
 
 

โครงการจดัตั้งแหลง่การเรยีนรูช้มุชนในต าบลทบัสวาย ประจ าป ี2563 

ชื่อโครงการ           
 โครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในต าบลทับสวายประจ าปี 2563 

หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันเมืองไทยเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย  ท าให้ไทย
กลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผลของการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอ่ืนมาใช้ในการศึกษาเรียนรู้
ในชีวิตประจ าวัน จึงหันลืมการน าเทคโนโลยีชาวบ้านที่ดั้งเดิมมาประกอบการใช้ชีวิตเหมือนในอดีต แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่สร้างขึ้นหลักในชุมชน จึงมีความส าคัญของและเทคโนโลยีในท้องถิ่นอันดี ที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน  ปัจจุบัน
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาตามชนบทหรือตามท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ยังคงมีการสืบทองภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีในท้องถิ่นอยู่ ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
เทคโนโลยีในท้องถิ่นของเราจึงเป็นการธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยัง
เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบและร่วมภูมิใจกับบุคลในท้องถิ่น
ด้วย 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จึงเล็งเห็นความส าคัญและการรับการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยจากแหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในต าบล โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น ากลุ่มเรียนรู้ในต าบลทับสวาย ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ เป็น
กลไกลในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันสานและฟ้ืนฟูแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือน าประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
สร้างองค์ความรู้ การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้เสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ครอบคลุมสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับต าบลตอบสนองสังคม และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

วตัถปุระสงค:์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนโดยมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน ตามรูปแบบการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
เป้าหมาย    

๑.เชงิปริมาณ  

  - ส ารวจและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างน้อยต าบลละ 3 แห่งการเรียนรู้ 

 ๒.เชงิคณุภาพ 

  - จ านวนนักศึกษาและประชาชนในชุมชนไปศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 



 

 

งบประมาณ 

 - ไม่มีค่าใช้จ่าย – 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

 

กิจกรรมหลกั 
ไตรมาสที ่๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่๒ 

(ม.ค.-ม.ีค.63) 
ไตรมาสที ่๓ 

(เม.ย.-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่๔ 

(ก.ค.- ก.ย.63) 

1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ / / - - 

2. จัดท าท าเนียบแหล่งการเรียนรู้ - - / / 

3. สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ใน
แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 

- - / / 

4. ติดตามผล - - / / 

๕. ประเมินผล - - - / 

6. การรายงานผล - - - / 

 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

เครือขา่ย 

 วัดโคกโภคา , สาธารณสุขอ าเภอห้วยแถลง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย , ห้องสมุดต าบลทับ
สวาย , กศน.อ าเภอห้วยแถลง , พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวนาไทย , กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคกหนองนา)  

การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

  ๑. ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
  2. การประเมินผลจากการสังเกตการณ์และการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบนัทกึขอ้มลู 

“โครงการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในต าบลทับสวาย  ประจ าปงีบประมาณ 2563” 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

 
 
1. ชื่อ บุคคล/กลุ่ม/อาชีพ/แหล่งเรียนรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน/ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ 

=  โคกหนองนาโมเดล “ผู้ใหญ่สมหาย  ถิ่นดอนหวาย” 
 
2. ชื่อ – นามสกุล ประธาน/หัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ 

=  นายสมหมาย  ถิ่นดอนหวาย ผู้ใหญ่บ้านบุตะเภา 
 
3. ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติ/สถานท่ีตั้ง/ข้อมูลการติดต่อพอสังเขป 
   =  โคกหนองนาโมเดล เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในรัชกาลท่ี 9 ประยุกต์จากศาสตร์พระราชสู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล”  สถานท่ีตั้งของโคกหนองนาดมเดล  “ผู้ใหญ่สมหาย  ถิ่นดอนหวาย” ตั้งอยู่ท่ีบ้านบุตะเภา  หมู่
ท่ี 6 ต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ติดกับถนนหมายเลข 226 มีเนื้อท่ีประมาณ  5 
ไร่ ประกอบไปด้วยการแบ่งพื้นท่ีต่าง ๆ  1. การท าโคก ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ยืนต้น ผักสวนครัว  
ผลไม้  อีกท้ังยังมีการวางผังเผื่อจะเป็นการรองรับผู้ท่ีจะเข้ามาศึกษาดูงาน  ลานจอดรถและอื่น ๆ ประมาณ 
50 % ของพื้นท่ี  2. ขุดสระเลี้ยงปลา เพื่อใช้ในการอุปโภค , บริโภค , การท าการเกษตร และการผลิต
อาหารเช่นสัตว์น้ าต่าง ๆ ประมาณ 20 % ของพื้นท่ี อีกท้ังยังมีการขุดเจาะประปาบาดาลโซลาร์เซลล์ไว้
ส าหรับฤดูแล้งอีกด้วย      3. การท าแปลงนา จะเป็นแปลงนาอินทรีย์ข้าวหอมมะลิ และข้าวสีนิล ใช้รูปแบบ
การเพาะปลูกด้วยวิธีการด านา  พร้อมกับสร้างความสวยงามด้วยการสร้างสะพานเพื่อเดินไปยังทุ่งนา อีก
ด้วย รวมประมาณ 70 % ของพื้นที่  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ท่ี    หมายเลขโทรศัพท์ 064-4490361 
 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  =  มีความมุ่งมั่นตั้งใจ น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9  “ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน พอเพียง และยั่งยืน” 
 
 



 
 
 
5. ความต้องการเพิ่มเติมหรือการต่อยอด 
  =  มีความต้องการให้ส่วนราชการมาสนับสนุนให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณในการส่งเสริมและต่อยอดโครงการนี้ต่อไปเพื่อ จะเป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
“โคกหนองนาโมเดล” ต่อไป 

6.  ข้อเสนอแนะ       
  =  อยากให้ส่วนราชการ ช่วยเหลือด้านการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบนัทกึขอ้มลู 
“โครงการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในต าบลทับสวาย  ประจ าปงีบประมาณ 2563” 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

 
1. ชื่อ บุคคล/กลุ่ม/อาชีพ/แหล่งเรียนรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน/ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ 

=  โคกหนองนาโมเดล “ก านันเจริญ  วันไธสง” 
 
2. ชื่อ – นามสกุล ประธาน/หัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ 

=  นายเจริญ   วันไธสง  ก านันต าบลทับสวาย 
 
3. ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติ/สถานท่ีตั้ง/ข้อมูลการติดต่อพอสังเขป 
   =  นายเจริญ  วันไธสง ต าแหน่งก านันต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   
ได้จัดท าแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” ในพื้นท่ีบ้านสระทอง 
ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นท่ี 3 ไร่ โดยแบ่งพื้นท่ี เป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย 1. “โคก” คือการปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ฝรั่ง ทุเรียน ผักหวานป่า และพืชผักสวนครัว
ส าหรับไว้บริโภคและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นท่ี  ประมาณ 40% ของพื้นท่ี โดยมีการปรับพื้นท่ีจากการ
น าดินท่ีได้จากการขุดสระมาถมเป็นคันล้อมรอบเพื่อป้องกันน้ าท่วมและป้องกันสารเคมีท่ีจะปนเปื้อนเข้ามา
ในพื้นท่ี      2. “หนอง” เป็นการขุดสระขนาดเล็กขนาดประมาณ 5 x 5 เมตร  เพื่อใช้ในการอุปโภค/
บริโภคและ เลี้ยงปลาดุก จ านวน 1,000 ตัวเพื่อการบริโภคและแบ่งปัน และยังเจาะบ่อบาดาลด้วยระบบ
โซลาร์เซลล์ เพื่อเติมน้ าในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย ประมาณ 10 % ของพื้นท่ี  3. “นา”   เป็นท่ีลุ่มต่ าของพื้นท่ี
และท านาปี ปลูกข้าวก่ า และข้าวเหนียว เพื่อการบริโภค โดยท าในรูปแบบของอินทรีย์ ประมาณ 40 % 
ของพื้นท่ี  4. “ท่ีอยู่อาศัย” จัดท าเป็นเพิงพักแบบง่ายๆ เพื่อใช้ในการพักผ่อน ตามรูปแบบของความ
พอเพียง ประมาณ 10 % ของพื้นท่ี  ประวัติของผลงานท่ีโดดเด่น ก านันเจริญ  วันไธสง  เคยได้รับรางวัล
แหนบทองค า จากกรมการปกครอง และโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ในปี 2555  ปัจจุบันยังได้สืบ
สานการเป็นเกษตรกรจากบรรพบุรุษ โดยใช้ความรู้ดั้งเดิมท่ีสั่งสมมาและการศึกษาหาความรู้จากเทคโนโลยี
เช่น ยูทูป เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ  
 
 
 



 
 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  =  ขยัน  อดทน ศึกษาหาความรู้ให้รอบด้าน และไม่เสพติดอบายมุขท้ังปวง 
5. ความต้องการเพิ่มเติมหรือการต่อยอด 
  =  การเพิ่มการขุดขยายแหล่งน้ าในปัจจุบันให้ลึกและกว้างขึ้นเพื่อจะได้มีน้ าใช้ในยามวิกฤต  

6.  ข้อเสนอแนะ       
  =  อยากให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ขุดขยายแหล่งน้ าสาธารณะในพื้นท่ี เพื่อจะได้เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในพื้นท่ี และสร้างความยั่งยืนในการด ารงชีพ 

7. ภาพถ่ายและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในด้านต่าง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบนัทกึขอ้มลู 
“โครงการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในต าบลทับสวาย  ประจ าปงีบประมาณ 2563” 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

 
 
1. ชื่อ บุคคล/กลุ่ม/อาชีพ/แหล่งเรียนรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน/ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ 

=  โคกหนองนาโมเดล “ครูแหว๋ว” 
 

2. ชื่อ – นามสกุล ประธาน/หัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ 
=  นางเพ็ญศรี   โสมุล  ข้าราชการครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

 

3. ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติ/สถานท่ีตั้ง/ข้อมูลการติดต่อพอสังเขป 
   =  ครูเพ็ญศรี  โสมุล เป็นข้าราชการครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม มีความมุ่งหวังท่ีจะ
สร้างความมั่นคงท้ังด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความพอเพียง  หลังจากเกษียณอายุราชการ โดยการท าตาม
ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งได้มีความคิดท่ี
จะท าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ พื้นท่ีแปลงนา หมู่ท่ี 6 ต าบลทับสวาย  ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดสถานการณ์
โควิด 19   โดยได้มีการปรึกษาหารือกับครอบครัวก่อนจะด าเนินการและศึกษาจากยูทูปท่ีมีข้อมูลหรือ
ต้นแบบท่ีมากมายเป็นหลัก  ในการท า โคกหนองนาโมเดลของครูเพ็ญศรี  โสมุล หรือครูแหว๋วนั้น 
ประกอบด้วย  1. “โคก” เป็นการขุดดินจากพื้นท่ีเพื่อท าแหล่งน้ า โดยน าดินเพื่อถมเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกเป็น
โคกและปลูกป่าเช่น พยุง , สัก , ยางนา , มะค่า , ไม้แดง , ไผ่ , ผักหวานป่า ซึ่งจะอยู่บนคันนาทองค าและ
พื้นท่ีปลูกป่ารวมประมาณ 2 ไร่  อีกท้ังยังมีการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อคลุมหน้าดินเช่น ฟักทอง , แตงไทย , 
ข้าวโพด โดยพืชท้ังหมดจะใช้รูปแบบการคลุมดินและห่มดินเพื่อไม่ให้ความชื้นบนหน้าดินระเหยไปอย่าง
รวดเร็วเกินไปและเป็นการประหยัดน้ าและรักษาหน้าท่ีอีกทางหนึ่งด้วย   2. “หนอง” จากพื้นท่ีเดิมจะมีสระ
น้ าเก่าอยู่ 1 สระ       และขุดเพิ่มอีก 1 สระ  ลึกประมาณ 4 เมตร กระจายแหล่งน้ าเชื่อมโยงหากันด้วย
คลองไส้ไก่ ลึก 1.5 เมตร กว้าง 3.0 เมตร  ซึ่งมีความพิเศษที่คลองไส้ไก่มีรูปแบบอักษร “ก” ในส่วนของการ
เติมน้ าเข้าสระและคลองไส้ไก่นั้นจะมีท้ังน้ าฝนและการเจาะบ่อบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อป้องกันการ
ขาดแคลนน้ า  ในสระน้ านั้นมีการเลี้ยงปลาเพื่อการบริโภค เช่น ปลาดุก , ปลานิล , ปลาตะเพียน , ปลาหมอ 
 
 
 



 
 
  3.  “นา” มีการเตรียมแปลงนาเพื่อรอฤดูกาลเพาะปลูกโดยคาดหวังว่าจะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว 
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปัน พื้นท่ี ประมาณ 2 ไร่ โดยการท านาจะท าในรูปแบบของนาข้าว
อินทรีย์  4. ท่ีอยู่อาศัยจะสร้างเป็นเพิงพักกันแดดกันฝน และเพื่อเป็นท่ีพักผ่อนในยามว่างเว้นจากงาน
ประจ า 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  =  1. แก้ปัญหาภัยแล้งโดยน้อมน าพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง  2.  จัดการพื้นท่ีให้ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมให้มากท่ีสุด  3.  สืบสานอาชีพเกษตรกรโดย
ผสมผสานกับเทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
 

5. ความต้องการเพิ่มเติมหรือการต่อยอด 
  =  1.  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนแนวความคิดวิธีการเทคนิคต่าง ๆ ในการท า
การเกษตร  2.  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและศิลปะ 

6.  ข้อเสนอแนะ       
  =  ไม่มี 

7. ภาพถ่ายและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในด้านต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบบนัทกึขอ้มลู 
“โครงการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในต าบลทับสวาย  ประจ าปงีบประมาณ 2563” 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

 
1. ชื่อ บุคคล/กลุ่ม/อาชีพ/แหล่งเรียนรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน/ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ 

=  “กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย” 
 

2. ชื่อ – นามสกุล ประธาน/หัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ 
=  นางบัวผัน  ทรพีสิงห์ 

 

3. ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติ/สถานท่ีตั้ง/ข้อมูลการติดต่อพอสังเขป 
   =  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2546  มีสมาชิก
กลุ่มจ านวน 51 คน โดยมีนางบัวผัน  ทรพีสิงห์ เป็นประธานกลุ่ม    สถานท่ีตั้งกลุ่มจะอยู่ท่ี ศาลา SML หมู่
ท่ี 1 ต าบลทับสวาย มีผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือมากมาย อาทิ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ  
ผ้าขาวม้า ผ้าถุง กระเป๋า เสื้อ ผ้าผืน ฯลฯ ท่ีมีลวดลายมากมาย  โดยรางวัลท่ีทางกลุ่มได้รับคือ รางวัล 
OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว  ซึ่งรางวัลท่ีภาคภูมิใจสูงสุดคือคือรางวัลตรานกยูลพระราชทาน จาก
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในปี 2563  ซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่
ลายขลิบ  การจ าหน่ายและกระจายสินค้าจะมีการรับค าสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านประธานกลุ่ม ท่ีจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๊ค และอื่น ๆ โดยในแต่ละเดือนสมาชิกของกลุ่มจะมีรายได้ 
ประมาณ 5,000 – 8,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่กรณีว่าจะเป็นฤดูกาลเพาะปลูกหรือช่วงอื่น ๆ หรือไม่ 
เพราะเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้การทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นรายได้เสริม  ส าหรับ
ปัจจัยการผลิตเช่น การจัดหาหม่อนไหม และสีท่ีใช้ย้อม ก็จะเน้นการอุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงหม่อนไหมใน
พื้นท่ี และการจัดหาสีธรรมชาติ เช่น ใบฝรั่ง มะเกลือ งิ้ว เพกา ดิน ขมิ้น ครั่ง ขี้เหล็ก คูณ ขี้เถ้า ฯลฯ มาใช้
ส าหรับการย้อมสีธรรมชาติ แต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าต้องการความฉูดฉาดของสีก็จะมีการใช้สีเคมีในการ
ย้อม  ส าหรับลวดลายของผ้าไหมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย ได้แก่ ลายขอน้อย ลายขอใหญ่กระต่าย 
ลายขลิบ และลายนาคต้นสนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของลายผ้าไหมประจ าอ าเภอห้วยแถลง ในบางช่วงก็จะน า
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มไปจัดแสดงสินค้าและจ าหน่ายในงานต่าง ๆ เช่น งานย่าโม  งานOTOP งาน
ศิลปะหัตถกรรม งานของดีอ าเภอห้วยแถลง  งานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ต าบลทับสวาย ฯลฯ เพื่อเป็นการ
สร้างการรับรู้และการจดจ าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย  
 
 



 
 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  =  1. การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ภายในกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ ์ 2.  การคัดเลือกและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคณุภาพมาใช้  3.  การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นๆ ได้มีรายได้นอกเหนือจากการท าเกษตรกรรม 
 

5. ความต้องการเพิ่มเติมหรือการต่อยอด 
  =  1.  การถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะหัตกรรมของผ้าไหมมัดหมี่ต าบลทับสวาย ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี และคนรุ่นหลังได้ร่วมสืบทอดและอนุรักษ์ไว้  2.  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงาน
ต่าง ๆ 3.   

6.  ข้อเสนอแนะ       
  =  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบบนัทกึขอ้มลู 

“โครงการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในต าบลทับสวาย  ประจ าปงีบประมาณ 2563” 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

 
                    วดัประชาคมาราม 
   วัดประชาคมาราม อยู่ในเขตพ้ืนที่การดูแลของเทศบาลต าบลห้วยแถลง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2478  นายโต   
มณีเนตร  และนางแตงอ่อน   มณีเนตร  เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดจ านวน 25 ไร่ 3 งาน 53 วา  มีพระมหาจรูญ  พรฺ
หมสโร  เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  เสนาสนะในสมัยนั้นมีกุฏิสงฆ์  1 หลัง  กว้าง 9 เมตร  ยาว 12 เมตร  สร้างด้วยไม้เนื้อ
แข็ง  หลังคามุงสังกะสี  
               - พ.ศ. 2484-2486  พระจันทา  จนฺทสโร  รักษาการเจ้าอาวาสสภาพทุกอย่างยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
               - พ.ศ. 2487-2490  พระอธิการโอ้  สุจิตฺโต  เป็นเจ้าอาวาส  ได้สร้างกุฏิขึ้น 2 หลัง  กว้าง 6 เมตร 
  ยาว 12 เมตร  เท่ากันทั้ง 2 หลัง  สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง  หลังคามุงสังกะสี 
               - พ.ศ. 2494-2500 พระอธิการบุญมี  ฐิตธมฺโม ( พระครูบุญญสารโสภิต )เป็นเจ้าอาวาส  ได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง  ตั้งส านักสถานศึกษา  แผนกธรรม  แผนกบาสี  และเปิดการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้น 
               - พ.ศ. 2507  สร้างพระอุโบสถ 1 หลัง  กว้าง 8.15 เมตร  ยาว 23 เมตร  ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา  ฝัง
ลูกนิมิต  เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2520 
              - พ.ศ. 2530  นางพรพิมล  มณีเนตร  ซึ่งเป็นบุตรีของนายโต  มณีเนตร  และนางแตงอ่อน  มณีเนตร  ได้ยก
ที่ดินซึ่งอยู่ติดเขตด้านทิศตะวันตกให้อีก 1  แปลง  เนื้อที่  4 ไร่ 
              - พ.ศ. 2540 พระครูวิสุทธิประยุตต์เป็นเจ้าอาวาส  บริเวณวัด  เสนาสนะต่าง ๆ ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

   พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย ( the  farmer  wisdom  museum )   

                ตั้งอยู่ภายในวัดประชาคมาราม 73 หมู่ 8 ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2545 ตาม
ความประสงค์ของท่านพระครูวิสุทธิ ประยุตต์  เจ้าอาวาสคณะอ าเภอห้วยแถลง เจ้าอาวาสวัดประชาคมาราม ท่านมี
ความคิดว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ควรน าออกไปขายหรือจะ
ละเลยทอดทิ้ง เพราะเป็นผลผลิตที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณของบรรพ ชน จาก
แนวความคิดดังกล่าวท่านจึงได้อนุรักษ์ สะสมและรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จากประชาชนในเขตอ าเภอห้วยแถลง 
และท้องถิ่นใกล้เคียง น ามาเก็บรักษาไว้ที่วัดประชาคมาราม เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของชุมชน แก่คนรุ่นหลัง
ได้รู้จักและส านึกบุญคุณของชาวนาไทย ในลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยจุดเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของที่ใช้จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์เกิดจากการจัด “มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2544 ณ 
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ซึ่งภายในงานท่านพระครูก็เริ่มขอรับบริจาคอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการท านาจากชาวบ้าน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยท่านได้รับความเมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้า
คณะจังหวัดนครราชสีมา แนะน าให้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย" 

                 ดังนั้นในปีเดียวกัน (ปีพ.ศ. 2544) ทางวัดจึงได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียวขึ้นเป็นอาคารจัดแสดงชั่วคราวของ
พิพิธภัณฑ์ ภายในอาคารมีการจัดแสดงอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการท านา อาทิ เกวียนที่มีทั้งเกวียนเทียม
ควาย และเทียมวัว ล้อ คันไถรุ่นต่างๆ สังเกตจากหัวหมูซึ่งมีตั้งแต่หัวหมูที่ท าด้วยไม้และพัฒนาจนไปถึงหัวหมูเหล็ก ไม้
ครีบหรือไม้ฟาดข้าว แอกที่ใช้ส าหรับวัวหรือควายที่ใช้เทียมเกวียน คราด กระด้งเลี้ยงตัวไหม โดยมีการแบ่งแยกจัดแสดง
ออกเป็นหมวดหมู่ อีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ป้ายชื่อที่บ่งบอกความเป็นเจ้าของเดิมของวัตถุสิ่งของชิ้นนั้นๆ ซึ่งทางท่านพระครู



ให้เหตุผลในการติดป้ายแสดงความเป็นเจ้าของนี้ว่า เป็นการให้เกียรติและแสดงความขอบคุณเจ้าของเดิมที่มอบวัตถุชิ้น
นั้นให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเสน่ห์เล็กๆ น้อยๆ ของพิพิธภัณฑ์ที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้บริจาคสิ่งของให้ อีกทั้งยังท า
ให้คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้รู้จักความเป็นมาอย่างคร่าวๆ ของวัตถุชิ้นนั้นด้วย นอกจากนี้ยังมีวัตถุสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านอีกจ านวนหนึ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้บนชั้น 2 ของอาคารกุฏิสงฆ์เดิม ใช้เป็นที่
เก็บถังตวงข้าวขนาดต่างๆ ไม้วีที่ใช้พัดข้าวเมล็ดลีบออกจากข้าวเมล็ดดี กระบุง ตะกร้า กระจาด หม้อดินเผา โบมส่ายข้าว 
เครื่องมือดักสัตว์ อุปกรณ์การทอผ้า ฯลฯ และอีกส่วนหนึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่กุฏิของท่านเจ้าอาวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่อง
ทองเหลือง และผ้าทอต่างๆ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์มีวัตถุสิ่งของในการจัดแสดงเป็นจ านวนมาก ประกอบกับพ้ืนที่ในการจัด
แสดงที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้ จึงท าให้ท่านพระครูวิสุทธิประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดริเริ่มโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สืบสาน
ภูมิปัญญาชาวนาไทย และศูนย์วัฒนธรรมประจ าอ าเภอห้วยแถลง ที่เป็นอาคารแสดงถาวรขึ้น ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง อาคารหลังใหม่นี้ออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้างโดยท่านเจ้าอาวาส งบประมาณในการสร้างเป็นของทางวัดและเงินบริจาคจากคนในชุมชน โดยจะ
น าเสนอเรื่องราวการท านาของชาวนาในสมัยโบราณ และวิถีชีวิตชาวบ้านของผู้คนในชุมชน 

ส าหรับข้อมูลพิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย โทรศัพท์ 044-791066, 044-791066 , 081-
9769527 081-9769527 ดูแล โดย คณะสงฆ์จากทางวัดประชาคมาราม เวลาในการเปิด-ปิดท าการ ทุกวัน 08.00-18.00 
น. ไม่เสียค่าเข้าชม  

ภาพเกีย่วกบัวดัประชาคมาราม                    

 

 

 

 



 

 
แบบบนัทกึขอ้มลู 

“โครงการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในต าบลทับสวาย  ประจ าปงีบประมาณ 2563” 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

 
วดัโคกโภคา (วัดบา้นทบัสวาย) 

วัดโคกโภคา  ตั้งอยู่เลขที่ 301 บ้านทับสวาย ต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 
64 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 138  อาณาเขต  ทิศเหนือจดที่นานายสมศักดิ์  ริมไธสง ทิศใต้จดถนนสาธารณะ  ทิศตะวันออก
จดถนนสาธารณะ       ทิศตะวันตกจดเขตหมู่บ้าน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง    18 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นอาคาร
ไม้  กุฏสงฆ์ 1  หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นอาคารไม้  ฌาปนสถาน 1 หลัง ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานองค์เล็ก  สร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2484 พระประธานองค์ใหญ่  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526    วัดโคกโภคา  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2471  นายบุญมา  ริมไธสง 
ได้ถวายที่ดินเพ่ือสร้างวัดในปี  พ.ศ. 2504 ได้สร้างกุฏหลังใหม่  เป็นอาคารไม้แทนกุฏหลังเก่าซึ่งถูกเพลิงไหม้  ปัจจุบัน
ได้รับการทะนุบ ารุงมาโดยตลอด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ.ศ. 2484 เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  15  เมตร 
ยาว  27.30  เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนาม  คือ 
  1.พระแก้ว กิตฺติสทฺโท พ.ศ.2471-2493  

 2.พระบุญมี  มหาวีโร  พ.ศ.2493 - 2501     
 3. พระทองม้วน  วฑฺฒโน พ.ศ.2503 - 2505  
 4.พระทองสา  ฉนฺโน พ.ศ.2505-2509   
 5.พระน้อย ธมฺมโชโต  พ.ศ.2510-2516  

     6.พระค าภา พ.ศ.2517-2518   
 7.พระเล็ก  พ.ศ.2519 - 2520   
 8.พระบุญรอด  พ.ศ.2521-2528   
 9.พระจันที  สุขุมาโล  พ.ศ.2529-2530 
 10.พระบุญมี  ทีฆายุโก  พ.ศ.2535-2542 
 11. พะครูอุดมสารคุณ พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน 

 วัดโคกโภคา ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นั้น ถือได้ว่าเป็นศาสนาสถานซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนต าบลทับสวาย เพราะเป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นที่ส าคัญและโดดเด่นใน
ต าบลทับสวาย เช่น ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ , ประเพณีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ , ประเพณีลอยกระทง , ประเพณีวัน
เข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา , ประเพณีวันออกพรรษา และประเพณีทางวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ก็จะใช้สถานที่วัดโคกโภคาในการจัดงานเช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบวดัโคกโภคา 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
แบบบนัทกึขอ้มลู 

“โครงการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนในต าบลทับสวาย  ประจ าปงีบประมาณ 2563” 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

โรงเรียนชมุชนบา้นทบัสวาย 

            โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัด
นครราชสีมา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน  45 ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484  โดยอาศัย
ศาลาวัดทับสวายเป็นที่เรียนหนังสือ  ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลต าบลงิ้ว 5 ” มีนายเฮ้า ฟอพิมาย  เป็นผู้บริหารคนแรก 

                   ปี พ.ศ. 2500  ได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในที่ดินแปลงปัจจุบัน  โดยงบประมาณและแรงงานชาวบ้าน
และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดมาเรียนที่สร้างใหม่  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2501  ตั้งชื่อว่า โรงเรียน “บ้านทับ
สวาย  คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์”  
                   ปี พ.ศ.  2524  ทางราชการได้ตั้งให้เป็นโรงเรียนชุมชน  ชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย”  จนถึง
ปัจจุบัน 

                   ปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  1 หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน  และ
สร้างอาคารเอนกประสงค์  

                   ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย  ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  30240  โทรศัพท์ 044-391196  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  อยู่
ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่ 27  กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข 226            ใกล้บริเวณวงเวียนต าบลทับ
สวาย   ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน  136 คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  
12  ห้องเรียน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 8  หมู่บ้าน  มีข้าราชการครูตาม  จ านวน 17 คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ 1 คน และ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน ปัจจุบันผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย คือนายวีรชัชช์  นิลทวี 

ข้อมลูอาคารสถานที่ 
     อาคารเรียนจ านวน   2   หลัง อาคารประกอบจ านวน  1หลัง ส้วม  4  หลัง สนามเด็กเล่น 1  สนาม  สนาม

ฟุตบอล  2 สนาม   สนามบาสเกตบอล   1  .สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล  1  สนาม   สนามเปตอง 1 สนาม  
     ข้อมลูสภาพชมุชนโดยรวม 
     1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนที่ไม่แออัด  เป็นพ้ืนที่สวนเกษตรและมีหน่วยงาน

ของทางราชการ ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก มีประชากรประมาณ  1,885 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ สถานีอนามัยทับสวาย  องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   ศูนย์บริการทางการศึกษาอ าเภอห้วยแถลง ( 
ศบอ.)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยแถลง  อาชีพหลักของชุมชน  คือ อาชีพการเกษตร และเลี้ยงสัตว์  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา  พุทธ  ประเพณี/ศิลป วัฒนธรรม ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การจัดประเพณีบุญคูนลาน (กุ้มข้าวใหญ่)  บุญผะ
เหวด 
                 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตร กรรม  ส่วนใหญ่
นับถือ ศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  30,000 บาทต่อปี   จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว   5  คน 
 
              โอกาสของโรงเรียนกบัความรว่มมือของชมุชน 

   ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทับสวาย  องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายศูนย์บริการทางการศึกษาอ าเภอห้วยแถลง                  ( 
ศบอ.)  ห้องสมุดประจ าอ าเภอห้วยแถลง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยแถลง ซึ่งเป็น แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
เด็กได้รับการสนับสนุนและใช้บริการอยู่ตลอดเวลา เช่น การส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 



 
 

ประจ าต าบล การใช้บริการจากห้องสมุดประชาชนประจ า อ าเภอ  การได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 

    ข้อจ ากดัของโรงเรยีนกบัความรว่มมือของชมุชน 
    สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ท านา  ท า

สวน  ท าไร่  และเกษตรกรบางส่วนหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น ท าฟาร์มหมู  ในบางครั้งท าให้เกิดกลิ่นเหม็นของ
มูลหมู  เศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  ประชากรในชุมชนมีฐานะที่แตกต่างกัน บางครอบครัวมีฐานะดี
เนื่องจากมีที่ท ากินมาก ท าให้มีรายได้จากการท าการเกษตรมาก  บางบ้านที่ไม่มีที่ท ากิน  ต้องประกอบอาชีพรับจ้าง
ท างานในโรงงาน  มีรายได้น้อย  ฐานะยากจนขาดแคลน ท าให้ไม่มีเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามาก
นัก  รวมทั้งการสอดส่องดูแลบุตรหลาน ด้านความพฤติกรรมและทางด้านการเรียน นอกจากนี้ สถานภาพทางครอบครัว
ของผู้ปกครองหลายท่าน มีการหย่าร้างกันมาก  เด็กต้องย้ายติดตามผู้ปกครอง ท าให้ต้องลาออกลางคัน  

ภาพประกอบโรงเรยีนชมุชนบา้นทบัสวาย 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ทะเบยีนแหลง่เรยีนรู้ในชมุชนต าบลทบัสวาย 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสมีา 

 
ที ่ แหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1  วัดโคกโภคา บ้านทับสวาย บ้านทับสวาย หมู่ที่ 1          

ต.ทับสวายอ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง       
จ.นครราชสีมา 

 

3 ห้องสมุดประชาชน อ.ห้วยแถลง กศน.อ.ห้วยแถลง  บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย 
อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 

 

 

4 ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อ.ห้วยแถลง  บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย 
อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 

 

5 โคกหนองนาโมเดลก านันเจริญ บ้านสระทอง ต.ทับสวาย  
6 โคกหนองนาโมเดลผู้ใหญ่สมหมาย บ้านบุตะเภา ต.ทับสวาย  
7 โคกหนองนาโมเดลครูแหว๋ว บ้านบุตะเภา ต.ทับสวาย  
8 สวนเศรษฐกิจพอเพียงนายจรัส  สมรุส บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
9 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวนาไทย บ้านสุขสันต์ ต.ทับสวาย  
10 โรงเรือนเพาะเห็ด บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
11 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย   
12 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านทับสวายพัฒนา บ้านทับสวาย ต.ทับสวายพัฒนา  
13 กลุ่มสานเสื่อกกบ้านทับสวาย บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
14 เตาเผาถ่านชีวภาพ ร.ร.ชุมชนบ้านทับสวาย บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
15 กลุ่มท าหมอนสม๊อกบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า ต.ทับสวาย  
16    
17    
18    
19    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทะเบยีนภมูปิญัญาท้องถิน่ต าบลทบัสวาย 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลทบัสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวดันครราชสมีา 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล สาขา/ความเชียวชาญ ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 นายวิบูลย์  ดุลย์ไธสง พราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าว หมู่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา ต.ทับ

สวาย 
 

2 นายค าพา   แก้วนะรา ผู้ประกอบพิธีขอขมาแม่
โพสพ 

หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  

3 นายสี   จอมแก้ว หมอสูตร งานพิธีต่างๆ หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
4 นางบัวผัน  ทรพีร์สิงห์ ทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  

5 นางวิลัย  จิตสม ทอผ้า หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
6 นายสุบิน  เรียงสาย การท าเน้าเต้าหู้ปลาท่องโก๋ หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
7 นางเสงี่ยม  วรวิเศษ การท าขนมจีน หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
8  นางค าพัด น้อมกระโทก  การท าปลาร้า หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
9 นางนงเยาว์  วันไธสง ประดิษฐ์ดอกไม้จัน 211    หมู่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา ต.

ทับสวาย 

 

10 นายอภิสิทธิ์  รอดสุโข ดนตรีพื้นบ้าน หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
11 นางศรีนวล  การปลูก สานตะกร้าหวาย 559 หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
12 นางพรศิริ  บาลไสง การนวดแผนไทย หมู่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา ต.ทับ

สวาย 

 

13 นายบุญเรือง   ยินดี การจักสานไม้ไผ่ หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
14 นายแดง  เพ็ญใหม่ การจักสารไวดักปลา 23 หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย  
15 นายค าภา  วันไธสง ยาสมุนไพรแผนโบราณ 47 หมู่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา ต.ทับ

สวาย 

 

16 นางหนม  วันไธสง ทอเสื่อกก 108 หมู่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา ต.
ทับสวาย 

 

17     
18     
19     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


