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การจัดทําแผนแมบทพฒันาชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
อราม  แกวนิล1  โสภิณ  ทองปาน2  วิพักตร จินตนา3 และนุชนาถ  มั่งคั่ง2 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบลักษณะพื้นฐานของเกษตรกร โครงสรางพื้นฐานและโอกาสการ
พัฒนาของชุมชน โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ หัวหนาครัวเรือนตัวอยางหรือผูแทน ผูนําชุมชน 
และขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผลของการศึกษาพบวาสมาชิกสวนใหญเปนเด็กและผูสูงอายุ หนุมสาวที่อยูใน
วัยทํางานจะอพยพไปทํางานตางถิ่น การศึกษากลุมตัวอยาง จบการศึกษาชั้นประถม และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก รายไดเปนเงินสดสุทธิ ทั้งในและนอกการเกษตรเฉลี่ย 48,864.25 บาท/ครัวเรือน/ป   มีรายจาย
ในครัวเรือนเฉลี่ย 25,520.74 บาท/ครัวเรอืน/ป    

ปญหาที่ไดจากการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน เรียงตามความสําคัญมากนอย คือ ปญหาเรื่อง
ถนน   ขาดโทรศัพทสาธารณะ  การเจ็บปวย   ปญหาที่ดินทํากิน  เด็กขาดโอกาสในการศึกษาตอ  ปญหาจากการ
สัมภาษณผูนําชุมชนและขาราชการ  โดยใหผูแทนของชุมชนจัดลําดับความสําคัญ อันดับหนึ่งคือ เร่ือง ปญหาที่ดิน
ทํากิน   ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  ขาดแหลงเงินทุนในระบบ หนี้สินนอกระบบ  และขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษา   

การทําแผนแมบทเพื่อแกปญหาตางๆ ที่ เกิดขึ้นในชุมชนจะยึดหลักการ  คือ  ปญหาที่ ชุมชนให
ความสําคัญ  ความตองการของชุมชน  นโยบายของรัฐ  ทรัพยากรในทองถิ่นและงบประมาณ  จากหลักการดังกลาว
สามารถกําหนดเปนแผนแมบทได 4 ดาน  ดังนี้  ดานดานเศรษฐกิจและเงินทุน ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงในแผนพัฒนาแตละดานจะมีแผนงานเพื่อมาสนับสนุนใหแผนประสบความสําเร็จตาม
ความตองการของชุมชน 
 
คําสําคัญ     ทําแผนแมบท  พัฒนาชุมชน ปฏิรูปที่ดิน 
 
ความสําคัญของปญหา  

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดบังคับใชครั้งแรกในป  พ.ศ. 2518      
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทําใหเกษตรกร        
ผูเชาที่ดิน  ผูไรที่ดินทํากิน และผูประสงคจะเปนเกษตรกร ไดมีโอกาสเปนเจาของที่ดินสําหรับทํา
การเกษตรเปนของตนเองอยางถาวร ตลอดจนยกระดับความเปนอยูและรายไดของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินใหมีรายไดจากที่ดินทํากิน เพียงพอตอการครองชีพ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาในดาน
อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพนอกการเกษตร  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตลอดจนบริการตางๆ แตที่
ผานมาการพัฒนาเปนลักษณะจากบนสูลาง  (top - down approach)  คือ  สวนกลางเปนผูกําหนด

                                                        
1 สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
3 ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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นโยบายการพัฒนาใหสวนภูมิภาคนําไปปฏิบัติ (กังสดาล และจําลอง, 2545)  ดังนั้นหากตองการ 
ปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนา โดยใหการพัฒนาเกิดจากความตองการที่แทจริงของชุมชนและ
เพื่อใหในแตละพื้นที่มีกรอบการพัฒนาที่ชัดเจน จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนแมบทในการพัฒนา   
โดยการศึกษาขอมูลในดานตางๆ  ประกอบการวางแผน ซึ่งจะทําใหการพัฒนา ทั้งดานการประกอบ
อาชีพ  โครงสรางพื้นฐานและบริการ เปนไปตามที่ชุมชนตองการ  ซึ่งจะสงผลใหชีวิตความเปนอยู
ของคนในชุมชนดีขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงจําเปนตองศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ ของชุมชน
ในตําบลระเริง เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อทราบลักษณะพื้นฐานและการประกอบอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ตําบลระเริง  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อทราบลักษณะโครงสรางพื้นฐานของชุมชนที่เปนอยูและโอกาสในการพัฒนา 
 
ตรวจเอกสาร 

กอนที่จะประกาศใหพื้นที่ปาวังน้ําเขียว-ปาเขาภูหลวง อําเภอวังน้ําเขียว เปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน ส.ป.ก. ไดสํารวจความเหมาะสมเบื้องตนในพื้นที่พบวามีปญหาที่สําคัญคือ เกษตรกรขาด
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ทางราชการจึงไมสามารถออกหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ไดปญหาเรื่องการจําหนายผลผลิต  ดินขาดการปรับปรุงบํารุง มีการระบาดของศัตรูพืช
และการคมนาคมขนสงยังไมสะดวก เสนทางในพื้นที่สวนใหญใชสัญจรไดเฉพาะฤดูแลง (ส.ป.ก., 
2520) 

ภาพปญหาในปจจุบันของตําบลวังน้ําเขียวและตําบลไทยสามัคคี พบวาอําเภอวังน้ําเขียว
สามารถแบงเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี้ ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาดาน
เศรษฐกิจและอาชีพ ปญหาเกษตรกรสูญเสียที่ดินและไมมีที่ดินทํากิน ปญหาเกษตรกรใชประโยชน
จากที่ดินไมเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  ปญหาดานสังคมและคุณภาพชีวิต (สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา, 2544 ) หลังจากที่ไดประกาศปาวังน้ําเขียว-ปาเขาภูหลวง  อําเภอวังน้ําเขียว  ใหเปน
เขตปฏิรูปที่ดินแลว ไดมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ใหแกเกษตรกรจํานวน 1,676 ราย  44,492  ไร  
2,164  แปลง  และตั้งแต พ.ศ. 2539 - 2546 ไดติดตามการทําประโยชนที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมาจากเกษตรกรจํานวน 73,734 ราย  พบวาเกษตรกรเขาทําประโยชนดวยตนเอง 
69,924 ราย เกษตรกรไมทําประโยชนดวยตนเอง 3,810 ราย  สาเหตุของการไมทําประโยชนดวย
ตนเอง มีหลายสาเหตุ เชน ขาดเงินทุน  อายุมาก (ส.ป.ก., 2546) 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเปล่ียนแปลงสิทธิถือครองที่ดินและไมทํา
ประโยชนในที่ดินดวยตนเอง คือ ปญหาหนี้สิน การยายถิ่นและอายุมาก (วีระชัย และคณะ, 2533) 
สวนในพื้นที่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน พบวาเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตตําบลบานพรุ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวาผูที่ขายที่ดินสวนใหญมีฐานะยากจน ประเภทของที่ดินที่มีการ
เปล่ียนแปลงมากที่สุด ไดแก ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เบญจวรรณ, 2543) 



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                       329 

 

การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท ประชาชนตองมี
สวนรวมอยางจริงจัง คือ   การมีสวนรวมในการวิเคราะหชุมชน เพื่อคนหาปญหาและความตองการ
ที่แทจริงของชุมชน (real need) จัดลําดับความสําคัญของปญหาและคัดเลือกปญหาที่จะแกไข
ตามลําดับกอนหลัง การมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่สําคัญที่สุดเปนอันดับแรก 
การมีสวนรวมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแกปญหา การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน
ในรูปของแรงงาน  เขารวมทางการเงินในกิจกรรมบางอยางหรือมีบทบาทหนาที่ตางๆ จะทําให
ชาวบาน มีความรู สึกรวมเปนเจาของ  การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลเพื่อศึกษา
ความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากร วิธีการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาตอไป (วันรักษ, 2531) 

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนหากมีหนวยงานภายนอกมารวมดวย อาจเปนภาครัฐหรือ
เอกชน  การทํางานควรเปนลักษณะบูรณาการและเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน เชน ให
โอกาสในการวิเคราะหศักยภาพของตนเองเพื่อใหชุมชนสามารถกําหนดวิสัยทัศนได โดยเริ่มจากให
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอดีต ปจจุบันและอนาคต ขั้นตอมา คือ การวิเคราะห จุดแข็ง 
จุดออนของชุมชนและสุดทาย คือ การจัดทําแผนชุมชนโดยอาศัยขอมูลดังกลาว เพื่อใหชุมชน
กําหนดวิสัยทัศนได (กังสดาล และจําลอง, 2545) 
 
วิธีการศึกษา 

1. การเลือกพื้นที่ศึกษา โดยวิธีเจาะจง (purposive sampling) มีเกณฑการคัดเลือก คือ         
เปนหมูบานขนาดกลาง มีกลุมองคกร  โรงเรียน วัดในหมูบาน และตองกระจายตัวตามลักษณะที่ตั้ง
ของพื้นที่  จากหลักเกณฑการคัดเลือกดังกลาวเลือกไดหมูที่ 4   บานซับปลากั้ง และหมูที่ 5 บาน
คลองกุม   

2. กลุมตัวอยางและวิธีการเก็บขอมูล   กลุมตัวอยางแบงเปนสองกลุมคือ 
2.1 ครัวเรือนตัวอยาง    วิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ   การสุมตัวอยาง สุม

แบบเปนระบบ (systematic sampling) จํานวนตัวอยางทั้งสองหมูบานๆ ละ 10 เปอรเซ็นตของ
ประชากร  

2.2  กลุมผูใหขอมูลหลัก (key informant) มีสองกลุมแยกเปน เจาหนาที่ของรัฐ           
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น เชน พัฒนากร  เกษตรตําบล  เจาหนาที่สาธารณสุข ครู  กลุมที่
สองเปนผูนําชุมชน  พระสงฆ กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลประจําหมูบาน                 
ผูอาวุโส  ผูนํากลุมตางๆ เชน กลุมออมทรัพย    

3. เนื้อหาของการสํารวจใหขอมูลหลัก แบบเจาะลึก เนนเรื่องนโยบายสนับสนุนงาน
พัฒนาชุมชนของแตละหนวยงานและปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จุดออนจุดแข็งของชุมชน ทั้งนี้จะใช
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
(unstructured interview) สําหรับขอมูลที่จําเปนในการพัฒนาชุมชนประกอบดวย การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน  ดานอนามัยและสาธารณสุข  ดานการศึกษา  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ  
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

4. การสรุปวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติความถี่  คาเฉลี่ย  รอยละ  
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5. จัดเวทีชาวบาน (community meeting)  เพื่อนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
นํากลับสูชุมชนเพื่อใหตรวจสอบความถูกตองและจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยใชการ
วิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม (participatory rural appraisal) และใหชาวบานเตรียมนําผลที่ได
จากการวิเคราะหไปจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน 

6. สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิติและการจัดเวทีชาวบานมาประกอบการเขียน
รายงานผลการศึกษา 

7. ชวงเวลาเก็บขอมูล เดือน กุมภาพันธ – มิถุนายน 2546 
 
ผลการศึกษา 

จากการสํารวจขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 95 ครัวเรือน มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดรวม  
340 คน พบวามีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.57 คน/ครัวเรือน  ในจํานวนนี้สวนใหญเปนเด็กและ
ผูสูงอายุ  คือจะพบเด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 10 ป  จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 23.52  และผูสูงอายุ
ที่มีอายุมากกวา 51 ป จํานวน 83 ราย หรือคิดเปนรอยละ 24.41  สวนหนุมสาวที่อยูในวัยทํางานจะ
อพยพไปทํางานรับจางนอกพื้นที่ ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษารอยละ 47.65  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก โดยทําการเกษตรบนที่ดินของตนเองที่ไดมาจากการซื้อจากบุคคลอื่น มีขนาด
การถือครองเฉลี่ย 18.83  ไร/ครัวเรือน  เอกสารสิทธิ์เปนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 รอยละ 66.66 พืชที่
ปลูกมาก  ไดแก ขาวโพด   

จากการศึกษาครัวเรือนตัวอยางมีรายไดเฉล่ีย 48,864.25 บาท/ครัวเรือน/ป  แยกเปน
รายไดเปนเงินสดสุทธิจากการปลูกพืชเฉลี่ย 11,509.25 บาท/ครัวเรือน/ป  รายไดจากการเลี้ยงสัตว 
เปนเงินสดสุทธิ 16,202.11 บาท/ครัวเรือน/ป   นอกจากนี้ยังมีรายไดนอกการเกษตรอีก  21,153.16  
บาท/ครัวเรือน/ป ซึ่งสวนใหญจะเปนรายไดจากลูกหลานที่อพยพไปทํางานตางถิ่นสงมาให สําหรับ
คาใชจายในครัวเรือนเฉลี่ย 25,520.74  บาท/ครัวเรือน/ป  คาใชจายหลักในครัวเรือน คือ คาอาหาร 
สรุปแลวจะมีสวนตางของรายรับและรายจายเฉลี่ย  23,343.51 บาท/ครัวเรือน/ป   การฝากเงิน 
ครัวเรือนตัวอยางจะมีเงินออมเฉลี่ย 1,451.16 บาท/ครัวเรือน และมีหนี้สินเฉลี่ย 46,424.21  บาท/
ครัวเรือน  เปนหนี้สินที่กูมาเพื่อลงทุนทําการเกษตร 

 กลุมและการเปนสมาชิกกลุม ในตําบลระเริงมีกลุมตางๆ ทั้งหมดรวม 9 กลุม แตในพื้นที่
ศึกษามี 5 กลุม คือ กองทุนหมูบาน กลุมสตรี กองทุน อพป. ศูนยสงเคราะหราษฎรและกลุม
ฌาปนกิจสงเคราะห ภายในชุมชนมีผูที่เปนสมาชิกกลุมเหลานี้ทั้งส้ินรวม 82 ราย คิดเปนรอยละ 
86.31 บางรายเปนสมาชิกกลุมหลายกลุม โดยเฉพาะกลุมกองทุนหมูบานและกลุมฌาปนกิจ
สงเคราะห กลุมทั้งสองไมไดเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดการผลิตหรือกระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนา
อาชีพ แตเนนเรื่องการใหบริการดานการเงินเปนหลัก นอกจากนี้ยังพบวาประธานกลุมหรือกรรมการ 
มักจะเปนบุคคลเดิมที่ เคยเปนประธานกลุมหรือกรรมการ ในกลุมอื่นๆ อยูแลว โดยเฉพาะ
ผูใหญบานและผูชวยฯ จะเปนกรรมการเกือบทุกกลุม 

ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจากการสัมภาษณครัวเรือนตัวอยางพบวา ถนนไมดี เปน
ปญหาที่ครัวเรือนตัวอยาง  ใหความสําคัญมากที่สุด รองมา คือ ปญหาขาดแคลนโทรศัพท
สาธารณะ ปญหาการเจ็บปวย ปญหาอื่นๆ คือ ที่ดินทํากินจําแนกเปน ปญหาที่ดินไมพอทํากิน ไมมี
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เอกสารสิทธิ์ หรือ มีเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 แลวแตตองการใหจําหนายจายโอนได  ปญหาดาน
เศรษฐกิจ ไดแก ขาดเงินทุน การเปนหนี้สิน และเด็กขาดโอกาสในการศึกษาตอ ปญหาที่ไดจากการ
สัมภาษณผูนําชุมชนและขาราชการในพื้นที่ โดยใหผูแทนชุมชนจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
อันดับหนึ่งคือ เรื่องที่ดินทํากิน  ปญหาจะแตกตางจากกลุมแรกคือ  ปญหาการซื้อขายที่ดิน ไดแก 
การขาดตลาดที่จะรองรับผลผลิต ปญหาขาดแหลงเงินทุนในระบบ  หนี้สินนอกระบบ ปญหาเรื่อง
ขาดแหลงเงินทุนและปญหาหนี้สินนอกระบบเปนปญหาตอเนื่องกันเพราะในชุมชนไมมีแหลงเงินทุน
ในระบบทําใหตองไปกูยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง และขาดแคลนบุคลากรทาง
การศึกษา เนื่องจากพื้นที่ศึกษาอยูหางไกลตัวอําเภอและจังหวัดทําใหครูจํานวนมากขอยายออกจาก
พื้นที่ 

การจัดทําแผนแมบทพัฒนาชุมชน ครั้งนี้ยึดแผนงานของหนวยงานพัฒนาในพื้นที่เปนหลัก
โดยคํานึงถึง นโยบายของรัฐ ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  ทรัพยากร  สามารถกําหนดแผนแมบทใน
ดานตางๆ  ความตองการของชุมชน ดังนี้ 

1. ดานสังคม มุงเนนการแกปญหาเรื่อง ปญหาเยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับและยัง
ไมมีงานทํา  ปญหาการเจ็บปวยของคนในชุมชน ดานศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจของคน
ในชุมชนใหเปนคนดี ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

1.1 กลุมเยาวชนเกษตร เพื่อใหลูกหลานที่ยังไมมีงานทําไดรวมกลุมกันทํากิจกรรม
ทางดานการเกษตรตามที่ตนเองสนใจ โดยมีเกษตรตําบลและเกษตรอําเภอเปนแกนนํารวมกับผูมี
ความรูในดานการเกษตรของชุมชน 

1.2 กลุมผูสูงอายุและผูทรงคุณวุฒิ เปนผูที่มีประสบการณในดานตางๆ มารวมตัวกัน
เพื่อการพัฒนาดานศาสนาและประเพณีอันดีงานชองชุมชน ใหคําแนะนําแกคนในชุมชน 

1.3 กิจกรรมการเฝาระวัง รักษาโรค ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ โดยมีการรวมกัน
ทํางานของอาสาสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)  ผูส่ือขาวสารธารณสุขหมูบาน (ผสม.) เจาหนาที่
สาธารณสุข 

2. ดานเศรษฐกิจและเงินทุน เพื่อแกปญหาเรื่องหนี้สิน เงินทุนตลอดจนการสงเสริม
พัฒนาอาชีพทั้งในและนอกการเกษตร กิจกรรมตามแผนดานเศรษฐกิจและเงินทุน คือ 

2.1  พัฒนากลุมตางๆ ที่มีอยูใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเปนที่พึ่ง
ของชุมชนไดอยางแทจริง 

2.2  กลุมผูปลูกเบญจมาศ เพราะเปนพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีตลาดรองรับที่แนนอน  
2.3  กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษหรือกลุมเกษตรอินทรีย ประสานงานเพื่อทําเปน

เครือขายกับกลุมเกษตรอินทรีย ที่มีความเขมแข็งอยูแลว  
2.4  กลุมผูเล้ียงโคเนื้อ เนื่องจากในชุมชนมีการเลี้ยงโคเนื้ออยูมาก ควรจัดตั้งเปน 

กลุมเพื่อชวยเหลือกันในดานตางๆ ทั้งดานวิชาการ การตลาด การจัดซื้ออาหารและยารักษาโรค  
3. ดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยแกปญหา       

ที่ชุมชนไมสามารถแกไขเองได 
3.1  กิจกรรมกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบาน และถนนเชื่อมกับอําเภอ ระยะทาง 

40 กิโลเมตร โดยประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
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3.2  การจัดตั้งโทรศัพทสาธารณะ ประสานงานกับองคการโทรศัพท ในการขอติดตั้ง
ใหครบทุกหมูบานๆ ละ 3 เครื่อง 

3.3 พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อ
ขอใหสรางเหมืองหรือฝายน้ําลน  

4. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพื่อสงเสริมการทําการเกษตรที่ เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม การดูแลรักษาปาชุมชน การแกปญหาเรื่องที่ดิน 

4.1  ประสานงานกับ ส.ป.ก.นครราชสีมา ในการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ทั้งในที่ทํา
กินและที่อยูอาศัย เพื่อสามารถนําเอกสารดังกลาวไปใชรวมโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนของ
รัฐบาลได  

4.2  ประสานงานกับ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อขออบรมอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินใน    
ชุมชน  และให ส.ป.ก. นครราชสีมา เรงติดตามการทําประโยชนกับเกษตรกรที่ไดเอกสาร ส.ป.ก.     
4-01 แลว เพื่อปองกันการซื้อขาย 

4.3  สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปาชุมชน ทั้งที่มีปาชุมชนอยูแลวและในที่ๆ ยังไม
มีปาชุมชน เพื่อเปนแหลงอาหารธรรมชาติของชุมชน 

4.4  สนับสนุนใหมีการทําใชปุยคอก ปุยพืชสด ในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการ
ประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน 
 
สรุป 

จากผลการศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนแมบทพัฒนาชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวาสมาชิกสวนใหญที่อยูในพื้นที่จะเปนเด็กและผูสูงอายุ 
ชุมชนจะขาดแรงงานในภาคการผลิต สภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนมีเศรษฐกิจพอใชได โดยดู
จากผลตางของรายไดทั้งจากการเกษตรและนอกการเกษตรกับรายจายในครัวเรือน สวนหนี้สินนั้น
สวนใหญเปนหนี้ที่เกิดจากการกูเพื่อการลงทุนเปนสวนใหญ 

 ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจากกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม สามารถแยกเปนปญหาดาน      
โครงสรางพื้นฐาน ไดแก ปญหาถนนไมดี ปญหาขาดแคลนโทรศัพทสาธารณะ ปญหาดานสังคม คือ 
ปญหาการเจ็บปวย เด็กขาดโอกาสในการศึกษาตอ ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ปญหาดาน
เศรษฐกิจ ไดแก ขาดเงินทุน การเปนหนี้สินนอกระบบ ขาดตลาดที่จะรองรับผลผลิต ปญหาอื่นๆ คือ 
ปญหาเรื่องที่ดินทํากิน จําแนกเปน ปญหาที่ดินไมพอทํากิน ไมมีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสาร ส.ป.ก. 
4-01 แลวแตตองการใหจําหนายจายโอนได ปญหาการซื้อขายที่ดิน      

การจัดทําแผนแมบทโดยการนําปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนํามาใหชุมชนวิเคราะห 
และจัดทําแผนพัฒนาและกิจกรรมตามความตองการของชุมชนไดแผนงานหลักดานตางๆ คือ ดาน
สังคม ดานเศรษฐกิจและเงินทุน ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  โดยใน
แตละดานจะมีกิจกรรมยอย เพื่อสนับสนุนแผนงานหลักใหประสบความสําเร็จ 
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ขอเสนอแนะ 

 การจัดทําแผนแมบทพัฒนาชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว   
จังหวัดนครราชสีมา  เปนแผนพัฒนาที่จัดทําจากความตองการของคนในชุมชน มีกิจกรรมตาม
แผนงานบางกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนและ ส.ป.ก. ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ 
เครื่องมือ ความรูความชํานาญ จําเปนตองประสานขอความรวมมือจากหนวยงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อ
ชวยสนับสนุนในสวนที่เกินความสามารถของชุมชน และ ส.ป.ก. ควรเปนการจัดทําในลักษณะ
บูรณาการงานของทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ควรเนน
ใหชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะมาสนับสนุนดวย และเพื่อใหการแกไขปญหาที่มี
ความจําเปนเรงดวน  เปนไปดวยความรวดเร็วและทันตอความตองการของชุมชน  ควรจัดทํา
แผนพัฒนาเปนสามชวง คือ  แผนพัฒนาเรงดวน  แผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนพัฒนาระยะ
ยาว  ทั้งนี้เพื่อหนวยงานที่รับผิดชอบจะไดจัดลําดับความสําคัญของงานไดถูกตอง 
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