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ค าปรารภ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสน าบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มา
บริการวิชาการในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตร
สุขใจ ของชุมชนบ้านม่วงลายทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 เพ่ือ
น าองค์ความรู้ทั้ งทางวิชาการ งานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ มาช่วยเติมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่
ที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนใน
ชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐของชุมชน 
พบว่าชาวชุมชนบ้านม่วงลายมีความเข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้านเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผ้าคราม 
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มเลี้ยงโคขุน กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากนี้คนใน
ชุมชนยังมีความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณี
การเลี้ยงปู่ตา ประเพณีผีฟ้าและการเลี้ยงผีหมอ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าชุนชนยังขาดองค์
ความรู้บางอย่างที่รอการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัย ในการ
นี้กระผมและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนผ่านการบริการวิชาการ 
“โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ” เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนสุขใจต้นแบบ “ม่วงลาย
โมเดล”  

การด าเนินงานและการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพ่ีน้องชุมชน
บ้านม่วงลายทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์
ผดุงศิลป์ วิทยากร นักศึกษา บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ค 

บัญชีตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 ตารางแสดงล าดับผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3 
2 ตารางแสดงล าดับรายชื่อก านันต าบลม่วงลายอดีตถึงปัจจุบัน 7 
3 ตารางแสดงจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 14 
4 ตารางแสดงเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการในเขตต าบลม่วงลาย 15 
5 ตารางแสดงแสดงประเพณีและวัฒนธรรม งานประจ าปีของบ้านม่วงลาย 

หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 
18 

6 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่งระดับ  
เพศ และร้อยละจ านวนบุคลากร 

25 

7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

27 

8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

28 

9 ตารางแสดงรายนามของเจ้าอาวาสวัดวัดม่วงลายอนงคาราม 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

39 

10 ตารางแสดงมิติทางสังคมบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 40 
11 ตารางแสดงมิติทางสังคมบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 42 
12 ตารางแสดงข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานข้อมูลจากพัฒนาชุมชน 

จังหวัดสกลนคร บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
46 

13 ตารางแสดงโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค)  
ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 

48 

14 ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 50 
15 ตารางแสดงข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานข้อมูลจากพัฒนาชุมชน 

จังหวัดสกลนครบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
52 

16 ตารางแสดงโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค)  
ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 

53 

17 ตารางแสดงช่วงเวลาที่ท านาและพืชหลังนาของชาวบ้านบ้านม่วงลาย 
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 

57 

18 ตารางแสดงประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้านบ้านม่วงลาย 
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 

60 

19 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและจุดที่ควรพัฒนาของหมู่บ้าน 67 
20 ตารางแสดงการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
69 



ง 

ตารางท่ี  หน้า 
21 แสดงช่วงเดือนที่ชาวบ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ท านาปีและนาปรัง 72 
22 ตารางแสดงผลการด าเนินกิจกรรมคหกรรมปันน้อง 75 
23 ตารางแสดงผลการด าเนินกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป

และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
77 

24 ตารางแสดงผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อ 
ครบวงจร 

79 

25 ตารางแสดงผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ 
คลินิก รักษาสัตว์และผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 

81 

26 ตารางแสดงผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ 

83 

27 ตารางแสดงผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและ
การจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค - กระบือ 

85 

 

  



จ 

บัญชภีาพประกอบ 
 
ภาพประกอบที่  หน้า 

1 ภาพแผนที่ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 2 
2 ภาพนายประทีป อินธิกาย 7 
3 ภาพนายสมพงษ์ สีจูมลายและรางวัลที่ได้รับ 8 
4 ภาพนายสมจิตร นาคุณคง อดีตผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 โล่รางวัลและ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทองมงกุฎไทย “มงกุฎทอง ฝ่ายปกครอง 
ดีเด่น”  

9 

5 ภาพนายจ าลอง จันทร์ไขโคตร ผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 9 
6 ภาพนายหาญชัย ไขลายหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 10 
7 วิถีชีวิตของชาวบ้านม่วงลาย 10 
8 ภาพองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 11 
9 ภาพส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 12 
10 ภาพโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 20 
11 ภาพพระมิ่งมงคลสกลเขตบรมนิเวศหนองหารหลวง  

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
22 

12 ภาพตราประจ าโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 22 
13 ภาพ ดร.เชิดศักดิ์  สิงห์สุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
29 

14 ภาพตัวอย่างผลงานของนักเรียน 30 
15 ภาพกิจกรรมดนตรีโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 31 
16 ภาพการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลายระหว่างบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชาวบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ และ
หน่วยงานที่ส าคัญในชุมชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 

33 

17 ภาพแผนที่เดินเท้าของหมู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 34 
18 ภาพการปลูกพืชหลังนาของชาวบ้านม่วงลาย หมู่ที ่7 และหมู่ที ่9 34 
19 ภาพป่าไม้ชุมชนบ้านม่วงลายที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้าน  

และลักษณะพันธุ์พืชในป่าชุมชน 
35 

20 ภาพบ้านพักอาศัยของชาวบ้านบ้านม่วงลาย 35 
21 ภาพองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย (ซ้าย) และ ศาลาประชาคม 

(ขวา) 
36 

22 ภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย (ซ้าย) และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลม่วงลาย (ขวา) 

36 



ฉ 

ภาพประกอบที่  หน้า 
23 ภาพคลองส่งน้ าระบบท่อส่งใต้ดินจากหนองหารบริการแก่เกษตรกรบ้าน

ม่วงลายและพ้ืนที่โดยรอบ 
37 

24 ภาพลักษณะหนองปลาดุก ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงลาย 

37 

25 ภาพบ่อบาดาลที่เจ้าของพ้ืนที่ในหมู่บ้านม่วงลายสร้างขึ้น เพ่ือใช้ในระดับ
ครัวเรือน 

38 

26 ภาพวัดม่วงลายอนงคาราม ศูนย์รวมและหล่อหลอมจิตใจของชาวบ้าน
ม่วงลายทั้ง 2 หมู่เข้าด้วยกัน 

38 

27 ภาพผลจากการวิเคราะห์ชุมชนทางเศรษฐกิจด้านอาชีพของคนในหมู่บ้าน 45 
28 ภาพแสดงจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 45 
29 ภาพแสดงจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 51 
30 ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 56 
31 ภาพศาลปู่ตาของชาวบ้านม่วงลาย 66 
32 ภาพการสืบทอดประเพณี “ผีฟ้า และผีหมอ” 66 
33 ภาพการด าเนินกิจกรรม “คหกรรมปันน้อง” ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 

2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย อ าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

76 

34 ภาพการด าเนินกิจกรรม “การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

78 

35 ภาพการด าเนินกิจกรรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร” 
ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

80 

36 ภาพการด าเนินกิจกรรม “การฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิก
รักษาสัตว์และผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว” ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

82 

37 ภาพการด าเนินกิจกรรม “กิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก: การเพ่ิม
ประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ” ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

84 



ช 

ภาพประกอบที่  หน้า 
38 ภาพการด าเนินกิจกรรม “การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการ

จัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ” ในวันที่ 9 
เมษายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต าบลม่วง
ลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

86 

 

  



ซ 

สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที่  หน้า 
1 แผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 49 
2 แผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 55 
3 แผนภูมิแสดงรายได้หลักต่อปีของชาวบ้านบ้านม่วงลาย 

ทั้งหมู่ท่ี 7 และหมู่ที่ 9 
58 

4 แผนภูมิแสดงรายจ่ายหลักต่อปีของชาวบ้านบ้านม่วงลาย 
ทั้งหมู่ท่ี 7 และหมู่ที่ 9 

59 
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บทน า 
 

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่ง
ว่า “ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่นในท้องที่ตน” แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่พระองค์ท่านเสด็จ
พระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ทรงสนพระทัยระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยทอดพระเนตรเห็นถึง
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี และทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็น
ปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่
ละท้องที่ ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรัก
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีการบูรณาการพันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของคณะให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังจากท่ีมีการส ารวจพื้นที่ การจัด
สนทนากลุ่ม (focus group) พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน ผู้น า โรงเรียน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล การศึกษาบริบทของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท า SWOT ANALYSIS การศึกษา
จากมิติทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มิติทางวัฒนธรรมประเพณี มิติทางสังคม และมิติทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชน จึงด าเนินการจัด “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรสุขใจ” โดยน ากิจกรรมต่าง ๆ ที่แต่ละหลักสูตรของคณะฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบูรณา
การร่วมกับการบริการวิชาการของคณะเพ่ือถ่ายทอดแก่ชุมชนตลอดจนเครือข่ายของคณะ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการผลิตกบเนื้อครบวงจร กิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก การอบรมพยาบาลสัตว์ 
การผ่าตัดท าหมันสุนัข แมว การจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมเทียมโค กระบือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตโค-กระบือ กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ท าขันหมากเบ็ง การแกะสลัก และการแปรรูปผ้าย้อมคราม เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ ในพ้ืนที่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ อันจะมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนและลดรายจ่ายสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
น าไปสู่การสร้างชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสู่ชุมชนสุขใจ “ม่วงลายโมเดล”  
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ข้อมูลพื้นฐานชุมชนบ้านม่วงลาย 
 
ข้อมูลพื้นฐานชุมชนบ้านม่วงลาย  
 

บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และหมู่ 9 ตั้งอยู่ในต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองสกลนคร อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองสกลนคร ประมาณ 22 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มติดกับหนองหาร สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
166 เมตร (17° 07' 08.0'' N, 104° 15' 37.0" E) มีล าน้ า 2 สาย ที่ส าคัญต่อการอุปโภคและบริโภค 
คือ ล าน้ าพุง มีต้นก าเนิดจากเขื่อนน้ าพุง ไหลลงสู่หนองหาร โดยผ่านต าบลม่วงลาย และล าน้ าก่ า ไหล
ออกจากหนองหารลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เหมาะส าหรับการประมงน้ าจืด 
สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แต่ในบางพ้ืนที่ มีสภาพเป็นล า
คลองเล็ก ๆ ในฤดูแล้งน้ าในล าคลองจะแห้งขอด 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 แผนที่ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 
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ประวัติความเป็นมา บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
 

คุณพ่อสมจิตร นาคุณคง อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่เล่าประวัติของหมู่บ้านม่วงลาย ให้ฟังว่า “บ้าน
ม่วงลายตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใดไม่มีใครทราบ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากหลักฐานการบอกเล่าต่อจาก
รุ่นสู่รุ่น ว่าราษฎรของบ้านม่วงลาย ได้อพยพจาก “บ้านนาลาย” (หมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน) สาเหตุที่อพยพ
มาตั้งหมู่บ้านใหม่เนื่องจาก ตอนนั้นได้เกิดโรคระบาด ที่เรียกว่าโรคไข้ทรพิษ ซึ่งท าให้ผู้ป่วยล้มตาย
เป็นจ านวนมาก ราษฎรจึงพากันอพยพออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่ใกล้ ๆ ต้นมะม่วงใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงลาย โดยใช้ชื่อบ้านว่า “บ้านม่วงหน้าลาย” ต่อมาเมื่อ
ทางการมาส ารวจหมู่บ้านเพ่ือท าส าเนาทะเบียนบ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็น “บ้านม่วงลาย” 
โดยให้เหตุผลว่าชื่อบ้านม่วงหน้าลายไม่เป็นมงคล และใช้ชื่อ “บ้านม่วงลาย” นี้มาจนถึงปัจจุบัน 
ราษฎรบ้านม่วงลายเป็นชนเผ่ากะเลิง เป็นคนโอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเชื่อฟังผู้น าไม่
ว่าจะเป็นด้านการปกครอง หรือด้านศาสนา ในปัจจุบันบ้านม่วงลายได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 
หมู่บ้านอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมีคุณพ่อวิทิศ วรราช ซึ่งด ารง
ต าแหน่งก านันในสมัยนั้นเป็นแกนน าในการแยกหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และบ้านม่วงลาย
หมู่ที่ 9 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ และเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ทั่วถึง ให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข” 
 
รายช่ือผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วงลาย หมู่ที ่7 อดีตถึงปัจจุบัน 
 บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 มีผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงล าดับผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ. 
1. นายเชียงสา จันทรังษี - 
2. นายแสง จันทรังษี - 
3. นายคูณ ไขลายหงษ์ - 
4. นายข่าย จันทรังษี - 
5. นายสงค ์จันทรังษี - 
6. นายสมจิตร นาคุณคง - 
7. นายวิทิศ วรราช - 
8. นายถาวร แก้วเสนา - 
9. นายก าจัด พูนผล - 
10. นายจ าลอง จันทร์ไขโคตร พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
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ประวัติความเป็นมา บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
 

บ้านม่วงลาย หมู่ 9 มีประวัติความเป็นมาเช่นเดียวกับบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 เนื่องจากเป็น
หมู่บ้านที่ถูกแยกออกมาจากบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ในภายหลัง โดยแยกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายบัญไทย 
งิ้วฝ้าย เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2448 อายุได้ 62 ปี ในการด ารงต าแหน่งของนายบัญไทย งิ้ว
ฝ้าย มีการเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ านวน 2 คน มาช่วยในการบริหารงานซึ่งประกอบด้วยคือ นายหาญ
ชัย ไขลายหงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2503 อายุ 47 ปี กับ นายพิสมัย โจนลายดา เกิดเมื่อ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2515 อายุ 35 ปี โดยทางการได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 
 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ผู้ใหญ่บ้านบัญไทย งิ้วฝ้าย ได้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม่วงลาย หมู่ที่ 9 ขึ้น 8 คน ดังนี้ 

 1. นายที โจนลายดา 
 2. นายหวี แก่นปัดชา 
 3. นายถวิล บุระเนตร 
 4. นายบุญถอง แก่นปัดชา 
 5. นายเทพ นนท์สะเกต 
 6. นายส ารอง ศรีบุญเรือง 
 7. นายทวี งิ้วฝ้าย 
 8. นายประครอง พรมดม 
 

และได้แบ่งบ้านม่วงลายทั้งสองหมู่บ้านคือ หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 ออกเป็น 7 คุ้ม คือ 
  1. นายเทพ นนท์สะเกต   หัวหน้าคุ้มพรประเสริฐ 
  2. นายที โจนลายดา  หัวหน้าคุ้มผดุงราช 
  3. นายส ารอง ศรีบุญเรือง  หัวหน้าคุ้มเจริญราช 
  4. นายบุญถอง แก่นปัดชา หัวหน้าคุ้มรุ่งอรุญ 
  5. นายทวี งิ้วฝ้าย  หัวหน้าคุ้มทอแสงอรุณ 
  6. นายไชย ศรีจุมลาย  หัวหน้าคุ้มเจริญสุข 
  7. นายประครอง พรมดม  หัวหน้าคุ้มพรมดี 
 

 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 นายบัญไทย งิ้วฝ้าย ได้ครบวาระอายุเป็นผู้ใหญ่บ้าน 5 ปีเต็ม 
ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 จนถึง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 เมื่อครบ 
วาระลงได้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยทางการแจ้งว่าให้ไปสมัครที่อ าเภอในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 
ตอนนั้นมีผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ  
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1. นายครองศักดิ์ ไขลายหงษ์  ผู้สมัครเบอร์ 1  
2. นายหาญชัย ไขลายหงษ์  ผู้สมัครเบอร์ 2 
 

 จากนั้น อ าเภอแจ้งให้ทราบวันที่เลือกตั้ง เป็นวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขึ้น 11 ค่ า 
เดือน 3 ทางอ าเภอแจ้งให้ทราบว่าต้องเลือกตั้งภายใน 15 วัน เมื่อด าเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ผล
การเลือกตั้งพบว่า นายหาญชัย ไขลายหงษ์ ชนะ นายครองศักดิ์ ไขลายหงส์ ด้วยคะแนน 221 ต่อ 
193 นับตั้งแต่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นายหาญชัย ไขลายหงส์ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงลายหมู่ 9 จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นอีก 15 วัน นายหาญชัย ไขลายหงส์ ได้ท า
การส่งหนังสือแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน คือ 
  1. นายเสงี่ยม แสงพรมชาลี 
  2. นายพิสมัย โจนลายดา 
 

 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายเสงี่ยม แสงพรมชาลี ได้ลาออกจาการเป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้น นายหาญชัย ไขลายหงษ์ จึงได้เสนอ นายชัชวาล ชัยเสนา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แทน 
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ล าน า-ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 

ก านันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มาก  ล้วนยุ่งยากวุ่นวายเหนื่อยหน่ายแสน 
ต้องปกครองท้องถิ่นที่ขาดแคลน   ต้องวิ่งแจ้นท างานบานตะไท 
อ าเภอสั่งรักษาความสงบ    ต้องสู้รบผู้ร้ายคอยรีดไถ 
ทางต ารวจให้กวดขันป้องกันภัย   ถ้าเห็นใครแปลกหน้าให้รายงาน 

แจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่   จะสร้างอู่สร้างบ้านสร้างฝัน 
ปักเขตปันที่พ่ีก านัน    ปัญหานั้นพันเก้ารุกเข้ามา 
ผัวต่อยเมียตีพ่ีผู้ใหญ่    เมียปันใจให้ชายอื่นเป็นปัญหา  
แบ่งสมบัติโอนปืนก านันมา   บัตรประชาชนหายผู้ใหญ่เซ็น 

ถูกจับไพ่ไฮโลประกันได้   น้ าท่วมไฟไหม้ก านันเห็น 
ควายวัวถูกลักผู้ใหญ่ตามเช้าจรดเย็น  คนยากเข็ญก านันช่วยให้รวยไป 
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาราษฎร์   ราชการที่ห้าประกาศไว้  
ค่าตอบแทนน้อยนิดไม่เป็นไร   ก านันผู้ใหญ่บ้านยิ้มเลือนราง 

สรรพากรเร่งรัดเรื่องภาษี   สัสดีให้รีบเร่งเรื่องทหาร 
สหกรณ์ตอนนี้ก็มีงาน    เรื่องข้าวสารเป็นเรื่องใหญ่เหนื่อยใจจริง 
ที่ดินนัดไว้ให้ชี้เขต    ฝ่ายเกษตรสั่งปราบแมลงสิง 
ปศุสัตว์เป็นห่วงคอยท้วงติง   ป่าไม้วิ่งจับไม้ให้ตามรอย 

ท่านศึกษาสั่งมาเรื่องงานวัด  ท่านปลัดให้สกัดยาบ้าไม่ยอมถอย 
สั่ง อ.ส. มารอท่าอยู่ท้ายดอย   ก านันพลอยมานี่ช่วยชี้ทาง 
ก านันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มาก   ต้องล าบากทุกระยะคอยสะสาง 
บ ารุงสุขบ าบัดทุกข์ให้เบาบาง   ก านันผู้ใหญ่บ้านสร้างเสริมสุขทุกกระทรวง 

 
-----จากก านัน บุญยืน นาคดี----- 

ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบางพลี ในโอกาสที่ได้รับต าแหน่ง  
ก านันยอดเยี่ยมประจ าปี พ.ศ. 2546 

(สถาบันก านันผู้ใหญ่บ้านได้ก่อตั้งมาครบ 111 ปี) 
 

จากเล่มบันทึกประวัติหมู่บ้านม่วงลายหมู่ที่ 9 
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รายนามก านัน ต าบลม่วงลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีก านันทั้งหมด

จ านวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงล าดับรายชื่อก านันต าบลม่วงลายอดีตถึงปัจจุบัน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล พ.ศ. 
1. นายต้อน จันทรังษี อดีต (ไม่ปรากฏหลักฐาน) 
2. นายสิงห์ ค าสงค์ อดีต (ไม่ปรากฏหลักฐาน) 
3. นายห้าง อุปะพงษ์ อดีต (ไม่ปรากฏหลักฐาน) 
4. นายสมจิตร นาคุณคง อดีต (ไม่ปรากฏหลักฐาน) 
5. นายวิทิศ วรราช อดีต (ไม่ปรากฏหลักฐาน) 
6. นายบุญรวม จันละคร พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน  

 

 

บุคคลส าคัญของหมู่บ้าน 
 

1. นายประทีป อินธิกาย เริ่มเป็นนักมวย
ตอนอายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139 บ้านม่วงลาย
หมู่ที่ 7 ปัจจุบันอายุ 65 ปี เป็นคนที่ชอบกีฬามวย
และอาชี พนั กมวย สามารถหาราย ได้ ช่ ว ย
ครอบครัว สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านม่วง
ลาย และท าให้บ้านม่วงลายเป็นที่รู้จัก และโด่งดัง
มากในสมัยนั้น โดยมีฉายาในวงการมวยว่า “ม่วง
ลาย สักเกษม” เป็นนักชกที่ถูกจัดอันดับนักมวย
อยู่ล าดับที่ 10-1 ของทั้งเวทีมวยราชด าเนิน เวที
มวยลุมพินี และเวทีมวยช่อง 7 สี ชกมวยทั้งรุ่น
ไฟว์ เวท (112 ปอนด์ ) รุ่นแบนตั้มเวท (118 
ปอนด)์ และรุ่นจูเนียร์เฟเทอเวท (122 ปอนด)์  

ปั จจุ บั น เปิ ดสอน ให้ นั ก เ รี ยนตั้ ง แต่
ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย โดยใครที่สนใจสามารถมาเรียนได้เลย ทั้งนี้ยังเป็นครูสอนชกมวยให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ม่วงลายที่สนใจด้วย เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถใช้ป้องกันตัวได้ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทยไว้ให้ยั่งยืนสืบไปด้วย 
  

ภาพประกอบที่ 2 ประทีป อินธิกาย 
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2. นายสมพงษ์ สีจูมลาย เริ่มเป็นนักมวย
ตอนอายุ 15 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 83 บ้าน
ม่วงลาย หมู่ที่ 7 ปัจจุบันอายุ 65 ปี เป็นนักมวยที่
สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านม่วงลายอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง
ท าให้บ้านม่วงลายเป็นที่รู้จัก และโด่งดังมากเช่นกัน
กับ “ม่วงลาย สักเกษม”  ชกมวยในรุ่นไฟว์เวท (112 
ปอนด)์ รุ่นแบนตั้มเวท (118 ปอนด)์ และรุ่นจูเนียร์เฟ
เทอเวท (122 ปอนด)์ สังกัดอยู่ในค่ายศักดิ์ชาญณรงค์ 
และเป็นนักมวยคนแรกของหมู่บ้านที่ได้เป็นแชมป์
มวยรุ่น “แบนตั้มเวท (118 ปอนด์)”  ซึ่งชกมวย
หลายรุ่น ได้แชมป์ ณ สนามชกมวยเวทีราชด าเนิน 
โดยมีฉายาในวงการมวยว่า  “ศักดิ์สกล” ได้รางวัล
เมื่ออายุ 20 ปี และไปชกที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน 
หลังจากเลิกชกมวยก็ถูกเชิญไปเป็นครูสอนชกมวยที่
ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาถึง 2 ปี เมื่อเลิกชกมวย
แล้วจึงกลับมาอยู่บ้านประกอบอาชีพอยู่กับครอบครัว 

 
3. นายสมจิตร นาคุณคง เป็นผู้ที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชาวบ้านม่วงลายทั้ง 

2 หมู่บ้าน โดยผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวชุมชนบ้านม่วงลายและชุมชนใน
ต าบลม่วงลาย ทั้งยังด ารงต าแหน่งการบริหารหมู่บ้านหลายต าแหน่ง ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2526 เป็นผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
ปี พ.ศ. 2533 เป็นก านันต าบลม่วงลาย 
ปี พ.ศ. 2539 เป็นประธานบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย  
ปี พ.ศ. 2542 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
ปี พ.ศ. 2556 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 

การพัฒนาและผลงานที่ส าคัญ คือ เป็นผู้น าในการพัฒนาถนนของต าบลม่วงลายทั้งต าบล 
พัฒนาพ้ืนที่การเกษตร พัฒนาคลองส่งน้ าระบบชลประทาน เป็นคณะกรรมการในการสร้างงานใน
ชนบท เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนสร้างสุขภัณฑ์ชุมชนของทั้งต าบลม่วงลาย จากผลงานที่สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อชาวชุมชนบ้านม่วงลายจึงท าให้ท่านได้รับพระราชทานรางวัลและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองมงกฎุไทย “มงกฎุทอง ฝ่ายปกครอง ดีเด่น” 

 
  

ภาพประกอบที่ 3 นายสมพงษ์ สีจูมลาย 
และรางวัลที่ได้รับ 
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4. นายจ าลอง จันทร์ไขโคตร เป็นผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ใหญ่บ้านตั้งปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 
ก่อนจะมาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้น
เคย เป็นผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ าน  หมู่ ที่  7  ก่อน
ประมาณ 8 ปี การพัฒนาและผลงานที่ส าคัญ 
คือ  

- โครงการคลองส่งน้ าระบบท่อส่งใต้
ดิน โดยเริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2561 และ
เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2562 ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการนี้คือ การน าน้ าจากหนองหาร
มาใช้ในระบบการท าการเกษตรของพ้ืนที่
ชุมชนบ้านดอนเปลือยหมู่ที่ 6 บ้านม่วงลาย 
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 พ้ืนที่ให้บริการประมาณ 
2,000 ไร่ ภายใต้งบประมาณด าเนินงาน 45 
ล้านบาท ซึ่งจะท าให้เกษตรกรรอบ ๆ บริเวณนั้นได้รับผลประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งและสามารถผลิต
พืชผลทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่ 

- โครงการโรงปุ๋ยชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการพัฒนาหมู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
เป็นระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของหมู่บ้าน งบประมาณที่ได้รับในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 500,000 
บาท เพ่ือประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้คนในชุมชนสามารถใช้ได้ง่ายไม่ฟุ้งกระจายและจม
ลงในน้ าเมื่อหว่านลงในแปลงเกษตร 

- โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน จ านวน 250,000 บาท เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่คนในชุมชนใช้ประโยชน์
ในการประชุม ประชาคม หรือใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

- โครงการท าลานตากและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบสนับสนุน
จากการช่วยเหลือของรัฐบาล จ านวน 200,000 บาท เพ่ือท าลานตากเอนกประสงค์ และสร้างการ
คมนาคมท่ีสะดวกต่อชุมชน 

ภาพประกอบที่ 5 นายจ าลอง จันทร์ไขโคตร 
ผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 

ภาพประกอบที่ 4 นายสมจิตร นาคุณคง 
อดีตผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 โล่รางวัล

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทองมงกุฎ
ไทย “มงกุฎทอง ฝ่ายปกครอง ดีเด่น”  
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5.  นายหาญชัย ไขลายหงษ์  เป็น
ผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 โดยได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555 จนถึงปัจจุบัน ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
9 มาก่อนประมาณ 5 ปี การพัฒนาและผลงานที่
ส าคัญ คือ  

- โครงการคลองส่งน้ าระบบท่อส่งใต้
ดิน  ที่ด า เนินการร่ วมกับกับคุณพ่อจ าลอง  
จันทร์ไขโคตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เนื่องจากเป็น
โครงการที่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน คือบ้านดอน
เปลือย หมู่ที่ 6 บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ 9 
ร่วมกันพัฒนาและเขียนโครงการผลจากการ
ด าเนินงานจึงท าให้ได้รับเงินสนับสนุน เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ในการท าการเกษตร
และปศุสัตว์ 

- โครงการโรงปุ๋ยชุมชน จากงบประมาณการพัฒนาหมู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 เป็นระบบผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของหมู่บ้าน งบประมาณที่ได้รับในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 500,000 บาท เพ่ือ
ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้คนในชุมชนสามารถใช้ได้ง่าย  
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพของชาวบ้านม่วงลาย 

 ชาวบ้านม่วงลายทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 มีองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในการท า
เครื่องจักสาน เช่น กระบุง ตะกร้า ไซ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านม่วงลายมี
อาชีพหลักคือการท าการเกษตร และปศุสัตว์พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของหมู่บ้านไม่ติดแหล่งน้ า ดังนั้นใน
การท าการเกษตรจึงต้องพ่ึงพาธรรมชาติ ชาวบ้านม่วงลายท านาแค่เพียงปีละครั้ง อาจมีบางครัวเรือน
ที่มีท่ีดินติดกับหนองหารจึงสามารถท านาปรังได้ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วชาวบ้านจะมีการปลูก
พืชหลังนาเพ่ือสร้างรายได้เสริม บางครัวเรือนมีการอพยพไปหางานท าในจังหวัดกรุงเทพฯ หรือ
จังหวัดอ่ืน บางรายอาจสร้างรายได้เสริมจากการทอเสื่อกก ท าผ้าย้อมคราม ทอผ้า ท าเครื่องจักสาน 
ปลูกพืชอายุสั้น และเลี้ยงสัตว์ เช่น กระบือ โค สุกร เป็ดและไก่  

 
 

ภาพประกอบที่ 6 นายหาญชัย ไขลายหงษ์ 
ผู้ใหญ่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 

ภาพประกอบที ่7 วิถีชีวิตของชาวบ้านม่วงลาย 
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สถานที่ราชการบ้านม่วงลาย 
 สถานที่ราชการที่ส าคัญของหมู่บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลม่วงลาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 เช่นกัน และภายในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ลายนั้นยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย ส่วนบ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 มีโรงเรียนบ้านม่วง
ลายราษฎร์ผดุ งศิลป์  ที่ เปิ ดสอนในระดับการศึกษาตั้ งแต่ชั้ นอนุบาลจนถึ งมั ธยมศึกษา 
ปีที่ 3  

องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 

18 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 11,250 ไร่) แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทิศตะวันออก
ของอ าเภอเมืองสกลนคร อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองสกลนคร ประมาณ 21 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดต่อเขตหนองหาร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากหลักซีเมนต์กรมประมง บริเวณพิกัด V D  207940 ไปทางทิศตะวันออก ตามหลักซีเมนต์
กรมประมง  ถึงหลักซีเมนต์กรมประมง บริเวณพิกัด V D 216949  ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
หลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร สิ้นสุดที่ฝายน้ าล้น บริเวณพิกัด V D 235940 รวมระยะ
ทางด้านทิศเหนือประมาณ 3.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากฝายน้ าล้น  บริเวณพิกัด V D 235940 ไปทางทิศใต้ ตามล าน้ าพุง (เก่า) ถึงล าน้ าพุง 
(เก่า) บริเวณพิกัด V D 238917 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ 
200 เมตร สิ้นสุดที่สี่แยกบ้านหนองห้าง บริเวณพิกัด V D 252906 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ 2 กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดต่อต าบลตองโขบ และต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านหนองห้าง บริเวณพิกัด V D  252906 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร ถึงหลักไม้แก่นบ้านกุดจิก บริเวณ

ภาพประกอบที ่8 องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
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พิกัด V D 224885 ไปทางทิศเหนือตามล าน้ าพุง (เก่า) ถึงหนองแซง บริเวณพิกัด V D 220905 ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวหลักไม้แก่น ที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบ้าน
นาลาย บริเวณพิกัด V D 207900 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลดงชน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบ้านนาลาย บริเวณพิกัด V D  207900 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวหลักไม้แก่น
ที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร สิ้นสุดที่หลักซีเมนต์กรมประมงบริเวณพิกัด V D  207940 รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร 

การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 
9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง ตามหนองน้ า ตามล าห้วยที่มีอยู่เดิม 

 

 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลม่วงลาย เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มติดกับหนองหาร  มีล าน้ า 2 สายไหลผ่าน 

คือ ล าน้ าพุง มีต้นก าเนิดจากเขื่อนน้ าพุง ไหลลงสู่หนองหาร โดยผ่านต าบลม่วงลาย และ ล าน้ าก่ า 
ไหลออกจากหนองหารลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เหมาะส าหรับการประมงน้ า
จืด สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  แต่ในบ้างพ้ืนที่สภาพล าคลอง
เป็นล าคลองเล็ก ๆ ในฤดูแล้งน้ าในล าคลองจะแห้งขอด 

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู 
ฤดฝูน  จากเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว  จากเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม  
ฤดูร้อน  จากเดือนกุมภาพันธ์   ถึงเดือนเมษายน 
 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ ์

ประชาชนในพืน้ที่สามารถท าอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรได้เกือบทั้งปี 
 

ภาพประกอบที ่9 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
1) แหล่งน้ า 
- แม่น้ า/ล าน้ า/ห้วย  ได้แก่   

(1) ล าน้ าพุง 
- บึง / หนองและอ่ืน ๆ  ได้แก่   

(1) บึงแต้ 
(2) หนองหาร 
(3) หนองธานินทร์ 
(4) หนองเตาเหล็ก 
(5) หนองไผ่ 
(6) หนองปลาดุก 

2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
1) ฝาย /ส่วนราชการสร้าง 3 แห่ง ได้แก่ 

(1)  สระน้ าบ้านโคกลาย จ านวน 2 แห่ง 
(2)  สระน้ าบ้านม่วงลาย จ านวน 1 แห่ง 
(3)  บ่อโยก  จ านวน 15  แห่ง 
 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลม่วงลายเป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ท า

อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านาข้าว ปลูกมะเขือเทศ ปลูกมันฝรั่ง ปลูกข้าวโพด มีป่าไม้และต้นไม้
ค่อนข้างน้อยโดยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาและสวน 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านนาลาย 
หมู่ที่  2  บ้านดอนแก้ว 
หมู่ที่  3  บ้านอีเลิศ 
หมู่ที่  4  บ้านหนองห้าง 
หมู่ที่  5  บ้านกุดจิก 
หมู่ที่  6  บ้านดอนเปลือย 
หมู่ที่  7  บ้านม่วงลาย 
หมู่ที่  8  บ้านโคกลาย 
หมู่ที่  9  บ้านม่วงลาย 
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2.2  การเลือกตั้ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงลาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งหมด 18 คน 
 

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ทั้งสิ้น 4,831 คน แยกเป็น ชาย  2,393 คน หญิง 2,438 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
หมู่ที่  1  นาลาย 238 220 458 113 
หมู่ที่  2  ดอนแก้ว 199 191 390 107 
หมู่ที่  3  อีเลิศ 348 337 685 187 
หมู่ที่  4  หนองห้าง 262 276 538 180 
หมู่ที่  5  กุดจิก 81 91 172 44 
หมู่ที่  6  ดอนเปลือย 137 146 283 87 
หมู่ที่  7  ม่วงลาย 324 332 656 216 
หมู่ที่  8  โคกลาย 507 547 1054 287 
หมู่ที่  9  ม่วงลาย 297 298 595 198 

รวม 2,393 2,438 4,831 1,419 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย มีโรงเรียนในพ้ืนที่ ดังนี้ 
   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเลิศ 
   2.  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
    1.  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
    2.  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 
     -  โรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน  2  แห่ง 
     -  ศูนย์การเรียนชุมชน จ านวน  1  แห่ง  
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4.2 การสาธารณสุข 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย มีแหล่งให้บริการสาธารณสุข 
คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงลาย จ านวน 1 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 

4.3 อาชญากรรม 
   ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย มีแหล่งให้บริการด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจากอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ดังนี้ 
   1) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ศูนย์กู้ชีพประจาต าบล) จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
   2) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
   3) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีจ านวน 9 คณะ ทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

4.4 ยาเสพติด 
   องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ได้มีการจัดสรรงบประมาณตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตต าบลม่วงลาย พ.ศ. 
2560  
 
ตารางท่ี 4 แสดงเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการในเขตต าบลม่วงลาย 
 

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ราย) 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา 715 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 200 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 2 

รวม 917 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

-  การคมนาคม มีถนนติดต่อกับอ าเภอเป็นถนนลาดยาง ถนน รพช.
หมายเลข สน. สภาพของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนนระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนน คสล. มีเพียงบางหมู่บ้านที่เป็น
ลาดยาง   คือระหว่างหมู่ที่ 5 กุดจิก – หมู่ที่ 3 และ 4 บ้านอีเลิศ, หนองห้าง – หมู่ที่ 1 บ้านนาลาย - 
หมู่ที่ 7, 9 บ้านม่วงลาย สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 

-  ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณร้อยละ 95  
ของถนนภายในหมู่บ้านทั้งต าบล ส่วนที่เหลือเป็นถนนลูกรัง 

5.2 การไฟฟ้า 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
ประชากรในเขตต าบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  
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5.3 การประปา 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย มีระบบประปาหมู่บ้านใช้
ทั้งหมด 

5.4 โทรศัพท์ 
   ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ไม่มีผู้ ใช้
โทรศัพท์สาธารณะ องค์การโทรศัพท์จึงเรียกเก็บตู้โทรศัพท์สาธารณะคืน ท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงลายไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลายไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ 
ท านา ปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพด มันฝรั่ง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

6.2 การประมง 
   ในเขตพ้ืนที่ต าบลม่วงลาย มีหมู่บ้านที่ท าการประมง จ านวน 2 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนเปลือย หมู่ที่ 6 เนื่องจากทั้งสองหมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ติดเขต
หนองหาร แต่ในบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ไม่มีการเพาะเลี้ยงทางการประมงเนื่องจากอยู่
ห่างไกลจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และในฤดแูล้งจะประสบปัญหาน้ าแล้ง 

6.3 การปศุสัตว์ 
   ในเขตพ้ืนที่ต าบลม่วงลาย มีการเลี้ยงโค กระบือ และสุกร ในทุกหมู่บ้าน 

6.4 การบริการ 
   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย มีดังนี้ 
    - ปั๊มน้ ามัน    จ านวน   1 แห่ง 
    - ถังบนดิน (แบบหลอด)     จ านวน    1 แห่ง 
    - โรงส ี     จ านวน    10 แห่ง 
    - ร้านขายของช าหรือขายของเบ็ดเตล็ด จ านวน    30 แห่ง 
    - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   จ านวน    3 แห่ง 
    - ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า   จ านวน    1 แห่ง 
    - ร้านขายอาหารตามสั่ง    จ านวน    3 แห่ง 
    - ร้านเย็บผ้า     จ านวน    2 แห่ง  
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6.5 การท่องเที่ยว 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว 

6.6 อุตสาหกรรม 
   ต าบลม่วงลายไม่อยู่ในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพในเขตต าบลม่วงลาย บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 

ประกอบด้วย 
    - กลุ่มทอผ้าย้อมคราม จ านวน     1 กลุ่ม 
    - กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จ านวน     2 กลุ่ม 

6.8 แรงงาน 
   ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในพ้ืนที่ 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

   ในเขตพ้ืนที่ต าบลม่วงลายมีแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ในการท าการเกษตร
หลายแห่งแต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรทั้งปี ซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ าดังนี้ 

1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- แม่น้ า/ล าน้ า/ห้วย  ได้แก่   

(1) ล าน้ าพุง 
- บึง / หนองและอ่ืน ๆ  ได้แก่   

(1) บึงแต้ 
(2) หนองหาร 
(3) หนองธานินทร์ 
(4) หนองเตาเหล็ก 
(5) หนองไผ่ 

2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
1) ฝาย /ส่วนราชการสร้าง 3 แห่ง ได้แก่ 

(1)  สระน้ าบ้านโคกลาย จ านวน  2  แห่ง 
(2)  สระน้ าบา้นม่วงลาย จ านวน 1  แห่ง (หนองปลา

ดุก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง
ลาย หมู่ที่ 9) 

(3)  บ่อโยก  จ านวน 15  แห่ง 
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
ในส่วนของน้ าเพ่ือการอุปโภค องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลายได้มีระบบ

ประปาของ อบต. ไว้บริการประชาชน และส่วนหนึ่งจะเป็นประปาหมู่บ้าน อีกทั้งประชาชนบางส่วน
จะมีการเจาะบ่อบาดาลใช้เอง ในส่วนของน้ าเพ่ือการบริโภค ประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อน้ าเพ่ือการ
บริโภคจากผู้ผลิตน้ า เนื่องจากมีความสะอาดและปลอดภัยกว่าการบริโภคน้ าฝน หรือน้ าประปาทั่วไป 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

   ประชากรร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถานดังนี้ 
   - วัด   จ านวน    9 แห่ง 
   - ส านักสงฆ ์  จ านวน    2 แห่ง 
    

บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 นั้นมีวัด 1 แห่ง คือ วัดม่วงลายอนงคารามตั้งอยู่
บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และ และส านักสงฆ์อีก 1 แห่งคือส านักสงฆ์บ้านม่วงลายตั้งอยู่บ้านม่วงลาย 
หมู่ที่ 7 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   ประเพณีและวัฒนธรรม งานประจ าปี บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และ
หมู่บ้านใกล้เคียง ดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงประเพณีและวัฒนธรรม งานประจ าปีของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 
 

เดือน วัฒนธรรมและประเพณี 

เดือนมกราคม 
- บุญคูนลาน 

- ท าบุญข้ึนปีใหม่  

เดือนกุมภาพันธ์ 
- บุญข้าวจี่ 
- เลี้ยงปู่ตา  

เดือนมีนาคม 

- บุญพระเวส 
- ผ่าปลา 
- ผีฟ้า 
- หมอเหยา 

เดือนเมษายน 
- สงกรานต์ 
- ปล่อยปลา 
- วันผู้สูงอายุ 

เดือนพฤษภาคม - บุญบั้งไฟ 
เดือนมิถุนายน - บุญซ าฮะ 
เดือนกรกฎาคม - เข้าพรรษา 
เดือนสิงหาคม - บุญข้าวประดับดิน 
เดือนกันยายน   - บุญข้าวสาก 
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เดือน วัฒนธรรมและประเพณี 

เดือนตุลาคม - ออกพรรษา 

เดือนพฤศจิกายน   
- บุญกฐิน 
- ลอยกระทง 

เดือนธันวาคม 
- บุญเข้ากรรม 
- บุญกองข้าว 
- ส่งท้ายปีเก่า 

 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

   ภาษาถ่ินที่ใช้ในพ้ืนที่ มีดังนี้ ภาษากะเลิง ภาษาภูไท ภาษาย้อ 
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โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป ์
 

 
 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ต าบลม่วงลาย อ า เภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีครูใหญ่คนแรกคือ นายคูณ ไขลายหงษ์ เป็นครูใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2464  
อาศยัศาลาวัดเป็นที่เรียน พ.ศ. 2475  นายคาย จันทร์คามค า เป็นครูใหญ่และได้ย้ายที่เรียนมาทางทิศ
ใต้ของหมู่บ้าน โดยปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ ปี พ.ศ. 2490 นายบรรลือ ติณอาสา เป็น
ครูใหญ่ปี พ.ศ. 2494 นายอุ่น หาญจ าปา เป็นครูใหญ่ ปี  พ.ศ. 2504 อาคารเรียนช ารุดจึงได้ย้าย
โรงเรียนมาทางทิศเหนือของหมู่บ้านโดยชาวบ้านหาไม้มาสมทบในการจัดสร้างอาคารเรียนมี นายศรี 
ชัยเสนา ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2512   

นายบุญสวน  ถานโอภาส มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้เปิด
สอนชั้นประถมปลาย  ปี พ.ศ. 2515 นายบุญลือ ชาแสน มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2521 นาย
บุญกอง ยาทองไชย มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2526  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร
เรียน แบบ สปช. 105 จ านวน 1 หลัง ปี   พ.ศ. 2529 นายเปรมศักดิ์  มูลตองคะ มาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ วันที่  15  เมษายน พ.ศ. 2531   

นายบรรจบ หอมเอ้ือม มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับ
อนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี  พ.ศ. 2536 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ปี พ.ศ. 2537 
ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 นายพล ยันตะพันธ์ 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 นายเฉลิมชัย ไชยเสน ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน และลาออกตามโครงการเกษียณก่อนก าหนด เมื่อวันที่  31 มีนาคม พ.ศ.2547  
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
จนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
นักเรียนมาเรียนจาก 4 หมู่บ้าน มีครูทั้งสิ้น 17 คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียน 306 คน 

 

ภาพประกอบที ่10 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
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ที่ดินโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
เนื้อท่ี 23 ไร่ 1 งาน 61 วา 
 

สถานที่ตั้งและอาณาเขต 
หมู่ที่ 7 บ้านม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 

 ทิศเหนือ จดที่ดินนายไหม ไขลายหงษ์ ระยะ 141 เมตร 
 ทิศใต้  จดถนนโพนยางค า-ด่านม่วงค า ระยะ 104 เมตร 
 ทิศตะวันออก จดถนนบ้านม่วงลาย-บ้านดอนแก้ว ระยะ 224 เมตร 

จดที่ดินนายเกื้อ จันทรังษี นางกระถิน วุฒิสุพงษ์  
และนายวีระ ชัยเสนา 

ทิศตะวันตก จดที่ดินนายไหม ไขลายหงษ์  ระยะ  260 เมตร  
นายคูณ บุระเนตร 

 
เขตบริการ 

ต าบลม่วงลาย  4  หมู่บ้าน หมู่ที่ 2   บ้านดอนแก้ว, ดอนกลาง 
หมู่ที่ 6   บ้านดอนเปลือย   
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 บ้านม่วงลาย   
หมู่ที่ 8   บ้านโคกลาย 

การจัดการศึกษา  
ระดับก่อนประถมศึกษา 

  ระดับประถมศึกษา 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

จ านวนห้องเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา   2 ห้องเรียน 

  ระดับประถมศึกษา   6 ห้องเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   3 ห้องเรียน 
     รวม 11 ห้องเรียน 
  ห้องเรียนที่มีในอาคารเรียนทั้งหมด  17 ห้องเรียน 
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การบริหารจัดการห้องเรียน 
1. จัดเป็นห้องเรียนตามระดับชั้นต่าง ๆ   11 ห้อง 
2. ห้องสมุด     1 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   1 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)  1 ห้อง 
5. ห้องจริยศึกษา     1 ห้อง 
6. ห้องพยาบาลและห้องพัสดุ   1 ห้อง 
7. ห้องคอมพิวเตอร์และห้องสื่อการเรียน  1 ห้อง 

รวม 17 ห้อง 
 
 
 

กา รบริ ห า รจั ดก ารห้ อ งพิ เ ศษ  :  
ใช้อาคารอเนกประสงค์จัดเป็นห้องพักครู   
ห้องประชุม และห้องธุรการ 

พร ะพุ ท ธ รู ปป ร ะจ า โ ร ง เ รี ย น  :  
“พระมิ่งมงคลสกลเขตบรมนิเวศหนองหาร
หลวง” 
 

 

ตราประจ าโรงเรียน 
 
 

คติธรรม : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  
(ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก) 

คติพจน์ : “ศึกษาดี มีวินัย น้ าใจนักกีฬา รู้พัฒนาตนเอง” 
 
 

 

 

  

ภาพประกอบที ่11 พระมิ่งมงคลสกลเขตบรม
นิเวศหนองหารหลวง พระพุทธรูปประจ า

โรงเรียน 

ภาพประกอบที ่12 ตราประจ า
โรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“ภายในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นคนดีของสังคมโลก  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเป็นผู้น าศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

และค่านิยมหลักของคนไทย 
3. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นและด ารงตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาสากลและอาเซียน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
6. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงขึ้นเท่ากับผลการสอบระดับชาติ 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ NT สูงขึ้น 
3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมของคนไทย 
5. โรงเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา 
7. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
8. ผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สีประจ าโรงเรียน : “ม่วง – เหลือง” 
ก าหนดการแต่งกาย :  วันจันทร์ แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

    วันอังคาร แต่งกายด้วยผ้าไทย  (กิจกรรมขยับกายสบายชีวี) 
    วันพุธ  แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง 
    วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยชุดเสื้อสีชมพู / ลูกเสือ - เนตรนารี 
    วันศุกร์  ชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย/ชุดผ้าย้อมคราม 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
1. นายคณู ไขลายหงษ์  พ.ศ. 2462 – 2475 
2. นายคาย จันทร์คามค า  พ.ศ. 2475 – 2477 
3. นายจันทร์ ชาวันด ี  พ.ศ. 2477 – 2490 
4. นายบุญลือ ตินอาษา  พ.ศ. 2490 – 2494 
5. นายอุ่น หาญจ าปา  พ.ศ. 2494 – 2504 
6. นายศรี ชัยเสนา  พ.ศ. 2504 – 2512 
7. นายบุญสวน ถานโอภาส พ.ศ. 2512 – 2515 
8. นายบุญลือ ชาแสน  พ.ศ. 2515 – 2521 
9. นายบุญกอง ยาทองไชย พ.ศ. 2521 – 2524 
10. นายเทศ โยธานัก  พ.ศ. 2524 – 2529 
11. นายเปรมศักดิ์ มูลตองคะ พ.ศ. 2529 – 2531 
12. นายบรรจบ หอมเอ้ือม พ.ศ. 2531 – 2539 
13. นายพล ยันตะพันธ์  พ.ศ. 2540 – 2541 
14. นายเฉลิมชัย ไชยเสน  พ.ศ. 2541 – 2547 
15. ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
1. นายค าข่อง  แก่นปัดชา ประธานกรรมการ  

(มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. นางอุบลรัตน์  จันทร์ไขโคตร กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นายสมัย  จันทรังษี  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
4. นายครุฑ  จันทรังษี  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายยอด  จันทรังษี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
6. นายธีรพงษ์  ไขลายหงษ์ กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระครูสุพัฒน์วรธรรม กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
8. นายสุรพล  อินธิแสง กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
9. นายจ าลอง  จันทร์ไขโคตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายเสมียน  ศรีเชษฐา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายประทีป  มิมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายทองอินทร์  จันทรังษี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมจิตร  นาคุณคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายหาญชัย  ไขลายหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ดร.เชิดศักดิ์  สิงห์สุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ  ตั้งแต่วันที่  28  มีนาคม  2559  เป็นต้นไป 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่งระดับ เพศ และร้อยละ 
  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่งระดับ เพศ และร้อยละ ของบุคลากร
ของโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่งระดับ เพศ และร้อยละ 
 

สายงาน ต าแหน่ง อันดับ ชื่อ - สกุล 
เพศ คิดเป็น

ร้อยละ 
หมาย
เหตุ ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ ช านาญ
การพิเศษ  

นายเชิดศักดิ์  สงิห์สุพรรณ 1  1 5.50  

ผู้ช่วย
ผู้บริหาร 

รอง
ผู้อ านวยการ 

ช านาญ
การพิเศษ  

นายสมบัติ  ชมชายผล 1  1 5.50  

ผู้สอน ครู 
ครูผู้ช่วย 

นายเกรียงไกร  หงส์ค าหลา้ 
นางสาวญาณุตม์  โคตรพนัดร 

1 1 2 11.10  

ครู ครู
ปฏิบัติการ  

นางละมัย  เหลือผล 
นายสมเกียรติ  หารทองชัย 

1 1 2 11.10  

ครู ช านาญ
การ 

นางสาวสุทิตา  รักษาแสง  1 1 5.50  

ครู ช านาญ
การพิเศษ 

นางพรรณี  แสนเวียน 
นางพฒันา  กวานเจ้าจนัทร ์
นายนิวัติ  อามพนัเมือง 
นางแหวน  จนัทรังษ ี
นายอนุวัตร  โคตรกนก 
นายสทุธิศักดิ์  มุลน้อยสุ 
นายสมยั  จันทรังษ ี
นางนิตยา  นิลทราช 
นางธัญภา  อินานันท์ 
นางชัยสี  ไขแสง 

4 6 10 55.56  

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

นักการ 
ภารโรง 

- นายภักดี  จันทรังษ ี 1 - 1 5.50  

 9 9 18 100  
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ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
อาคารเรียนถาวร 4 หลัง 

อาคาร 1 อาคารจามจุรี เป็นอาคารไม้แบบ ป .1ฉ ขนาด 1 ชั้น 3 ห้องเรียน 
สร้างปี พ.ศ. 2515 งบประมาณ 105,000 บาท 

อาคาร 2 อาคารชัยพฤกษ์ อาคารแบบ ป.1ฉ  ขนาด 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้นบน
เป็นไม้  ชั้นล่างเป็นคอนกรีต สร้างปี  พ .ศ . 2520 งบประมาณ  
180,000  บาท 

อาคาร 3 อาคารพุทธรักษา เป็นอาคารคอนกรีตแบบ สปช . 105/26 ขนาด 2 
ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 800,000 บาท 

อาคาร 4 อาคารเทียนทอง เป็นอาคารคอนกรีตแบบ สปช . 105/29 ขนาด 2 
ชั้น 6 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ. 2538 งบประมาณ 1,780,000 บาท 

 
อาคารอเนกประสงค์ 

หลังที่ 1 อาคารการเวก เป็นอาคารไม้แบบ สามัญ 312 พ้ืนที่ 90 ตารางเมตร 
 สร้างปี พ.ศ. 2518 งบประมาณ 60,000  บาท 
 *ต่อเติม ปี พ.ศ. 2536 งบบริจาค 80,000 บาท 
 จัดเป็นห้องผู้บริหาร ห้องธุรการ ห้องประชุมครู 
หลังที่ 2 อาคารคอนกรีตแบบ  สปช. 205/26 พ้ืนที่ 559.28 ตารางเมตร สร้างปี พ.ศ. 2537 
 งบประมาณ 1,200,000 บาท 

 
บ้านพักครู 

หลังที่ 1 แบบ  อ.1  สร้างปี พ.ศ. 2518   งบประมาณ  45,000  บาท 
หลังที่ 2 แบบ  อ.1  สร้างปี พ.ศ. 2520   งบประมาณ  45,000  บาท 

 
ห้องน้ าห้องส้วม 

จ านวนห้องส้วมทั้งหมด  18  ที่นั่ง 
อัตราส่วนห้องส้วม/นักเรียน 1/26 
ภายนอกอาคารเรียนจ านวน  17  ที่นั่ง 
หลังที่ 1 แบบ สามัญ จ านวน 2 ที่นั่ง สร้างปี พ.ศ. 2523 งบประมาณ 12,000 บาท 
หลังที่ 2 แบบ สปช. 601 จ านวน 3 ที่นั่ง สร้างปี พ.ศ. 2525 งบประมาณ 24,000 บาท 
หลังที่ 3 แบบ สปช. 601/26 จ านวน 4 ที่นั่ง สร้างปี พ.ศ. 2529 งบประมาณ 39,800 บาท 
หลังที่ 4 แบบ สปช. 601/26 จ านวน 8 ที่นั่ง สร้างปี พ.ศ. 2537 งบประมาณ 179,000 บาท 
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุง
ศิลป์ สพป. สกลนครเขต 1 ดังในตารางที่ 6 และ ตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 

ปี
การศึกษา 

ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 

2560 ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 39.79 

สพฐ. 45.29 35.55 38.13 32.73 37.93 

จังหวัด 43.54 33.86 37.37 31.48 36.56 

โรงเรียน 40.63 28.17 31.37 26.83 31.75 

2559 ระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 34.59 42.32 

สพฐ. 51.88 38.76 40.27 31.11 40.51 

จังหวัด 50.68 37.23 39.71 30.27 39.47 

โรงเรียน 50.44 31.92 39.82 26.47 37.16 

ผลการพัฒนา -9.81 -3.75 -8.45 0.36 -5.41 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 

ปี
การศึกษา 

ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 

2560 ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 34.33 

สพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14 34.48 

จังหวัด 46.72 23.60 30.96 28.37 32.41 

โรงเรียน 51.63 22.83 32.25 26.92 33.41 

2559 ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 31.80 35.62 

สพฐ. 46.81 29.53 35.12 31.39 35.71 

จังหวัด 44.74 26.96 33.66 29.20 33.64 

โรงเรียน 51.21 24.47 32.58 29.58 34.46 

ผลการพัฒนา 0.42 -1.64 -0.33 -2.66 -1.05 
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การพัฒนาโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
ดร.เชิดศักดิ์  สิงห์สุพรรณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์
ผดุงศิลป์ กล่าวถึงการพัฒนาโรงเรียนบ้าน
ม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ว่าในปัจจุบันก าลัง
พยายามผลักดันให้โรงเรียนเข้าสู่โรงเรียน
คุ ณ ภ า พ ป ร ะ จ า ต า บ ล  คื อ ก า ร เ น้ น 
เรื่องวิชาการของนักเรียน โดยการจัดครูที่มี
ความถนัดและเชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา 
ให้เพียงพอตามจ านวนชั้นเรียน เน้นทักษะ
ทางภาษาโดยการจ้างครูต่างชาติมาสอน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการขอ
อนุมัติจากจังหวัด และมุ่งเน้นทักษะวิชาชีพ
ที่เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้นักเรียนโดยการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
แต่ละอาชีพมาสอนนักเรียนเพ่ือสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น ส าหรับความภูมิใจของ
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ คือ โรงเรียนผ่านการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 รวมทั้งการเข้าร่วมศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีตลอด 

 
การศึกษาต่อของนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นประมาณ 
99 เปอร์เซ็นต์ โดยนักเรียนของโรงเรียนจะเลือกศึกษาต่อทั้งสายอาชีพ คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
การอาชีพหรือวิทยาลัยสารพัดช่าง และอีกส่วนหนึ่งคือศึกษาต่อสายสามัญ โรงเรียนที่นักเรียนนิยม
เลือกไปเรียนคือโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์ และโรงเรียนสกลทวาปี ส่วนคน
ที่ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากต้องไปช่วยพ่อแม่ ครอบครัวท างาน เพราะฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้าง
ยากจน จึงส่งผลต่อการที่ท าให้นักเรียนไม่ได้เรียนต่อ นักเรียนที่มีรายชื่อในระบบของโรงเรียนนั้นถือว่า
จบร้อยละ 100 นักเรียนบางคนอาจมีปัญหาระหว่างเรียนจึงย้ายไปเรียนนอกระบบการศึกษานอก
โรงเรียน บางคนอาจย้ายไปเรียนที่อ่ืนแต่มีจ านวนน้อยมาก นักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนส่วนมากมา
จากหมู่บ้านที่โรงเรียนให้บริการอยู่ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกลาย บ้านดอนแก้ว บ้านดอน
เปลือย บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 บางปีอาจมนีักเรียนย้ายมาจากโพนยางค าหรือที่อ่ืน ๆ ตาม
พ่อแม่มา ซ่ึงนาน ๆ ทีจึงจะมีเด็กนักเรียนย้ายมาจากที่อ่ืน 
 
  

ภาพประกอบที ่13 ดร.เชิดศักดิ์  สิงห์สุพรรณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
- วิชาภาษาไทย มีค่าคะแนนสูงกว่าระดับชาติ 
- วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยังมีคะแนนต่ ากว่าระดับชาติ เนื่องจาก

ครูที่สอนในทั้ง 3 รายวิชาจบมาและสอนไม่ตรงสาขา เช่น การที่ให้ครูสอนวิชาพลศึกษาไปสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากขาดครูที่จบตรงสาย แต่ในปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เพ่ิมครู
วิทยาศาสตร์และครูภาษาอังกฤษเพ่ิมมาแล้ว ในปีถัดไปน่าจะท าให้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น 
 

จุดเด่นของโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
ดร.เชิดศักดิ์  สิงห์สุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 

กล่าวถึงจุดเด่นของโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุง
ศิลป์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาทักษะวิชาชีพให้นักเรียนใน
โรงเรียน เช่น มีการสอนให้นักเรียนเรียนรู้การใช้
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น เลี้ยงหมู ปลา และกบ รวมทั้ง
การปลูกผักสวนครัว  

2. การพัฒนาอาชีพให้นั ก เรี ยน ในอดีต
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์เป็นโรงเรียนที่
ได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็นโรงเรียนดีศรีต าบล แล้ว
หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนในโครงการ
ประชารัฐ แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โดยมีโครงการของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมมาส่งเสริมในการ
ท าเสื่อกก รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เช่น 
เสื่อ ชุดรองแก้ว และหมวก  

3. กิจกรรมดนตรี  โรงเรียนบ้านม่วงลาย
ราษฎร์ผดุงศิลป์มีการเปิดสอนให้นักเรียนในโรงเรียนได้พัฒนาทักษะทางดนตรี ซึ่งมีให้เลือก 2 
ประเภทคือ ดนตรีพ้ืนเมือง และดนตรีโฟล์คซอง ส าหรับดนตรีพ้ืนเมืองนั้นโรงเรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับภาคและระดับชาติ เนื่องจากมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันและการแสดงหลายโอกาส เครื่อง
ดนตรีที่ส าคัญ คือ โปงลาง พิณ โหวด และแคน วงดนตรีทั้ง 2 ประเภทนี้ถือเป็นการสร้างอาชีพได้
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้ เนื่องจากมีการจ้างนักเรียนให้ไปแสดงหลายงาน เช่น งานแต่งงาน หรือ
งานประเพณีที่ส าคัญของหมู่บ้าน เช่น ในช่วงเดือนเมษายนทางโรงเรียนจะมีการจัดให้นักเรียนไปร่วม
ขบวนแห่กับชุมชน ซึ่งเป็นการหารายได้ให้นักเรียนอีกส่วนหนึ่ง  

4. โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและให้การสนับสนุน
โรงเรียนด้วยดีตลอด  
  

ภาพประกอบท่ี 14 ตัวอย่างผลงานของ
นักเรียน 
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จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนานักเรียน  

ดร.เชิดศักดิ์  สิงห์สุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
กล่าวถึงจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนานักเรียน ดังนี้  

1. เด็กนักเรียนเกินร้อยละ 50 ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่
กับปู่ ย่า ตา ยายหรือไม่ก็อยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายเดียว เนื่องจากความจ าเป็นในการไปรับจ้างหารายได้
ในกรุงเทพมหานครหรือที่อ่ืน หรือปัญหาความยากจนของครอบครัวและความอบอุ่นของครอบครัวที่
บางรายไม่อยู่กับพ่อแม่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจึงส่งผลท าให้นักเรียนไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ ท าให้บาง
คนไม่สนใจเรียน นักเรียนบางรายไม่มีเงินมาโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันและนม
โรงเรียนให้แค่อนุบาลถึงประถมศึกษาที ่6 เท่านั้น ส่วนชั้นมัธยม 1-3 ต้องรับผิดชอบเองท าให้นักเรียน
ที่ยากจนไม่อยากมาเรียนเนื่องจากไม่มีเงินซื้ออาหาร ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการแบ่งอาหาร
บางส่วนให้นักเรียนที่ขาดแคลน เนื่องจากไม่อยากให้นักเรียนขาดเรียนและจะส่งผลต่อการเรียนของ
เด็กนักเรียน 

ภาพประกอบที ่15 กิจกรรมดนตรีโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
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2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนที่ทันสมัย แต่ทาง
โรงเรียนพยายามจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เหล่านั้น ทั้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่จัดให้ และยังมีการบริจาคจากหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น 
ในการสร้างโรงอาหารใหม่ของโรงเรียนมีพระอาจารย์จากวัดป่าจันทรังษี บ้านโคกลาย อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดหาและจัดซื้อวัสดุปกรณ์ รวมทั้งช่างมาสร้างให้ งบประมาณที่ใช้
ประมาณ 300,000-400,000 บาท และในส่วนของห้องสมุดใช้งบประมาณไปล้านกว่าบาท ที่สร้าง
เสร็จแล้วนั้นรับมาจากชุมชน วัด และโรงเรียนร่วมกันท าผ้าป่าเพื่อสร้างให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ 
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โครงการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
“ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ” (บ้านม่วงลาย หมู่ที ่7 และหมูท่ี ่9) 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดให้มีโครงการบริการ
วิชาการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ลงไปส ารวจพ้ืนที่ บ้านม่วงลาย หมู่ที ่7 และ
หมู่ที ่9 ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้ง
ชาวบ้านในชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ม่วงลาย โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  ซึ่ งมี เครื่องมือในการวิ เคราะห์  4 มิติ  คือ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจและมิติด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณี ผลการวิเคราะห์ ชุมชนบ้านม่วงลายหมู่ที ่7 และหมูท่ี ่9 เป็นดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ภาพประกอบที ่16 การสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลายระหว่างบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชาวบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มตา่ง ๆ และหน่วยงานที่ส าคัญใน

ชุมชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
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1. มติิทางด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
ชาวบ้านบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้านมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยแบ่งพ้ืนที่และการใช้

ประโยชน์ ดังนี้ 
 
ที่ดินท ากิน 

พ้ื น ที่ ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น
พ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม โดยในฤดู
ฝนชาวบ้านจะท าการเพาะปลูกข้าว
นาปี โดยน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตร
จะพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก และ
หลังจากท านาแล้ว เข้ าสู่ ฤดู แล้ ง
ชาวบ้านจะมีการปลูกพืชหลังนา 
เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง มะเขือเทศ 
และหน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น 
 
 

ป่าไม้ชุมชนบ้านม่วงลาย 
ป่าไม้ชุมชนบ้านม่วงลายตั้งอยู่หมู่ที่ 9 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 33 ไร่ เป็นป่าไม้ผลัดใบที่เป็น

ป่าเต็งรัง ชาวบ้านบ้านม่วงลายทั้ง หมู่ที ่7 และหมู่ที ่9 สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้ทั้งการหา
ของป่า เช่น เห็ด ไข่มดแดง ผักหวาน ฟืน ป่าชุมชนบ้านม่วงลายนั้นถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญของหมู่บ้าน ชาวบ้านในหมู่บ้านจะเรียกว่าป่าชุมชนแห่งนี้ว่า “ป่าอยู่ป่ากิน” ในป่าชุมชนบ้าน
ม่วงลายจะมีพืชพันธุ์ไม้เด่นหลากหลายชนิด เช่น ไม้ยางนา ซึ่งมีมากกว่า 3,000 ต้น นอกจากนั้นยังมี
ไม้ประดู่ ไม้กระบาก และไม้กระบก และพันธุ์ไม้ชนิดอ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นยังมีของป่าอีก

ภาพประกอบที ่18 การปลูกพืชหลังนาของชาวบ้านม่วงลาย หมู่ที ่7 และหมู่ที ่9 

ภาพประกอบที ่17 แผนที่เดินเท้าของหมู่บ้านม่วงลาย 
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 
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หลากหลายชนิดตามฤดูกาล ซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้ จึงเปรียบเสมือนเป็น “เซเวนชุมชน” (ค ากล่าวของ
นายจ าลอง จันทร์ไขโคตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) นอกจากเป็นที่ท ามาหากินของชาวบ้านแล้วยังใช้เป็น
สถานที่ตั้งของฌาปนสถานของทั้งหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองหมู่ และเป็นที่ตั้งของโรงปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดชุมชน หมู่ที่ 9 ส าหรับการดูแลทรัพยากรของชุมชนนี้ชาวบ้านในชุมชนจะร่วมตั้งกฎ
และกติกาในการปกป้องดูแลป่า และมีความเชื่อว่าปู่ตาจะช่วยคุ้มครองป่าชุมชนด้วย 
 

 
 

ที่อยู่อาศัย 
ที่ พั ก อ า ศั ย เ ป็ น

สถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัยนับว่า
เป็นปัจจัยส าคัญและจ า เป็น มาก
ส าหรับการด ารงชี วิ ตของมนุษย์
โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่
อาศัย ชาวบ้านบ้านม่วงลายมีการ
ส ร้ า งที่ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น เ ขต พ้ื นที่ ที่ มี
กรรมสิทธิ์เป็นของตัวเอง และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การสร้างบ้านของ
ชุมชนบ้านม่วงลายนั้นจะมีลักษณะบ้านแบบสังคมชนบททั่วไปเช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยค านึงถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพจิต ฐานะความเป็นอยู่ และ
ความปลอดภัย 
  

ภาพประกอบที ่19 ป่าไม้ชุมชนบ้านม่วงลายที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้าน และ
ลักษณะพันธุ์พืชในป่าชุมชน 

ภาพประกอบที ่20 บ้านพักอาศัยของชาวบ้านม่วงลาย 
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สถานที่ราชการและสาธารณะประโยชน์ 
ชุมชนบ้านม่วงลายมีสถานที่ราชการและสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมทั้ง 2 บ้าน 

รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย  
- ศาลาประชาคม ตั้งอยู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
- โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงลาย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
- เมรเุผาศพ ตั้งอยู่ในป่าชุมชนของพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 
 

 
 

 
แหล่งน้ า 

ทรัพยากรแหล่งน้ าของหมู่บ้านม่วงลายทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 นั้น ชาวบ้านและคน
ในละแวกใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งในการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร การ
สาธารณูปโภคและการบริโภค ในฤดูฝนจะมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของทั้ง 2 หมู่บ้านไม่
เคยประสบปัญหาน้ าท่วม ยกเว้นในพ้ืนที่ที่ใกล้และติดกับหนองหาร แต่ในฤดูแล้งชาวบ้านจะประสบ
ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากเป็นล าน้ าที่ใช้ประโยชน์นั้นเป็นล าน้ าสาขาน้ าจึงน้อยหรือแห้งขอด ไม่เหมาะ
ต่อการเพาะปลูกและการท าการเกษตร อีกท้ังชุมชนยังห่างไกลจากล าน้ าขนาดใหญ่ ล าน้ าที่ส าคัญของ
บ้านม่วงลายทั้ง หมู่ที ่7 และหมู่ท่ี 9 คือ 

 

ภาพประกอบที ่21 องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย (ซ้าย) และ ศาลาประชาคม (ขวา) 

ภาพประกอบที ่22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย (ซ้าย)  
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงลาย (ขวา) 
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ล าน้ าพุงเก่า  
ล าน้ าพุงเก่าเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรการปลูกพืชไร่ ล าน้ า

ดังกล่าวในฤดูแล้งน้ าจะแห้ง ไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
 

หนองหาร 
หนองหารเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่เกษตรกรในบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ 9 ยัง

ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากระบบชลประทานและระบบการส่งน้ ายังไม่แล้วเสร็จ แต่หลังจาก
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ าแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากคลองส่งน้ า
ระบบท่อส่งใต้ดินจะได้ด าเนินการเสร็จสิ้น โดยในอดีตที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้งจะมีเพียงเกษตรกรที่อยู่
ใกล้หนองหารเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ านี้ได้ 

 

 
หนองปลาดุก 

หนองปลาดุกเป็นบ่อเลี้ยงปลา
ชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน พ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วงลาย เป็นหนองน้ า
สาธารณะที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ทางการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ชาวบ้านของทั้ง
หมู่ที ่7 และหมูท่ี่ 9 จะใช้ประโยชน์จากหนองน้ า
นี้ร่วมกัน โดยในช่วงเมษายนของทุกปีจะท าการ
ปล่อยลูกปลาและในเดือนมีนาคมของปีถัดไปจะ
มีประเพณีผ่าปลา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นการหารายได้เข้าชุมชน
อี ก รู ป แ บ บ ห นึ่ ง  ป ล า ใ น ห น อ ง ป ล าดุ กมี
หลากหลายชนิด เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอ 
และปลาตะเพียน เป็นต้น  

ภาพประกอบที ่23 คลองส่งน้ าระบบท่อส่งใต้ดินจากหนองหารบริการแก่เกษตรกรบ้านม่วงลาย
และพ้ืนที่โดยรอบ 

ภาพประกอบที ่24 ลักษณะหนองปลาดุก ที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล     

บ้านมว่งลาย 
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การเจาะบ่อบาดาล 
การเจาะบ่อบาดาล เป็นบ่อน้ าที่ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือน้ ามาใช้ประโยชน์

ในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 
 

 
 

วัดม่วงลายอนงคาราม 
ในอดีตวัดม่วงลายอนงคารามตั้งอยู่เลขที่ 180 บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ต าบลม่วงลาย 

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันหลังจากที่มีการแยกหมู่บ้าน
ออกเป็น 2 หมู่คือ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 วัดจึงถูกจัดไว้ที่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 ตามเขตแดนที่ดินที่ถูก
แยก ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน  

อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 5 วา จดที่นาของนายขาน  ทิศใต้ประมาณ 2 
เส้น 2 วา จดบ้านของนายทอน ครึ่งหนึ่ง ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น จดที่นาของนายขาน และ
นายจันทร์ ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น จดถนนและหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลา
บ าเพ็ญกุศลและกุฏิ วัดม่วงลายอนงคารามก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านม่วงลาย การ
บริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล ปัจจุบันมีพระจ านวน 5 รูปและสามเณรอีก 1 รูป 

 

 
  

ภาพประกอบที่ 25 บ่อบาดาลที่
เจ้าของพ้ืนที่ ในหมู่บ้านม่วงลาย
สร้างข้ึน เพ่ือใช้ในระดับครัวเรือน 
 

ภาพประกอบที ่26 วัดม่วงลายอนงคาราม ศูนย์รวม
และหล่อหลอมจิตใจของชาวบ้านม่วงลายทั้ง 2     

หมู่เข้าด้วยกัน 
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ตารางท่ี 9 แสดงรายนามของเจ้าอาวาสวัดวัดม่วงลายอนงคารามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

 
ที่พักสงฆ์บ้านม่วงลาย 

ที่พักสงฆ์บ้านม่วงลาย ตั้งอยู่บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ยังไม่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นวัด ปัจจุบันไม่มีพระ
ประจ า 
 

ฌาปนสถาน 
ฌาปนสถานของชาวบ้านม่วงลายนั้นเกิดจากชาวบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 ได้ร่วมกัน

สร้างฌาปนสถานศพประจ าหมู่ที่ 9 ขึ้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยเงิน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 งบประมาณ
ทั้งสิ้น 400,000 บาท พร้อมกันนี้ทางวัดม่วงลายสมทบเพ่ิมอีก 50,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้าง
เมรุเผาศพทั้งสิ้น 450,000 บาท และชาวบ้านเชื่อว่าศพแรกที่จะเผานั้นต้องเป็นศพที่มีอายุที่เหมาะสม 
คือ ศพต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยไม่เลือกเพศหญิงหรือเพศชาย กว่าจะมีศพที่เหมาะสมที่สามารถ
น าเข้าเผาในเมรุต้องรอประมาณ 1 ปีเต็ม ศพแรกท่ีเผาในเมรุของบ้านม่วงลายคือศพนางสุข จันทรังษี 
ซึ่งเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2479 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 02.00 นาฬิกา นับอายุได้
ครบ 78 ปี 
 

รูปที่ ชื่อ พ.ศ. 
1 พระแจ้ง 2436–2438 
2 พระอุด  2435–2445 
3 พระทอน  2445–2447 
4 พระวงค์  2447–2450 
5 พระฉิม  2450–2461 
6 พระสิงห์  2461–2464 
7 พระครูสมบูรณ์ปัญญาวุฒิ (ใสย์ เขมิโย)  2464–2503 
8 พระขาว (ปภสสโร)  2503–2506 
9 พระโทน (ปสุโต)  2506–2516 
10 พระครูสิริ (ปุญญายุต)  2516-2561 
11 พระครูสุพัฒน์ วรธรรม  2562 
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2. มติิทางสังคม 
บ้านม่วงลาย  หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 มีการสร้างกลุ่มอาชีพและสร้างกลุ่มกิจกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและเพ่ือใช้เป็นอ านาจในการต่อรอง

ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 แสดงมิติทางสังคมบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
 

กลุ่ม 
ชื่อประธาน/เบอร์

โทรศัพท์ 
จ านวน
สมาชิก 

กิจกรรมกลุ่ม ทรัพยากร/ทุน หน่วยงาน ปัญหา 

เกษตรกรการท านา 
ต าบลม่วงลาย 30 ปี
ที่ก่อตั้งจดทะเบียน
นิติบุคคล 

นายวิทิศ วรราช 
ทั้งต าบลสมาชิก 4 หมู่บ้าน 
หมู่ที ่4, 7, 8 และ 9 

173 คน ปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก ระดมทุนหุ้นละ 10 บาท สหกรณ์จังหวัดสกลนคร - 

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
บ้านม่วงลาย หมู่ที ่7 
ก่อตั้งปี 2552 ยังไม่
จดทะเบียน 

นายสิทธิ์สมัย จันทรังสี  
หมู่ที ่7 เบอร์โทรศัพท์ 
 093-3972085 
 

120 คน 
 
 

หมู่ 7 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ขาย 350 บาท ต่อ 50 
กิโลกรัม 
 

เงินทุน 200,000 บาท 
หุ้นละ 50 บาท 
โดยการระดมทุน 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 100,000 บาท 
- เกษตรต าบล 
- เกษตรอ าเภอ 

ปี 2561 น้ าท่วม  
ผลิตปุ๋ยไดน้้อย 
วัตถุดิบมูลสัตว์ 
หายาก 

ออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต บ้านม่วงลาย 
หมู่ที่ 7 
ก่อตั้งปี 2530 
ยังไม่จดทะเบียน 

นายจ าลอง จันทร์ไขโคตร 
เบอร์โทรศัพท์ 
083-3604954 

108 คน วันที่ 10 ของทุกเดือน
จะเก็บเงินออม 20 บาท 
น าไปฝากแล้วน ามาให้
สมาชิกกู้ร้อยละ 12 ต่อ
ปี หรือร้อยละ 1 บาท/
เดือน 

250,000 บาท  - - 

ผ้าย้อมคราม บ้าน
ม่วงลาย หมู่ที่ 7 
ก่อตั้งปี 2554 จด
ทะเบียนสินค้า 

นางบุญมี ไขลายหงษ์ 
เบอร์โทรศัพท์  
087-2233571 

24 คน ย้อม มัดหมี่ ทอ สีคราม 
มัดหมี ่ผ้าพันคอ  
ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า 
ของช าร่วย  

- - จังหวัดสกลนคร 
100,000 บาท 
ซื้ออุปกรณ์ 

ผลิตไม่ทัน 
ออเดอร์ 
วัตถุดิบไม่
เพียงพอ  
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กลุ่ม 
ชื่อประธาน/เบอร์

โทรศัพท์ 
จ านวน
สมาชิก 

กิจกรรมกลุ่ม ทรัพยากร/ทุน หน่วยงาน ปัญหา 

โอทอปของพัฒนา
ชุมชน  

โดยขายให้ชุมชน
ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจ 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบล ปีละ 10,000 
บาท 
- ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย พาไปศึกษาดู
งานและให้ความรู้ 
อุปกรณ์ การต่อยอด
การมัดย้อม 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ฝ้ายไม่เพียงพอ 
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ตารางท่ี 11 แสดงมิติทางสังคมบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
 

กลุ่ม ชื่อประธาน/เบอร์โทรศัพท์ 
จ านวน
สมาชิก 

กิจกรรมกลุ่ม ทรัพยากร/ทุน หน่วยงาน ปัญหา 

เกษตรกรการท า
นา ต าบลม่วงลาย 
30 ปีที่ก่อตั้งจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

นายวิทิศ วรราช 
ทั้งต าบลสมาชิก 4 หมู่บ้าน 
หมู่ที ่4, 7, 8 และ 9 

173 คน ปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก ระดมทุนหุ้นละ 10 บาท สหกรณ์จังหวัดสกลนคร - 

ปุย๋อนิทรีย์อัดเม็ด
บ้านม่วงลาย หมู่ที ่
9 ก่อตั้งปี 2552 
ยังไม่จดทะเบียน 

นายบัญไทย งิ้วฝ้าย 97 คน ให้สมาชิกลงหุ้น หุ้นละ 
50  บาท  ซึ่ งมี สมาชิ ก
ทั้งหมด 985 หุ้น ในปี 
พ .ศ .  2553 มี เ งินทุน
ส ารอง 72,880 บาท 
ผลประ โยชน์ ส าห รั บ
สมาชิก 
- เฉลี่ยคืนให้สมาชิกให้
กลุ่ม  
-  ปั น ผ ล ก า ไ ร ใ ห้ กั บ
สมาชิกลงหุ้นกับกลุ่ม 
- สวัสดิการส าหรับ
คณะกรรมการที่
ด าเนินงานในกลุ่ม 

ระดมทุนหุ้นละ 50 บาท 
ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน 
135,500 บาท 

ได้ รับ เงินงบประมาณ 
เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 ในโครงการ
อยู่ดีมีสุข งบประมาณที่
ได้  250,000 บาท ซึ่ ง
ไ ด้ ม า ในลั กษณะขอ ง
เครื่องผลิตปุ๋ย อินทรีย์
อัดเม็ด 
 

ปี 61 น้ าท่วม  
ผลิตปุ๋ยไดน้้อย, 
วัตถุดิบมูลสัตว์ 
หายาก, 
ขาดแรงงาน
ในช่วงฤดูท านา 
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กลุ่ม ชื่อประธาน/เบอร์โทรศัพท์ 
จ านวน
สมาชิก 

กิจกรรมกลุ่ม ทรัพยากร/ทุน หน่วยงาน ปัญหา 

ออมทรัพย์ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 
2532 บ้านม่วง
ลาย หมู่ที่ 9 
ก่อตั้งปี 2532 
ยังไม่จดทะเบียน 

นายสมจิตร นาคุณคง  109 คน วันที่ 10 ของทุกเดือนจะ
เก็บเงินออม 20 บาท 
น าไปฝากแล้วน ามาให้
สมาชิกกู้ร้อยละ 12 ต่อ
ปี หรือร้อยละ 1 บาท/
เดือน 

100,000 บาท  - - 

สตรีแม่บ้าน แปร
รูปผ้าครามและ
เสื่อกก 

นางประพรพัน ชัยเสนา  
หมู่ที่ 9 
เบอร์โทรศัพท์  
087-8607717 

32 คน  ทอเสื่อกก แปรรูปเสื่อกก 
แปรรูปผ้าคราม เช่น
กระเป๋าเป้ กล่อง
กระดาษทิชชู ของช าร่วย 
ตุ้มหู หมวก ขายให้คนใน
ชุมชน ชุมชนใกล้เคียง
และผู้ที่สนใจ 

- ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
พาไปศึกษาดูงานและให้
ความรู้ 

 

วัตถุดิบไม่
เพียงพอ, 
การออกแบบยัง
ไม่ทันสมัย, 
ขาดแรงงานช่วง
ฤดูท านา 
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กลุ่ม ชื่อประธาน/เบอร์โทรศัพท์ 
จ านวน
สมาชิก 

กิจกรรมกลุ่ม ทรัพยากร/ทุน หน่วยงาน ปัญหา 

กลุ่มโครงการโคแม่
พันธุ์  
 

นายบัญไทย งิ้วฝ้าย 28 
ครัวเรือน 

ซ้ือโคแม่พันธุ์มา 28 ตัว 
และแจกให้ชาวบ้านทุก
ครัวเรือน ผู้ที่ต้องการ
อยากจะเลี้ยงโคแม่พันธุ์
ให้มาแจ้งชื่อกับ
คณะกรรมการแล้วจับ
ฉลากได้ตรงกับเบอร์ตัว
ไหนก็เอาตัวนั้นไปเลี้ยง 
โคที่จับได้มีราคา 7,500 
บาท เมื่อครบก าหนดปี
ส่งคืน ต้องส่งคืน 7,600 
บาท เอาก าไรเพียง 100 
บาท 

ได้รับงบประมาณ SML 
เมื่อปี พ.ศ. 2551 
งบประมาณท่ีได้รับ 
250,000 บาท  

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

- 
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3. มติิทางด้านเศรษฐกจิ 
ประชากรของหมู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ปลูกมันฝรั่ง ผ้าย้อมคราม ที่เหลือประกอบอาชีพ ท าสวนปลูกผัก หน่อไม้ฝรั่ง  
มะเขือเทศ เพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เป็นต้น รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด และไก ่

 

 
บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของบ้านม่วงลายห มู่ที่  7 ข้อมูล ณ  

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น 621 คน จาก 159 ครัวเรือน แยกตามโครงสร้างประชากรได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพประกอบท่ี 27 ผลจากการวิเคราะห์ชุมชนทางเศรษฐกิจด้านอาชีพของคนในหมู่บ้าน 

65 คน 29 คน 

อายุ 60 ปีขึ้นไป  

100 คน 

อายุ 36-59 ปี  

253 คน 

อายุ 15-35 ปี  

174 คน 

อายุ 7-14 ปี แรกเกิด- 6 ปี 

ภาพประกอบที ่28  แสดงจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
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ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
ชาวบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 มีรายได้ต่อปีของหมู่บ้านเท่ากับ 168,343.65 บาท และ 

รายได้เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 43,102.48 บาท ยากจน 4 ครัวเรือน (ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ในชุมชนบ้านม่วงลายมีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจ านวนเงิน 
280,000 บาท ให้กับผู้กู้จ านวน 50 ราย และยังมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านม่วงลายที่มีเงินสะสมจ านวน 
58,120 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 76 คน แต่ไม่มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและไม่มีกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
โครงสร้างพ้ืนฐานของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในระดับเร่งรัดพัฒนา

อันดับที่ 3 ไม่เป็นหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยว ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และไม่เป็นหมู่บ้าน OTOP  
นวัตวิถี ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ถนนเส้นทางหลักสามารถใช้ได้ ดีเฉพาะฤดูแล้ง มีน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค
เพียงพอ มีระบบน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน แต่แหล่งน้ าส าหรับการเพาะปลูกยังไม่เพียงพอมีเฉพาะฤดูฝน
เท่านั้น  (ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สรุปไว้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
 

ตัวช้ีวัด
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด 
จ านวนที่
ส ารวจ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
ไม่

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อย
ละ 

1 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมข้ึนไป 2 2 100.00 0 0.00 
2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 

เดือนแรกติดต่อกัน 
1 1 100.00 0 0.00 

3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ระบาดตามตารางสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

71 71 100.00 0 0.00 

4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

158 158 100.00 0 0.00 

5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการ
เจ็บปวดเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

158 158 100.00 0 0.00 

6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

369 369 100.00 0 0.00 

7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี

593 593 100.00 0 0.00 

8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมี
สภาพคงทนถาวร 

158 158 100.00 0 0.00 

9 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 

158 158 100.00 0 0.00 

10 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคน
ละ 45 ลิตรต่อวัน 

158 158 100.00 0 0.00 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด 
จ านวนที่
ส ารวจ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
ไม่

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อย
ละ 

11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

158 158 100.00 0 0.00 

12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 158 158 100.00 0 0.00 
13 ครั ว เ รื อนมี กา รป้ อ งกัน อุบั ติ ภั ย แล ะภั ย

ธรรมชาติอย่างถูกวิธี 
158 158 100.00 0 0.00 

14 ครั ว เ รื อนมี ค ว ามปลอด ภั ย ในชี วิ ต แล ะ 
ทรัพย์สิน 

158 158 100.00 0 0.00 

15 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

16 16 100.00 0 0.00 

16 เด็กอายุ 6 -14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 
ป ี

62 50 80.65 12 19.35 

17 คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้ 

433 433 100.00 0 0.00 

18 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 392 392 100.00 0 0.00 
19 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 100 100 100.00 0 0.00 
20 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 158 158 100.00 0 0.00 
21 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 158 158 100.00 0 0.00 
22 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 618 524 84.79 94 15.21 
23 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 618 535 86.57 83 13.43 
24 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
593 593 100.00 0 0.00 

25 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

100 100 100.00 0 0.00 

26 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

1 1 100.00 0 0.00 

27 ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

158 158 100.00 0 0.00 

28 ครอบครัวมีความอบอุ่น 158 158 100.00 0 0.00 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านม่วงลาย (กชช. 2 ค) หมู่ที่ 7 
โครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 (ข้อมูลจากจากส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) พบว่าทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ถนนเส้นทางหลัก
สามารถใช้ได้ทั้งปี มีน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคเพียงพอ มีระบบน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน แต่แหล่งน้ าส าหรับ
การเพาะปลูกยังไม่เพียงพอ มีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น และสามารถจัดจ าแนกระดับปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 แสดงโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
 

ตัวช้ีวัด
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปัญหา
มาก 

ปัญหาปาน
กลาง 

ปัญหาน้อย 

1 ถนน   √ 
2 น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค   √ 
3 ไฟฟ้า   √ 
4 การมีงานท า   √ 
5 การท างานในสถานประกอบการ   √ 
6 ผลผลิตจากการท านา   √ 
7 ความปลอดภัยในการท างาน   √ 
8 การป้องกันโรคติดต่อ   √ 
9 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน   √ 
10 อัตราการเรียนต่อของประชาชน   √ 
11 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม   √ 
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนการรวมกลุ่มของชุมชน   √ 
13 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน    √ 
14 คุณภาพดิน   √ 
15 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น   √ 
16 การใช้ประโยชน์จากที่ดิน   √ 
17 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม   √ 
18 ความปลอดภัยจากยาเสพติด   √ 
19 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน   √ 
20 น้ าเพื่อการเกษตร  √  
21 การมีท่ีดินท ากิน  √  
22 การติดต่อสื่อสาร  √  
23 การได้รับประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว  √  
24 การกีฬา  √  
25 การเรียนรู้ชุมชน  √  
26 คุณภาพน้ า  √  
27 ความปลอดภัยจากภัยภิบัติ  √  
28 ผลผลิตจากการท าไร่ √   
29 ผลผลิตจากการท าการเกษตร √   
30 การได้รับการศึกษา √   
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การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
 

 
จากแผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 โดยใช้โปรแกรมแผนผังใยแมงมุม  

(Spider diagram) ที่เป็นเครื่องมือแสดงผลการให้คะแนนในรูปกราฟเส้นในผังเส้นวงกลม 5 วงแสดงระดับ
คะแนน วงใกล้จุดศูนย์กลางคะแนนต่ าสุด (เป็นทุกข์มาก) วงนอกคะแนนสูงสุด (เป็นสุขมาก) ซึ่งเป็นการ
ประเมินระดับความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของชุมชน ซึ่งเป็นการประเมินแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน พบว่าบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 มีการบริหารจัดการชุมชน การจัดการทุนชุมชน การพัฒนาด้านอาชีพ การ
แก้ปัญหาความยากจน อยู่ในระดับคะแนน  2.5 ซึ่งห่างจากค่าคะแนนต่ าสุด (0) แสดงให้เห็นชุมชนมีการ
จัดการทีด่ี แตก่ารจัดการด้านความเสี่ยงชุมชนอยู่ในระดับคะแนน 1.5 ซึ่งเข้าใกล้ค่าคะแนนต่ าสุด (0) ดังนั้นจึง
ควรเร่งแก้ไขและพัฒนาเป็นล าดับแรก ๆ และจากในการส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) 
นั้นยังพบว่าชาวบ้านม่วงลายยังคงประสบปัญหาในการจัดการผลผลิตจากเกษตร การท าไร่ และการได้รับ
การศึกษาของประชาชนที่ยังไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาด้านความเสี่ยงชุมชนการจัดการ
ผลผลิตจากเกษตร การท าไร่ และการได้รับการศึกษาของประชาชนเป็นล าดับแรกเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความเสี่ยงชุมชน 

การบริหารจดัการชุมชน การแก้ปัญหาความยากจน 

การพัฒนาด้านอาชีพ การจัดการทุนชุมชน 

แผนภูมิท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 
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ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  
 

ตารางท่ี 14 แสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 
 

ชื่อผู้ลงทะเบียน สินค้า 
ประเภท
สินค้า 

ปี่ท่ี
ลงทะเบียน 

การใช้สินค้า ราคา (บาท) 

ศิริดาวัลย์ ศรีจูมลาย สบู่วัลย์ลดา สมุนไพรฯ 2560 ใช้ท าความสะอาดผิว 100 
บุญมี ไขลายหงษ์ ผ้าพันคอ ของใช้ฯ 2560 ใช้พันคอเป็น 

แฟชั่นหรือกัน 
หนาวก็ได้ 

350 

บุญมี ไขลายหงษ์ ผ้าคลุมไหล่ ของใช้ฯ 2560 ใช้คลุมไหล่ 250 
บุญมี ไขลายหงษ์ ผ้าย้อมคราม ของใช้ฯ 2560 น าไปตัดชุดผ้าคราม 1,400 
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บ้านม่วงลายหมู่ที่ 9 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9  

จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของบ้านม่วงลายหมู่ที่  9 ข้อมูล ณ  
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น 587 คน จาก 165 ครัวเรือน แยกตามโครงสร้างประชากรได้ ดังนี้ 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
ชาวบ้านม่วงลายหมู่ที่ 9 มีรายได้ต่อปีของหมู่บ้านเท่ากับ 205,125.45 บาท และ 

รายได้เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 57,658.77 บาท ไม่มีครัวเรือนที่ยากจน (ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ในชุมชนบ้านม่วงลายหมู่ที่ 9 จึงไม่มีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ไม่มี กลุ่ มออมทรัพย์ เ พ่ือการผลิต  ไม่มี สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและไม่มี กองทุน พัฒนา  
บทบาทสตรี 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
โครงสร้างพ้ืนฐานของบ้านม่วงลายหมู่ที่ 9 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในระดับเร่งรัดพัฒนา

อันดับที่ 3 (หมู่บ้านที่มีความก้าวหน้า) ไม่เป็นหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยว ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
ไม่เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ถนนเส้นทางหลักสามารถใช้ได้ทั้งปี มีน้ าเพ่ืออุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ มีระบบน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน แต่แหล่งน้ าส าหรับการเพาะปลูกยังไม่เพียงพอ มีเฉพาะฤดู
ฝนเท่านั้น  (ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  

 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 

ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สรุปไว้ดังนี้ 
 
  

อายุ 60 ปีขึ้นไป  

104 คน 

อายุ 36-59 ปี  

244 คน 

อายุ 15-35 ปี  

156 คน 

อายุ 7-14 ปี แรกเกิด- 6 ปี 

28 คน 55 คน 

ภาพประกอบที ่29  แสดงจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของบ้านม่วงลายหมู่ที่ 9 
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ตารางท่ี 15 แสดงข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานข้อมูลจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
 

ตัวช้ีวัด
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด 
จ านวนที่
ส ารวจ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
ไม่

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อย
ละ 

1 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมข้ึนไป 1 1 100.00 0 0.00 

2 
เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนแรกติดต่อกัน 

1 1 100.00 0 0.00 

3 
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ระบาดตามตารางสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

57 57 100.00 0 0.00 

4 
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

164 164 100.00 0 0.00 

5 
ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการ
เจ็บปวดเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

164 164 100.00 0 0.00 

6 
คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

364 364 100.00 0 0.00 

7 
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี

549 549 100.00 0 0.00 

8 
ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมี
สภาพคงทนถาวร 

164 164 100.00 0 0.00 

9 
ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 

164 164 100.00 0 0.00 

10 
ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคน
ละ 45 ลิตรต่อวัน 

164 164 100.00 0 0.00 

11 
ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

164 164 100.00 0 0.00 

12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 164 164 100.00 0 0.00 

13 
ครั ว เ รื อนมี ก า รป้ อ งกั น อุบั ติ ภั ย และภั ย
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี 

164 164 100.00 0 0.00 

14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 164 163 99.39 1 0.61 

15 
เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

17 17 100.00 0 0.00 

16 
เด็กอายุ 6 -14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 
ป ี

52 45 86.54 7 13.46 

17 
คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้ 

392 392 100.00 0 0.00 

18 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 337 337 100.00 0 0.00 
19 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 106 106 100.00 0 0.00 
20 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 164 164 100.00 0 0.00 
21 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 164 149 90.85 15 9.15 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด 
จ านวนที่
ส ารวจ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
ไม่

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อย
ละ 

22 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 571 536 93.87 35 6.13 
23 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 571 547 95.80 24 4.20 

24 
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

549 549 100.00 0 0.00 

25 
ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรอืภาคเอกชน 

106 106 100.00 0 0.00 

26 
ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

2 2 100.00 0 0.00 

27 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

4 4 100.00 0 0.00 

28 
ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

164 164 100.00 0 0.00 

29 ครอบครัวมีความอบอุ่น 164 164 100.00 0 0.00 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านม่วงลาย (กชช. 2 ค) หมู่ที่ 9 
โครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 (ข้อมูลจากจากส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) พบว่าทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ถนนเส้นทางหลัก
สามารถใช้ได้ทั้งปี มีน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคเพียงพอ มีระบบน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน แต่แหล่งน้ าส าหรับ
การเพาะปลูกยังไม่เพียงพอ มีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น เช่นกัน และสามารถจัดจ าแนกระดับปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 16 แสดงโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
 

ตัวช้ีวัด
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปัญหา
มาก 

ปัญหาปาน
กลาง 

ปัญหาน้อย 

1 การมีท่ีดินท ากิน   √ 
2 น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค   √ 
3 ไฟฟ้า   √ 
4 การมีงานท า   √ 
5 การท างานในสถานประกอบการ   √ 
6 ผลผลิตจากการท านา   √ 
7 ความปลอดภัยในการท างาน   √ 
8 การป้องกันโรคติดต่อ   √ 
9 ผลผลิตจากการท าไร่   √ 
10 อัตราการเรียนต่อของประชาชน   √ 
11 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม   √ 
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนการรวมกลุ่มของชุมชน   √ 
13 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน    √ 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปัญหา
มาก 

ปัญหาปาน
กลาง 

ปัญหาน้อย 

14 คุณภาพดิน   √ 
15 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น   √ 
16 การใช้ประโยชน์จากที่ดิน   √ 
17 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม   √ 
18 ความปลอดภัยจากยาเสพติด   √ 
19 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน   √ 
20 การได้รับประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว   √ 
21 การเรียนรู้ชุมชน   √ 
22 ถนน  √  
23 น้ าเพื่อการเกษตร  √  
24 การได้รับการศึกษาของประชาชน  √  
25 การติดต่อสื่อสาร  √  
26 การกีฬา  √  
27 คุณภาพน้ า  √  
28 ความปลอดภัยจากภัยภิบัติ  √  
29 ผลผลิตจากการท าการเกษตรอื่น ๆ  √   
30 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน √   
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การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 9 
 

 
 

จากแผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 โดยใช้โปรแกรมแผนผังใยแมงมุม พบว่า
บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 มีการจัดการทุนชุมชน การแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาด้านอาชีพ อยู่ในระดับ
คะแนน  2.5 ซึ่งห่างจากค่าคะแนนต่ าสุด (0) แสดงให้เห็นชุมชนมีการจัดการที่ดี แต่การจัดการความเสี่ยง
ชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอยู่ในระดับคะแนน 1.5 ซึ่งเข้าใกล้ค่าคะแนนต่ าสุด (0) ดังนั้นจึงควรเร่ง
แก้ไขและพัฒนาก่อน และจากในการส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) นั้นยังพบว่าชาวบ้าน
ม่วงลายหมู่ที่ 9 ยังคงประสบปัญหาในการจัดการผลผลิตจากการท าการเกษตร และการประกอบอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชน การบริหารจัดการชุมชน การ
จัดการผลผลิตจากการท าการเกษตร และการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นล าดับแรกเพ่ือพัฒนา
หมู่บ้าน 

  

การบริหารจัดการชุมชน 

การแก้ปัญหาความ
ยากจน 

การจัดการทุนชุมชน 

การจัดการความเสี่ยงชุมชน 

การพัฒนาด้านอาชีพ 

แผนภูมิท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ท่ี 9 
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
 

 
 
อาชีพชาวบ้านในหมู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ที ่9 

จากการส ารวจ และการท าประชาคมพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 
มีอาชีพหลัก คือการท านาในฤดูฝนและหลังจากนั้นจะท าพืชหลังนา เช่น มันฝรั่ง ท าสวนปลูกผัก หนอไม้ฝรั่ง 
มะเขือเทศ และมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ  

 
ท านา 

  ชาวบ้านในหมู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 เริ่มเตรียมดินเพ่ือท านาในช่วงเดือน
พฤษภาคม โดยการเตรียมดินจ้างไถ 250 – 300 บาทต่อไร่ ใส่ปุ๋ย 250 - 300 บาท และหว่านกล้า จ้างไถ 250 
บาทต่อไร่ โดยมีค่าต้นทุนเมล็ดพันธุ์ กระสอบละ 500 บาท ใช้ไร่ละ 25 กิโลกรัม 
  ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กันนยายน จะท าการปักด ากล้า จ้างถอนกล้า มัดละ 5 – 10 บาท  
(ไร่ละ 100 มัด) จ้างไถ 250 บาทต่อไร่ จ้างด าวันละ 300 บาท 5 คนต่อไร่ ใส่ปุ๋ย อินทรีย์ ครึ่งกระสอบต่อไร่ 
โดยปุ๋ยอินทรีย์กระสอบละ 300 บาท น้ ามันสูบน้ า 100 บาทต่อไร่ 
  ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ในเดือนสิงหาคมจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 กระสอบต่อไร่ และปุ๋ยเคมี 
ครึ่งกระสอบต่อไร่ โดยปุ๋ยเคมีราคากระสอบละ 780 – 800 บาทต่อกระสอบ เดือนกันยายนจ้างถอนหญ้าวัน
ละ 300 บาท และตัดหญ้าไร่ละ 200 บาท 
  ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าว กข. 15 กข. 6 และ
มะลิ 105 ซึ่งมีต้นทุนในการเก็บเกี่ยวจ้างรถเกี่ยวข้าว 600 – 700 บาทต่อไร่ ผลผลิตที่ได้ประมาณ 12,200 
บาทต่อตัน 
 

ภาพประกอบที ่30  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
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ตารางที ่17 แสดงช่วงเวลาที่ท านาและพืชหลังนาของชาวบ้านบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 
 

อาชีพ เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ท านา             
ปลูกมันฝรั่ง
และอ่ืน ๆ 

            

 
ปลูกมันฝรั่ง  

ในบ้านม่วงลายจ านวน 5-6 ครัวเรือน จะปลูกมันฝรั่งหลังการท านา ในการปลูกมัน
ฝรั่งจะท าการเตรียมดินเพ่ือท าการเพาะปลูกมันฝรั่งในช่วงเดือนธันวาคม โดยมีค่าใช้จ่ายในการปลูก จ้างปลูก
ไร่ละ 2,000 บาท ใส่ปุ๋ยมีต้นทุน 20,000 บาทต่อไร่ จากนั้นจะท าการพ่นยาฆ่าแมลงช่วงเดือนมกราคม การ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจะจ้างเก็บเกี่ยวในราคา 4,000 บาทต่อไร่ ซึ่งจะท าการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี
ถัดไป ผลผลิตที่ได้ประมาณ 60,000 บาทต่อไร่ 
 

ปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ 
ชาวบ้านม่วงลายทั้งสองหมู่บ้านมีอาชีพเสริมด้านการปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ 

ดังนี้คือ ประมง เช่น เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ โคและกระบือ สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ โดยการปศุสัตว์นี้ ชาวบ้านทั้ง 
2 หมู่บ้านจะมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงตามไร่นาของตัวเอง ปรับตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่ตัวเองครอบครอง บาง
ครัวเรือนไม่มีหนองน้ าก็จะไม่มีการเลี้ยงสัตว์ด้านการประมง เช่น ปลาหรือเลี้ยงกบ ทั้งยังมีปัญหาเรื่องน้ าที่ไม่
เพียงพอในฤดูแล้ง จะท าให้หนองน้ าแห้งขอด ส่งผลให้ไม่เหมาะต่อการท าการประมง ในด้านปศุสัตว์ บาง
ครอบครัวมีพ้ืนที่น้อยไม่สามารถเลี้ยงวัวหรือกระบือได้ เพราะพอเข้าสู่ฤดูแล้งชาวบ้านจะประสบปัญหาเรื่อง
การจัดการอาหารสัตว์ เพราะในพื้นที่จะแล้งมากท าให้มีหญ้าไม่เพียงพอ แต่ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านจะนิยมเลี้ยง
เป็ดและเลี้ยงไก่ เนื่องจากใช้พื้นท่ีในการเลี้ยงน้อย และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงน้อยด้วยเช่นกัน  

 
การท าสวนปลูกผัก หนอไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ เพาะเห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า  

ชาวบ้านม่วงลายทั้งสองหมู่บ้าน จะมีอาชีพเสริมหลังการท านาปี โดยบางครอบครัว
จะมีการ ท าสวน ปลูกผัก ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ เพาะเห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นการสร้างรายได้
เสริม เนื่องจากหลังฤดูท านาปีนั้นจะเข้าสู่ฤดูแล้ง และในพื้นที่บ้านม่วงลายนั้นจะมีปัญหาในเรื่องการจัดการน้ า
โดยในพ้ืนที่บ้านม่วงลายนั้นจะไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่เพียงพอต่อการท าการเกษตรตลอดปี มีเพียงแค่หนอง
หารที่ค่อนข้างอยู่ไกลจากหมู่บ้านและยังมีหนองปลาดุกที่ไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการท าการเกษตร ดังนั้นการเลือก
ปลูกพืชของชาวบ้านหลังนาจึงเป็นการเพาะปลูกพืชที่มีอายุสั้น ใช้น้ าน้อย ให้ผลผลิตเร็วและการลงทุนไม่สูง 
และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) ชาวบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้านจะกลับมาท านาปี
อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการท านาและปลูกพืชตามฤดูกาล ส่งผลดีต่อดินคือท าให้ดินในพ้ืนที่ได้มีเวลาในการพักตัว
และฟ้ืนฟู จึงท าให้พืชผลผลิตทางการเกษตรได้ผลตอบแทนท่ีดี 

 
รายได้ในครัวเรือน 

ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 มีรายไดห้ลักและรายได้เสริมจากการท า
การเกษตรและแหล่งต่าง ๆ ดังในกราฟ 

ส าหรับรายได้เสริมที่ชาวบ้านบ้านม่วงลายทั้ง หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 ได้รับ 
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- จักสานกระติบข้าวใบละ 150-200 บาท  
- จักสานข้องใบละ 150 บาท  
- รับจ้างท าบายศรีในงานบุญต่าง ๆ ครั้งละ 300-2,000 บาท  
- รับจ้างเก็บมะเขือเทศ 300 บาทต่อวัน  
- รับจ้างถอนกล้ามัดละ 5-6 บาท  
- ด านาวันละ 300 บาท  
- เกี่ยวข้าววันละ 300 – 400 บาท  
- ผสมพันธุ์มะเขือเทศวันละ 300 บาท 

 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้านมีรายได้หลักจากการท าการเกษตร การ
แปรรูปผ้าคราม และที่เหลือจะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ ส าหรับบางครอบครัวอาจมี
รายได้จากการเป็นอาสาสมัครหมู่บ้าน หรือเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
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รายได้บาท/ปี

แผนภูมิที่ 3 แสดงรายได้หลักต่อปีของชาวบ้านบ้านม่วงลายทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9  
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ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
  ชาวบ้านในหมู ่บ้านบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 มีรายจ่ายต่อปี ดังนี้ 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้านมีรายจ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและนอกจากนั้นยังมีค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษีสังคมและค่าจ้างทางการเกษตรที่
แต่ละครัวเรือนจ าเป็นต้องใช้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

  
ภาระหนี้สิน 

ชาวบ้านในหมู ่บ้านบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 มีภาระหนี้สิน ดังนี้ 
1. หนี้สินต่อรายอยู่ที่ 20,000-200,000 บาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้มาเพ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการท าการเกษตร และซื้อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท าการท าการเกษตร  
2. ในการกู้ยืม ธกส. ธนาคารจะประเมินตามสินทรัพย์ โดยจะให้เงิน 50% ของราคาประเมิน 
3. ชาวบ้านในหมู ่บ้านสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านได้ 30,000 บาทต่อคน 
4. กลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่ 7 สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในหมู่ที ่7 สามารถให้สมาชิกกู้ยืมได้ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงรายจ่ายหลักต่อปีของชาวบ้านบ้านม่วงลายทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9  

บาท/ปี 
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4. มติิด้านวัฒนธรรมและประเพณ ี
ส าหรับประเพณีทางศาสนาของหมู่บ้านม่วงลายทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 มีการปฏิบัติสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามหลักพุทธศาสนา รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม
ของภาคอีสาน “ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เป็นประเพณีที่ชาวบ้านปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบ
สองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา 

ฮีตสิบสอง มาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากค าว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนกลายเป็นประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต สิบสองในหนึ่งปี 

คองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของ
ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง 

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ และประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้านแต่ละเดือนถูกจัดแบ่งไว้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 18 แสดงประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้านบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 
 

เดือน วัฒนธรรม-ประเพณี ความเชื่อ 
เดือนมกราคม  
(เดือนยี่  
หรือเดือนสอง) 

บุญคูนลาน 
 

“คูณลาน” หมายถึง การเพ่ิมเข้าให้เป็นทวีคูณ หรือท าให้
มากขึ้น ค าว่า “ลาน” คือสถานที่ส าหรับนวดข้าว การน า
ข้าวที่นวดแล้วกองขึ้นให้สูง เรียกว่า “คูณลาน” เชื่อว่าผู้ใด
ท านาได้ข้าวมาก ๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉางก็ต้อง
ท าบุญ เพ่ือเป็นสิริมงคลให้เพ่ิมความมั่งมีศรีสุขแก่ตนและ
ครอบครัว 

ท าบุญข้ึนปีใหม่  
 

สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม-1 มกราคม โดยมีความเชื่อว่า 
เมื่อก้าวถึงปีใหม่ เราจะลาปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยหัวใจ
เปี่ยมความหวัง ที่จะก้าวผ่านปีด้วยความสุข พร้อมกับสร้าง
โอกาสที่จะช่วยให้มั่นใจว่าในปีใหม่จะได้รับสิ่งที่ดีดีมีความ
เจริญก้าวหน้า ด้วยการท าบุญ การไหว้พระ การปฏิบัติ
ธรรม การสวดมนต์ การให้การเผื่อแผ่แก่คนอ่ืน และการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

เ ดื อนกุ มภา พัน ธ์  
(เดือนสาม) 

บุญข้าวจี่ เรียกว่าวันท าบุญในวันมาฆบูชา “ข้าวจี่” คือเอาข้าวเหนียว
ปั้นเป็นก้อนเอาไม้เสียบย่างไฟ เมื่อข้าวสุกเกรียมแล้วก็เอา
ไข่ซึ่งตีไว้แล้วทาแล้วย่างซ้ าอีกกลายเป็นไข่เคลือบข้าว
เหนียว เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอาน้ าอ้อยหรือน้ าตาลที่
เป็นก้อนยัดใส่แทนกลายเป็นข้าวเหนียวยัดไส้ แล้วถวาย
พระเณรฉันตอนเช้า ส่วนมากชาวบ้านจะรีบท าแต่เช้ามืด 
พอสว่างก็ลงศาลาการเปรียญ (ชาวบ้านเรียกหอแจก) 
นิมนต์พระเณรเจริญพระพุทธมนต์แล้วฉัน เป็นทั้งงานบุญ
และงานรื่นเริงประจ าแต่ละหมู่บ้าน เพราะได้ท าข้าวจี่ไป
ถวายพระหลังจากพระฉันแล้วก็เลี้ยงกันเองสนุกสนาน 
เดือนนี้ชาวนาส่วนใหญ่ถือกันตั้งแต่โบราณมาว่าเป็นเดือนสู่
ขวัญข้าว คือมีการถวายข้าวเปลือกพระและนิยมท าบุญ
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เดือน วัฒนธรรม-ประเพณี ความเชื่อ 
บ้าน สวดมนต์เสร็จพิธีสงฆ์ แล้วก็สู่ขวัญข้าวตามธรรมเนียม
พราหมณ์ บางบ้านก็ท าเล็กน้อยพอเป็นพิธี คือเอาข้าวไป
ถวายสงฆ์แล้วท าพิธีตุ้มปากเล้าเล็กน้อยเป็นการบูชาคุณ
ของข้าวในเล้าหรือยุ้ง 

เลี้ยงปู่ตา  
 

- มเหศักดิ์รักเมือง  
- ชาวบ้านเรียกว่า บุญเดือนสาม “ขึน้ 3 ค่ าเดือน 3” 
- ต้องจัดทุกปี เป็นประเพณีที่มีความเชื่อว่า ใครจะไปไหน
มาไหนต้องบอกต้องบอกกล่าว  เช่น การที่คนจะมีเข้า
หมู่บ้าน คนแปลกหน้าเข้าหมู่บ้าน การแต่งงาน ไปเป็น
ทหาร หรือ การจัดพิธีกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ต้องแจ้งปู่ตา 
เพราะเขาเชื่อว่าปู่ตาจะท าหน้าที่ในการปกปักษ์รักษาคนใน
หมู่บ้าน โดยมีเจ้าจ้ าท าหน้าที่ เป็นคนสื่อสารและพา
ลูกหลานในหมู่บ้านประกอบพิธี 
- ส าหรับการประกอบพิธี เลี้ยงปู่ตาแต่ละครอบครัว
จะต้องเตรียมของต่าง ๆ ดังนี้ 

ดอกไม้ 1 คู่ 
เทียน 1 คู ่
ธูป 1 คู ่
ข้าวเหนียว 1 ห่อ 
เงิน 20 บาท  

โดยเงิน 20 บาทนั้นจะน าไปซื้อของเพ่ือประกอบอาหาร
เลี้ยงปู่ตารวมทั้งชาวบ้านที่ไปประกอบพิธี 

เดือนมีนาคม 
(เดือนสี่) 

บุญพระเวส เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บุญมหาชาติ” พุทธศาสนิกชนจะ
เก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการ
เปรียญส าหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์
มหาชาติ ซึ่ งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ ใดฟังเทศน์
มหาชาติจบภายในวันเดียว และบ าเพ็ญคุณงามความดี จะ
ได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า งานมหากุศล ให้ร าลึกถึงการ
บ าเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่
ตัวเพ่ือผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ 
เป็นส าคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือ
เป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระท า
บ าเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา 

ผ่าปลา เป็นประเพณีที่ชุมชนลงจับปลาที่หนองปลาดุก โดยเก็บค่า
อุปกรณ์ในการจับปลา อุปกรณ์ละ 100 บาท เงินรายได้ที่
ได้จากการจับปลาก็จะน าไปซื้อลูกพันธุ์ปลามาปล่อยและ
เลี้ยงไว้จนกว่าจะจับใหม่ในปีถัดไป และส่วนที่เหลือเก็บไว้
ในการพัฒนาหมู่บ้านหรือการท ากิจกรรมร่วมกันของ
ชาวบ้าน 
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ผีฟ้า เป็นประเพณีที่จัดทุกปี ในปี พ.ศ. 2562 จัดขึ้นในวันที่ 7 

มีนาคม พ.ศ. 2562 “ผีฟ้า” นั้น ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเทวดา 
ผีฟ้าจึงเป็นผีที่อยู่ระดับสูงกว่าผีชนิด อ่ืน ๆ ผีฟ้าสามารถที่
จะ ดับยุคเข็ญหรือท าลายล้างอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และ
สามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ เดือดร้อนได้ การที่
ชาวบ้านเกิดการเจ็บป่วยนั้นเนื่องจากไปละเมิดต่อผี การ
ละเมิดต่อบรรพบุรุษ การรักษาต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิง
สถิตอยู่ในร่างของคนทรง เรียกว่า "ผีฟ้า นางเทียน" ในการ
ล าผีฟ้าของชาวอีสานนั้นมีองค์ประกอบ ทั้งหมด 4 ส่วนคือ 
หมอล า ผีฟ้า หมอแคน ผู้ป่วย และเครื่องคาย สาเหตุที่มี
การฟ้อนร ากันเพ่ือเป็นการท าให้คนไข้มีพลังจิตในการต่อสู้
กับการเจ็บป่วย มีอารมณ์ผ่อนคลาย ความตึงเครียด จิตใจ
ปลอดโปร่ง ไร้วิตกกังวล และสร้างจิตส านึกด้านความ
กตัญญู เป็นคตินิยมของวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้สืบทอดต่อกัน
มาจนกลายเป็น ประเพณี จะเห็นว่าผีฟ้านั้น เป็นสิ่งที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจมนุษย์ โดยมีคติเตือนใจว่า "คนไม่เห็น ผีเห็น" 

หมอเหยา เป็นการผูกแขนให้อยู่ดีมีแฮง เพราะเชิญผีฟ้าลงมาเพ่ือให้
มาช่วยเลี้ยงดู ความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเด็กและ
คนแก่ 

เดือนเมษายน  
(เดือนห้า) 

สงกรานต์ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน 
ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่
กันเพ่ือความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การร าลึกและ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สังคมไทยสมัยใหม่เกิด
ประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์
เป็นวันครอบครัว มีการสรงน้ าพระที่น าสิริมงคล เพ่ือให้
เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข 

ปล่อยปลา เป็นประเพณีของชาวบ้านที่มีการจัดท าขึ้นในทุก ๆ ปีเพ่ือ
น าลูกปลาที่หลากหลายชนิด ปล่อยลงไปในบ่อน้ าของ
ชุมชนและเมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 ชาวบ้านจะมีการน า
ปลาที่ปล่อยขึ้นมาขายเพ่ือหารายได้เข้าสู่ชุมชน โดยการให้
ชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียงจ่ายค่าอุปกรณ์จับ
ปลาแค่ 100 ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น 

วันผู้สูงอายุ เป็นการช่วยกันส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและสนับสนุน
ให้ผู้สู งอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  มีคุณภาพ และ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ดังค ากล่าวที่ว่า  "ให้
ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน" 

เดือนพฤษภาคม 
(เดือนหก) 

บุญบั้งไฟ เป็นการบูชา พญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง 
ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝน
ตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก 
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หากหมู่บ้านใดไม่จัดท าการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่
ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ 

เดือนมิถุนายน 
(เดือนเจ็ด) 

บุญซ าฮะ เป็นความเชื่อเรื่องการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้าน 

เดือนกรกฎาคม 
(เดือนแปด) 

เข้าพรรษา การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์โดยตรง 
พระสงฆ์จะไม่จ าพรรษาไม่ได้ โดยมีระยะเวลาเข้าพรรษา
ประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวัน
ส า คั ญทา งพระ พุทธศาสนาที่ ต่ อ เ นื่ อ ง ม า จ ากวั น
อาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอด
ประเพณีปฏิบัติการท าบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้ว
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพ่ือให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพ่ือ
เผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วย
ความยากล าบากในช่วงฤดูฝน เพ่ือป้องกันความเสียหาย
จากการอาจเดินเหยียบย่ าธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลง
แปลงในฤดูฝน 

เดือนสิงหาคม 
(เดือนเก้า) 

บุญข้าวประดับดิน “บุญเดือนเก้า” บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญที่ท าเพ่ืออุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ เปรต หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว ข้าว
ประดับดิน ได้แก่ ข้าวและอาหารคาวหวาน พร้อมหมาก
พลู บุหรี่ที่ห่อด้วยใบตอง กล้วย น าไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้ 
แขวนไว้ตามกิ่งไม้ ตามบริเวณก าแพงวัดบ้าง (คนอีสาน
โบราณเรียกก าแพงวัดว่า ต้ายวัด) หรือวางไว้ตามพ้ืนดิน 
เรียกว่า "ห่อข้าวน้อย" พร้อมกับเชิญวิญญาณของญาติมิตร 
น าภัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร แล้วอุทิศส่วน
กุศลแก่ผู้ตาย โดยหยาดน้ า (กรวดน้ า) ไปให้ด้วย โดยเชื่อ
ว่าญาติที่ตายไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยจากนรก จะ
ได้มากินในวันนี้ 

เดอืนกันยายน  
(เดือนสิบ)  

บุญข้าวสาก ชาวบ้านจะจัดท าข้าวปลาอาหาร และเครื่องไทยทาน
ประเภทต่าง ๆ  อุทิศให้ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะท าสากหรือ
สลาก มีค าอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อ ผู้มีจิตศรัทธา
บริจาค และความประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดย
บอกชื่อผู้ที่จะ มารับส่วนกุศลด้วย มีจุดประสงค์ส าคัญ เพ่ือ
มุ่งอุทิศส่วนกุศลให้ญาติสนิท เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย บิดา 
มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว และอาจ
อุทิศให้เปรตทั่วไปด้วย 

เดือนตุลาคม  
(เดือนสิบเอ็ด) 

ออกพรรษา เป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจ าพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถร
วาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะท าสังฆกรรม คือ การ
ปวารณาในวันนี้ เป็นการให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จ าพรรษา
อยู่ร่วมกันตลอด 3 เดือน สามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้
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ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่
ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพ่ือให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมี
โอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและน าข้อบกพร่องไปแก้ไข
ปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น 

เดือนพฤศจิกายน  
(เดือนสิบสอง) 

บุญกฐิน “กฐิน” เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้ภิกษุผู้อยู่จ าพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่ง
ห่มได้ การท าบุญกฐินนั้นมีก าหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 
เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 
ค่ า เดือน 12 (วันเพญ็เดือน 12) เท่านั้นระยะเวลานี้เรียกว่า 
กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน  

ชาวบ้านเชื่อว่า 
1. เป็นการสงเคราะห์พระภิกษุท่ีจ าพรรษาครบถ้วน

ไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติ 
2. เป็นการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐินให้คง

อยู่สืบไป นับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชา
ส่วนหนึ่ง 

3. สืบต่อประเพณีกฐินทาน มิให้เสื่อมสลายไปจาก
วัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ซึ่งบรรพบุรุษน าสืบต่อกัน
มามิขาดสาย 

4. การทอดกฐินเป็นการถวายทานโดยไม่เจาะจง
บุคคลโดยเฉพาะ แต่ถวายแก่หมู่สงฆ์เป็นส่วนรวมจึงเข้า
ลักษณะเป็นสังฆทาน ที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ ว่ามี
ผลานิสงส์มาก 

5. การร่วมบ าเพ็ญกฐินทาน เป็น กาลทาน คือเป็น
ทานที่ถวายได้ภายในเวลาที่มีพระพุทธานุญาตก าหนด จึงมี
อานิสงส์เป็นพิเศษ 

6. ในการทอดกฐิน ส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือร่วมใจ
กันของคนจ านวนมากเพ่ือสร้างความดีงาม จึงเป็นการ
เสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 

ลอยกระทง เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บาง
หลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ า
นัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุป
คุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก 

เดือนธันวาคม 
(เดือนอ้าย) 

บุญเข้ากรรม เป็นบุญที่ท าในเดือนแรกของปีที่ชาวบ้านจะต้องประกอบ
พิธีบุญกันจนเป็นประเพณีซึ่ งอาจจะเป็นข้างขึ้นหรือ
ข้างแรมก็ได้ พิธีบุญนี้จะเกี่ยวกับพระโดยตรงซึ่งความจริง
น่าจะเป็นเรื่องของสงฆ์โดยเฉพาะ แต่มีความเชื่อกันว่าเมื่อ
ท าบุญกับพระที่ท าพิธีนี้จะท าให้ได้อานิสงส์มาก 
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เดือน วัฒนธรรม-ประเพณี ความเชื่อ 
 บุญกองข้าว วันที่ 31 เดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือเป็นการขอบคุณลาน

ข้าวและฉลองกุ้มข้าว (กองข้าวเปลือก) ของตน และการน า
ข้ าวของตนมาทาน  เป็นการท าบุญก่อนน า ข้ าวมา
รับประทาน โดยชาวบ้านจะน าข้าวเปลือกของตน คนละ
เล็กคนละน้อยไปกองรวมกันที่ศาลากลางบ้าน เป็นกองข้าว
ขนาดใหญ่เรียกว่า “กุ้มข้าว” แล้วนิมนต์พระสงฆ์มาท าบุญ
ถวายทานตามประเพณีเสร็จแล้วก็ถวายข้าวเปลือกนั้น
ให้แก่คณะสงฆ์ และแล้วแต่จะจัดการกันอย่างไรตามที่
เห็นสมควรที่ไม่ขัดต่อสมณวิสัย 

ส่งท้ายปีเก่า เป็นการลาปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยหัวใจเปี่ยมความหวัง ที่
จะก้าวผ่านปีด้วยความสุข พร้อมกับสร้างโอกาสที่จะช่วย
ให้มั่นใจว่า ในปีใหม่จะได้รับสิ่งที่ดีดี มีความเจริญก้าวหน้า 
ด้วยการท าบุญ การไหว้พระ และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
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ศาสนา 
ชาวบ้านในหมู่บ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้านนับถือ

ศาสนาพุทธ วัดมี 1 แห่ง คือ วัดม่วงลายอนงคาราม และ ที่
พักสงฆ์ 1 แห่ง คือ ที่พักสงฆ์บ้านม่วงลาย เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนทั้ง 2 หมู่บ้านและหล่อหลอมให้ทั้ง 2 หมู่บ้าน รวม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือสืบทอดและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
ประเพณีของวิถีชาวพุทธ 

วัดม่วงลายอนงคาราม ตั้งอยู่ที่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 
มีการจดทะเบียนวัด โดยมีการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2419 
ปัจจุบัน มีพระครูสุพัฒน์ วรธรรม (พระสมัย จันทรังษี ) เป็น
เจ้าอาวาส  

ที่พักสงฆ์บ้านม่วงลาย ตั้งอยู่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ยังไม่มีการจดทะเบียนเป็นส านักสงฆ์หรือวัด 
นอกจากจะมีวัดและที่พักสงฆ์ที่เป็นเสมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านม่วงลายทั้งสองหมู่บ้านให้

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว  
ชาวบ้านม่วงลายยังมีปู่ตาท่ีนับถือและคนในหมู่บ้านเคารพ เนื่องจากเชื่อว่าปู่ตาจะปกปักษ์รักษาให้คน

ในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย และคอยคุ้มครองให้คนในหมู่บ้านปลอดภัยจากสิ่งต่าง ๆ 
ที่ไม่ดีได้ และในหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่ยังคงมีการสืบทอดประเพณี “ผีฟ้า และผีหมอ” ที่เชื่อว่าเป็นผีฟ้าเป็นเทวดา
สามารถที่ดับยุคเข็ญหรือท าลายล้างอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และสามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและการ
ทีช่าวบ้านเกิดการเจ็บป่วยได ้

 

 
ภาพประกอบที ่32  การสืบทอดประเพณี “ผีฟ้า และผีหมอ”  

ภาพประกอบที่ 31  ศาลปู่ตา           
ของชาวบ้านม่วงลาย 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน ปัญหาและจุดทีค่วรพัฒนา 
 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ร่วมกับชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและจุดที่ควรพัฒนาของหมู่บ้าน 
 

ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน/ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
ด้านทรัพยากร 
ที่ดิน 1. มีเอกสิทธิ์ 

2. มีนิเวศย่อย
หลากหลาย 
(นา ไร่ สวน ฟาร์ม) 
3.  ปลูกมะเขือเทศและ
มันฝรั่งได้ 

1. คุณภาพดิน (เปรี้ยว
และเค็ม) 
 

1. ต้องปรับสภาพดินให้
เอ้ือต่อการปลูกพืช 
2. ลดการใช้สารเคมี/ใช้
อินทรีย์ 
3. เปลี่ยนชนิดพืชที่ทน
ต่อดินเปรี้ยวและดินเค็ม 

แหล่งน้ า 1. มีแหล่งน้ า 
2. มีแม่น้ า ล าน้ า ห้วย 
ได้แก่ ล าน้ าพุง- บึง 
หนองและอ่ืน ๆ ได้แก่ 
หนองหาร หนองปลาดุก 

1. น้ า ไม่พอใช้ ใ นการ
ผลิตทางการเกษตร 
2. ไกลจากแหล่งน้ า 

1. จัดระบบชลประทาน 
2. จัดให้มีระบบส่งน้ าที่
ทั่วถึง 

ป่าไม ้ 1. ป่าช้า 33 ไร่ (ภายใน
มีพืชสมุนไพร
หลากหลายชนิด) 
2. ป่าดอนปู่ตา 6 ไร่ (ใช้
หาของป่า) 
3. คณะกรรมการบริหาร
จัดการ 

1. มีการใช้ประโยชน์
ร่วมกันแต่มีกฎหมาย
หรือข้อบังคับที่ยังไม่เป็น
ระบบหรือไม่ชัดเจน 
หรือบางกลุ่มมองว่าไม่
เป็นธรรมและไม่ยอมรับ 
2. ทรัพยากรเริ่มเสื่อม
โทรมจากการใช้
ประโยชน์ของคนใน
ชุมชนมากเกินไป 

1. จัดตั้งข้อบังคับและ
ระเบียบที่ทุกคนยอมรับ
และเอ้ือประโยชน์ต่อคน
ในชุมชน 
2. ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรให้สามารถ
คงไว้ 
3. ปลูกป่าเพ่ือทดแทน 

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
ท านาเป็นหลัก 

1.  มีข้าวกินมาจากนาปี 
2.  มีข้าวขายมาจากนา
ปรัง 
3.  มี พันธุ์ข้ าว พ้ืนเมือง
เล้าแตก 
4.  มีข้าวอนิทรีย์ 

1. บางรายข้าวไม่พอกิน
มีที่แต่ไม่มีทุน 
2. ยั งขาดข้อมูลฐานะ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ครัวเรือนเกษตรกร SF 
( รายย่อย ) , MF (ปาน
กลาง), BF (รายใหญ่) 
3. เป็นเกษตรเคมีเข้มข้น 
 

1. ต้อง เ พ่ิม เติมข้อมู ล 
SF, MF 
2. ควรเริ่มโครงการกับ 
SF ก่อน จากนั้นจึงค่อย
ขยับเป็น MF และ BF  
3. ลดการใช้สารเคมีโดย
การให้ความรู้การผลิต
สารอินทรีย์และการใช้
สารอินทรีย์ 
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ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน/ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
4. ควรมีหน่วยงานหรือ
องค์ความรู้ การศึกษา
เรื่องสุขภาพชุมชน 

พืชหลังนา 1. มีผักสวนครัว 
2. มีมะเขือเทศ 
3. มีมันฝรั่ง 
4. ความรู้การผลิต
ความรู้เรื่องการผสมพันธุ์
พืช 

1. มีการใช้สารเคมี 
2. เมล็ดพันธุ์ไม่ด ี
 

1. ลดการใช้สารเคมี/ใช้
อินทรีย์ 
2. หาพืชที่เหมาะสมต่อ
พ้ืนที ่
 

ผ้าคราม 1. มีทักษะความรู้ความ
ช านาญในเรื่องการ ทอ
ผ้า ย้อมผ้าและแปรรูป 
2. มีเครือข่าย 
 

1. คนทอผ้ าส่ วน ใหญ่
อายุมาก 
2. ช่วงการผลิตไม่เป็น
เชิงธุรกิจ/ไม่แน่นอน 
3. การรักษามาตรฐาน 

1. สร้างมาตรฐานเนื้อ
คราม 
2. อนุรักษ์และสืบสาน
ทายาทผ้าครามโดยการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
และกระบวนการเรียนรู้ 
3. ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น
ร่ ว ม กั น เ รื่ อ ง ร า ค า 
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ต่อรองราคาได้ 
4. ตั้งกองทุนสนับสนุน
กิ จ ก ร รมกลุ่ ม  มี ก า ร
ระดมหุ้ม ระดมทุน 

เลี้ยงโค 1. มีกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยง
โค-กระบือ 
2. มีพ้ืนที่ในการเลี้ยง 

1. ราคาตกต่ า  
2. โคเป็นโรค (ปากเท้า
เปื่อย) 
3. ขาดทุน  
4. ไม่มีอาหารในฤดูแล้ง 

1. ตั้งกลุ่มสหกรณ์ 
2. ให้ความรู้เรื่องการ
พยาบาลเบื้องต้น การใช้
ยารักษาโรค 
3. ส่งเสริมการปลูกหญ้า 
ตลอดจนสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์หญ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ตารางที่ 20 แสดงการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
(องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย, 2561) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
    1.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้ง
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    1.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างใน
สินค้า 
    1.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.4 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฏิบัติงาน
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ และ
ให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    1.5 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
    1.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
    1.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา
สินค้าอุปโภค/บริโภค เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ยา
รักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    1.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ
กลไกราคาของตลาด 
    1.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเ พ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 
    1.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
    1.6 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 
    1.7 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT 
ในการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย 
    1.8 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม 
    2.1 มีสถานศึกษา และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
    2.2 มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตั้ งอยู่
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    2.3 รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
    2.4 รัฐบาลก าหนดค่านิยมหลักให้ชัดเจนขึ้น
เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 

2. ด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม 
    2.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
    2.2 ประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไม่สมดุลกับจ านวนประชากรที่มีอยู่จริง 
เบียดบังการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    2.3 ก า รตอบรั บกระแสบริ โ ภคนิ ยมและ
วัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
    2.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการ
มอมเมาเยาวชน ก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์
ในการเกษตร 
    3.2 มีป่ า ไม้ที่ เป็นทรัพยากรของชุมชนที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 กฎหมายและข้อก าหนดเรื่องการควบคุม
มลพิษ ปัญหามลพิษทางน้ าและอากาศ 
    3.2 ระบบรีไซเคิล 
    3.3 ระบบก าจัดขยะ 
    3.4 มีจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ยังน้อยอยู่ 

 
 

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิน่ชุมชน 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ส ารวจ 
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) ระหว่างชาวบ้าน ผู้น า โรงเรียน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับบริบทชุมชน มิติต่าง ๆ ของชุมชนทั้งมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มิติทางสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการท า  SWOT 
ANALYSIS ของบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้าน ผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจและลงพ้ืนที่  
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนมาวิเคราะห์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นใน
การพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 สามารถสรุปปัญหาและสาเหตุความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 

มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ 
1. กลุ่มทอเสื่อกก 
มีการจัดท าเป็นรายเดี่ยว และเป็นกลุ่ม แต่ไม่เป็นทางการ มีสมาชิกประมาณ 15 ราย ทรัพยากรที่มี

คือต้นกกพันธุ์พระราชินี ไหลน้ า ซึ่งประชากรในหมู่บ้าน (ปลูกเอง) และต้นผือตามธรรมชาติ จะขายตามขนาด 
ความยาวจะอยู่ที่ 2 เมตรทุกผืน แต่ความกว้างต่างกัน เช่น ไซส์ L กว้าง 1.50 เมตร ขายในราคา 150 บาท 
ไซส์ M กว้าง 1.20 เมตร ขายในราคา 120 บาท และไซส์ S กว้าง 0.80 เมตร ขายในราคา 80 บาท นอกจากนี้
ยังมีเสื่อพับผืนละ 500 บาท (รับท าตามก าลังซื้อ) ใน 1 ปี จะผลิตเสื่อได้ประมาณ 100 ผืน คิดถัวเฉลี่ยเป็นเงิน 
จ านวน 10,000 บาท ต้องการให้มาช่วยสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งสอนวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายและทันสมัย 

2. กลุ่มแปรรูป 

มีการจัดท าเป็นรายกลุ่ม เป็นกลุ่มเป็นทางการ มีสมาชิกประมาณ 5-6 คน ทรัพยากรที่มีคือต้นกกพันธุ์
พระราชินี ไหลน้ า ซึ่งประชากรในหมู่บ้าน (ปลูกเอง) และต้นผือธรรมชาติ จะแปรรูปได้ดังนี้ กล่องทิชชู่ หมวก 
กระเป๋า เป็นต้น จะขายตามขนาดและรูปทรง เช่น หมวกราคา 119 บาท  กล่องทิชชู่ 59 บาท กระเป๋าตาม
ขนาด ไม่ต่ ากว่า 100 บาท และสามารถสั่งเป็นพรีออร์เดอร์ได้ ต้องการให้มาช่วยสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้ง
สอนวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัยเช่นเดียวกับกลุ่มทอเสื่อกก 
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3. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ 

สมาชิกสหกรณ์หมู่บ้าน เป็นวัวเลี้ยงเอง สหกรณ์สนับสนุน อาหารสัตว์ โดยโคขุนราคาอยู่ที่ 25,550 
บาท  ซื้อวัวเลี้ยงเองโดยวัวที่ซื้อจะเป็นวัวตัวเมีย 1 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว เพ่ือ น ามาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ ปัญหาที่พบ 
ราคาตกต่ า วัวเป็นโรค (ปากเท้าเปื่อย) ขาดทุน ไม่มีอาหาร  สิ่งที่ต้องการให้สนับสนุน ต้องการเมล็ดพันธุ์หญ้า 
การรักษาโรคพยาธิ การสอนวิธีลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ และวิธีการเก็บรักษาหญ้าไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน 
และช่วยหาพันธุ์สัตว์ที่ดีเหมาะสมต่อการเลี้ยงในพ้ืนที่ 

4. การท านาปี/นาปรัง 
นาปี ท าทุกหลังคาเรือน ท าเป็นรายเดี่ยว ไถนาไร่ละ 500 บาท พันธุ์ข้าว 12 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ราคา

250 บาท พันธุ์ข้าว (บางคนซื้อ บางคนมีอยู่แล้ว) ราคากระสอบละ 500 บาท (25 กิโลกรัมต่อ 1 กระสอบ) 
การใส่ปุ๋ย โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ครั้ง ๆ ละ 50 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ปุ๋ยราคากระสอบละ 700 บาท 

นาปรัง พันธุ์ข้าวนาปรังกระสอบละ 300 บาท (25 กิโลกรัม ต่อ 1 กระสอบ) มีการใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ๆ ละ 
2 กระสอบต่อ 1 ไร่ พันธุ์ข้าวราคากระสอบละ 700 บาท 

ค่าจ้างเก่ียว (รถเกี่ยวข้าว) 
ข้าวล้ม 1,000 บาทต่อ 1 ไร่ 
ข้าวตั้ง 600 บาทต่อ 1 ไร่ 

(จ้างคนเกี่ยว) วันละ 400 บาท 
 

รายจ่ายในการท านาปีแบ่งเป็นช่วงเดือน ได้ดังนี้ 
เดือน เมษายน เริ่มการไถเตรียมดินในการท านา ไร่ละ 250 บาท 
เดือน พฤษภาคม จะเป็นการตกกล้า 10 กิโลกรัมต่อ 1ไร่ ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สูตร 15:15:15 ราคา

กระสอบละประมาณ 880 บาท   
  เดือน มิถุนายน จะถอนกล้า มีการจ้างมัดละ 3-5 บาท 

เดือน กรกฎาคม ด านา วันละ 300 บาท 
เดือน สิงหาคม ใส่ปุ๋ยครังที่ 2 สูตร 60-0-0 
เดือน กันยายน-ตุลาคม ใส่ปุ๋ยครังที่ 3 สูตร 16-16-8 
เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นการเก็บเกี่ยว 

1. จ้างคนวันละ 300 บาท 
2. จ้างรถไร่ละ 500-700 บาท 
 

รายจ่ายในการท านาปรังแบ่งเป็นช่วงเดือน ได้ดังนี้ 
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม เป็นช่วงไถเตรียมดิน ไร่ละ 250 บาท 
เดือนมกราคม หว่านพันธุ์ข้าว 9-13 กิโลกรัมต่อ 1ไร่ 
เดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 
เดือนมีนาคมเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งที่  2 
เดือนเมษายน เริ่มเก็บเกี่ยว 

 
ปัญหาที่พบ  โรคเพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด หอยเชอรี่ วัชพืช ราคาตกต่ า ต้นทุนสูง สิ่งที่ต้องการให้

สนับสนุน ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว และกรรมวิธีในการปลูกข้าวที่ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและสารเคมี  
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ตารางที่ 21 แสดงช่วงเดือนที่ชาวบ้านม่วงลายหมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 ท านาปีและนาปรัง 
 

 
5.  ท าสวน 

มีการท าสวนทั้งสวนมะเขือเทศ มันฝรั่ง โดยจะเป็นที่ดินตัวเอง เพ่ือใช้ในการท าสวน โดยจะมี ราคาไร่
ละ 200-300 บาท ข้างเคียงคือ ในการท าสวนนั้น สวนมะเขือเทศ สวนมันฝรั่ง จะใช้เวลาในการท า 4 เดือน 
โดยจะท าปีละ 1 ครั้ง 

 
 ต้นกก การปลูกที่จะได้ผลดีจะต้องมีการเตรียมดิน มีการไถ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เรียกว่าไถดะ เป็นการ

เปิดหน้าดิน กลับดินบนลงล่างและก าจัดวัชพืชปล่อยทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ไถครั้งที่ 2 เป็นการไถแปร เป็นการพรวน
ดิน ปรับหน้าดิน การปลูกนิยมปลูกในฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน โดยใช้หน่อต้นกกมาตัด
ส่วนบนของล าต้นให้เหลือประมาณ 30 ซนติเมตรแล้วน าไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ โดยใช้ประมาณ 3-5 หน่อ
ต่อหลุมแต่ละหลุมห่างกันประมาณ 25 ซนติเมตรระดับน้ าให้ต่ ากว่า 1 ฟุต เพราะถ้าน้ ามากรากจะขาดเวลา
น ามาทอเสื่อจะขาด เมื่อต้นกกมีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตรซึ่งใช้เวลาประมาณ 20-30 วัน ควรก าจัด
วัชพืชและใส่ปุ๋ยคอก 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหา สภาพปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วน

ต าบล ของบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1.  ด้านการศึกษา  

1.  บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
2.  ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 

2.  ด้านเศรษฐกิจ  
1.  ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูงขึ้น 
2.  การใช้ปุ๋ยและสารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.  ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
4.  ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
5.  ขาดวัตถุดิบและองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย 

3.  ด้านสังคม 
1.  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2.  ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง  

อาชีพ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
นาปี             

นาปรัง             
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4.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.  ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
3.  สภาพห้วย น้ า ล าคลอง ตื้นเขิน น้ าไม่พอต่อการเกษตร 
4. ในชุมชนไม่มีกฎหมายและข้อก าหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ ปัญหามลพิษทางน้ าและ

อากาศ และการใช้ทรัพยากร 
5. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

1. ประชาชนคนรุ่นใหม่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมน้อย 
2. ประชาชนคนรุ่นใหม่มีการตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป 
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การจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังจากท่ีท าการศึกษาบริบทของชุมชนด้วย
การสนทนากลุ่ม (focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งชาวบ้านในชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงลาย โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ซึ่งมี
เครื่องมือในการวิเคราะห์ 4 มิติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจและ
มิติด้านวัฒนธรรมและประเพณี ได้พิจารณาจัดท า “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ” โดยเป็น
กิจกรรมที่เกิดจากการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นความความเชี่ยวชาญของแต่ละ
หลักสูตรมาอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนตลอดจนเครือข่ายของคณะฯ โดยการน ากิจกรรมต่าง ๆ 
อาทิ กิจกรรมการผลิตกบเนื้อครบวงจร ธนาคารปุ๋ยหมัก การปศุสัตว์  เช่น การอบรมพยาบาลสัตว์ การผ่าตัด
ท าหมันสุนัข แมว การจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมเทียมโค กระบือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-
กระบือ รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร เช่น ท าขันหมาก
เบ็ง การแกะสลัก และการแปรรูปผ้าย้อมคราม เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดย
บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ในพ้ืนที่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ที ่9 ต าบล
ม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ อันจะมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนและลดรายจ่ายสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
น าไปสู่การสร้างชุมชนสุขใจต้นแบบสุขใจ “ม่วงลายโมเดล” 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9 ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม คือ 
1. กิจกรรมคหกรรมปันน้อง 
2. กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร 
4. กิจกรรมการฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์และผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
5. กิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก: การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ 
6. กิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-

กระบือ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• ส ารวจข้อมูล
• วิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ท าอย่างไร
• วิจัย
• บริการวิชาการ

คุณภาพชีวิต • เกษตรสุขใจ
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โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ”  ดังนี้ 
1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชน และ

โรงเรียนใกล้เคียง 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
1. กิจกรรมคหกรรมปันน้อง 

ด าเนินการให้ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย  จังหวัดสกลนคร โดยจัดฐานความรู้เป็น 4 ฐาน ได้แก่ 1. ขันหมากเบ็ง  
2. การเพ่ิมมูลค่าผักผลไม้ทางการเกษตรโดยวิธีแกะสลัก 3. การท าอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร และ  
4. การแปรรูปผ้าย้อมคราม 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชน 

และโรงเรียนใกล้เคียง 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

ทางการเกษตร 
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
ตารางที่ 22 แสดงผลการด าเนินกิจกรรมคหกรรมปันน้อง 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1 ครแูละนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 188 คน 188 คน 

2 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 30 คน 30 คน 

3 อาจารย์ 4 คน 4 คน 

4 เพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร 4 ชนิด 4 ชนิด 
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สรุปผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 
 

นักเรียนและนักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การฝึกปฏิบัติการท าอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ท าขนม ท าขันหมากเบ็ง 
การเพิ่มมูลค่าผักผลไม้ทางการเกษตรโดยวิธีแกะสลัก ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้
หรือจ าหน่ายและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้และมีแนวโน้มการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
และชุมชนบ้านม่วงลายต่อไป 

 

 
  

ภาพประกอบที ่33  ภาพการด าเนินกิจกรรม “คหกรรมปันน้อง” ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ 
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
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2. กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต

ทางการเกษตร โดยการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น แหนมเห็ด  ข้าวเกรียบเห็ด  
และธัญพืชอัดแท่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรและบริการวิชาการให้กับชุมชน 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตารางที่ 23 แสดงผลการด าเนินกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรบ้านม่วงลาย หมู่ที ่7 และหมูท่ี่ 9 2 ชุมชน 2 ชุมชน 

2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร 3 ผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

การบริการวิชาการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านม่วงลาย  
ที่ชาวบ้านมีอาชีพเสริมในการปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น เพาะเห็ด มะเขือเทศ มันฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน และพืชผัก
สวนครัว ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรมากแต่ยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการแปรรูปอาหาร จึงจัดกิจกรรมการอบรม
และฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดสกลนครโดยมีเกษตรกรบ้าน
ม่วงลาย นักศึกษา และบุคลากร จ านวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้เกษตรกรได้เรียนรู้การแปรรูป 3 
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด และธัญพืชอัดแท่ง ซึ่งในภาพรวมได้เกษตรกรทุกคนมีความสุขมาก
ที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ส าเร็จทุกคน 
และได้แนวทางที่จะน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้แปรรูปอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจะผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวอันเป็นแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
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ภาพประกอบที ่34  ภาพการด าเนินกิจกรรม “การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตกบเนื้อครบวงจร โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ทั้ง  

ในด้านชีววิทยาของกบเนื้อ การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อจัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาแก่ชุมชน 
2. เพ่ือบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตารางที่ 24 แสดงผลการด าเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1 บุคคลทั่วไป (บ้านม่วงลาย) 30 คน 32 คน 

2 
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

10 คน 13 คน 

3 
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

10 คน 10 คน 

4 
บูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

1 รายวิชา        
1 เรื่องการวิจัย 

1 รายวิชา (วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)                      
1 เรื่องการวิจัย (เรื่อง ความไวต่อยาปฏิชีวนะของ

เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนา 
(Hoplobatrachus rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย              

ในจังหวัดสกลนคร) 

5 ผลิตภัณฑ์แปรรูป - 1 ผลิตภัณฑ์ (กบหยอง) 

 
สรุปผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงกบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกบ 
ซึ่งเป็นแนวทางในการรวมกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรบ้านม่วงลาย สามารถน าไปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้ อันจะก่อให้เกิดการลดรายจ่าย หรือเป็นการเพ่ิมรายได ้
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ภาพประกอบที ่35  ภาพการด าเนินกิจกรรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร”  
ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต าบลม่วงลาย  

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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4. กิจกรรมการฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิก รักษาสัตว์และผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์เบื้องต้นให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา

เทคนิคการสัตวแพทย์และประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการวิชาการ รวมทั้งการท าคลินิกรักษาสัตว์และผ่าตัด
ท าหมันสุนัขและแมวให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการวิชาการเพ่ือควบคุมการเพ่ิมจ านวนประกร
ของสุนัขและแมวในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง 

 
วัตถุประสงค์:  

1. เพ่ือให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการวิชาการ 
2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และ

ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงของชุมชนเพ่ือลดรายจ่ายในการดูแลสุขภาพสัตว์และ

ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ของชุมชน ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงและประชาชนในชุมชนที่ดีขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 25 แสดงผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิก รักษาสัตว์และผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 20 คน 16 คน 

2 ประชาชนที่น าสุนัขและแมวมารับบริการ 30 คน 51 คน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินกิจกรรมประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการที่ก าหนดให้ความร่วมมือและ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีในส่วนของจ านวนสัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งหมดในครั้งนี้ทั้งสิ้น 97 ตัว ได้แก่ สุนัข 87 
ตัว และแมว 10 ตัว โดยให้บริการดังนี้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวจ านวน 84 ตัว ฉีดยา
ป้องกันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจจ านวน 47 ตัว ป้อนยาถ่ายพยาธิจ านวน 2 ตัว และเข้ารับการผ่าตัดท า
หมัน จ านวน 16 ตัว (สุนัข 10 ตัว แมว 10 ตัว) และการด าเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่ก าหนด (มากกว่า 50 คน) และได้รับผลการประเมินโครงการโดย
สรุป 4.5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากท าให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสัตว์และยังเป็น
การป้องกันการติดต่อโรคระหว่างสัตว์สู่คน  
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ภาพประกอบที ่36  ภาพการด าเนินกิจกรรม “การฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์และ
ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว” ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย     

ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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5. กิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก: การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ 
ปริมาณปุ๋ยหมักท่ีใช้เพ่ือให้พืชมีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงคือ 2 ตันต่อไร่ ซึ่งเป็นปริมาณ

ที่สูงมาก ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพนอกจากจะท าให้พืชมีผลผลิตที่สูงขึ้นแล้วยัง
สามารถลดปริมาณปุ๋ยหมักที่ใช้ ซึ่งจะน าไปสู่ทั้งการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ 
2. เพ่ือยกระดับระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้

จากการผลิตพืช 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 26 แสดงผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก การเพ่ิมประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. เกษตรกรบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที ่9 50 50 

2. นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ 10 19 

3. คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาพืชศาสตร์ 5 3 

 
สรุปผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 
 

เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมการเพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยโดยผสมกับถ่านชีวภาพส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกของกลุ่มการผลิตปุ๋ยหมักบ้านม่วงลาย จากการสอบถามเบื้องต้นท าให้ทราบว่าความรู้เรื่องถ่านชีวภาพ
นั้นถือเป็นความรู้ใหม่ของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้ารับ
การอบรมจะน าความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตพืชของตนเองต่อไป 
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ภาพประกอบที ่37  ภาพการด าเนินกิจกรรม “กิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก: การเพ่ิมประสิทธิภาพปุ๋ย
หมักด้วยถ่านชีวภาพ” ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย     

ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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6. กิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โค-กระบือ 

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ ความรู้ด้านการผสมเทียม
และการจัดการอาหารโคกระบือ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้เกษตร ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่ม
เป้าหมายสามารถพ่ึงพาตนเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านการจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และการสืบพันธุ์ผสม
เทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชอาหารสัตว์และการให้อาหาร การใช้วัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่นมาประกอบสูตรอาหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ และลดต้นทุนในการผลิตได้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 27 แสดงผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. เกษตรกรบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ที ่9 30 34 

2. นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 35 

3. คณาจารย์และบุคลากร 5 10 

 
สรุปผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

เกษตรกร นักศึกษาอาจารย์และบุคลากร ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อภิปราย ลงมือปฏิบัติร่ วมกัน 
รวมทั้งสร้างบรรยากาศการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ทั้งเกษตรกร นักศึกษาและผู้ที่
สนใจในประเด็นด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ การผผสมเทียม และการจัดการอาหารโค -กระบือ ซึ่งจากการ
ส ารวจพบว่าเกษตรกรและนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
จากวิทยากรโดยบรรยาย การสาธิต และได้ลงปฏิบัติจริง ท าให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ หลักการและแนว
ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
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ภาพประกอบที ่38  ภาพการด าเนินกิจกรรม “การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหาร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ” ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล

ม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ” 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม “ยกระดับ
คุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ” ณ บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร หลังจากที่มีการส ารวจพ้ืนที่ การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้าน ผู้น า โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับบริบทชุมชน มิติต่าง ๆ ของชุมชนทั้งมิติทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติทางสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการท า SWOT ANALYSIS แล้วได้พิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ  คหกรรมปันน้อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร ธนาคารปุ๋ยหมัก ฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์และ
ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการ
จัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการของคณะฯ แก่ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนต่อ
การพัฒนาและพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง มีความสุขทั้งใจและกายสู่ต้นแบบการเป็น 
“ม่วงลายโมเดล...จากการเกษตรสุขใจ” ผ่านการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมสิ้นสุดแล้วพบว่าการด าเนิน
กิจกรรมนั้นเป็นผลที่น่าพอใจ จากชาวบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องให้การตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดี ผลจากการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น 
สามารถเข้าถึงความรู้ไดห้ลายช่องทาง ประกอบด้วย 

1. เว็บไซต์เผยแพร่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ “https://asagt.snru.ac.th/” 
2. เอกสารเผยแพร่โครงการบริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ ณ บ้านม่วงลาย  

(หมูท่ี ่7 และหมูท่ี ่9) 
3. เอกสารเผยแพร่โครงการบริการวิชาการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ” ตามรอยศาสตร์

พระราชา 
4. องค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขันหมากเบ็ง ผักผลไม้

แกะสลัก ลูกชุบและผ้าย้อมคราม การแปรรูปแหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด และ ธัญพืชอัดแท่ง  
5. องค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบและการผลิตกบหยอง  
6. องค์ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ และการผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
7. องค์ความรู้เรื่องอาหารสัตว์และการจัดการสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ 
8.  องค์ความรู้เรื่องผ่าตัดท าหมันสุนัข แมวและการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัข 

ฉีดยาป้องกันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจ และยาถ่ายพยาธิ 
 

 การด าเนินกิจกรรม 6 กิจกรรมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ิมศักยภาพให้แก่คนในชุมชนเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล มีภารกิจในการเป็น
องค์กรหลักเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักวิถีพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็งเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ของชุมชนท้องถิ่น หลังจากที่ได้ลงส ารวจพ้ืนที่ของชุมชน
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บ้านม่วงลาย ทั้ง 2 หมู่บ้าน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้พบปะผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่ม ชาวบ้าน 
และโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ โดยมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชนตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยชุมชนมีความต้องการให้คณะน า
กิจกรรมการบริการวิชาการของคณะมาถ่ายทอดแก่ชุมชนแล้วนั้น สามารถช่วยเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่
คนในชุมชน ท าให้ชุมชนหรือผู้ที่เข้ารับการบริการสามารถเพ่ิมรายได้หรือใช้เป็นอาชีพเสริมได้ หลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกบที่ใช้น้ าน้อย ระยะเวลาเลี้ยงสั้นและใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงน้อยซึ่ง
เหมาะแก่ชุมชนบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ าไม่เพียงพอในบางฤดูกาล กิจกรรมการแปรรูป
อาหารหรือวัตถุดิบจากการเกษตรเป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดหรือน ามาเพ่ิมมูลค่าโดยการแปร
รูปให้สามารถเก็บได้นานขึ้น หรือแปรรูปให้มีความหลากหลาย เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ของชุมชน กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักเป็นกิจกรรมที่ท าให้ชุมชนทีเ่ข้ารับการอบรม
ลดรายจ่ายได้ เนื่องจากชาวบ้านม่วงลายทั้ง 2 หมู่บ้านมีอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ จึงมีการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีเป็นจ านวนมาก หากชาวบ้านสามารถผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับปุ๋ยเคมี และมีราคา
ที่ถูกกว่าจะท าให้ชาวบ้านหันกลับมาผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
กระบวนการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมการผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวและ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัข ฉีดยาป้องกันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจ และยาถ่าย
พยาธิ จะเป็นการช่วยชาวบ้านในการลดรายจ่ายจากภาระค่าเลี้ยงดูสัตว์ และยังช่วยในการควบคุมจ านวน
ประชากรสัตว์ของหมู่บ้านและส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี ช่วยในการป้องกันโรคอันสามารถติดต่อจากสัตว์สู่
คนได้ และกิจกรรมอาหารสัตว์และการจัดการสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมและการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตโค-กระบือ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะ
สามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เองได้ มีอาหารสัตว์ที่เพียงพอในฤดูที่อาหารขาดแคลนซึ่งจะเป็น
การลดต้นทุนการผลิต เมื่อเกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากกระบวนการผลิต ก็จะท าให้สามารถเพ่ิมรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้ ก็จะท าให้ได้ผลตอบแทนหรือรายได้เพ่ิมมากขึ้น ด้วยการผลิตพืชผลทางการเกษตร ผลิต
สัตว์ด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนมีความสุข พ่ึงพาตนเองได้ สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศผ่านชุมชนสุข
ใจที่มีความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี 
น าไปสู่ชุมชนสุขใจอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดระบบตรวจติดตามผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดวิถีการด าเนินชีวิตแบบสุขใจ โดยการวิเคราะห์รูปแบบที่

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหมู่บ้าน เช่น การท า SWOT ANALYSIS ทั้ง 4 ด้าน คือ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 
มิติวัฒนธรรมประเพณี และมิติเศรษฐกิจ 

3. ควรมีการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน าไปสู่การเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของคนในชุมชนอย่าง
แท้จริง 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร 0-4274-3682 Fax 0-4274-3682

ขอมูลโดย :  องคการบรหารสวนตำบลมวงลาย

        โรงเรยนบานมวงลายราษฎรผดุงศิลป

        ผูใหญบานหมูบานมวงลายหมูที่ 7 และหมูที่ 9

        ประชาคมหมูบานมวงลายหมูที่ 7 และหมูที่ 9

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชาคหกรรมศาสตร

        หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

                หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาการประมง

        หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาพืชศาสตร

        หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาสัตวศาสตร

        หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาเทคนิคการสัตวแพทย

ออกแบบและจัดทำ : ฝายโสตทัศนูปกรณ 

            โครงการบรการวชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พิมพครั้งที่ 1 

ฐานขอมูลออนไลน : ฐานขอมูลออนไลน : 

https://facebook.com/agtsnru

https://asagt.snru.ac.th
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