาล  

 
2. ผลกำรลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับ 

1 1. สนทนากลุ่ม (Focus group) ทบทวน
แผนการตลาด น าเสนอปัญหา และร่วม
ระดมความคิดหาแนวทางการแก้ไข 
2. ตรวจติดตามและประเมินการท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรและคืน
ข้อมูลให้ชุมชน 
3.  จัดท ารายงานผลการด า เนิ นงาน
โครงการและเรื่องเล่าความส าเร็จเพื่อมอบ
ให้แก่ชุมชน 

1. จากการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 6 บ้านใหม่
ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ระยะที่ 2) ได้
แรงบันดาลใจ ความรู้การแปรรูปสมุนไพร 
และสามารถแปรรูปสมุนไพรด้วยตนเอง 
เพ่ือเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน 
2. ได้จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย พร้อม
ทั้งเ พ่ิมวัตถุประสงค์ของกลุ่มในการจด
วิสาหกิจชุมชน 
3 .  ชุ มชนมี ผลิ ตภัณฑ์และโล โก้ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชน ภายใต้ตราโลโก้ที่ชื่อ
ว่า คนเลี้ยงควาย 
4. ส่งต่อข้อมูลเรื่องเล่าความส าเร็จ ไฟล์ 
โลโก้ ท าเนียบสมุนไพรท้องถิ่น ให้กับชุมชน 
และตรวจติดตามเป็นระยะ  
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3. ภำพกิจกรรมในกำรลงชุมชนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ 
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บทที่ 5 
 สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
ในพ้ืนที่ (Action Learning) 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

ผลการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
มีอยู่ 4 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการผลิตน้ ามันนวดสมุนไพรคลาย
กล้ามเนื้อให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย 2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการผลิตยาหม่อง
สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย 3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
น้ ามันนวดและยาหม่องสมุนไพรคลายกล้ามเนื้อให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย 4) เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย ร้อยละ 10 ต่อปีของกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย โดยมีผลผลิตผลลัพธ์
และข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 

 
ผลผลิต (Output) 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน้ ามัน
นวดและยาหม่องสมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องไพล จ านวน 200 ขวดพร้อมโลโก้ 
3. ได้ผลิตภัณฑ์น้ ามันไพล จ านวน 150 ขวดพร้อมโลโก้ 
4. ท าเนียบสมุนไพรท้องถิ่น 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

จากการท าผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จด้วยฝีมือของชุมชนสู่การจ าหน่ายในท้องตลาดและ OTOP ของ
ชุมชนท าให้เกิดรายได้ให้กับกลุ่มสมุนไพรและนวดไทย โดยก าหนดราคาสินค้า 

- ยาหม่องไพล จ านวน 200 ขวดๆละ 30 บาท 
- น้ ามันไพล จ านวน 150 ขวดๆละ 50 บาท 

ในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ ให้กลุ่มสมุ นไพรและนวดไทยประจ าเดือนสิงหาคม  
จ านวน 2,150 บาท ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 10 ต่อปี) 
 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 

1. ชาวบ้านมีความประสงค์อยากให้คณาจารย์ลงพ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
เปลี่ยนการท าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น สบู่ และยาสระผมเป็นต้น 

2. ต้องการได้รับการสนับสนุนท าโรงตากสมุนไพร เพ่ือการแปรรูปสมุนไพรและน าไปจ าหน่าย 
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