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บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์พริกแกงของกลุ่ม
สตรี และ 2) เพ่ือเพ่ิมรายได้เสริมต่อเดือนให้กับกลุ่มของพริกแกงของกลุ่มสตรี การวิจัยเชิงคุณภาพได้
น ามาเป็นระเบียบวิธีวิจัยของโครงการนี้ โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) 5 คน เครื่องมือใน
การวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview Guideline) การสังเกตและ
การจดบันทึก (Observation and Field- Note) การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์แบบรายวันและ
วิเคราะห์ข้อมูลรวม ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสามารถเพ่ิมรายได้ของ
สมาชิกในกลุ่ม 5% ต่อเดือน รายได้จากการท าพริกแกง 600 บาท/เดือน สามารถเพ่ิมเป็น 630 บาท/ 
เดือน และมีแนวโน้มที่จะค่อย ๆ เพ่ิมการผลิตมากขึ้น เนื่องจากบรรุจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ทางกลุ่มสตรี
จึงมีความตั้งใจที่จะน าพริกแกงใส่ถุงซิปล็อคและกระปุกไปขายตามงานเทศกาลและงานบุญที่วัดบ่อ
ทอง แต่อย่างไรก็ตามการทดลองการขายหลังจากเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นั้นยังอยู่ในขั้นของการทดลอง
ในช่วงด าเนินของโครงการ (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2562) ถึงแม้ว่าโครงการการเพ่ิมรายได้จะ
ประสบความส าเร็จ แต่ทว่าการรักษาคุณภาพอายุของพริกแกงให้มีความสด รสชาติ กลิ่น นั้นควร
ได้รับการพัฒนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้อาจารย์สาขา Food Sciences มาเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนารักษาคุณภาพอายุของพริกแกง 
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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง   ในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการ และความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7  ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายใน และภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชน และครัวเรือนเป้าหมายใน หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานีพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
เป็นพื้นที่ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม ในมิติทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จนในที่สุดพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  (Modernization) 
ภายใต้กระแส  (Globalization)  ปัจจุบันนี้  อาจกล่าวได้ว่ า  พ้ืนที่ศึกษาได้ เข้าสู่ ยุคทุนนิยม 
(Capitalism) อย่างเต็มตัวเพราะมีโรงงานมากกว่า 38 แห่ง ที่รายล้อมทั้งใน และนอกชุมชน การเข้า
มาของห้างสรรพสิ้นค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ บิ๊กซี โลตัส ตลอดจนร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ ร้าน 7 -11 และ 
ร้าน 108 ช็อป เป็นต้น  ท าให้มองเห็นผลสะท้อนถึงระบบทุนนิยมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า ในพ้ืนที่มีการผลิตพริกแกงเพ่ือขายให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป เพ่ือน าไปเป็น
ส่วนประกอบในการท าอาหาร  แต่ทว่ากระบวนการผลิตจะขึ้นอยู่กับการสั่งสินค้าของลูกค้าในแต่ละ
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ครั้ง จากการส ารวจเบื้องต้นทราบว่าบรรจุภัณฑ์นั้นยังไม่เป็นที่น่าสนใจ ดังนั้น นักวิจัย และชุมชนมี
ความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของพริกแกงให้
เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าในชุมชน และเพ่ิมรายได้ต่อเดือนให้กับกลุ่มสตรี ดังนั้น 
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท าโครงการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณคา่และมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ 
เขม้แข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชน
หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต และรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินโครงกำร 

 
1.2.1  เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราผลิตภัณฑ์พริกแกงของกลุ่มสตรี 
1.2.2  เพ่ือเพ่ิมรายได้เสริมต่อเดือนให้กับกลุ่มของพริกแกงของกลุ่มสตรี 

 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มสตรี จ านวน 5 คน   

 

 พื้นที่  ชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

 
เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 

 
1.5.1  เชิงปริมำณ 

1.5.1.1  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 คน 
1.5.1.2  รายได้ที่เพ่ิมข้ึนต่อเดือนของกลุ่มเป้าหมาย 5 % 

 
 

1.5.2  เชิงคุณภำพ   
1.5.2.1  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าผ่าน

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงให้มีความสวยงาม 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่ 2 ต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 
  

จากการสัมภาษณ์นางรัตนา เกิงฝาก พบว่า ชุมชน หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี เป็นพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองบางหลวง ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต.คูขวาง      
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 1,179 คน ใน 635 หลังคาเรือน แบ่งเป็นชาย 
470 คน หญิง 483 คน ผู้สูงอายุ 171 คน และเด็ก 55 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมอญร้อยละ 70 
และ เป็นเชื้อสายไทยร้อยละ 30 จึงท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมมอญ
และวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบันเหลือชาวมอญที่สามารถพูดมอญได้เพียง 10 คนเท่านั้น ชาวบ้านส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันคือ ประเพณีท า
ข้าวแช่ ตักบาตรพระร้อย การท าข้าวเหนียวแดง และความเชื่อของชาวมอญ เช่น ไม่น าตุ๊กตารูปร่าง
คนเข้าบ้าน เชื่อว่าจะท าให้เจ็บป่วย  

นอกจากนี้ลูกหลานของคนในชุมชนส่วนใหญ่เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดบ่อทอง ในอดีตรุ่นปู่ รุ่นย่า 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ปัจจุบันในรุ่นลูก รุ่นหลานจะได้รับ
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ท างานบริษัท โรงงาน และยังคงมี
อาชีพท านาอยู่บ้างเล็กน้อย สถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนคือ วัดบ่อทองซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ 

 
2.2 สภำพนิเวศวิทยำ 
 

จากการส ารวจ ชุมชน หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า เป็นที่
ราบลุ่มมีล าคลองหลายสาย  เช่น คลองพระอุดม คลองบางหลวงไหว้พระ คลองโยธา  คลองบางเตย 
คลองบางโพธิ์ และคลองลัดวัดบ่อเงิน  มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
โดยมีพ้ืนที่อาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ (เทศบาลต าบลคูขวาง,  2562) ดังนี้   
 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับเขตต าบลบางเตย  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้        ติดต่อกับเขตต าบลระแหง   อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก        ติดต่อต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันตก     ติดต่อเขตต าบลบ่อเงินและต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
                        จังหวัด ปทุมธานี 

 
ระยะทางจากอ าเภอลาดหลุมแก้วไปโรงเรียนวัดบ่อทอง หมู่ที่ 2 ต.คูขวาง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร จากปทุมธานีไปโรงเรียนวัดบ่อทองเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร 
และห่างจากถนนปทุมธานี-บางเลน 4.7 กิโลเมตร  
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2.3 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม  
 

2.3.1 ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ จากการสอบถามชาวบ้านพบว่า ในปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏข้อมูล
การเลี้ยงสัตว์เพราะชาวบ้านได้หันมาใช้ Tractor ในการเกษตร นอกจากนี้ ชาวบ้านวัยแรงงานส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ท างานโรงงาน และ มีชาวบ้านบางส่วนยังท าเกษตรกรรม ในส่วนของ หมู่ 2 
พบว่ามีการท านา คือข้าวนาปีและข้าวนาปรัง  

  2.3.1.1  ข้าวนาปี เป็นข้าวที่ปลูกได้เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น เป็นฤดูการท านาปกติ 
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เก็บเกี่ยวไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ข้าวนาปีจะได้เงินดี
เพราะน้ าหนักข้าวดีกว่านาปรัง (ตารางที่ 2.1) 

ตำรำงที่ 2.1 ตารางการท านาปี หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

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

เริ่มส่งน้ ำ             

ปักด ำ             

ข้ำวตั้งท้อง             

ข้ำงออกรวง             

เก็บเกี่ยว             

 

 2.3.1.2  ข้ำวนำปรัง เป็นนาข้าวที่ต้องท านอกฤดูท านา เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่ปลูก
ไม่เหมาะกับน้ าที่มากเกินไป พันธุ์ข้าวที่ใช้ท านาปรังจะเป็นข้าวที่แสงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก ต้น
ข้าวจะออกผลผลิตตามอายุ ไม่ว่าจะปลูกเม่ือใดพอครบอายุก็จะเก็บเก่ียวได้ พันธุ์ข้าวชนิดนี้ปลูกนอก
ฤดูการท านาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ในบางท้องที่จะเก็บเก่ียวอย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนเมษายน 
(ตารางที่ 2.2) 

ตำรำงที ่2.2  ตารางการท านาปรัง หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

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

เริ่มส่งน้ ำ             

ปักด ำ             

ข้ำวตั้งท้อง             

ข้ำงออกรวง             

เก็บเกี่ยว             
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จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านหมู่ 2 ยังคงท าอาชีพเกษตร อาทิ ท านาปี นาปรัง ท า

สวน นอกจากนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเลี้ยงปลาเพ่ือรับประทานในครัวเรือนถ้าเหลือจึงจะขาย จากการ
สัมภาษณ์ นางส ารวย งามพริ้ง ทราบว่าเมื่อก่อน ผลผลิตข้าวดีใช้ต้นทุนต่ าและได้ผลผลิตสูง ใน
ปัจจุบันมีการใช้ต้นทุนสูงและผลผลิตต่ าลง จึงมีนายทุนขอซื้อที่ดินและแปลงนาของเกษตรมาท าเป็น
โรงงาน จึงส่งผลให้คนรุ่นหลังที่เป็นวัยแรงงาน จึงนิยมท างานโรงงานมากขึ้นเพราะ มีรายได้ท่ีแน่นอน 
มีสวัสดิการดี และมั่นคงกว่าการท าเกษตรกร ส่วนคนที่ท าเกษตรกรคือมักเป็นคนที่ท าแต่เดิมและ
ผูกพันกับอาชีพเกษตรกรคือ คนรุ่นเก่าหรือกลุ่มผู้สูงวัย  นอกจากนี้ชาวบ้านหมู่ 2 ได้น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต กล่าวคือชาวบ้านได้ใช้เกษตรผสมผสาน เช่น ท า
นาปี นาปรัง ท าสวน และเลี้ยงปลา ฯลฯ ในการเกษตร จึงมีผลผลิตที่เหลือจากการขายน ามา
แลกเปลี่ยนตามครัวเรือนจึงริเริ่มการท าพริกแกงขึ้น จากนั้นการท าพริกแกงจึงเป็นรายได้เสริมของ
ราษฎรในชุมชน มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลานิล ปลาช่อน และปลาจรเม็ด น ามาประกอบอาหารและมี
การแลกเปลี่ยนแจกจ่ายให้ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน  

 
2.4  ข้อมูลด้ำนประชำกร 

 
 2.4.1  จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร เพศ อายุ  

             ประชากรทั้งสิ้น จ านวน  1,179 คน แยกเป็นเพศชาย 470 คน เพศหญิง 483 คน มี
จ านวนครัวเรือน 635 ครัวเรือน (ตารางที่ 2.3) 

 
ตำรำงที ่2.3  จ านวนประชากร หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จ านวนประชากรชาย 
(คน) 

จ านวนประชากรหญิง 
(คน) 

รวมประชากร 
(คน) 

635 ครัวเรือน 470 คน 483 คน 1,179 
 

2.5  ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
 2.5.1  การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกของหมู่บ้าน 

               การคมนาคม มีถนนในเขตพ้ืนที่หมู่ 2 จ านวน 7 สาย ระยะทางรวม 13 กิโลเมตร 
(ตารางท่ี 2.4) แยกเป็นดังนี้ 

 
ตำรำงที ่2.4  เส้นทางคมนาคมของหมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
 

จ านวนสาย
ทางรวม 
(สาย) 

ถนนทาง
หลวงแผ่นดิน 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์ 

(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ถนนดิน 
(สาย) 

7 - 2 3 1 1 
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2.5.2  การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 

ในอดีตชุมชนหมู่ 2 ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่จะใช้ตะเกียงน้ ามันก๊าดให้แสงสว่างในตอน
กลางคืนแทน แต่เมื่อยุคสมัยและเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้น ไฟฟ้าได้เริ่มเข้ามา
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2511 ท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนหมู่ 2 มีความสะดวกสบาย
มากขึ้น ปัจจุบันมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน จ านวน 635 ครัวเรือน 

2.5.3 การประปาหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 ในอดีตชุมชนหมู่ 2 ไม่มีประปาใช้ แต่ใช้น้ าจากน้ าบ่อและน้ าคลองในการอาบและ

บริโภค โดยน้ าที่น ามาบริโภคนั้น ก่อนจะน ามาบริโภคจะต้องใช้สารส้มแกว่งกับน้ าให้ใสจึงจะบริโภค
ได้ ต่อมาการประปาได้เข้ามาครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน จ านวน 635 ครัวเรือน 

 
2.6  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

 
          2.6.1  ชื่อ ประเภทโรงเรียน ปีที่ตั้งโรงเรียน จ านวนครูและนักเรียน  
  โรงเรียนประถมศึกษา 1  แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง 

          โรงเรียนวัดบ่อทอง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดท าการสอนเมื่อ 1 
กันยายน พ.ศ.2467 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 289 คน 
ชาย 158 คน หญิง 131คน ครูและบุคลากร 18 คน ชาย 2 คน หญิง  16 คน 

      2.6.2  ระดับการศึกษาของคนในหมู่ที่ 2  
 ถ้าเป็นรุ่นผู้สู งอายุ  อายุประมาณ 50-70 ปี ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาที่ 4 เพราะคนในอดีตจะมีความเชื่อว่าลูกผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องเรียนจบการศึกษาระดับสูง
เน้นให้ลูกผู้ชายจบการศึกษาระดับสูงเพ่ือเป็นการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว 

     ในปัจจุบันอายุประมาณ 18-25 ปี จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.6.3  สถาบันสังคม (วัด โรงเรียน ครอบครัว การสื่อสาร และบทบาทต่อชุมชนในด้าน
การศึกษา) 

  สถาบันการศึกษา (Educational Institution) เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ ในการมอบ
ความรู้ และขัดเกลา ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมความรู้ไปยังสมาชิกในสังคม  ลักษณะของความสัมพันธ์
จึงประกอบด้วย ครู อาจารย์ ลูกศิษย์ เป็นต้น บทบาทที่ส าคัญ คือ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและช่วย
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการมอบความรู้ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกในสังคม  ช่วยพัฒนาความคิดและ
เจตคติของบุคคลให้เป็นคนดีมีคุณธรรมในสังคม  ปลูกฝังทักษะในการแก้ไชปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
 สถาบันศาสนา (Religious Institution) เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ขัดเกลาจิตใจ 
ปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้กับสมาชิกในสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย  พระสงฆ์ นักบวช 
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ศาสนิกชน เป็นต้น บทบาทท่ีส าคัญ คือ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับสมาชิกในสังคม  ส่งเสริมให้สมาชิก
ในสังคมกระท าแต่ความดี มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม และ
แบบแผนพฤติกรรมที่ดีในด้านต่างๆ เช่น การกระท าความดี การเข้าวัดท าบุญเพ่ือขัดเกลาจิตใจให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม การละหมาด 

 สถาบันครอบครัว  เป็นสถาบันพ้ืนฐานในการพัฒนาสังคม สถาบันที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
พัฒนาสังคมและชุมชน เช่นเดียวกับสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ วัฏจักรของการเกิด การเติบโต เข้าสู่วัย
เรียน วัยท างาน วัยแต่งงาน วัยเลี้ยงดูลูกของตนเอง วัยดูแลพ่อแม่เม่ือแก่ชราลง สอนและฝึกให้ทุกคน
ต้องมีบทบาทหน้าที่ในฐานะต่างๆในครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเข้าไปมีบทบาท ภาระ หน้าที่
และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนหรือสังคม ครอบครัวส่วนใหญ่หรือสมาชิกในหมู่ที่2 
จะอยู่แบบครอบครัวใหญ่โดยมีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วยหรือบางครอบครัวก็จะสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันแต่
แยกครอบครัวออกมา โดยผู้สูงอายุจะคอยดูแลบ้านดูแลหลานและปลูกพืชผักสวนครัวรวมทั้งยังคอย
ดูแลเรื่องอาหาร 

บทบาทของสถาบันครอบครัวต่อชุมชน ประชากรในชุมชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว และ
ครอบครัวของก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สมาชิกในครอบครัวจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน 
ดังนั้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของครอบครัวแล้ว สมาชิกใน
ครอบครัวก็จะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมต่อชุมชนด้วยและการปฏิบัติตนของสมาชิกใน
ครอบครัวควรมีความสัมพันธ์ต่อชุมชนที่อาศัยอาจจะอยู่ในลักษณะของการช่วยเหลือกันหรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาให้ชุมชนมีความก้าวหน้า มีความเป็นระเบียบและอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบ สมาชิกครอบครัวสามารถปฏิบัติต่อชุมชนหรือการมีส่วนร่วม เช่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ประเพณี อันได้แก่ การท าข้าวเหนียวแดง กวนกาละแม การหล่อเทียน ตักบาตรพระร้อย 

การสื่อสารกับบทบาทชุมชน การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมสามารถน าเข้ามาใช้ ทั้งในด้านการใช้การ
สื่อสารเพ่ือชักน าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน พัฒนา เช่น การใช้หอกระจายข่าวสารเป็นช่องทาง
เสริมสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน อันน ามาสู่การมีส่วนร่วมในงานพัฒนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้เข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารเพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การให้ชุมชน ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดรายการหอกระจายข่าว อันน ามาสู่การเสริมสร้าง พลังชุมชนในที่สุด ในชุมชนหมู่ที่
2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชนแต่ก่อนเป็นการเรียกประชุมที่องค์การบริหารส่วนต าบลคู
ขวางของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือจะแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่อมาในยุคสมัยที่มีพัฒนามากขึ้นได้มีการใช้หอ
กระจายเสียงหรือเรียกว่าเสียงตามสายและใช้ได้สักพักจึงเกิดปัญหาหอกระจายช ารุดบ่อยจึงได้
เปลี่ยนเป็นการใช้รถกระจายเสียงแทนโดยวิ่งตามหมู่บ้านเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุมชน รวมทั้ง
แจ้งเรื่องสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข การลงส ารวจผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน เป็นต้น 
 

2.7  ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข  
 
2.7.1  การบริการสาธารณสุขในชุมชน 

 การรักษาโรคในอดีตเป็นการรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร , ยาหม้อ, ยาแพทย์แผนไทย 
ยกตัวอย่างยาในการรักษาโรค เช่น ฟ้าทะลายโจร สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรนั้นช่วยรักษาเกี่ยวกับ
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ทางเดินหายใจหรือหวัด และยังมีส่วนช่วยในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ , โรคล าไส้อักเสบ  นอกจากนี้
ยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากต่อมทอนซิลอักเสบ,รักษาโรคข้อรูมาตอยด์ ในปัจจุบันมีการตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลขึ้นมาเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ในอดีตอนามัยเคยตั้งท าการอยู่ที่
วัดบ่อทอง แต่ในปัจจุบันได้มีการย้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพออกจากวัดเพ่ือขยายพ้ืนที่ในการ
ให้บริการประชาชน 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูขวาง 1 แห่ง 
 2. สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง  ได้แก่ คลินิกมุฑิตา และภาวินีเภสัช 

2.7.2  บทบาทของผู้สื่อข่าวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 ในปัจจุบันก็ยังมีเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาดูแลด้านสุขภาพให้แก่

ประชาชนในหมู่ที่ 2 และการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการหรือผู้ป่วยติด
เตียงจ านวน 3 คนโดยมีรายช่อผู้ป่วยติดเตียงดังนี้ 

1. นางล าพวน ทองอยู่ เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นเวลา 2 ปี 
2. นายสว่าง  พุธทองค า เสี่ยงเป็นผู้ป่วยติดเตียง 
3. นางสังวาล  เอื้อไทย เป็นผู้ป่วยติดเตียง 

 
2.8  ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 

 
2.8.1  ชื่อวัดในหมู่บ้าน ความเป็นมา จ านวนพระภิกษุ สามเณร เสนาสนะ การปกครองคณะ

สงฆ์ วัดบ่อทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 ในสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ ต าบลคูขวาง อ าเภอเชียงราก แขวง
เมืองปทุมธานี ต่อมาพระอริยะธัชชะ เจ้าคณะเมืองกับพระครูนันทมุณีเจ้าคณะแขวงได้ขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีพ้ืนที่ กว้าง 2 เส้น ยาว 2 เส้น 5 วา และได้รับพระราชทานวิสุงคาม
เมื่อ พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นประชาชนในแถบนี้ ได้สละทรัพย์ตามก าลังศรัทธา พร้อมกับพระเดชพระ
คุณท่านเจ้าคุณรามัญมุณี อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง ได้ช่วยกันสร้างพระอุโบสถข้ึน บริเวณวัดที่สร้าง
ขึ้นตอนนั้นมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบริเวณนี้เป็นป่าทึบมากรกไปด้วยต้นไม้
ต่างๆ ขึ้นเต็มบริเวณ มีสัตว์ป่าจ านวนมาก สาเหตุเพราะพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าตลอดปี 
เมื่อก่อตั้งวัดขึ้นมาจึงพากันเรียกว่า "วัดลาด" ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ า ประชาชน
ที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวรามัญ(มอญ) คาดว่าน่าจะย้ายรกรากถิ่นฐานมาจากชาย
แม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือมาถางป่าจับจองพ้ืนที่ท ากิน ผู้ที่มีความอดทนต่อธรรมชาติ และไม่ เกรงกลัวต่อ
สัตว์ร้าย ก็สามรถถางป่าจนได้เนื้อที่มากตามก าลังแรง บางส่วนก็มอบถวายให้ก่อตั้งวัด (นพวรรณ  
วิเศษสินธุ์, 2558) 
 2.8.2  บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และการพัฒนาชุมชน  

พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค า
สอนสืบต่อจากพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักความประพฤติความปฎิบัติที่ดี หน้าที่ของ
พระภิกษุที่สัมพันธ์กับคฤหัสถ์ ได้แก่ การให้ความอนุเคราะห์ชาวบ้านตามหลักปฏิบัติในฐานะที่
พระภิกษุเป็นเสมือนทิศเบื้องบน ได้แก่ 1. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว คือ งดเว้นจากการ
เบียดเบียนกัน ไม่ท าลายทั้งชีวิตตนเองและผู้อ่ืน 2. แนะน าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี งดเว้นอบายมุข 
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6 3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีด้วยน้ าใจอันงามโดยยึดถือหลักสังคหวัตถุ 4  4. สั่งสอนให้ได้ฟัง
ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง คือ สอนให้รู้จักแยกแยะมิตรแท้ มิตรเทียม ให้คบบัณฑิตเพ่ือประโยชน์ใน
การด ารงชีพ 5. ชี้แจงอธิบายท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ในสิ่งที่เคยสดับเล่าเรียนมาแล้ว เช่น 
การแสวงหาทรัพย์โดยวิธีสุจริต การรู้จักรักษาทรัพย์ และการด ารงชีวิตตามฐานะ  6. บอกทางสวรรค์ 
คือ การแนะน าวิธีครองตน ครองคน ครองงาน หรือวิธีครองชีวิตให้ได้รับผลดีมีความสุข 

2.8.3  ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา และสันทนาการพ้ืนบ้าน  
ประเพณีตักบำตรพระร้อย เป็นประเพณีที่ชาวปทุมธานีโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสาย

มอญยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานนับร้อยปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลวันออกพรรษาวัดริมฝั่งน้ าแถบปทุมธานี
จะตระเตรียมพ้ืนที่ ขึงเชือก ประดับทิวธงเป็นบริเวณส าหรับท าบุญตักบาตร ชาวบ้านหาซื้อข้าวของ
เพ่ือมาประกอบอาหารไว้ส าหรับใส่บาตร โดยจะเริ่มกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ที่เรียกกันว่า
ประเพณีตักบาตรพระร้อย เพราะมีพระจ านวนมากนับกว่าร้อยรูปที่เข้าร่วมในวันงานจึงเกิดเป็นชื่อ
เรียกของประเพณีตักบาตรพระร้อยนั่นเอง 

ครั้นย้อนถึงประวัติความเป็นมาและพิธีปฏิบัติในประเพณีเก่าแก่นี้ หากวัดใดที่จะจัด
พิธีตักบาตรพระร้อยต้องแจ้งก าหนดวันเสียก่อน ซึ่งประเพณีจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า ไปจนถึงวัน
แรม 13 ค่ า เดือน 11 วนเวียนกันไปในแต่ละวัด ถึงวันงานทางวัดจะนิมนต์พระเพ่ือร่วมพิธีแต่เช้ามืด 
จากนั้นจึงจัดล าดับโดยการแจกหมายเลขก่อนหลัง เสร็จแล้ววัดเจ้าภาพจึงถวายภัตตาหารเช้าแก่พระ
ที่ร่วมพิธี การตักบาตรพระร้อยจะเริ่มประมาณสองโมงเช้า น าโดยเรือพระพุทธของวัดเจ้าภาพซึ่งส่วน
ใหญ่นิยมใช้เรือกระแชง ภายในเรือจะตั้งพระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ธูปเทียน จากนั้นจึงเป็นเรือ
พระสงฆ์เรียงตามล าดับหมายเลขท่ีได้รับ 

เอกลักษณ์ของประเพณีคือการท าบุญตักบาตรจะประกอบขึ้นในเรือ ชาวบ้านจอดเรือ
จับเข้ากันเป็นกลุ่ม จัดเตรียมอาหารมาใส่บาตร พ่อพายท้าย แม่พายหัว ลูกนั่งกลางล าเรือ ส่วน
พระภิกษุสงฆ์ลงเรือนั่งเป็นประธาน มีศิษย์วัดนั่งหัวเรือ ท้ายเรือคอยสาวเรือไปตามพวงหรือรับอาหาร
บิณฑบาต แม้วิธีปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่ภาพความศรัทธาสามัคคียังคงด ารง
สะท้อนออกมาจากผู้คนนับร้อย ผู้เฒ่าผู้แก่ หนุ่มสาว ยืนเรียงเป็นทิวแถว ขบวนเรือประดับแม่น้ าอย่าง
มีชีวิต อีกทั้งอาหารคาวหวานที่แต่ละบ้านได้จัดเตรียมแยกไว้เป็นอย่างๆ เพ่ือท าบุญตักบาตรในรุ่งเช้า 
หลังตักบาตรเสร็จแล้วกลางวันปิดทองพระประธานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และมีการละเล่นร าพา
ข้าวสารและทอดผ้าป่า 

ประเพณีธงตะขำบ การถวายธงตะขาบเป็นประเพณีที่ชาวไทยรามัญ จังหวัดปทุมธานี 
ได้ยึดถือปฏิบัติกันในเทศกาลวันสงกรานต์ กระท ากันที่เสาหงส์หน้าเจดีย์หรือโบสถ์วิหารอันเป็น
สัญลักษณ์ของชาวรามัญแห่งหงสาวดี เสาหงส์ท าด้วยไม้กลมหรือเหลี่ยม มีเสาประกบคู่ ประดับด้วย
บัวหัวสี่เสา ที่ปลายเสามีรูปหงส์ทรงเครื่องหล่อด้วยโลหะยืนอยู่ปลายเสา กางปีกทั้งสองข้าง ที่จะงอย
ปากหงส์แขวนด้วยกระดิ่ง บนสุดมีฉัตรสามชั้นปักอยู่ชาวรามัญเรียกเสาหงส์ว่า “เทียะเจมเจียนู่” 
ประเพณีถวายธงตะขาบจะจัดท ากันในวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ที่ศาลาวัด โดยใช้ผ้ายืนยาวตัดรูป
ตัวตะขาบใส่ไม้ไผ่เป็นระยะ ๆ ตลอดผืน ติดธงเล็ก ๆ ที่ซี่หัวไม้ไผ่เมื่อเสร็จแล้วดูไกล ๆ คล้ายตัว
ตะขาบ ชาวรามัญเรียกว่า “อะลามเทียะกี้” หลังจากท าเสร็จแล้ว ในตอนบ่ายจะมีการแห่ธงโดย
ช่วยกันจับขอบธงตลอดท้ังผืน แห่ธงไปตามหมู่บ้านมีขบวนสนุกสนาน มีคณะกลองยาวประกอบขบวน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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หลังจากนั้นประกอบพิธีถวายธงที่หน้าเสาหงส์ แล้วเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาเพ่ือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า
และสืบสานประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มผู้สูงอำยุ (โดยอายุเฉลี่ย 65 ปี) นัดรวมกลุ่มท ากิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 09.00 - 
11.00 น. จะท ากิจกรรมสวดมนต์แบบยาว 1 ชั่วโมง สวดมนต์แบบย่อ 30 นาที และร ากระบอง 1 
ชั่วโมง   พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. โดยกลุ่มผู้สูงอายุจะใช้ช่วงเวลาพักเป็นเวลา
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

กลุ่มปั่นจักรยำน นัดรวมตัวกันท ากิจกรรมทุกวันศุกร์   โดยมีระยะทางในการปั่น
จักรยานเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยผู้น ากลุ่มและสมาชิกจะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลาย และน า
ข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน หมู่ 2 ได้ทราบข่าวสาร  

กลุ่มสตรีท ำพริกแกงบ้ำนบ่อทอง จะรวมกันท าก็ต่อเมื่อมีลูกค้ามาสั่ง ซึ่งเป็นลูกค้า
ทั่วไปที่ทราบสรรพคุณจากการบอกต่อกัน     

2.8.4  อิทธิพลด้านศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อ
ชุมชน   

ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมและความเชื่อแบบผสมผสานคือวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
มอญเนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีทั้งคนไทยและคนเชื้อสายมอญ เช่น ประเพณีธงตะขาบ ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น 

 
2.9  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

 
  2.9.1  การประกอบอาชีพหลัก อาชีพรองของชาวบ้าน  

           อาชีพหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวน ปลูก
พืชผัก   

          อาชีพรอง ได้แก่  
-  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
-  การประมง มีการท าประมงน้ าจืด คือ เลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงปลาในกระชัง   

เลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงกุ้ง 
-  การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด 

            เดิมทีชุมชนแห่งนี้ มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมแต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนไป 
ท าให้อาชีพหลักของชุมชนเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไปด้วย จึงท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีการ
ท าเกษตรกรรมน้อยลง และหันไปท างานเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน ซึ่งสอดคล้องกับ
การส ารวจได้พบว่า อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนแห่งนี้ คือ รับจ้างทั่วไปร้อยละ 41.5  ค้าขายร้อย
ละ 17.1  เกษตรกรรมร้อยละ 14.6 พนักงานเอกชนร้อยละ 9.8 และรับราชการ รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมร้อยละ 7.3  และจากการส ารวจสามารถแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้มี
การศึกษาที่สูงและสามารถมีงานที่ท าเหมาะกับการศึกษาที่จบมานั่นเอง 

2.9.2  ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ เช่น รายได้ ภาวะหนี้สิน การกู้ยืม เป็นต้น  
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  จากการส ารวจข้อมูลรายได้ของแต่ละครัวเรือนในชุมชนพบว่ารายได้ครัวเรือน (ราย
เดือน) ส่วนใหญ่คือ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 26.8  และมีรายได้สูงสุด มากกว่า 35,000 บาท 
ร้อยละ 7.3 อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านรายได้ที่กล่าวมาดังข้างต้นที่ได้มาจากแบบส ารวจครัวเรือนใน
ชุมชนจ านวน 41 ชุด ไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดเนื่องจากชาวบ้านในชุมชนเกรงจะโดนเสียภาษีจึงไม่
บอกรายได้ที่ชัดเจนของครัวเรือนตนเอง ในปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท 

2.9.3  ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน และชนิดสินค้า 
  จากการลงพ้ืนที่พบว่าร้านค้าในชุมชนเป็นร้านขายของช าขนาดเล็กจ าหน่ายของ
อุปโภคบริโภคท่ัวไปในชุมชน  
  2.9.4  ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน ขาดเงินทุน แหล่งน้ า ที่ท ากิน ภัยธรรมชาติ การบุก
รุกที่ดินสาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ  
            จากการส ารวจโดยการใช้แบบสอบถามพบว่าปัญหาทางด้านการท ามาหากินที่เห็น
ได้ชัดคือ ต้นทุนการผลิตสูง ร้อยละ 14.6  ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 7.3  ค่าแรง
ถูกร้อยละ 4.9 งานที่ท าต่ ากว่าวุฒิการศึกษาร้อยละ 4.9 หางานท าไม่ได้ร้อยละ 4.9 งานที่ท าอยู่ไม่มี
ความมั่นคง ร้อยละ 9.8 ไม่มีโอกาสให้ลูกหลานเรียน ร้อยละ 2.4  และขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ครู/อาจารย์ ร้อยละ 2.4  

2.9.5  สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมทั้งความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน
และภายนอกหมู่บ้าน ข้อเสนอแนะของชาวบ้านต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
            ปัญหาความยากจนของคนในชุมชนไม่ปรากฏเด่นชัด เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้
เมือง คนในชุมชนมีความทันสมัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ควบคู่กับมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใน
ชุมชนเป็นจ านวนมาก จึงท าใหค้นในชุมชนส่วนใหญ่มีงานท าได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 
 

2.9.6  บทบาทของธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือ ในทางเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม ธ.ก.ส. และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและชาวบ้านในชุมชนพบว่าในพ้ืนที่ชุมชนไม่มีธนาคาร
ข้าวและธนาคารโค-กระบือ 

2.9.7  ปัญหาหนี้สิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จากภายนอกเข้ามา
ในหมู่บ้าน การให้เครดิตหรือสินเชื่อ และผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน 

 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและสังเกตจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า ชาวบ้านใน
ชุมชนไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน   
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

3.1 พื้นที่ศึกษำ 
พ้ืนที่ศึกษา คือ หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีประชากร

ทั้งหมด 1,179 คน ใน 635 หลังคาเรือน แบ่งเป็นชาย 470 คน หญิง 483 คน ผู้สูงอายุ 171 คน และ
เด็ก 55 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมอญเป็นที่ราบลุ่มมีล าคลองหลายสาย  เช่น คลองพระอุดม 
คลองบางหลวงไหว้พระ คลองโยธา  คลองบางเตย คลองบางโพธิ์ และคลองลัดวัดบ่อเงิน  มีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีพ้ืนที่อาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ  ทิศ
เหนือติดต่อกับเขตต าบลบางเตย  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  ทิศใต้ติดต่อกับเขตต าบลระแหง   
อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดต่อเขตต าบลบ่อเงินและต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จากการลงส ารวจพ้ืนที่พบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ท าการคัดเลือกที่อยู่
ในเกณฑ์ท่ีต้องการยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 

3.2 หน่วยในกำรวิเครำะห์ 
โครงงานครั้งนี้ให้ความส าคัญในการยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครัวเรือน

ดังนั้น หน่วยการวิเคราะห์จึงอยู่ในระดับของครัวเรือน   
 
3.3 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มสตรีที่ผลิตพริกแกงของหมู่ 2 
ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หลังจากสิ้นสุดการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว ผู้วิจัย
ได้สรุปจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก (ตารางท่ี 3.1) ต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม 
 
ตำรำงท่ี 3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก สถานภาพทางสังคมของผู้ให้ข้อมูลหลักและข้อมูลที่ได้รับ  
 

ผู้ให้ข้อมูล  
(นามสมมุติ) 

สถานภาพทางสังคม ข้อมูลที่ได้รับ 

1. นางรัตนา เกิงฝาก ประธาน อสม. ประจ า
อ าเภอ   

- ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ‘พริกแกง’ 
หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี  
- ช่องทางการขายพริกแกง  

2. นางส าราญ บุญส่ง ด ารงต าแหน่งประชาสัมพันธ์
ของกลุ่ม  

- สัมภาษณ์ ‘ปัญหาตราผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์’ พริกแกง กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 2 

 

 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 13 

ผู้ให้ข้อมูล  
(นามสมมุติ) 

สถานภาพทางสังคม ข้อมูลที่ได้รับ 

ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
- บริบทของชุมชนหมู่ 2 ต าบลคูขวาง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

3. นางส ารวย งามพริ้ง
  

รองประธานของกลุ่ม อสม.  ขั้นตอนในการผลิตพริกแกง หมู่ 2 ต าบล
คูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

4. นางประภา ชุ่มเย็น สมาชิกกลุ่มสตรีพริกแกง ขั้นตอนในการเลือกวัตถุดิบ หมู่ 2 ต าบล
คูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

5. สุภาวดี บุดคร  สมาชิกกลุ่มสตรีพริกแกง ขั้นตอนในการเตรียมผลิตพริกแกง หมู่ 2 
ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

 
3.4 เครื่องมือและวิธีกำรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

3.4.1  การสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เริ่มต้นจาก

การจัดท าแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ที่ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัย 
และมีการปรับให้ยืดหยุ่นเมื่อพบว่าต้องเพ่ิมเติมในประเด็นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง ทีศ่ึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เฉพาะของกลุ่มสตรีผลิตพริกแกง หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
เช่น 1) ประวัติความเป็นมาของหมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 2) การก่อตั้งกลุ่มสตรีผลิต
พริกแกง ของหมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  3)  ขั้นตอนในการผลิตพริกแกง 4) ปัญหาของ
กลุ่มสตรีผลิตพริกแกงที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้  
 3.4.2  การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field - Note) 

ผู้วิจัยให้การสังเกตอยู่ 2 วิธี คือ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant 
Observation) ในช่วงแรกของการศึกษาเพ่ือส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยสร้างความคุ้นเคยและ
ความสัมพันธ์ (Rapport) กับคนในชุมชน หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ได้แก่ เข้าร่วมการผลิตพริกแกง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและรอบด้านมาก
ที่สุด ส าหรับข้อมูล ที่ได้มาจากการสังเกตนี้ ผู้วิจัยได้มาใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่
ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ในส่วนของการจดบันทึก ผู้วิจัยได้ท าการจดบันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอทุกครั้ง  ที่เข้าชุมชน 
และท าการตรวจสอบข้อมูลจากการจดบันทึกสนามที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมแล้ว 
ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลหากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ซ้ าในวันรุ่งขึ้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งกับผู้ให้ข้อมูลคนอื่น หลังจากนั้นจะท าการ
จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของข้อมูล หลังจากนั้นก็
วิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์หลังจากนั้นจึงสรุป
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

3.5.1  การวิเคราะห์รายวัน คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลใน
แต่ละวัน แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลหากพบว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจะน า
ส่วนที่ตกหล่นไปถามผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจนครบถ้วนสมบูรณ์ และหากพบว่าข้อมูลใดมีความถูกต้อง
แล้วผู้วิจัยจะไม่สอบถามประเด็นเดิมกับผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนๆ แต่หากพบความขัดแย้งของข้อมูลผู้วิจัยจะ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือหาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 

3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลรวม คือการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น
แล้วโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการการวิเคราะห์รายวันแล้วน ามาจัดหมวดหมู่หาความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของข้อมูลแล้วจึงน ามาวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี  เพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่วิจัย 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
  

4.1  วิเครำะห์บริบทของต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม ในมิติทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จนในที่สุดพัฒนาไปสู่ความทันสมัย (Modernization) ภายใต้กระแส 
(Globalization)  ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ศึกษาได้เข้าสู่ยุคทุนนิยม (Capitalism) อย่างเต็มตัว
เนื่องจากมีโรงงานมากกว่า 38 แห่ง ที่รายล้อมทั้งในและนอกชุมชน นอกจากนี้การเข้ามาของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (ได้แก่ บิ๊กซี และ โลตัส) และร้านสะดวกซื้อ (ได้แก่ 7-11 และ 108 ช็อป) 
สะท้อนถึงระบบทุนนิยมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาชีพ (ภาพที่ 4.1)  จากการสัมภาษณ์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุชี้ให้เห็นว่าอาชีพดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่คือ อาชีพเกษตรกรรม แต่ทว่าการเข้ามาของโรงงาน
และการพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นเมือง พบว่าชาวบ้านต าบลคูขวางได้เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรม
เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปและพนักงานบริษัทเอกชน  

นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ใกล้กับตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือตลาดไท จึงส่งผลให้
ชาวบ้านเข้าถึงการค้าได้อย่างเสรี (Free Trade Market) ในส่วนด้านการเมือง พบว่า ชาวบ้านได้
ตระหนักรู้ถึงสิทธิและให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐบางประเด็นที่พวกเขาสนใจ อย่างเช่นการจัด
กิจกรรมผู้สูงวัย การตั้งแกนน าประท้วงทางการเมือง จากการส ารวจในพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่นี้มีความโด่ด
เด่นทางชาติพันธุ์มอญ เนื่องจากบริเวณชุมชนแห่งนี้มีชาติพันธุ์มอญอาศัยอยู่ร้อยละ 70 ของประชากร
ทั้งหมด รวมทั้งพ้ืนที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสามโคกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุญาตให้
ชาติพันธุ์มอญตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังนั้นพ้ืนที่ศึกษานี้ยังมีกลิ่นอายของการผสมผสาน
วัฒนธรรมมอญและวัฒนธรรมไทยที่ให้ผู้คนเข้ามาศึกษาพ้ืนที่ได้เรียนรู้ผ่านจากกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล ในเดือนมกราคม มีกิจกรรม ท าบุญขึ้นปีใหม่ และ งานวันเด็ก เดือนกุมภาพันธ์ มีกิจกรรม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตร เดือนมีนาคม มีกิจกรรมท าบุญวันมาฆบูชา เดือนเมษายน มีกิจกรรม
ท าบุญวันสงกรานต์ เดือนพฤษภาคม มีกิจกรรมไหว้พระ 3 วัด กิจกรรมเดือนมิถุนายน มีกิจกรรมท า
ลูกประคบสมุนไพร เดือนกรกฎาคม มีกิจกรรมท าบุญวันเข้าพรรษา เดือนสิงหาคม มีกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมประเพณีแข่งเรือ และ กิจกรรมลอยกระทง เดือนธันวาคม มี
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ภาพท่ี 4.2) 

จากวัฒนธรรมที่โด่ดเด่นของชาติพันธุ์มอญ รวมกับการเข้ามาของทุนนิยมจึงท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐและชาวบ้านได้ร่วมกันการสร้างสินค้าผ่านทางวัฒนธรรม (Commoditization of Culture) 
โดยมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้าน 
ชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม พบว่า ในพ้ืนที่กลุ่มแม่บ้านผลิตพริกแกงยังคงผลิตพริกแกงจ าหน่ายให้กับ
ลูกค้าทั่วไป รวมทั้งขึ้นชื่อถึงรสชาติที่จัดจ้านและอร่อย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าบรรจุภัณฑ์ของน้ าพริก
ยังไม่เป็นที่น่าสนใน ดังนั้น นักวิจัยและชุมชน จึงมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของน้ าพริกให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าในชุมชน  

 

 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 16 

 
 

ภำพที่ 4.1 พัฒนาการสู่ความเป็นเมืองของต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

 
  

ภำพที่ 4.2 ปฎิทินกิจกรรมของต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 17 

4.2 วิเครำะห์บริบทชุมชน หมู่ 2 ต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 
 จากการสัมภาษณ์นางรัตนา เกิงฝาก พบว่า ชุมชน หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี มีประชากรทั้งหมด 1,179 คน ใน 635 หลังคาเรือน แบ่งเป็นชาย 470 คน หญิง 
483 คน ผู้สูงอายุ 171 คน และเด็ก 55 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมอญร้อยละ 70 และ เป็นเชื้อ
สายไทยร้อยละ 30 จึงท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมมอญและวัฒนธรรม
ไทย ในปัจจุบันเหลือชาวมอญที่สามารถพูดมอญได้ เพียง 10 คนเท่านั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธมีปฏิทินกิจกรรมประจ าทุกเดือน และประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญที่ยังหลงเหลือ
มาถึงปัจจุบันคือ ประเพณีท าข้าวแช่ ตักบาตรพระร้อย การท าข้าวเหนียวแดง และความเชื่อของชาว
มอญ เช่น ไม่น าตุ๊กตารูปร่างคนเข้าบ้าน เชื่อว่าจะท าให้เจ็บป่วย  

อาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ  ทิศเหนือติดต่อกับเขตต าบลบางเตย  อ าเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี ทิศใต้ติดต่อกับเขตต าบลระแหง   อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  ทิศตะวันออก  
ติดต่อต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดต่อเขตต าบลบ่อเงิน
และต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (ภาพท่ี 4.3)  

 

 
 
ภำพที่ 4.3 แผนที่เดินดิน หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
4.3 วิเครำะห์ควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำยประชำรัฐที่
เกี่ยวข้อง    

สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีความประสงค์ที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในช่วงเว้น
ว่างจากการท าเกษตรกรรม รวมทั้งกลุ่มสตรีหมู่ 2 มีความสามารถในการท าพริกแกง และมีวัตถุดิบ
ต่างๆที่ใช้ประกอบในการท าพริกแกง โดยเริ่มแรกเป็นการท ารับประทานกันเองภายในกลุ่ม ต่อมา



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 18 

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงน าไปจ าหน่ายของร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านและต าบล  รวมทั้งน า
ออกจ าหน่ายตามงานออกร้านต่างๆ จนเป็นที่แพร่หลาย อย่างไรก็ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ยังไม่เป็น
ที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้กับกลุ่มแม่บ้าน  การ
พัฒนาครั้งนี้ไม่ใช่แค่สร้างรายได้แต่ยังสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสตรี 
 
4.4  กำรก่อตั้งกลุ่มสตรีที่ผลิตพริกแกง  
 
       การก่อตั้งกลุ่มสตรีและเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยจะขออธิบายผ่านเส้นเวลา 
ดังต่อไปนี้ 

4.4.1  ปี พ.ศ. 2542 (การก่อตั้งกลุ่ม)  
ในปี พ.ศ.2542 อ าเภอลาดหลุมแก้วได้รับนโยบายจากรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ซึ่งคุณรัตนา เกิงฝาก เป็นตัวแทนของหมู่ 2 ต.คู
ขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว เข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพตามนโยบายดังกล่าวที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จากนั้นได้กลับมาปรึกษาหารือกับกลุ่มสตรีซึ่งเป็นเพื่อนๆ ในหมู่บ้าน และเห็นว่าชุมชนมีผลิตภัณฑ์เด่น
คือพริกแกง จึงได้ข้อสรุปว่า ทางกลุ่มจะผลิตพริกแกงเพ่ือเป็นสินค้าของหมู่ 2 หลังจากแจ้งให้ทาง
อ าเภอทราบ กสส. ได้มาสนันสนุนเงินทุนเพ่ือก่อตั้งกลุ่มสตรีผลิตพริกแกงจ านวน 5,000 บาท และ
สมาชิกช่วยกันลงทุนคนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 10 ,000 บาท เพ่ือน าไปซื้อเครื่องบดพริกและ
อุปกรณ์ กลุ่มสตรีได้เริ่มท าพริกแกงครั้งแรกที่วัดบ่อทองเมื่อวันที่ 5  สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยผลิต  
ครั้งแรกประมาณ 18-30 กิโลกรัม ขายในกลุ่มสมาชิกและวางขายบริเวณร้านค้าในหมู่บ้าน (ภาพที่ 4.4) 

  

 
 

ภำพที่ 4.4 การก่อตั้งกลุ่มสตรีผลิตพริกแกง 
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และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 19 

4.4.2  ปี พ.ศ. 2543 (ภาครัฐเข้ามาสนันสนุน)  
หนึ่งปีหลังจากการรวมกลุ่ม การเคหะแห่งชาติได้ให้เงินทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม เป็นจ านวน

เงินทั้งหมด 25,000 บาท เพ่ือน าไปซื้อเครื่องบดพริกแกงที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตตอบสนองยอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 4.5-4.6) โดยในขณะนั้นมียอดขายไม่ต่ ากว่า 80 
กิโลกรัม/สัปดาห์ มีการจ าหน่ายตามร้านอาหาร รถเร่ นอกนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยการสอน
อาชีพเสริมการท าขนม การท าดอกไม้จันทน์ เป็นงานฝีมือและเพ่ิมรายได้ แต่อย่างไรก็ตามอาชีพเสริม
ที่เข้ามาใหม่ก็ได้หายไปจากชุมชนเพราะไม่มีตลาดรับซื้อของที่ผลิต  

 

 
 

ภำพที่ 4.5 การเคหะแห่งชาติได้ให้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมกับกลุ่มสตรีผลิตพริกแกง 
 

 
 

ภำพที่ 4.6  การเคหะแห่งชาติได้ให้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมกับกลุ่มสตรีผลิตพริกแกง 
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และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 20 

4.4.3  ปี พ.ศ. 2553 (พัฒนาบรรจุภัณฑ์)  
   สืบเนื่องจากรสชาติของพริกแกงได้รับความนิยมทั้งในหมู่ 2 และหมู่บ้านใกล้เคียง ประธาน

กลุ่มได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกง โดยมาบรรจุใส่แบบกระปุก เพ่ือให้สะดวกต่อการขายและใช้งาน มี
ขายเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และน าไปวางขายตามงานของจังหวัด  

4.4.4  ปี พ.ศ. 2554 (เกิดอุทกภัย)  
ในปี 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้น ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในบริเวณ

ปริมณฑลท าให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและแหล่งผลิตพริกแกง เพราะเพ่ิงผลิตเสร็จก่อนน้ าท่วม 1 
วัน ท าให้อุปกรณ์และพริกแกงที่ยังส่งลูกค้าไม่หมดถูกน้ าท่วมเสียหาย  

หลังจากน้ าลดลง สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ กลุ่มสตรีที่ท าพริกแกงได้หยุดท าเนื่องจาก 
เครื่องจักรในการผลิตจมน้ าเสียหาย สมุนไพรในชุมชนที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพริกพริกแกงตาย
หมด และลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าได้ปิดตัวลงไปหลายร้านซึ่งเป็นผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบ
กับคนในชุมชนหันไปประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานต่างๆ จึงท าให้ชุมชนหยุดผลิตพริกแกงไป 

4.4.5  ปี 2556-2562 (เริ่มต้นใหม่)  
 หลังจากที่ทางกลุ่มได้หยุดผลิตพริกแกงไประยะหนึ่ง ลูกค้าซึ่งเป็นรถเร่และชาวบ้าน 

ได้มาขอร้องให้ผลิตพริกแกงขาย เนื่องจากซื้อพริกแกงที่อ่ืนกินแล้วรสชาตไม่ถูกปาก กลุ่มแม่บ้านจึงมา
รวมตัวกันผลิตพริกแกงอีกครั้ง แต่ลดจ านวนในการผลิตเหลือ 50 กิโลกรัมต่อเดือน เนื่องจากสมาชิก
ในกลุ่มมีอายุมากขึ้น มีผู้เสียชีวิต สุขภาพไม่แข็งแรง และที่ส าคัญไม่มีลูกหลานมาสืบทอดอาชีพนี้ 
เพราะคนวัยแรงงานเข้าสู่กระบวนการท างานในโรงงาน เพราะมีรายได้ที่แน่นอน มีสวัสดิการ ปัจจุบัน
กลุ่มสตรีผลิตแกงมีสมาชิกทัง้หมด 5 คน โดย 4 คนมีอายุมากกว่า 60 ปี  
 
4.4 ลักษณะและบุคลิกของกลุ่มสตรี  
 

โดยประวัติพื้นเพของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท านา ท าสวนปลูกมะม่วง กล้วย ฝรั่ง 
กระท้อน ชมพู และขนุน ก่อนที่จะทราบถึงเรื่องราวของการผลิตพริกแกงนั้น ผู้วิจัยขอแนะน าสมาชิก
กลุ่มสตรีดังนี้ 

4.4.1  นำงรัตนำ เกิงฝำก (ป้ำติก) อายุ 62 ชาติพันธุ์ไทย-มอญ ท่านนี้รับต าแหน่งประธาน
กลุ่ม ซึ่งคุณป้าพ่วงต าแหน่งอ่ืนๆในชุมชนอีกหลายต าแหน่ง เช่น ประธาน อสม.  ลักษณะบุคลิกของ
ท่านมคีวามเป็นผู้น าสูง มั่นใจในตนเอง พูดจาฉะฉาน ชัดเจน (ภาพท่ี 4.7) 

4.4.2  นำงส ำรำญ บุญส่ง (ป้ำจุก) อายุ 62 ชาติพันธุ์- มอญ เป็นบุคคลที่ช่างพูดช่างพูดช่าง
เจรจา รู้งานเยอะจึงได้รับมอบหมายให้เป็นคนคอยประชาสัมพันธ์งานต่างๆของกลุ่ม (ภาพที่ 4.8) 

4.4.3  นำงส ำรวย งำมพริ้ง (ป้ำนำง) อายุ 66 ชาติพันธุ์ไทย-มอญ เป็นผู้ตามที่ดีเยี่ยม คอย
รับฟังผู้อ่ืน (ภาพที่ 4.9) 

4.4.4  นำงประภำ ชุ่มเย็น (ป้ำภำ) อายุ 68 ชาติพันธุ์ไทย เป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยขัดคนอ่ืน 
เป็นผู้รับฟังท่ีดี และช่วยเหลืองานทุกอย่างของกลุ่ม (ภาพที่ 4.10) 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 21 

4.4.5  นำงสุภำวดี บุดคร (คุณสุ)  อายุ 32 ชาติพันธุ์ไทย-มอญ ท่านนี้มีอายุน้อยที่สุดใน
กลุ่ม เป็นคนพูดโผงผาง ตรงไปตรงมา เป็นลูกมือที่ดี และยังเป็นความหวังของกลุ่มที่หวังว่าจะช่วยสืบ
สานการท าพริกแกงต่อไป (ภาพที่ 4.11) 

 

 
 

ภำพที่ 4.7 นางรัตนา เกิงฝาก (ป้าติก) ประธานกลุ่ม 
 

 
 

ภำพที่ 4.8  นางส าราญ บุญส่ง (ป้าจุก) 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 22 

 

 
 

ภำพที่ 4.9  นางส ารวย งามพริ้ง (ป้านาง) 
 

 
 

ภำพที่ 4.10  นางประภา ชุ่มเย็น (ป้าภา) 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 23 

 
 

ภำพที่ 4.11  นางสุภาวดี บุดคร (คุณสุ)   
 

4.5 กระบวนกำรในกำรผลิตพริกแกง  
 

      จากการสัมภาษณ์กลุ่มสตรีทราบว่า ขั้นตอนในการท าพริกแกงนั้นมีความพิถีพิถัน  ตั้งแต่
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การคัดสรรวัตถุดิบ ความใส่ใจในการปรุงรสของพริกแกง ในส่วนของวัตถุดิบใน
การท าพริกแกงนั้น (ภาพท่ี 4.12) มีดังต่อไปนี้  

1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 1    กิโลกรัม 
2. พริกข้ีหนูแห้ง 2    กิโลกรัม 
3. กะปิ 5   ขีด 
4. กระเทียม 8    ขีด/พริกแห้งเม็ดใหญ่ 1 กิโลกรัม 
5. หอมแดง   8 ขีด 
6. เกลือ  2 ขีด 
7. ผิวมะกรูด  2 ขีด (ซอยเอาแต่ผิว แล้วน าไปปั่นแห้งโดยใส่น้ า ผสมเล็กน้อย) 
8. ข่า  8    ขีด 
9. ตะไคร้  8 ขีด 
10. เครื่องเทศ  1     กิโลกรัม (รากผักชี, ยี่หร่า คั่วแล้วน าไปปั่นละเอียด) 

 
ซึ่งความพิเศษของวัตถุดิบที่ได้จากชุมชนทุกอย่างเป็นวัตถุดิบปลอดสารพิษ ไม่มีการฉีดพ่น

สารเคมีใดๆทั้งสิ้น เพราะส่วนใหญ่จะปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนถ้าเหลือจึงขาย ป้านางเล่าว่า 
“วัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากชุมชน เนื่องจาก มีการปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนอยู่แล้ว เช่น พวก 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 24 

ข่า ตะไคร้  มะกรูด ก็จะบอกชาวบ้านไว้เลยว่า ให้ปลูกไว้นะถ้ามีคนสั่ง ก็จะมารับซื้อไปท าพริกแกง 
เป็นการกระจายรายได้ในชุมชนไปในตัวด้วย แต่ถ้ายังไม่พอก็ค่อยไปซื้อตามตลาด”  และเมื่อได้
วัตถุดิบทุกชนิดมา ขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือกวัตถุดิบ ซึ่งต้องท าการเลือกแบบพิถีพิถัน เลือก
วัตถุดิบที่สดใหม่ ไม่เน่า ไม่เสีย และล้างท าความสะอาดทุกอย่างให้สะอาดที่สุด โดยคุณรัตนา เกิงฝาก 
ได้ให้เคล็ดลับมาว่า “การเลือกพริกนั้น ต้องเลือกพริกที่ไม่มีรอยช้ า หรือพริกที่ก าลังเน่าจะมีสีน้ าตาล 
ให้เลือกพริกที่มีสีแดงเสมอๆกัน เพราะจะท าให้สีพริกแกงแดงสวย” และป้านางยังบอกอีกว่า “ตัว
พริกขี้หนูแห้ง เป็นตัวเพ่ิมความเผ็ดให้พริกแกง ซึ่งจะท าให้พริกแกงมีรสชาติเจ็บปวด ถึงพริกถึงขิง ไม่
รู้สึกว่าขาดรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง” 
 

 
 

ภำพที่ 4.12 วัตถุดิบในการท าพริกแกง 
 

ส าหรับขั้นตอนการปรุงพริกแกง (ภาพที่ 4.13) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

 1. น าพริกแห้งเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูแห้งไปเด็ดขั้วออก จากนั้นล้างส่วนผสมทั้งหมดให้
สะอาด 
 2. น าส่วนผสมได้แก่ พริกแห้งเม็ดใหญ่ พริกข้ีหนูแห้ง กระเทียม หอมแดง ข่า ตะไคร้ คลุกให้
เข้ากัน 
 3. น าส่วนผสมทั้งหมดไปบด จากนั้นน าเกลือ ผิวมะกรูด กะปิ เครื่องเทศ ลงไปคลุกกับ
ส่วนผสมที่บดไปแล้ว 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 25 

 4. ในขณะที่บดจะต้องคนพริกแกงที่บดไปแล้วให้เข้ากันตลอดเวลา 
 5. บดซ้ าหัวละ 2 ครั้ง โดยหัวเครื่องบดจะมีทั้งหมด 4 หัว (เมื่อก่อนจะใช้ทั้งหมด 5 หัว แต่
เลิกใช้ไปหนึ่งหัว เพราะจะท าให้พริกแกงเละเกินไป)  
 6. เมื่อบดเสร็จน าไปบรรจุใส่ถุงพลาสติก (ภาพที่ 4.14) 
 

 
 

ภำพที่ 4.13 การปรุงพริกแกง 
 

 
 

ภำพที่ 4.14 พริกแกงบรรจุถุงพลาสติก 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 26 

นางส ารวย งามพริ้งได้เคล็ดลับมาอีกว่า “พริกแกงจะอร่อยและมีกลิ่นหอม ขึ้นอยู่ที่วัตถุดิบ 
ถ้ำวัตถุดิบครบตำมที่บอกพริกแกงก็จะอร่อย ยิ่งตอนน ำวัตถุดิบทุกอย่ำงมำปั่นรวมกัน ไม่อยำกจะ
พูดถึงกลิ่นเลย ใครเขำขับรถผ่ำน เขำก็ตะโกนมำว่ำ โอ๊ย! หอมจังเลย ฮ่ำฮ่ำ” ซึ่งพริกแกงแก้วทิพย์
ไม่มีการใส่สารกันบูดใดๆท้ังสิ้น และสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 1 เดือนโดยการแช่ตู้เย็นไว้  

ในการท าพริกแกงในแต่ละครั้งนอกจากจะได้กลิ่นอายของพริกแกงแล้ว ยังได้กลิ่นอายของ
ความรัก ความผูกพัน ป้าติกเล่าว่า “ที่ยังท ำอยู่ทุกวันนี้ก็เพรำะใจมันรักแหละ จะเลิกท ำก็ไม่ได้ เพรำะ
ลูกค้ำที่เขำเคยกินของเรำเขำก็ถำมหำ ก็จะท ำจนกว่ำจะไม่มีแรงนั่นแหละ แต่ทุกครั้งท่ีท ำพริกแกง 
มันก็รู้สึกสนุก เฮฮำนะ เพรำะนำนๆจะได้อยู่กันครบทุกคน เสมือนว่ำวันนั้นเป็นวันของเรำ” 

 
4.6 พัฒนำบรรจุภัณฑ์ของพริกแกง  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในพ้ืนที่ชุมชนหมู่ 2  ซึ่งเป็นพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  อย่างไรก็ตามเพ่ือถึง และ
เข้าใจและเข้าถึงปัญหาของกลุ่มสตรีที่ผลิตพริกแกง นักวิจัยจึงได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มสตรีเพ่ือศึกษา
พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ของพริกแกง พบว่า พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ของพริกแกงสามารถ แบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 3 ช่วง ดังนี้  

 
ช่วงท่ี 1 ปี 2542-2545  
       ผลิตภัณฑ์พริกแกงได้บรรจุใส่ถุงร้อนออกจ าหน่ายเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการท าบรรจุ
ภัณฑ์ จึงหาของใกล้ตัวมาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ คือถุงร้อนและหนังยาง (ภาพที่ 4.15) 
     ข้อดีของถุงร้อน ถุงร้อนสามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดทั่วไป มีราคาถูกและสามารถเลือก
ขนาดได้ตามท่ีต้องการ 
    ข้อเสียของถุงร้อน เมื่อแกะพริกแกงออกจากถุงแล้วต้องระมัดระวังไม่ให้ใกล้เตา หรือโดน
แสงแดดโดยตรง เพราะอาจจะท าให้พริกแกงเสียรสชาติ หรือมีสีสันเปลี่ยนไปจากเดิม 
 

 
 

ภำพที่ 4.15  ผลิตภัณฑ์พริกแกงได้บรรจุใส่ถุงร้อนออกจ าหน่าย 
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และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 27 

ช่วงท่ี 2 ปี 2545-2553  
      บรรจุภัณฑ์ในช่วงปลายปี 2545  เริ่มน าบรรจุภัณฑ์แบบกระปุกมาใช้พร้อมติดสติ๊กเกอร์ โดย
น้องสาวของคุณรัตนา เกิงฝาก เป็นผู้ด าเนินการให้ การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะออกจ าหน่าย
เฉพาะงานเทศกาล งานวัด งานบุญต่างๆ (ภาพท่ี 4.16) 
   ข้อดีของกระปุกแบบมีหูหิ้ว สามารถปิดฝาและเก็บรักษาเข้าตู้ได้อย่างสะดวก สามารถน าไปเป็น
ของฝากตามงานเทศกาลต่างๆได้ เพราะกระปุกดูดีมีคุณภาพ รวมไปถึงยังสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ 
เพราะกระปุกป้องกันการซึมของน้ า และอากาศได้เป็นอย่างดี 
   ข้อเสียของกระปุกแบบมีหูหิ้ว ท าให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากกระปุกมีราคาแพงกว่าถุงร้อน และยัง
มีขนาดเล็ก 
 

 
 

ภำพที่ 4.16 บรรจุภัณฑ์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545   
 
ช่วงท่ี 3 ปี พ.ศ. 2554-2562 
ปี พ.ศ. 2554  
      เกิดวิกฤติน้ าท่วมครั้งใหญ่ ท าให้ต้องหยุดการผลิตพริกแกงประมาณ 3 เดือน ภายหลังจากน้ า
ท่วมการผลิตพริกแกงออกจ าหน่ายมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากมีพ้ืนที่เสียหายและผลมาจากการฟ้ืน
ตัวของพ่อค้าแม่ค้าทรัพย์สินพังเสียหายจากการเกิดน้ าท่วม 
 
ปี พ.ศ. 2562  
      ปัจจุบัน หลังจากที่โครงการของรัชกาลที่ 10 เข้าไปช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้น าถุงซิปล็อค
และกระปุก เข้าไปสนับสนุนเพ่ือให้ดูสวยงามและสามารถเก็บรักษาตัวคุณสมบัติของพริกแกงได้เป็น
อย่างดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

การที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น าถุงซิปล็อคเข้าไป
สนับสนุน เพราะต้องการเก็บรักษาคุณภาพของพริกแกง และสะดวกต่อการใช้งาน (ภาพท่ี 4.17)  



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 28 

กระปุกที่น าไปสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องการ
ให้กลุ่มสตรีพริกแกงแก้วทิพย์น าไปขายตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานวัด งานบุญ ออกบูทตาม
จังหวัด เพื่อความสะดวกสบาย ถือได้ได้ง่ายและยังสามารถเพ่ิมมูลค่าพริกแกงได้ (ภาพที่ 4.18) 
 

 
 

ภำพที่ 4.17 ถุงซิปล็อค 
 

 
 

ภำพที่ 4.18 กระปุกใส่พริกแกง 
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4.7 พัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ 
     จากการสัมภาษณ์พูดคุยจากกลุ่มสตรี ท าให้ทราบที่มาที่ไปของชื่อตราผลิตภัณฑ์ ชื่อตรา
ผลิตภัณฑ์ คือ ‘แก้วทิพย์’ กลุ่มสตรีได้อธิบายต่อว่า ค าว่า ‘แก้ว’ มาจาก ชื่อของอ าเภอ ‘อ าเภอลาด
หลุมแก้ว’  ส่วนค าว่า ‘ทิพย์’ มาจากสถานที่ผลิตคือวัดบ่อทองเป็นสถานที่แรกที่เริ่มผลิตพริกแกง 
และวัดเป็นทิพยวิมานของเหล่าเทวดา ดังนั้นทางกลุ่มจึงใช้ ค าว่า ‘ทิพย์’ เป็นชื่อของพริกแกง เมื่อ
รวมค าว่า ‘แก้ว’ และ ค าว่า ‘ทิพย์’ จึงได้ชื่อว่า ‘แก้วทิพย์’  
       ผู้วิจัย และ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าสอบถามป้ากลุ่มสตรีพริกแกง
เกี่ยวกับ แนวทางการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ พบว่าทางกลุ่มสตรีแก้วทิพย์อยากได้ตราผลิตภัณฑ์ที่
บอกส่วนผสมของพริกแกง ความอร่อยจัดจ้าน และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อพริกแกงโดยตรง 
เมื่อทราบวัตถุประสงค์ แล้วอาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช ได้ออกแบบทั้งหมด 4 รูปแบบ (ภาพที่ 4.19)
น ามาให้กลุ่มสตรีเลือก  

 

 
 

ภำพที่ 4.19 รูปแบบตราผลิตภัณฑ์ 
 

      หลังจากทางกลุ่มสตรีปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแบบตราผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 45-60 นาที ผล
การพิจารณา ตัดสินใจของกลุ่ม เลือกแบบที่ 4 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้แจ้งไปยังอาจารย์จุฑามาศ เถียร
เวช เพ่ือออกแบบ ตรายี่ห้อประกอบกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  แบบที่ 1 ถุงซิปล็อค และ
แบบที่ 2 กระปุก (ภาพที่ 4.20) 
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ภำพที่ 4.20 ตรายี่ห้อกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถุงซิปล็อค แบบที่ 1 และกระปุก แบบที่ 2  
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4.8 ผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงงำน 
 

1. สามารถพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน และสร้ำงตรำสินค้ำที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพำะของหมู่ 2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

2. สามารถเพิ่มรำยได้ของสมาชิกในกลุ่ม 5 % ต่อ เดือน  
     เงินที่ได้จากการท าพริกแกง 600 บาท/เดือน สามารถเพ่ิมเป็น 630 บาท/เดือน (ตารางที่ 
4.1) และมีแนวโน้มที่จะค่อยเพ่ิมการผลิตมากขึ้น เนื่องจากบรรุจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ทางกลุ่มสตรีจึงมี
ความตั้งใจที่จะน าพริกแกงใส่ถุงซิปล็อคและกระปุกไปขายตามงานเทศกาลและงานบุญที่วัดบ่อทอง 
 
ตารางที่ 4.1 เป้าหมายการเพ่ิมรายได้ของสมาชิกในกลุ่มร้อยละ 5 ต่อเดือน 
 

ผลิตภัณฑ์ รำยได้บรรจุภัณฑ์ (เดิม) รำยได้บรรจุภัณฑ์(ใหม่) เป้ำหมำย 
พริกแกงแก้วทิพย์ 600 บาท 630 บรรลุเป้าหมาย 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 
2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถ
อธิบายได้ดังนี้  

 5.1.1  สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการมีท้ังหมด 5 ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกท้ัง 5 ครัวเรือนได้เข้าร่วมตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งปิดโครงการ  

 5.1.2  สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตราฐานและสร้างตราสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
หมู่ 2 สมาชิกท้ัง 5 ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 5% (มีรายได้เพ่ิมข้ึน 30 บาท ต่อเดือน และมีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมข้ึน เพราะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและได้มาตรฐาน จึงท าให้กลุ่มสตรีจะน าพริกแกงไปขายตาม
งานวัดและบุญท่ีวัดบ่อทอง 

5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

ถึงแม้ว่าทางโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หมู่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จะประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ แต่ทว่าการรักษาคุณภาพอายุของพริกแกงให้มีความสด รสชาติ กลิ่น นั้นควรได้รับการ
พัฒนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้อาจารย์สาขา Food Sciences มาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
รักษาคุณภาพอายุของพริกแกง 
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ภำคผนวก 
 

ตัวอย่ำงถอดบทสัมภำษณ์ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภำคม 62 
ป้าติ๊ก :  ซื้อเครื่องจักรมา เครื่องจักรตัวเล็ก 
  อาจารย์เบลล์ : เครื่องจักรตัวเล็กยังอยู่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก : ไม่อยู่แล้ว ให้คนอ่ืนยืมไปแล้ว ให้หน้าไม้ไป 
ป้าจุก : ถ้าอยู่ก็ไม่มีที่จะเก็บ 
ป้าติ๊ก : ให้หน้าไม้เขายืมไป 
แนน :  และหลังจากนั้นประมาณเดือนกันยาปี 43 จะมีของการเคหะฯ ให้เงินสนับสนุนมา 25,000 
มาซื้อเครื่องตัวใหญ่ แล้วทีนี้หนูอยากจะทราบว่าคุณป้าเริ่มมีการท าแพ็คเกจที่ออกงานขายที่เป็น
กระปุกและท าฉลากตอนไหนคะ 
ป้าติ๊ก :  ท าๆ ก็คือให้น้องสาวท าให้ เป็นสติกเกอร์อะไรอย่างนี้คะ มาติดกับกระปุก กระปุกเล็ก ๆ นะ
คะ และบางทีก็เป็นหิ้วขายตอนปีใหม่ ปริมาณก็ประมาณครึ่งกิโล บางทีก็ 4 ขีด เราบวกของกระปุก
ด้วยคะ ขายตอนช่วงปีใหม่ 
 อาจารย์เบลล์ : ตอนนั้นใช้งบที่ไหนคะ ที่เราซื้อแพ็คเกจที่เป็นกระปุก 
ป้าติ๊ก :  อ๋อก็คือ ที่เราหัก 10% ไงที่บอกคะ แต่ปกติท่ีเราท าได้เท่าไร หักต้นทุนออก และก็ก าไร พอ
ต้นทุนหักออก แล้วก็เหลือเป็นก าไรใช่ไหมคะ เป็นก าไรแล้วเราก็หัก 10% เข้ากลุ่มก่อนแล้วเหลือ
จากนั้นก็เอามาบริหาร ได้คนละเท่าไรก็เอามาให้กันคะ แต่เราจะหักเป็นค่าน้ า ค่าไฟ เมื่อก่อนเราท า
อยู่ที่วัด ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเครื่องจักรบางทีต้องมีช ารุด มีซ่อมมีอะไรหัก 10% 
 อาจารย์เบลล์ : หัก 10% ทุกๆ ครั้งที่ท าขาย 
ป้าติ๊ก : 10% ของก าไรนะคะ 
อาจารย์เบลล์ :  10% ของก าไร สมมุติว่าขายได้ก าไรมา 1,000 บาท 10% ก็คือ 100 บาท 100 
บาทต่อครั้ง เราจะมา maintenance ทุกอย่างเลยค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบ ารุงรักษา รวมทั้งซื้อแพ็คเกจจิ้ง 
ตอนนั้นเริ่มท าตอนปีอะไรคะ ตอนคุณป้าอายุเท่าไร เริ่มท าเป็นแพ็ตเกจจิ้งสวยๆ 
ป้าติ๊ก :  จะมีเคส อย่างเช่น มีจังหวัดเคลื่อนที่ เราท าไปเป็นงาน ๆ ไปคะ เราก็ซื้อมาเราก็มาขาย
กันเอง พวกในอ าเภอมางานใช่ไหมคะ สมมุติมีงานจังหวัดเคลื่อนที่คะ 
 อาจารย์เบลล์ : อ๋อ ถ้ามีงานจังหวัดเคลื่อนที่ อ๋อ อันนี้คือจุดเริ่มต้น ต้องมีงานตัวนี้ถึงจะท าขายได้ใช่
ไหมคะ 
ป้าติ๊ก :  แต่ปกติพอเราขาย พอเราขายได้นะคะ ส่วนใหญ่พอเราขาย พอเราท ามาเหลือนิดเดียว ส่วน
ใหญ่จะมีออเดอร์ไปแทบจะหมดแล้วคะ ของนะคะ เพราะเมื่อก่อนเราท าแทบทุกสัปดาห์เลย 
 อาจารย์เบลล์ : ท าทุกสัปดาห์ 
ป้าติ๊ก : เดือนนึงก็ 4 ครั้ง เมื่อก่อนเราท านะ 100 โล 
 อาจารย์เบลล์ : ป้าติ๊กพอรู้ไหม พอเริ่มที่ท ามาเป็นกระปุก ตอนแรกท าเป็นถุงพลาสติก  
ป้าติ๊ก :  กระปุกมันน้อยแค่โชว์ แต่ส่วนใหญ่ ตอนหลังก็ใส่เป็นประมาณ นึกออกไหมเป็นกระปุกแบบมี
หูหิ้วแล้วเราก็ติดสติกเกอร์ ว่าพริกแกงแก้วทิพย์ แล้วก็มีเบอร์โทร 
 อาจารย์เบลล์ : อันนี้ก็สวยนะ 
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ป้าติ๊ก : สวย แต่บางทีต้นทุนก็ใบหลายตังค์อยู่ 
 อาจารย์เบลล์ : เอาไหม มันเป็นเงินโครงการเดี๋ยวหนูลองไปดูมาให้ 
ป้าติ๊ก :  อันนั้นเราก็แบ่งเป็นหูหิ้ว เวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดฝาได้แล้วเข้าตู้เลย อย่างงั้นนะ อย่างนั้นเราจะ
เอาไปขายตอนปีใหม่ บางคนเขาสั่ง เราก็ส่งไป ก็เป็นกระปุกเหมือนกับกระปุกเฉาก๊วยลักษณะนั้น 
 อาจารย์เบลล์ : ก าลังคิดอยู่ว่า 
ป้าติ๊ก :  แต่เอาไม่ได้ใหญ่มาก เอาประมาณบรรจุได้ บางทีไม่ถึง 500 กรัม อาจจะ 400 กรัม เราก็ขาย
ปริมาณเท่ากับ 500 กรัมประมาณนี้ เราบวกต้นค่ากล่องค่ากระปุกเราด้วย ตอนขายบางทีก็เอาไปเป็น
ของฝากปีใหม่ 
 อาจารย์เบลล์ : ตอนนั้นกระปุกราคาประมาณเท่าไรคะต้นทุน เขียนด้วยนะต้นทุนราคาเท่าไร 
ป้านาง : นานแหละ จ าไม่ได้ 
ป้าติ๊ก :  จ าไม่ได้ เราก็ไปซื้อที่โลตัส ไปโลตัสเราก็ซื้อมาเป็นแพ็ค ๆ  แพ็คอย่างนี้ตกก็ประมาณ 5-6 
บาทเนอะพ่ีนาง 
 อาจารย์เบลล์ : ใบนึงราคา 5-6 บาทแล้วเราก็บวกเข้าไปใช่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก : เราก็ใส่ไม่ต้องเต็มนั่นเราแค่บรรจุ แล้วเราก็มีติดโบว์ติดอะไรให้เข้ากับเทศกาลปีใหม่ 
อาจารย์เบลล์ :  แต่ตอนเริ่ม เริ่มประมาณช่วงไหนคะ เพราะหนูจะต้องเขียนทามไลน์มาให้คุณป้า พอ
จ าได้ไหม หนูจะท าเป็นช่วงเวลาให้ เริ่มท า 
ป้าติ๊ก : ท าอะไรคะ 
  อาจารย์เบลล์ : กระปุกนี่แหละคะ 
ป้าติ๊ก :  ท าใส่กระปุกก็ เรานึกเองไงพอตอนจะปีใหม่ เริ่มท า พอช่วงปี 53 เราก็ใกล้ ๆ เราก็จะใกล้ปี
ใหม่ก็ท าแล้วนะ สมมุติว่าก่อนปีใหม่สัก 2 สัปดาห์เราก็จะเริ่มท าแหละ แล้วก็จะมีคนสั่ง เอาไหม ๆ 
เขาก็บอกเอา บางทีเราก็เอาไปให้ คือพวกสมาชิกเราบางทีก็เอาไปฝากญาติ เราก็เอาแบบนั้นไปมาดู
ว่า ดีกว่าใส่ถุงใช่ไหมคะ เพราะว่ามันเข้ากับเทศกาล 
 อาจารย์เบลล์ : แล้วตอนนี้ไม่ท าแล้วเพราะอะไรคะ 
ป้าติ๊ก : เพราะตอนนี้เหรอ ตอนนี้ไม่ได้ท าเพราะขี้เกียจ คนน้อย 
ป้านาง : สมาชิกน้อย 
 อาจารย์เบลล์ : สมาชิกน้อยลงก็เลยไม่ได้ท า แต่ถ้า ตายไปด้วย มีเสียชีวิต 
ป้าติ๊ก : เสียชีวิตไปหลายราย 
 อาจารย์เบลล์ : ก็ตามรุ่น แต่คุณป้ายังไม่เกษียร คุณป้ายังจะอยู่กับงานเราไปอีกนาน อีกนานเลย 
ป้านาง : นานแค่ไหนไม่รู้ อยู่ที่สังขาร 
 อาจารย์เบลล์ : ก็ตัวนี้ที่หนูสงสัยพอได้ไหม 
ป้าติ๊ก : สงสัยอะไรคะ 
 อาจารย์เบลล์ : ถ้าเขาสงสัยเขาก็จะถาม 
แนน : ราคาขายตัวที่เป็นกระปุกราคาขายตอนปีใหม่เท่าไรคะ  
ป้านาง : ตอนนั้นร้อยเดียว  
ป้าติ๊ก :  ก็เท่ากับปริมาณเราที่ขายครึ่งกิโลนี่แหละ แต่เราบวกค่ากล่องไปด้วย เราก็ใส่ไม่ได้เต็ม ปกติ
ครึ่งกิโลมัน 500 กรัมใช่ไหมคะ เราก็อาจจะใส่ไปประมาณแค่ขอบมันอาจจะ 400 กรัมเราก็หักไป
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เสร็จอะไรแบบนี้ เราก็ถัวกันไง บางทีในกระปุกเล็ก ๆ เราก็ใส่ไม่ถึงขีด บางทีในกระปุกเราอย่าง 1 กิโล
ใช่ไหมคะ 1 กิโลเราก็อาจขายได้ 11 เราก็ใส่ได้ 11 กระปุก เนอะจุกเนอะ 11 กระปุก 12 กระปุก เรา
ก็ขายเท่ากับปริมาณท่ีขายเท่ากับขายต้นทุน เพราะบางทีที่ใส่กระปุกแล้ว 
แอป : ยอดการขายเพ่ิมข้ึนไหมคะ 
ป้าติ๊ก :  ยอดการขาย ยอดการขายช่วงปีใหม่เราก็จะขาย ปกติเราขายดีอยู่แล้วเมื่อก่อนนะ แล้วพอ
ตอนหลังเรามากระทบน้ าท่วมตอนปี 54 เพราะว่าลูกค้าเราจากที่เป็นร้านค้าเขาที่สั่งคะ ร้านค้านี่เราก็
ลดไป 2-3 เจ้า เขาก็สั่งเราทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 โล 3 เจ้าก็หมดไปตั้ง 30 แล้ว 
อาจารย์เบลล์ : ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นร้านค้าที่ท าค้าขาย อาหารตามสั่งซึ่งจะต้องใช้พริกแกงเป็น
ส่วนประกอบ คราวนี้พอร้านค้าปิด ปริมาณในการจะส่งไปเนี่ย ลูกค้าเราก็ลดลงเพราะ หมายถึงลูกค้า
ป้าเนี่ยลดลงเพราะร้านปิด 
ป้าจุก : อย่างที่ของเรานี่ลดลง เพราะว่าลูกค้าเขาไปซื้อที่อ่ืนที่ถูกกว่า 
 อาจารย์เบลล์ : ถูกกว่า มันก็มีบางร้านที่เปลี่ยนเจ้าจากไม่ซื้อของคุณป้าไปซื้อที่อ่ืนเพราะเขาบอกว่า
มันถูกกว่า 
ป้านาง : เขาบอกว่ามันถูกกว่า กิโลไม่ถึงร้อย 
ป้าติ๊ก :  แต่ส่วนใหญ่มีแต่พ่ีหวังเนอะ แต่ของเจ้าแตนก็ขาย ถ้าเอาที่อ่ืนเขาขายไม่ได้ต้องเอาตรงนี้เจ้า
เดียว แม่ค้าขายของช า แม่ค้ารถเร่คะเขาไปทั่ว 
ป้านาง : เพราะชาวบ้านทางบ่อเงินเขาบอกว่ากินติดแล้ว  
 อาจารย์เบลล์ : ชาวบ้านบ่อเงินก็แสดงว่า 
ป้าติ๊ก : บ่อเงินบ่อเราด้วย บ่อทอง เขาก็เคยกิน 
อาจารย์เบลล์ :  แต่รสชาติที่หนูเคยกิน หนูขอพูดเนอะ เหมาะกับคนที่พวกกินรสจัดจะชอบ 
เพราะว่ามันโดดเลย แต่ว่ากินแล้วแบบมันใช่เลย แต่คือถ้าเผื่อบางที่เขาจะกินแบบรสไม่จัดมาก บางที
กินใส่น้ าตาลเยอะมากเลย กินก็ไม่อร่อยไง มันก็ไม่ได้เผ็ด พริกแกงก็ไม่ได้หอม แต่ที่นี่ เดี๋ยววันหลังถ้า
เผื่อมาหนูลองซื้อไปกิน 
ป้าติ๊ก :  ถ้าวันหลังมาใหม่เดี๋ยวจะท าแบบส าเร็จเลย  มาทานข้าวตรงนี้ อาจจะผัดพริกถั่วอะไรให้กิน
อย่างนี้ 
 อาจารย์เบลล์ : อ่อ อร่อยๆ 
ป้าติ๊ก : พริกถ่ัวใส่หมูให้ทานมื้อกลางวัน อะไรประมาณนี้ 
 อาจารย์เบลล์ : เดี๋ยวมีงบให้คะ เพราะว่าเดี๋ยวอธิการลงมาเดี๋ยวไปกวนป้าไม่ได้ เดี๋ยวมีงบให้ 
ป้านาง : กับข้าวมื้อนึงไม่มีปัญหา 
ป้าติ๊ก : ก็ไม่ต้องบอกเขาไง จะไปบอกเขาท าไม 
อาจารย์เบลล์ :  เดี๋ยวเผื่อเขาแบบว่า บางทีอธิการเขามีเทคนิคไปการถาม แกก็จะซอกแซกๆ แกได้
ข้อมูลเชิงลึก เดี๋ยวนักศึกษาหนู ไม่ได ้เดี๋ยวหนูมีงบมาให้ ไม่อยากกวนคุณป้า เพราะแกนโยบายแก
ห้ามรบกวนชาวบ้านโดยเด็ดขาด แล้วมีอะไรอีกไหมลูก ก าลังนึกอยู่ 
ป้าติ๊ก : เดี๋ยวตอนนั้นในตอนที่ได้งบนี่ยังพูดไม่หมดเลยนะ ว่างบมาจากไหน ใช่ไหมตอนแรก กสส.ให้
มา 5,000 จ าได้แม่นเลย แล้วก็สมาชิกเรา เราก็ร่วมลงขันกันคนละ 500 บาท ก็ได้เงินมาประมาณ 
10,000 บาท แล้วก็ซ้ือตัวนั้นประมาณ 8,000 กว่าบาท 
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อาจารย์เบลล์ :  ก็คือ ตอนแรกได้มาประมาณ 15,000 ถูกไหมคะ ที่รวมทั้งหมดทั้งกอและที่เราเก็บ 
15,000 บาท และก็ซื้อเครื่อง 8,000  และก็จะมีเงินที่เหลือเหลือลงทุนใช่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก :  ลงทุสใช่ รุ่นนั้นคะ และหลังจากนั้นก็ได้ของการเคหะฯ 25,000 นอกจากได้ซื้อเครื่อง ก็ท า
น้ ายาล้างจานด้วยนะ รวมอยู่ในนั้น เขาก็จะตามลงมาแล้วก็ประชาสงเคราะห์เนอะที่เราไป 
ประชาสงเคราะห์ช่วย แล้วก็รวมไปในกลุ่มเราคะ 10 คน แต่ตัวนั้นเขาก็ให้มาเป็นเงินก็เอามาบริหาร
ในกลุ่ม ประชาสงเคราะห์ แล้วก็เทศบาลก็ให้การสนับสนุนบ้าง ที่ท าดอกไม้จันทน์ กะอะไรตอนหลังก็
ได้เลิกล้มไป ดอกไม้จันทน์คะ 
อาจารย์เบลล์ :  ตอนนั้นคุณป้าไม่ได้ท าน้ าพริกอย่างเดียว เขาท ากิจกรรมอย่างอ่ืนด้วย เขาท า
ดอกไม้จันทน์ด้วย ท าอะไรด้วย น้ ายาล้างจาน 
ป้าติ๊ก : พอตอนหลัง 
ป้านาง : ตอนนั้นไฟยังแรง 
ป้าติ๊ก :  ตอนนั้นก็เอาเด็กนักเรียนขอๆเด็กนักเรียนมาก็เอาใส่ขวดให้เด็กไปเด็กเขาชอบ ก็มาดู แล้วก็มี
คนมาดูงานอยู่ประจ าไง ก็มา มันมีรูป มีสมุดเยี่ยม มีอะไรไง มันหายไปพร้อมกับน้ าท่วม เพราะน้ า
ท่วมไม่ได้อยู่นี่ น้ าท่วมพาแม่พาเข้ากรุงเทพ และก็ฝากของไว้ที่วัด แต่ว่าเราเอาไว้สูงแล้วนะ แต่มันก็
ไปหมด น้ าสูงมาก 
ป้านาง : ไม่ถึง ถึงนิแถว ๆ นี้ใกล้หิ้ง 
ป้าติ๊ก :  แถวนี้แหละ ใกล้หิ้ง แต่ตอนนั้นไม่ได้ท าอยู่นี่นะคะ ท าที่วัด พอที่วัดมีงานศพ งานอะไรแบบนี้ 
คนของก็ขายได้เยอะ 
ป้าจุก : ตอนปีที่น้ ามา ตอนนั้นท าน้ าพริกได้ยังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงเลย เสร็จยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย 
ป้าติ๊ก :  ปี 54 ไม่งั้นเราเสียหาย ถ้าเรายังไม่ได้ท าวันนั้นเราเสียหายหลายพันเลย เพราะว่าเมื่อตอนปี 
54 ตอนเช้าเราท าแบบนี้ ตอนเย็น บ่ายมาเรากลับมาน้ ามา เราท าเสร็จแล้ว ดีนะเราได้ท าไปแล้วส่ง
เขาไปบ้างแล้ว  
ป้าจุก : 5 โมงเช้าน้ านี่มาแล้ว 
ป้าติ๊ก : แต่เอ ตอนนั้นเราส่งแตนไปแล้วเนอะ 
ป้าจุก : ส่งไปแล้ว แล้วเราเก็บไว้กินที่วัดบ้าง ดีนะเดชะบุญที่ได้ไปอยู่ที่วัดด้วย  
ป้าติ๊ก :  แล้วก็โทรบอกว่ามีพริกแกงอยู่ที่บ้านให้เอาไปที่วัดให้หมด ว่าได้ท าบุญแล้วได้เอาไปหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ เหลือประมาณสัก 10 กว่าโลมั้งนะ ก่อนที่ขายจนจะถึงเวลาก่อนท าอีกงวดนึงคะ ก็บอกว่าเหลือ
เอาไปไว้ที่วัด เพราะว่าวัดเขาเป็นศูนย์กลางของการเป็นโรงครัว ที่ศาลาใหญ่ ก็บอกว่าเราเอามาท าบุญ
ไป โห ถ้าไม่อย่างนั้นเราเสียหายย่อยยับหลายพันเลยนะต้นทุน ถ้าไม่ได้ท า ต้นทุนตอนนั้นท าเยอะ 
ต้นทุนทีนึงก็ 5-6 พัน นี่เราท าแค่ประมาณส่วนเดียวเนอะพ่ีนาง ตอนนี้ 
 อาจารย์เบลล์ : ส่วนเดียว ต้นทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไรคะตอนนี้ ครั้งนั้นอยู่ที่ประมาณ 5000  
ป้าติ๊ก : ตอนนั้นอาจจะถึง 6000 ได้มั้ง ตอนนั้นของมันราคา 
 อาจารย์เบลล์ : ของมันราคาเทียบกันไม่ได้ 
ป้าติ๊ก : ของมันราคาต่างกัน 
ป้าจุก : เทียบกันไม่ได้เลย หัวหอม กระเทียมเทียบกันไม่ได้ 
 อาจารย์เบลล์ : ท าน้อย ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน 
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ป้าติ๊ก :  เมื่อก่อนเราท า อย่างไม่ท าเลย ไม่ท าเลยก็ 80 โล 100 โลยังเคยท าเลย  
อาจารย์เบลล์ : ตอนนั้นทุกอาทิตย์ 
ป้านาง : ตอนนี้เหลือเดือนละครั้ง 
ป้าติ๊ก : ตอนนี้เบ็ดเสร็จก็ประมาณ 40 โล 50 โล ปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังห่างขึ้นแต่ก็ยังท าอยู่ 
ป้านาง : จะเลิกเลยก็ คนก็ยังไม่เลิก 
 อาจารย์เบลล์ : คนเขาถาม 
ป้าติ๊ก : แล้วเราก็กินด้วยไง เสาร์อาทิตย์นี้เหรอ 
ป้านาง : ท าน้ ายาท าแกง 
ป้าติ๊ก : งานบ้านเจ้าบกเหรอ 
 อาจารย์เบลล์ : มีการท างานด้วยเหรอคะ 
ป้านาง : ตอนเขามีงาน ท าน้ ายางานบวชงานศพเขาใช้พริกแกงเราไปท าน้ ายาได้ 
 อาจารย์เบลล์ : วันเสาร์เหรอคะ ตอนกี่โมงเหรอคะ 
ป้าติ๊ก : ไม่รู้คะ แม่ครัวเขาท าอะไรบ้างเราไม่รู้ 
 อาจารย์เบลล์ : อ๋อ จะไปถ่ายรูป 
ป้าติ๊ก : อ่อ ถ่ายรูปอะไรคะ 
 อาจารย์เบลล์ : ท าน้ ายาโดยใช้น้ าพริกของคุณป้า หนูขออนุญาตกินนะคะ 
ป้าจุก : ต้องอาทิตย์นู้นแหละ 
ป้าติ๊ก : ได้เลย ได้เลยค่ะ แต่มันไม่เปรี้ยวนะ 2 ลูกเองนะคะเนี่ย เขียวใหญ่ 2 ลูกเอง ไม่เปรี้ยวหรอก
เนอะ 
 อาจารย์เบลล์ : ที่นี่เป็นผลผลิตครัวเรือน ไม่ได้ท าขาย 
ป้าติ๊ก :  ป้าไม่ได้ท าขาย พี่นางเขารีบปอกเลย เขาบอกว่าอาจารย์เมื่อวานเขาไปหาหมอไม่สบายไม่
ต้องกังวล เขาบอกว่าปอกมะม่วงดีกว่า แตงโมไม่ปอก ปอกมะม่วงดีกว่า ท้อง ๆ นี่กินเปรี้ยว ๆ ดี ก็
เลยบอกแหมรู้ดี ไม่ท้องก็กินได้นะลูก 
อาจารย์เบลล์ :  เพราะว่ามันจะกินถี่ กินทีเดียวเยอะ ๆ มันไม่ย่อย มันจะกิน ค่อยๆทยอยกินคะ 
ขอบคุณมากเลยมากเลยคะอุตส่าห์ปอกไว้ให้ 
แนน : เดี๋ยวนี้มะม่วงมีแต่ลูกเล็ก ๆ หนูเห็นขายตามร้านขาย 
ป้าติ๊ก : มันไม่โต 
   อาจารย์เบลล์ : อันนี้ใส่ปุ๋ย 
ป้าจุก : เปล่ามะม่วงมันไม่โต 
ป้านาง : ธรรมดาลูกนึงเกือบโลนะ พันธุ์นี้ ลูกใหญ่มาก แต่ปีนี้ยังไงไม่รู้ มันเล็กลง 
ป้าติ๊ก : ทุกที่ใหญ่ 
ป้าจุก : มะม่วงออกไม่ดีด้วย 
ป้าติ๊ก : มะม่วงออกน้อยปีนี้ 
อาจารย์เบลล์ :  เหมือนที่อาจารย์จานนท์ว่าคราวนั้นดอกร่วงหมด มีอะไรถามป้าอีก ถ้าไม่งั้นครูจะ
ขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะ 
ป้าติ๊ก : เอารายชื่อสมาชิกกลุ่มไปเลยไหม 
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 แนน : ที่อยู่ในแผ่นพับใช่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก : บางอันไม่ได้มีแล้วนะ แผ่นพับอยู่ไหน จะขีดให้ใหม่ 
 อาจารย์เบลล์ : อ๋อ อยู่ในนี้เลยคะ อยู่ในมือถือทุกอย่าง 
ป้าติ๊ก : เดี๋ยวเพ่ิม เพิ่มใหม่ 
 อาจารย์เบลล์ : อะลูกกินลูก ป้าเขาจะได้ชื่นใจ 
ป้าติ๊ก : ของไม่ได้ซื้อได้หา 
 อาจารย์เบลล์ : แม่หนูเหมือนกันเนอะ กินๆ แกจะชื่นใจเพราะมีคนมากินของแก 
ป้าติ๊ก :  ไม่กินโกรธนะ ไม่กินไม่ให้ข้อมูลนะ แผ่นพับอันนี้ยังคงเหลือ แผ่นพับตอนนั้นแหละ นี่ยังเหลือ 
นี่ยังเหลือ 
ป้านาง : คนที่เหลือขีดไว้ คนที่ตายบวกไป 
ป้าติ๊ก :  นี่ ๆ นอกนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะ ละสังขารบ้าง เลี้ยงหลานบ้าง เดี๋ยวเพ่ิมใหม่ ก าลังจะเพ่ิมคนที่
อยู่ เพิ่มสุภาวดี ยุทดร, ประภา ชุมเย็น เพราะกลุ่มอย่างน้อยมันต้องเกิน 5 ไง แจ๋วชื่ออะไร 
ป้านาง : สมลักษณ์ 
ป้าติ๊ก : สมลักษณ์ ยุทดร ตกลงได้ 1 2 3 4 5 6 พอไหมคะอาจารย์ 
 อาจารย์เบลล์ : พอคะ 
ป้าติ๊ก : 1 2 3 4 5 6 ก็เอาพ่ีนางเป็นประธาน จุกเป็นประชาสัมพันธ์ 
ป้านาง : จุกเป็นประชาสัมพันธ์อีกแล้วเหรอ 
ป้าติ๊ก : จุกก็เป็นประชาสมพันธ์เก่าอยู่แล้วไง 
พ่ีจุก : เป็นหลายต าแหน่งแล้ว เมื่อก่อนเป็นประชาบ้างอะไรบ้าง 
ป้าติ๊ก : เอาสุเป็นเลขาไป 
ป้าจุก : เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้ตรงนี้ไง 
ป้าติ๊ก : เหรัญญิก เหเอาใคร  
ป้านาง : เหเอาใครก็แกไง  
ป้าติ๊ก :  ไม่ได้ติ๊กไปเป็นประธานแล้วไง เอาใคร ก็มีพ่ีภากับแจ๋ว เอาพ่ีภา แล้วนอกนั้นเป็นกรรมการ 
แล้วก็ท าใหม่ แล้วก็ท าแผ่นพับใหม่ เดี๋ยวว่างจะท าใหม่นี่ยังไม่ได้ท า มีแต่เก่า 
อาจารย์เบลล์ :  ท าไหมเดี๋ยวหนูจะท าให้ ท าไหมคะท าให้ได้ท าแผ่นพับ เอาชื่อแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูล เดี๋ยว
หนูดิวซ์กับเด็ก ๆ และเดี๋ยวดูกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวท าให้สวย ๆเลย เดี๋ยวหนูท า ป้าเขาเรื่องขอ
แผ่นพับด้วยนะ เขียนไป มีเรื่องแพ็คเกจจิ้ง เรื่องตราเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวท าแผ่นพับอีกทีนึง 
ป้าติ๊ก :  แผ่นพับก็คงเอาพริกแกง เอานั่นแล้วเอาสติกเกอร์นั้นมาใส่ดีไหมคะ เอาสติกเกอร์ตรงถุงมาใส่
ตรงแก้วทิพย์ตรงข้างหน้านี้ แล้วนอกนั้นก็คงแบบนี้ แล้วนอกนั้นกรรมการประกอบด้วย นี่ไง
หน่วยงานที่เรามีก็พัฒนาชุมชน การเคหะฯ ประชาสงเคราะห์ ตอนนั้นก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้า
มาช่วยอยู่นะ 
ป้านาง : ตอนนั้นมันหลายฝ่ายไง เขามาดูงานอยู่เรื่อย ๆ มาเยี่ยม 
ป้าติ๊ก :  แล้วก็ท าขนมอะไรกันด้วยนะ มาท าขนมอยู่ 90 วัน โอ้โหหลวมตัว แต่เขาก็ให้นะ ท าขนม 
ขนมไทยๆ เขาให้ค่ารถนะ วันละ 50  
 อาจารย์เบลล์ : เราต้องไปท าที่ไหนคะ 
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ป้าติ๊ก : ที่วัดไงคะ 
 อาจารย์เบลล์ : อ่อ วัดเป็นศูนย์กลางเลยเนอะ 
ป้าติ๊ก : 90 วัน วันแรกเราไม่รู้เนอะ 
ป้าจุก : ลงสมัครไปแล้ว ท า 3 เดือน ทนไปท า ต้องท าทุกวันไง 
ป้าติ๊ก :  แต่รู้สึกเราหยุดเสาร์อาทิตย์มั้งเนอะ แล้วมันก็ยาวไป เวลาเราท าขนมบ้างอย่างก็ พอท าเสร็จ
แล้วถ้าทันพระฉัตรเพลเราก็ได้เอาไปท าบุญด้วย แต่บางอย่างต้องวันรุ่งขึ้นเราก็ถวายวันรุ่งขึ้น พวก
กาแฟก็อาหารกลางวัน อาจารย์ที่วัดเขาให้มา เราก็ใส่ถุงไปทานด้วยกันบ้าง แล้วบางทีเราก็รวมกัน ครู
ฝนเนอะ เขามาอยู่ตรงเรา เราดูแลเขาดีเนอะ แหมเด็กเพ่ิงจบมาใหม่ ๆ เนอะเขาก็เหมือนลูกเหมือน
หลานเราเนอะ เราก็ดูแลดี 
ป้าจุก : แล้วก็เรียนจบการท าขนมมาไง เขาก็มาสอน 
ป้าติ๊ก : เขาก็มาสอน ท าได้หลายอย่างเลยนะ ทองม้วนเราก็ท า ปุยฝ้าย 
 อาจารย์เบลล์ : แต่สุดท้ายก็มาจบที่น้ าพริก 
ป้าติ๊ก : น้ าพริกเราท าอยู่แล้ว 
อาจารย์เบลล์ :  แต่อย่างนี้คือท า แสดงว่าได้องค์ความรู้เยอะนะ จะว่าไปแล้วจะต้องเขียนเพ่ิมในเรื่อง
ของความสามารถในการท า ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จันทน์ ไม่ว่าจะเป็นการท าขนม อะไรอีกเยอะแยะเลย
เนี่ย ที่สอนเขาท าน้ ายาล้างจานอีก 
  แนน : อันนี้คือ เป็นเรียนรู้เป็นการฝึกท าใช่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก : เรียนรู้และฝึกท าเลย 
แนน : แล้วยังไม่ได้มีการขายด้วยไหมคะ 
ป้านาง : ขาย เราก็มีขายบ้างเหมือนกัน 
ป้าติ๊ก : แต่ปกติฝึกท า เราก็ขาย 
ป้านาง : แต่ว่าไปไม่รอดไง ท าขนมเราไปไม่รอด 
ป้าติ๊ก : ขนมมันต้องมีคนว่างด้วยไง บางทีพ่ีเขาก็ไม่ค่อยว่าง 
ป้านาง : ตอนนั้นท านา ท านากันทั้งนั้นด้วยซ้ า 
ป้าติ๊ก : โอโห ตอนนั้นปีใหม่ที่ขายทองม้วน  
พ่ีจุก : ไม่ทันเลย หน้าด าหน้าแดง 
ป้าติ๊ก : ท าทองม้วน ท าดอกจอก 
ป้านาง : คนสั่งท าไม่ทัน 2-3 ปีแรกนะ ไปท าไปเราไม่ไหวแหละเหนื่อย 
อาจารย์เบลล์ :  หนูๆ เขียนนิดนึงประวัติพ้ืนเพของคุณป้าส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร ท านา ท า
สวน สวนนี่เราปลูกอะไรบ้างคะ 
ป้าติ๊ก : ปลูกมะม่วง กล้วย ขนุน 
 อาจารย์เบลล์ : หนูอยากรู้ว่าส้มนี่มีพ้ืนที่ให้ปลูกบ้างไหมคะ 
ป้านาง : ไม่ได้ ถ้าจะปลูกต้องปลูกนู้น 
 อาจารย์เบลล์ : มันไม่ข้ึนใช่ไหมคะ  
ป้านาง : ล าลูกกานู้นคลอง 7 
 อาจารย์เบลล์ : เพราะว่าหนูเห็นล าลูกกาต้นส้มเยอะ 
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ป้าติ๊ก : ที่บ้านน้องชายก าลังเอาขนุนมา 5-6 ต้น 
ป้านาง : บ้านเราขนุนเยอะ ปลูกขนุนได้ 
ป้าจุก :  เห็นลูกชายเขาบอกว่ามีเยอะเลย เขาให้ลูกชายขับไปเอาที่สวน เอามาให้กระทรวงพัฒนา
สังคมท่ีปทุมฯ 
ป้าติ๊ก :  ครูฝนเราดูแลดีเนอะ ไปอยู่บ่อเงินร้องไห้มาเลย ท าอะไรไม่สุด ท าอะไรไม่สุดพูดภาษามอญ
นะ ร้องไห้ว่าท ายังไงเอมาหาเราเนอะ ครูเหมือนเด็ก ๆ เราดูแลเหมือนลูกเหมือนหลาน อยู่บ่อเงินเขา
เคี่ยว  
ป้านาง : ไปเจอคนเคี่ยว  
ป้าติ๊ก :  ตรงเราสั่งให้ท าอะไรก็ท าให้หมดเลย ร้องมา มาท าน้ าพริกอยู่เนอะ ร้องไห้มาหาเหมือนหยั่ง
กับลูกร้องไห้มาหาแม่ ก็ถามพ่ีสุเป็นอะไร เขาบอกร้องไห้ ไม่เหมือนอยู่ตรงนี้เลยป้าตรงนู้น ตรงเรา
บอกอะไรขอให้บอกมาเถอะเดี๋ยวจัดให้ แต่จัดให้เขาก็มีตังค์ให้นะ 
ป้านาง : เอามะพร้าว จะเอาใบตอง จะเอาข้างเหนียว เตรียมให้หมด จัดไว้ให้หมด 
ป้าติ๊ก :  แต่ส่วนใหญ่พอท าแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่ม ท าแล้วก็แบ่งกัน แบ่งเท่าๆ เอากลับบ้านเอากลับไปกิน 
ส่วนหนึ่งก็เอาถวายพระ ถ้าของวันนี้ท าเสร็จก่อนเพลก็ถวายพระ ของบางอย่างเก็บไว้ได้ก็ถวาย
วันรุ่งขึ้น บ้างอย่างมันไม่ทันไง 
ป้าจุก : เป็นมาราธอนเลยตอนนั้น 
ป้านาง : 90 วัน 90 อย่าง 
  อาจารย์เบลล์ : ถึงว่าออกมาหลายต าแหน่ง  
พ่ีจุก : ตอนนี้ไม่มีเวลาให้เลย 
ป้าติ๊ก : ตอนนั้นเสร็จแล้วมีของขวัญให้เนอะ ร้องไห้กันงมนะ ตอนจะกลับ 
อาจารย์เบลล์ :  หนูขออีกนิดนึงได้ไหมคะ เรื่องแพ็คเกจจิ้งที่มันค่อย ๆการพัฒนาแล้วมันก็ดรอปลง
ช่วงน้ าท่วมไม่ได้ท าแล้ว และหลังจากก็มาใส่เป็นถุงพลาสติกธรรมดาใช่ไหมคะ และคราวนี้ถ้าเผื่อทีม
ของ มหาลัยเราเนี่ยเข้ามาดูแพ็คเกจจิ้ง เครื่องตรา เรื่องอะไรให้ คุณป้าคิดว่ามันจะเพ่ิมรายได้ ได้ไหม
คะ หรือว่ามันจะเป็นการสร้าง การรับรู้  
พ่ีนาง : อยู่ที่คนกิน 
ป้าติ๊ก :  ก็เพ่ิมได้ แพ็คกิ้งเรานั่นดีอยู่ เดี๋ยวต่อไปเราคงต้องเอาไปขายที่วัดบ้างนะ พอเราแพ็คก้ิงใหม่
มา เผื่อคนจะสนใจ 
พ่ีจุก : ส่วนมากเราไม่ค่อยได้ขาย เราไม่ค่อยได้เจอคน 
อาจารย์เบลล์ :  หนูอยากจะให้เป็นคนสาว ๆ เขามีรายได้เพ่ิม หมายถึงหลานป้า ถ้าเผื่อ หนูก็มองว่า
ป้าน่าจะอยู่ตัวแล้วไม่ได้เหนื่อยมาก ท าแล้วสนุก คือคนกินเขาอยากกินก็ท าให้ใช่ไหมคะ แต่คราวนี้ก็
ลองดูว่าถ้าเผื่อคนหนุ่มสาวที่เขาต้องมี ต้องการรายได้เพ่ิมเอามาดูแลครอบครัวอย่างนี้ หรือเป็นรายได้
นิดหน่อย หรือคุณป้าก็ได้อย่างนี้ เดี๋ยวหนูจะหาช่องทางให้แต่ว่าช่องทางตรงนี้หนูยังไปไม่ถึง ก็ต้อง
เป็นแพ็คเกจจิ้งก่อน แพ็คเกจจิ้งมันก็ต้องดูว่าสามารถเพ่ิมรายได้ได้ไหม อาจจะเพ่ิมรายได้อย่างที่คุณ
ป้าบอกท าเดือนละครั้ง  
ป้าติ๊ก : เดือนละครั้งเป็น 2  
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อาจารย์เบลล์ :  รายได้ 300 บาทมันอาจจะเพ่ิมรายได้เป็น 320 ก็ประสบความส าเร็จแล้ว 310 บาท
ก็ถือว่าส าเร็จแล้วแค่นั้นคะ ตามนโยบายของร. 10 ท่าน ก็คือให้เพ่ิมจะ 10 บาท 20 บาทก็ขอให้เพ่ิม 
แต่คราวนี้ถ้าเผื่อสามารถต่อยอดให้กับหลานสาวหรือคนที่ยังต้องเลี้ยงลูกเล็ก ก็พอที่จะมีรายได้เพ่ิม
ตรงนี้ เดี๋ยวมันก็จะดี ก็อาจจะมีช่องทางการตลาดออนไลน์ท าที่บ้านมีลูกค้ามาสั่งซื้อแบบว่าเมคบาย
ออเดอร์ ท าตามที่เขาสั่ง อย่างเช่น 
ป้าติ๊ก :  พอเราได้แพ็คเกจมาใหม่ เราไปขายมันก็ได้เนอะ เมื่อก่อน บางคนเราท าที่วัดเขาก็สั่งเอาตรง
นั้นให้เขา แต่เราท าท่ีนี่แล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันไง บางทีซื้อขายตอนนั้นช่วงที่ท า ตักไปขายไปบางทีได้
เป็น 10 โล ในงานเอามั้งอะไรเอามั้ง  
อาจารย์เบลล์ :  เขาเห็นไง เขาเลยมาซื้อแต่คราวนี้ถ้ามีลูกเล็กเขาก็อาจไม่สะดวกต่อการไปขาย อีก
หน่อยอาจจะเป็นมันเป็นช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ในเทรนนี้ ก็คือ เมคบายออเดอร์ หมายถึงว่า จะท า
เฉพาะคุณสั่ง สมมุติคุณสั่ง 10 โล 20 โล หรือว่า 5 โลเราก็ท าแล้วมารับเอา อย่างนี้คะ มันก็จะเหมาะ
ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังมีลูกเล็กอยู่แล้วก็ อาจจะท าเป็นเพจเป็นอะไรหรือสั่งทางไลน์ หรือสั่งทาง
อินเทอร์เน็ต อันนี้คือสเตปต่อไปอาจไม่ใช่เจเนอเรชันคุณป้าแล้ว อาจจะเป็นเจเนอเรชันนึงคือสาว
หลานมารับช่วงต่อ อันนี้หนูมองภาพไว้ เพราะอย่างน้อยมันน่าจะอยู่ได้ยาวในเรื่องน้ าพริก 
ป้าติ๊ก : พอสิงหานี้เราก็จะได้ 20 ปีแล้ว 5 สิงหานี่เราก็จะได้ 20 ปีแล้ว เพราะเราท ามาตั้งแต่นู้นแล้ว 
  อาจารย์เบลล์ : นานมากเลยนะ ถ้าเปิดร้านแล้วนี่คนติดงอมแงมเลย 
ป้าติ๊ก :  เพราะนี่หยุดไปแค่ช่วงน้ าท่วม หยุดไปประมาณ 3 เดือนนะถ้าจ าไม่ผิดที่เราหยุดไป ช่วง 20 
ปีเราหยุดไปประมาณ 3 เดือน นอกนั้นเราท าตลอด 
  อาจารย์เบลล์ : งั้น 
ป้าติ๊ก :  เมื่อก่อนเราท าทุกสัปดาห์นะ เมื่อก่อนเราจะท าทุกวันศุกร์ แต่ถ้าวันศุกร์เราติดอะไรก็จะเลื่อน
เป็นพฤหัส เสารอาทิตย์ส่วนใหญ่เราไม่ท า เพราะส่วนใหญ่เราจะมีงานไม่อยากไปวุ่นวายมาก 
 อาจารย์เบลล์ : เพราะว่าคุณป้าเป็นประธานอสม. แล้วคุณป้านาง ป้าอีก 3 ท่านล่ะคะ 
ป้าติ๊ก : นี่ก็เป็น  
ป้านาง : อสม. เหมือนกัน 
ป้าจุก : ค้าขายกินอย่างเดียว 
 อาจารย์เบลล์ : มีป้าติ๊กเป็นประธานอสม. แล้วคุณป้าเป็น 
ป้านาง : เป็นอสม.เหมือนกัน 
  อาจารย์เบลล์ : อสม.นี่คือไม่ค่อยว่างจะต้องตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน 
ป้าจุก : ถ้าวันไหนจะท าน้ าพริก โอ๊ย วันนี้ไปประชุมตรงนี้นะ เลื่อนไปอีกวันนะ 
ป้าติ๊ก : บางทีไม่ได้ไง ถ้าบางทีบางคนพอแล้วไปแล้วนะ อยู่กันได้แล้วก็ไป 
 อาจารย์เบลล์ : ป้าติ๊ก ป้านางแล้วคุณป้า เดี๋ยวเด็ก ๆ จะได้จ า 
ป้าติ๊ก : พ่ีจุก พี่ภา แล้วก็คนนั้นสุ แต่คนนั้นเขาติดธุระ 
 อาจารย์เบลล์ : อ่อ น้องคนนั้นสาว ๆ หน่อย 
ป้าติ๊ก :  แล้วก็แจ๋ว คนนั้นเขาท างานอยู่ เพราะสมาชิกต้องไม่ต่ า 5 ไง เราก็ท าไว้ 6 แต่ถ้าต้องการชื่อ
เพ่ิมก็เพ่ิมได้ เวลามานี่ต้องการสมาชิกครบเราก็ระดมมาได้ เราท ากันจริง ๆ ก็ประมาณ 3 คน 3 คน 4 
คนอะไรประมาณนี้ 
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อาจารย์เบลล์ :  ที่มีเวลา หนูขออีกนิดนึง เดี๋ยวหนูไปเขียนในตัวรายงานเพ่ิม กระดาษพอไหมเอา
สมุดครู ก็คือเรื่อง ของการเพ่ิมรายได้ คุณป้าก็เราได้แพ็คเกจจิ้งมาแล้วก็จะไป นอกเหนือจากขายเรา
ขายใครบ้างนะคะ เราขายรถเร่ ชาวบ้าน 
ป้าจุก : บางทีเราก็ติดไปขายสะพานสูง 
ป้าติ๊ก : ตลาดนัด 
 อาจารย์เบลล์ : ตามตลาดนัดใครไปขาย ป้าจุกเหรอ 
ป้าติ๊ก : ไปขายต้นไม้ไปด้วยน้ าพริกไปด้วยต้องท ามาหากิน 
 อาจารย์เบลล์ : อ่อ เป็นแม่ค้าด้วย ขายตลาดนัดตรงไหนคะ 
ป้าติ๊ก : วัดคลองสะอาด 
 อาจารย์เบลล์ : เผื่อบางที เผื่อผ่านแวะวัดทองสะอาด คือไม่ผ่านหรอกหนูก็จะแวะมาจอดดูของหนู 
ป้าจุก : แต่วัดทองส่วนใหญ่เราจะตั้ง เราขายต้นไม้อยู่แล้วไง เอาของอย่างอ่ืนมาตั้งคู่กับต้นไม้ไม่ได้ไง 
นอกจากคนสั่ง 
ป้าติ๊ก : นอกจากคนสั่งถึงจะหยิบขึ้นมาให้ คือจะมีลูกค้าประจ าไง 
ป้าจุก : ก็จะมีลูกค้าประจ า สะพานสูงก็โทรมา 
ป้าติ๊ก :  เมื่อก่อนแบบที่เราท า สมมุติสมาชิกสัก 10 คน เมื่อก่อน 10 คนอาจจะเหลือ 9 นะเราก็แบ่ง
กัน บ้านพี่นาง พ่ีติ๊ก จุก พ่ีภา ติดไปคนละ 5 โล 10 โลใกล้ตัวตัวก็เอาไปขายเอาเอง 
 อาจารย์เบลล์ : อันนี้คือช่องทางการกระจายสินค้านะ 
ป้าติ๊ก : แล้วให้สมาชิกไปจ าหน่าย หาลู่ทางกันเอาเอง 
อาจารย์เบลล์ :  ก็จะผ่านตัวสมาชิก ตอนแรกผ่านรถเร่และก็ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้กับบ่อทองด้วยใช่
ไหมคะ ร้านอาหารด้วยที่ท า เป็นอาหารตามสั่งแล้วก็ผ่านตัวสมาชิกในกลุ่มที่ขาย คราวนี้ตัวช่องทาง
เหล่านี้มันอาจจะเพ่ิมพอได้แพ็ตเกจจิ้งมา คุณป้าจะไปดูเรื่องของที่วัด 
ป้าติ๊ก : วันพระมีงานก็เอาออกมาขาย โต๊ะมาตั้ง 
 อาจารย์เบลล์ : เขาจะซื้อครึ่งโลกันนใช่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก : ส่วนใหญ่จะซื้อครึ่งโล 
ป้านาง : ครึ่งโล 1 โลซะส่วนมาก 
อาจารย์เบลล์ :  งั้นเดี๋ยวหนูไปดู แพ็คเกจจิ้งที่นอกเหนือจากถุงซิปล็อคเป็นกระปุกด้วย เดี๋ยวครูไปดู
เป็นกระปุกด้วย เดี๋ยวหนูโน็ตไว้ด้วยนะ เพราะให้เขาสรุปมาให้ เพราะจะได้ไปดู 
ป้าติ๊ก :  กระปุกของเราก็กระปุกแบบมีหูหิ้ว นึกออกไหมคะแบบใส่เฉาก๊วย แล้วคนซื้อไปเอาแบบนั้น
เข้าตู้เย็นได้เลยไม่ต้องไปถ่ายจากถุงมาใส่กระปุกอีก ประมาณนั้น 
 อาจารย์เบลล์ : อันนี้น่าสนใจเป็นกระปุกน่าสนใจ มันดูสบายดีส าหรับคนใช้ในครัวเรือน 
ป้าติ๊ก : แต่ต้นทุนจะสูงกว่าไง 
อาจารย์เบลล์ :  ก็มีให้เลือกถ้าราคานี้ก็อย่างงี้ น่าราคานี้ก็อีกแบบนึง เดี๋ยวไปคุยเรื่องการตลาดอีกทีนึ
งมหาลัย อันนี้เนอะเรื่องการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งและก็เพ่ิมรายได้นะคะ หนูถามก่อน ปัญหา ณ เรื่อง
ปัจจุบันเรื่องแพ็คเกจจิ้งที่ท าเป็นถุงร้อนธรรมดามีปัญหาไหมคะ 
ป้าติ๊ก : ไม่มีนะ ยังไม่มีใครว่าอะไร 
 อาจารย์เบลล์ : คนเขาใช้ปกติ 
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ป้านาง : เพราะว่าบ้านเราเขาก็ใช้แบบนี้กันหมดทุกร้านทุกบ้าน 
  อาจารยเบลล์ : เพราะว่าเขาไม่ต้องการความสวยงาน เขาแค่ต้องการ 
ป้านาง : ต้องการเอาไปให้เขา 
อาจารย์เบลล์ :  ฉะนั้น ถุงซิปล็อคตัวนี้มันจะต้องเก็บเรื่องของคุณภาพ กลิ่นอะไร แล้วก็ความสะดวก 
แต่ความสวยงามนี่คือเป็นเรื่องรอง แต่เรื่องคุณภาพของตัวความสะดวกเป็นเรื่องเมนหลักของเรา 
ป้าติ๊ก :  เพราะของเราไม่ใส่สารกันบูดไง ถ้าเรา ถ้าหลังจาก 1 สัปดาห์เราต้องเอาเข้าตู้เย็นแล้วไง ถ้า
ใหม่ๆ ถ้าอยู่ข้างนอก 1 สัปดาห์นี้ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าหลังจากนั้น สมมุติว่าเราซื้อไปเอาใส่ตู้เย็นเลย ไม่
ว่าสีกลิ่นอยู่เหมือนเดิม 
ป้าจุก : มันจะด านิดหน่อย 
ป้านาง : ยังสดอยู่แบบนั้น 
ป้าติ๊ก :  1 เดือนนี้ยังเหมือนเดิม รวมทั้งสี กลิ่น และรสชาติ 1 เดือนนี้เรายังคงสภาพเดิมอยู่ ไม่เปลี่ยน
สีไม่เปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเราเอาไว้ข้างนอกแล้ว สีจากแดงมันจะคล้ าลง 
 อาจารย์เบลล์ : อันนี้มันอยู่ได้ประมาณก่ีวันคะ เดือนนึงอย่างมากหรือ 
ป้านาง : เดือนนึง ถ้าว่าอยู่ในตู้เย็น 2 เดือน 3 เดือนก็ได้ 
ป้าติ๊ก : แต่ต้องเข้าตู้เย็นเอาไว้ 
ป้านาง : แต่ต้องอยู่ในตู้เย็น ห้ามเอาออกข้างนอก กินแล้วก็ต้องเอาเก็บ กินแล้วก็ต้องเอาเก็บ 
ป้าติ๊ก : เพราะของเราไม่ได้ใส่สารกันบูด 
 อาจารย์เบลล์ : พอประเด็นเรื่องแพ็คเกจจิ้ง หนูมีค าถามอีกไหม  2 คนนี้ต้องเรียนรู้จากคนนี้นะเนี่ย 
ป้าติ๊ก : ท าไมอะ 
แอป : หนูไม่ค่อยทราบข้อมูลสักเท่าไร 
อาจารย์เบลล์ :  เขาท าเรื่องรายงานต่างด้าวตอนที่เรียนวิจัย เรียน 108 กับหนู ไปนั่งดูแรงงานต่าง
ด้าวในมหาลัยว่าใช้ภาษากันยังไง 2 คนนี้ เพราะเขาเอกภาษาไทยก็อยากรู้แรงงานพม่า แรงงานต่าง
ด้าว เขมรเนี่ย เขาสื่อสารภาษาไทยได้ไหม เขาท าเป็นกลุ่มคะ 
ป้าติ๊ก : ได้บ้างนิดหน่อย เพราะที่รู้เพราะว่าบ้านเช่ามีพม่าอยู่ 
 อาจารย์เบลล์ : คุณป้ามีบ้านเช่าอยู่ 
ป้าติ๊ก : ไม่ใช่บ้านน้าเขา เพราะว่าบ้านมีแค่ 3 ห้อง เพราะน้าเขาท าไว้ พอน้าเขาเสียเขาให้ 
ป้านาง : อยู่ติดกับพม่า 
ป้าติ๊ก :  เราสบายแล้วพ่ีภา ติ๊กมีลูกเป็นต่างด้าว บางทีใช้ตัดกล้วย ยอดกล้วยมา กลับมาแม่ๆเอาไว้
นั้น เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาเอาทิ้งให้ 
พ่ีนาง : เขากินยอดกล้วย 
 อาจารย์เบลล์ : เขากินยอดกล้วยเหรอคะ 
ป้าติ๊ก : ไม่ใช่ เขาจะเอาทิ้งให้ เพราะเราตัดกล้วยมา เราตัดกล้วยมาเนี่ยเราก็แบ่งให้เขา 
ป้านาง : เขากินไส้มันด้วย 
ป้าติ๊ก :  ไส้ต้องผู้หญิงท า ผู้ชายมันไม่ท ามันท ายาก มันต้องมาปั่นมาท าอะไร บางทีเขาขอต้น 2 ต้น ก็
บอกเอาไปเลย 
ป้าจุก : เอาไปท าน้ ายา 
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 อาจารย์เบลล์ : เอาไปท าน้ ายา เขากินกาบกล้วยกันใช่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก : ข้างในเลยคะ ข้างในไส้อ่อน 
  อาจารย์เบลล์ : กิน ตอนแรกพ้ืนที่หนูอยู่ที่สกล เขาบอกใช่ค่ะ ก็อร่อยดีนะหนูว่า 
ป้าติ๊ก : เขาต้องเอาเส้น ๆ มันออก เขาท าเสร็จแล้วเขาก็เอามาให้กิน ถ้าชิมรสเขานะก็ได้นะ 
 อาจารย์เบลล์ : ตามรสชาติของเขา 
ป้าจุก : ของพวกพม่าเขา 
ป้าติ๊ก : ชิมเลยคะ 
 อาจารย์เบลล์ : ชิมเลยลูก ป้าเขาจะได้ดีใจ อ๋อ ยังไม่ได้มีเวลา ถ้าได้เวลาแล้วไม่เหลือ หันมาอีกทีหมด 
ป้าติ๊ก : เนี่ย 2 ลูกเองได้เป็นจานเนอะ ลูกมันใหญ่ แต่จริง ๆ ใหญ่กว่านี้นะ 
ป้าจุก : นี่ลูกเป็นกิโล 
แนน : แต่ถ้าเมื่อก่อนหนูมีต้นไม้ จะเรียกมะม่วงหัวช้าง มันจะหัวปูด ๆใหญ่ ๆ 
ป้าจุก : ไม่อร่อย 
ป้าติ๊ก : อร่อยไหม มันจืดไหม อร่อยเหรอ แล้วบ้านหนูอยู่ไหนลูก 
แนน : อยู่ปราจีนคะ 
ป้าติ๊ก : อ๋อ อยู่ปราจีน 
 อาจารย์เบลล์ : หนูถามอีกนิดนึง ถ้าหนูจะเอาวิทยากรมาอธิบายเรื่องแพ็คเกจจิ้งกับตรา มาให้ความรู้
กับป้า 
ป้าติ๊ก : ได้ 
 อาจารย์เบลล์ : ดีไหม 
ป้าติ๊ก : ดี 
 อาจารย์เบลล์ : ดีใช่ไหมคะ แต่ป้าสะดวกวันไหน เอาวิทยากรสะดวกหรือป้าสะดวก 
ป้านาง : ถามว่าสะดวกวันไหน จะได้รวบรวมสมาชิก 
อาจารย์เบลล์ :  เรากจ็ะมีขนมน้ า ของว่าง เพราะว่าเงินออกแล้วตอนนั้น ก็จะได้เตรียมก็จะสั่งป้าว่า
เอาข้าวเอาน้ าอะไรจะได้บอกเลย 
ป้าติ๊ก : เดือนหน้าไปเปล่า 
 อาจารย์เบลล์ : ได้คะเดือนหน้า 
ป้าติ๊ก : เดือนหน้าที่ไม่ใช่วันที่ 5 นี่ตารางเดือนหน้านะ 
อาจารย์เบลล์ :  ป้าอยากได้ความรู้อะไร ป้าบอกมา เรื่องแพ็คเกจจิ้งกับเรื่องตราหรือช่องทางการขาย 
หรืออยากได้ความรู้อะไร 
ป้าติ๊ก : ช่องทางการขายได้ไหม ทั้งหมดเลยไปเปล่า 
 อาจารย์เบลล์ : ได้ ๆ 
ป้าติ๊ก : ไหน ๆ มาแล้วไง 
อาจารย์เบลล์ :  มันจะได้ คือ เงินหลวงหนูก็อยากให้มันมีประโยชน์เต็มที่คะ ถ้าลงทั้งทีนะ เดี่ยวหนู
หาคนเพิ่มในเรื่องช่องทางการขายให้ 
ป้าติ๊ก : 27 บ่ายประชุม  28 ประชุม อสม.ใช่ไหมเรา 29 อะไร ขอเป็นต้นเดือนไหม 
 อาจารย์เบลล์ : ต้นเดือนมิถุนา เอานะ เดี๋ยวหนูไปถามเขา แต่ป้าเซฟมาก่อน 
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ป้าติ๊ก : 31 ทุ่งนามอญ 
ป้าติ๊ก : ตกลงเอาวันไหนจุก 
ป้าจุก : ฉันว่าง ได้แต่วันอาทิตย์ ได้อยู่วันเดียว 
ป้าติ๊ก : เสาร์ อาทิตย์ ไม่เอา 
 อาจารย์เบลล์ : วันธรรมดา 
ป้าจุก : เสาร์ อาทิตย์ อย่ามายุ่งกับฉันเด็ดขาด 
 อาจารย์เบลล์ : ของป้าคือ ต้นมิถุนา 
ป้านาง : วันที่ 6 ก็ไม่ว่าง 
ป้าติ๊ก : 6 ท าอะไร 
ป้านาง : 6 วันเกิด 
ป้าติ๊ก : โห วันที่ 6 วันเกิด ปีนี้เลี้ยงอะไร 
ป้านาง : ท าบุญท าอะไร เช้าต้องไปท าสังฆทาน 
ป้าติ๊ก :  5-6 ไม่ว่าง แววเอาปฏิทินมาซิ แต่ตอนนี้รู้ตัวว่า 5 ไม่ว่าง 5-6 ไม่ว่าง งานด่วนยังไม่มา แต่ถ้า     
ติ๊กไม่อยู่ดูกันเองได้เปล่า 
ป้าจุก : ไม่ได้ 
 อาจารย์เบลล์ : ป้าเนี่ย จะบอกว่าป้าติ๊กนี่คิวทองมาก 
ป้าติ๊ก : ถามพ่ีนาง ถ้าติ๊กไม่อยู่อยู่กันเองได้ไหม พ่ีนางตอบฉะฉานเลยว่าไม่ได้ 
 อาจารย์เบลล์ : ป้าติ๊กต้องอยู่ 
ป้าติ๊ก : 8-9 เสาร์ อาทิตย์  
ป้าจุก : เสาร์ อาทิตย์ก็เลื่อนไป 
ป้าติ๊ก : เอาวันไหนอะ 
ป้านาง : งานยายฟางไปแล้วก็ได้มั้ง 
ป้าติ๊ก : เอาก่อนสิ เอาต้นเดือน 
  อาจารย์เบลล์ : 2-3 ไหมป้า 
ป้าติ๊ก : เอา 3 เลยไหม 
  อาจารย์เบลล์ : วันที่ 3 วันหยุด เดี๋ยวโดนต ารวจจับ 
ป้าติ๊ก : วันพระราชสมภพราชินี เอาวันอังคารไหมวันที่ 4  
ป้านาง : ก็แล้วแต่ 
  อาจารย์เบลล์ : วันที่ 4 หนูติด 
ป้าติ๊ก : ติดเหรอ เอาวันไหนละ 
  อาจารย์เบลล์ : เอา 2 ไหมป้า วันที่ 2 ตรงกับวันอะไร 
ป้าติ๊ก : 2 วันอาทิตย์ 
 อาจารย์เบลล์ : วันที่ 5 ไหมคะ วันที่ 5 ตรงกับวันอะไร 
ป้านาง : วันที่ 5 ป้าไม่อยู่ 5-6 ไม่ว่าง 7-8  
  อาจารย์เบลล์ : 7 วันศุกร์ เอาไหมคะวันศุกร์ 
ป้าติ๊ก : เอา 7 ไหม 
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ป้านาง : เอาก็เอาสิ 
  อาจารย์เบลล์ : เอาวันที่ 7 เดี๋ยวครูไปหา 
ป้าติ๊ก : ถ้าเผื่อมีคิวด่วนมา ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาคนอ่ืนแทน แต่ถ้าติ๊กไม่อยู่ก็ไม่ได้เหรอ 
ป้านาง : ไม่ได้ 
ป้าจุก : ถ้าแกไม่ท าฉันอยู่ได้ 
ป้าติ๊ก : ถ้าไม่ท าฉันอยู่ได้ แต่ถ้างานอย่างนี้แกต้องอยู่ 
 อาจารย์(ชาย) : เอาขนมมาแลกกันครับ แถวบ้านผลเรียกขนมจีบ 
ป้าติ๊ก : แถวเราเรียกกะหรี่ปั๊บ 
 อาจารย์ (ชาย) : ไม่เหมือนกัน ๆ  
ป้าติ๊ก : ชิมคะ ชิมมะม่วง 
 อาจารย์ (ชาย) : อยู่ได้ 2-3 วันครับ เพราะไม่ใส่สารกันบูด 
ป้าจุก : ไปวัดเจดีย์นครศรีฯ ไม่ได้ขนมอะไรได้ขนมลามาร้อยเดียว 
อาจารย์ (ชาย) : ไปถูกต้องแล้วครับ ขนมลาเมื่อก่อนมันขายกันเยอะ 
 อาจารย์เบลล์ : ขนมลาเป็นยังไงคะป้า 
ป้านาง : เป็นฝอย ๆ 
ป้าจุก : จะเป็นไข่ น้ าเชื่อมอะไรของเขาแหละ 
ป้านาง : ไม่ใช่ฝอยทองนะ ฝอยทองอีกอย่างนึง 
  อาจารย์เบลล์ : มันเป็นกรอบ ๆ หน่อยใช่ไหมคะ 
ป้าติ๊ก : ก็พอได้ สีมันสวยเนอะอาจารย์เนอะ 
  อาจารย์เบลล์ : อร่อยคะ 
ป้าจุก : ที่วัดเจดีย์เราได้มาร้อยเดียว 
 อาจารย์(ชาย) : วัดเจดีย์ไปไหว้อะไรครับหรือไปดูเป็นตัวเลขด้วยครับ 
ป้านาง : ไปขอหวย 
ป้าจุก : ทั้งสองอย่างเลย  เขาพาเราไปเราก็ไป 
อาจารย์เบลล์ :  แล้วก็เดี๋ยววันที่นัดประชุมกันคะ หนูจะมีเงินก้อนนึงเรื่องค่าอาหารค่าอะไรคะ เดี๋ยว
หนูประสานกับป้าติ๊กไปเลยเนอะ ว่าให้คุณป้าด าเนินการซื้อของในนี้แหละ ให้เงิน ประเด็นคือ เขา
อยากให้เงินที่เงินในโครงการโฟว์อยู่ในชุมชนถ้าเราจะมา ไม่ให้ซื้อของจากข้างนอก ให้ชุมชนได้ผล
ประโยชน์มากที่สุด 
ป้าติ๊ก : ถ้าวันที่ 7 มาตอนไหน 
อาจารย์เบลล์ :  วันที่ 7 มาเดี๋ยวหนูเซตเวลามา ก็ไม่ได้เช้ามากเวลากลาง ๆ  ประมาณนี้ก็ได้ก็ให้
ความรู้เรื่อง เดี๋ยวหนูขอดูก่อน คนที่ท าตราจะมาได้ไหม ถ้ามาไม่ได้เดี๋ยวเอาช่องทางการตลาดมาให้ 
เดี๋ยวหนูจะเซตคนมาคะ ดีไหมคะป้า เอาทุกอย่างเลย หนูอยากรู้อันนี้เราขุดเองเหรอคะ 
ป้านาง : อะไร 
  อาจารย์เบลล์ : บ่อคะ 
ป้านาง : แม็คโครขุดไง 
  อาจารย์เบลล์ : น้ ามันไหลออกทางไหนคะ 
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ป้านาง : ออกข้างหลัง 
 อาจารย์ (ชาย) : ลงนาใช่ไหมป้า 
ป้าจุก : เมื่อก่อนลงนา แต่เดี๋ยวนี้นาไม่ได้ท าแล้ว 
  อาจารย์เบลล์ : แล้วมันมีการถ่ายเทน้ าไหม 
ป้านาง : ก็วิดจากคลองขึ้นมา 
  อาจารย์เบลล์ : แล้ววิดยังไงคะ 
ป้านาง : นั่นไงท่อเล็ก ๆ วิดขึ้นมาถ่าย 
  อาจารย์(ชาย) : สูบใช่ไหมป้า 
ป้านาง : ใช้เครื่องสูบ 
ป้าจุก : วันนี้ฝนตกเม่ือวาน เมื่อวานฝนตกเยอะมาก หลานกลับจากโรงเรียนแทบไม่ได้เลยเมื่อวาน 
 อาจารย์(ชาย) : ผมติดฝนอยู่แถวนู้น 
ป้าติ๊ก : ไส้เขาใส่ไข่เยอะเนอะ 
ป้านาง : เอาท าเหมือนกะหรี่ปั๊บแต่ไส้มันคนละไส้ 
  อาจารย์(ชาย) : ไส้แบบดั้งเดิมของเขาครับ 
ป้านาง : ไส้กวน กวนใส่ไข่ 
  อาจารย์เบลล์ : คุณป้านี่น่ารักกันมาก คบกันตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ 
ป้าติ๊ก : คบกันมาทะเลาะกันบ้าง อะไรกันบ้าง 
ป้านาง : อยู่ในชุมชนนี้ทั้งหมดแหละ 
  อาจารย์เบลล์ : โตที่นี่ 
ป้านาง : มีคนเดียวที่เขามามีแฟนที่นี่ 
ป้าจุก : ต่างหมู่ ๆ 
 อาจารย์เบลล์ : ก็เลยกลายเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็ก 
ป้านาง : เขามาอยู่ตั้งแต่เขาได้แฟนมา 
  อาจารย์เบลล์ : เป็นคนนอกชุมชน 
ป้าติ๊ก :  ที่ซี้ ๆ กันมาก ๆ ก็ตายกันไปหมดแล้วเนอะ ตายไปหลายคนคะในกลุ่มนี้ ที่หาย ๆ ไปคือตาย
นะ  แต่มีท างาน 2 คน 
 อาจารย์เบลล์ : มันเหมือนกับเป็นพี่น้อง 
ป้าจุก : เป็นสายเลือดเข้าไปแล้ว 
 อาจารย์(ชาย) : คุยกันได้เหมือนเพื่อน 
ป้านาง : เพราะว่าบ้านมันก็อยู่ใกล้ ๆกัน เกิดมาเจอกันก็เรียนหนังสือมาด้วยกันอะไรด้วย 
ป้าจุก : อยู่เว้งเดียวกันทั้งนั้น 
ป้าติ๊ก : ข้าไม่ได้เรียนกับเอ็งเลย 
ป้านาง : แต่แกไม่ได้เรียน คนเมือง แต่แม่แกก็คนที่นี่ 
ป้าติ๊ก : ลามปามไปถึงแม่นะ 
ป้าจุก : อยู่ที่ไหนก็มาตายที่วัดนะ 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท   โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูขวาง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 49 

อาจารย์เบลล์ : เพราะฉะนั้น เดี๋ยววิทยากรมาวันที่ 7 ก็เดี๋ยวเซต วันที่ 7 หนูว่างกันไหมลูก เอาคนที่
ว่าง 
แนน : หนูวิ่งงาน 
อาจารย์เบลล์ : ไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวเอาอีกกลุ่มนึงมา 
ป้าจุก : รู้ตัวเองเลยว่าว่าง 
ป้าติ๊ก : ว่างหรือไม่ว่าง 
แนน : หนูไปท างานที่อิมแพคฯคะ 
 อาจารย์เบลล์ : เขาต้องหารายได้ เขารับจ็อบ อันนี้ก็รับจ็อบนะคะ เงินมหาลัยที่เป็นเงินโครงการ 
ป้าติ๊ก : ใครที่มาบ้างวันที่ 7 
แอป : ฝั่งหนูก็จะว่างอยู่คะ 
อาจารย์(ชาย) : ตอนช่วงเย็น ๆ ก็จะไปหางานท า 
ป้านาง : นี่ยังเรียนไม่จบใช่ไหม 
แนน : ยังคะ 
ป้าติ๊ก : ยังเรียนอยู่ 
 อาจารย์เบลล์ : ท างานด้วยเรียนด้วยเป็นเรื่องปกติ จริง ๆ 
ป้าจุก : ดีแล้วแบบนี้ 
อาจารย์เบลล์ :  เพราะว่าหนูก็ท างานมาตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ขายของ คือต้องช่วยแม่ท างานตลอด ไม่
ค่อยมีเวลาไปท ากิจกรรมอะไรกับเขาหรอก แต่ถามว่าก็มีบ้างแต่ไม่ได้เต็มที่ ก็เลยว่าท างานเป็นเรื่อง
ปกติ เพราะว่ามันโตแล้วมันก็ต้องได้ท า คือแบบมีแรงก็ท าช่วยกันแล้ว ท ามาตั้งแต่ป. 2 คะ ครูอะ อัน
นี้ท าสวนไง 
 อาจารย์(ชาย) : ผมแบกไม้ออกจากหุบเขาลงไปข้างล่าง เผาถ่านตั้งแต่เด็ก  
ป้านาง : ไปอยู่ใต้  
  อาจารย์(ชาย) : ครับ 
 ป้าจุก : แต่คนส่วนมากราชการจังหวัดในปทุมส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้เยอะ 
  อาจารย์(ชาย) : จังหวัดอะไรครับ 
ป้านาง : คนนคร 
  อาจารย์(ชาย) : นครศรีธรรมราช 
ป้าจุก : นี่ก็ไปนครฯมา ปีนี้ไปมา 2 เที่ยวแล้ว 
  อาจารยฺ(ชาย) : อ๋อ ที่ได้ขนมลามา 
 อาจารย์เบลล์ :  เดี๋ยวหนูจะให้วิทยากรมาทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 แต่ว่าครั้งที่ 2 เดี๋ยวนัดวันอีกทีนึง 
ประมาณครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนาได้ไหมคะ อันนั้นจะเป็นเรื่องแพ็คเกจจิ้งมาให้ หนูต้องล็อคป้าก่อน 
เดี๋ยวคิวป้าเต็ม 
ป้าติ๊ก : เพราะคิวบางที คิวยังไม่ได้ก าหนดยังไม่ได้ส่งมา แต่ถ้าเกิด 
ป้านาง : คิวของเขาคิวแทรกคิว 
ป้าติ๊ก :  คิวบางทีเขามีประชุมอะไรแบบนี้ ถ้าเก่ียวกับ สปสช. นี่จะขาดไม่ได้เลย ท าแผนด้านสุขภาพ 
เพราะว่าคณะกรรมการตรงนั้นจะต้องมีอสม.ไปร่วมด้วยไง แต่เขายังไม่ได้แจ้งมา เพราะไตรมาส 
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 อาจารย์เบลล์ : 17-25 คะป้า 
  ป้าติ๊ก : ใกล้ ๆ ก่อนได้เปล่า 
 อาจารย์เบลล์ :  ได้ ๆ เอาแบบว่าชัวร์ วันที่ 7 เดี๋ยวลงมาอีกครั้งนึง ให้วิทยากรมาบรรยายเป็นพวก
อาจารย์ ที่ไหนดีคะ เอาท่ีไหนดี ที่นี่ไหม 
ป้าติ๊ก : ที่นี่แหละ เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเราหาเอาเก้าอ้ีมาเพ่ิม 
ป้านาง : มาก่ีคนล่ะ 
  อาจารย์เบลล์ : อ๋อ หนูก็มากันอยู่ 3-4 คนนี่แหละคะ แต่ว่าของป้า 
ป้าติ๊ก :  เราก็ต้องท าให้เหมือนนั่นสิ เหมือนกับเราบรรยายเราก็นั่งเก้าอ้ีให้มันเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็
จัดฉากหน่อยให้มันดู ก็ท าให้เหมือนบรรยายจริงไง 
อาจารย์เบลล์ : อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะเสริมความรู้ให้กับคุณป้าทั้งเรื่องตราเรื่องแพ็คเกจจิ้ง
เรื่องช่องทางการขาย สุดท้ายมันจะน าไปสู่ของการสร้างรายได้ เข้าใจยัง ประมาณนั้นแหละลูก ก็สอน
เด็กน้อย สอนด้วยแล้วก็ได้ค่าขนมด้วย แต่เงินหลวงมันออกกว่าจะได้ ขั้นตอนมันเยอะจริง ๆ ปวดหัว 
มันต้องผ่านมีนู้นมีนี่มีนั้น แต่ที่หนูมาติดต่อป้านั่นคือโครงการนะคะ โครงการก่อนหน้านั้นนะ แล้วถึง
จะมาติดต่อมันต้องรอให้มันผ่านอีก แล้วก็เนี่ยเพ่ิงจะท าเรื่องขอเงินไป 
ป้าจุก : ตอนนี้หน่วยงานราชการเขาไม่ได้ลงมาดูเหมือนเมื่อก่อนนี้ไง เมื่อก่อนเขาลงมาประจ าเดี๋ยวนี้
ไม่มีแล้ว 
ป้าติ๊ก : หมู่ 5 ตรงอิสลามเขาท าปลาดุกกัน ปลาดุกเค็ม 
ป้านาง : หมู่ 4 เขามีโครงการท าปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไร เขาก็จะไปดูให้ปลูกผักอะไร 
อาจารย์เบลล์ :  อันนั้นจะเป็นกลุ่มน้องอีกกลุ่มนึง คราวนี้จะเป็นกลุ่มหนูเรื่องน้ าพริกเนี่ยแหละ ตอน
แรกเลยเขาจะให้ท า ตอนแรกเขาจะให้ไปที่ทุ่งนามอญ หนูมองแล้ว มันเป็นคนอันนี้เนอะ เหมือนเป็น
เจ้าของคนคนเดียวคะ 
ป้านาง : มันก็เป็นธุรกิจของเขา 
อาจารย์เบลล์ :  ใช่คะ มันไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างชุมชนอย่างป้า ๆ อย่างนี้ พอเป็นเจ้าของธุรกิจปุ๊บ 
เราก็เหมือนเอาเงินหลวงไปให้นักธุรกิจต่อยอด มันไม่ได้เป็นการสร้างรายได้จากฐาน ฐานรากตาม
เงื่อนไขบวกกับทางอธิการก็อยากจะให้ลงไปที่ชุมชนท าเรื่องแพ็คเกจจิ้ง หนูก็เลยจับน้ าพริกเลย
เพราะว่าเทศบาลบอกว่าน้ าพริกท่ีนี่เด่น 
ป้าติ๊ก :  พอเด็กบอกไป ป้าติ๊ก ๆ รู้เปล่าว่ามีคนติดต่อมา หนูบอกไปแล้วนะท่ีป้าติ๊ก บอกปรึกษาใคร
ไหม แล้วเขาก็หัวเราะ 
 อาจารย์เบลล์ : ตามนั้นแหละเรียบร้อย หนูมีอะไรถามป้าเขาอีกไหมลูก 
แนน : ไม่มีแล้วคะ 
อาจารย์เบลล์ : แล้วเดี๋ยว 2 คนนี้ต้องท ารายงาน  
ป้าติ๊ก : ถ้าเขาจะมีมาให้ก็เป็นแบบถุงซิปล็อคก็ยังต้องคงเอาอยู่ 
อาจารย์เบลล์ : มี ๆ คะ เดี๋ยวหนูเอามาให้ 
ป้าจุก : ปีใหม่ลดขนม เราซื้อน้ าพริกในตัวของเราเองแล้ว ส่งผู้ใหญ่ 
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อาจารย์เบลล์ :  มีทั้งซิปล็อคและมีทั้งกระปุก เพราะกระปุกหนูเห็นว่าน่าจะเป็นส่วนเสริมเดี๋ยวหนู
เอามาให้ ได้เงินโครงการมาเดี๋ยวหนูกะว่าจะแบกป้าไปดูด้วย เอาเลยเอาจริง ๆ เดี๋ยวไปดูด้วยกัน ตอน
แรกสั่งเขา เพ่ือนหนูท าถุงคะ มันจะเป็น มัน 4,000 ใบ เขาไม่ขายปลีกไง  
ป้าติ๊ก : เขาต้องขายเยอะ 
อาจารย์เบลล์ :  คราวนี้พอ 4,000 ใบ หนูก าลังมองว่ามันจะเยอะไปไหมส าหรับกลุ่มป้า หรือว่าเรา
จะไปซื้อปลีกมาท าก่อน อาจจะประมาณ 1,000-2,000 ใบ เป็น 2 ไซส์ ครึ่งโลกับโลนึงแล้วก็เป็น
กระปุกด้วยครึ่งโลกับโลนึง กระปุกนี่ใส่ถุงโลไหมคะ 
ป้าติ๊ก : ต้องไปดู 
อาจารย์เบลล์ :  ต้องไปดู คราวนี้เราก็มอง แต่ว่าตัวตราที่อาจารย์เขาออกแบบมานี่คือแน่นอนแล้วก็
เลือกมาแล้วแบบที่ 4  อาจารย์เขาเหลือแค่ท าตรา เขาแค่ท าฉลากแล้วก็ไปเข้าเครื่องอะไรของเขาท่ี
ออกมาแปะแค่นั้น อันนี้คือส่วนกระบวนการของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้ว แต่นี้คือเรื่องแพ็คเกจจิ้งหนู
ถามตัวร้านส่ง มันส่งตั้ง 4,000 ใบจะว่ามันเยอะไปไหมคิดในใจ ก็เลยคิดว่าน่าจะไปซื้อปลีกแบบที่
ตลาดไทมันก็จะมีขาย หนูกะว่าเดี๋ยวหนูจะไปดูก่อน ถ้าได้ปุ๊บหนูเอามาให้ป้าดู 
ป้าติ๊ก : แล้วค่อยเอามาติด 
อาจารย์เบลล์ :  คะ เอามาติดเอา ตรงนี้ก็เป็นเงินโครงการที่ได้มา มันก็จะได้แบบพอดีกับตรงนั้น 
และก็ส่วนงบที่เป็นวิทยากรก็เป็นเงินโครงการเหมือนกัน ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูประสานงานกับป้า พอดี
ทันเงินออก 
ป้าติ๊ก : เดี๋ยวเวลานั่นอบรมเราก็มาจัดเก้าอ้ี เอามุมไหนก็ได้จัดเอา ไม่งั้นก็ตรงนี้ 
อาจารย์เบลล์ :  เบรคอ่ะ ป้าเป็นเบรกแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่ว่าก็จะเป็นเงินในโครงการให้ไป ก็ตกหัว
ละ 25-35 ประมาณนี้คะ 
ป้าติ๊ก : เงินนี้ไม่เกิน 25 หรอกเบรก 
อาจารย์เบลล์ :  เฉพาะเบรกคะ ส่วนอาหารกลางวันก็คนละ 120 ก็คือจะคิดตามหัวแล้วหนูก็นั่นไป
แล้วคุณป้าก็จัดการเพราะเป็นเงินโครงการ 
ป้าติ๊ก : เราก็เอาน้ าพริกเราผัดพริกถั่วแล้วก็มีไข่เจียวอะไรหน่อยแค่นี้แหละแล้วก็ข้าวหม้อนึง 
อาจารย์เบลล์ :  ให้เป็นก าไร ให้เห็นเป็นวิถีของป้าเลยเอาเป็นวิถีที่เป็นชุมชนเป็นพื้นบ้านให้มัน
สะท้อนออกมาตรงนั้น หนูอยากให้มองว่า 
ป้าติ๊ก : ตรงอาจารย์มาก็มาประมาณกี่คน 
 อาจารย์เบลล์ : 4-5 คนไม่เกินนี้คะ 
ป้าติ๊ก : ตีไปสัก 6 คน กลุ่มเราอีกก็เตรียมไว้ สบายมาก นั่งทานตรงนี้ก็พอแล้ว 
 อาจารย์เบลล์ : เอาแบบว่าให้มัน ให้ป้ามองหนูว่าเป็นลูกหลานอย่างนั้นคะ 
ป้าติ๊ก :  กับข้าวกล่องอะไรเราจะไม่เน้น เราท าเอง เราจะหุงข้าวหม้อ พริกแกงมีเราก็ผัดพริกกับถั่วกิน   
ง่าย ๆ ไข่เจียวกับต้มจืดสักอย่างก็พอแล้ว 
อาจารย์เบลล์ : นี่แหละคะ ท่านประสงค์จะให้เป็นแบบนั้นท่านจะไม่ให้ซื้อของข้างนอกเลย ผลไม้ก็
เป็นเบรคไปก็คิดไป 
แนน :  คุณป้าคะ ตอนที่ท างานฝีมือที่ 90 วัน 90 อย่างคะ อุปกรณ์ในการท าแต่ละอย่างนี้คือเขา
จัดหามาให้ใช่ไหมคะ 
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ป้าติ๊ก : เขาเตรียมมาเสร็จเราก็เตรียมแต่แก๊ส 
ป้านาง : เรามีแต่ก าลังไปท า 
ป้าติ๊ก :  ของนี่ไงกรมฝีมือแรงงานเขาส่งมา ส่งครูฝนมา ตอนแรกเขาไม่บอกเลยนะ เขาโทรมาที่กลุ่ม
เขาถาม พอมาถึงบอก 90 วันยกเว้นวันหยุดราชการ รับปากเขาไปแล้วแต่ก็ท านะ พอท าเขาก็มีซื้อ
ของ เขามีเสร็จเลยนะแล้วเขาก็ให้ 
ป้านาง : ค่าแรงวันละ 50 บาท  
ป้าติ๊ก : ไม่ใช่ค่าแรง เขาจ่ายค่ารถวันละ 50 บาท 
 อาจารย์เบลล์ : แล้วต้องไปท าที่วัด 
ป้าติ๊ก : ที่วัด เพราะเขาใช้พ้ืนที่เยอะ ใช้คน 30 คน 
ป้านาง : ทั้งหมู่บ้านเลย แล้วใครจะมาเรียนให้มาสมัคร 
ป้าติ๊ก :  ตอนนั้นตามไปหาเรา ตอนนั้นเป็นประธานกลุ่มสตรีด้วย ประธานกลุ่มสตรีก็ไปหาคนมาหมู่
ละ  4- 5 คนอะไรถัวเฉลี่ย ต้องให้ได้ 30  หมู่เราเป็นหลักก็เยอะหน่อยก็ไม่ต่ ากว่า 30  เขาก็จ่ายค่ารถ
ให้วันละ 50 บาท แต่เป็นเดือนนะได้ 
ป้านาง : แต่ก็ได้หลายตังค์นะได้รถเข็น 2 คัน 
 อาจารย์เบลล์ : ลืมไปว่าป้าจะท าน้ าพริกอีกทีวันไหนนะคะ 
ป้านาง : อาจจะยังไม่ก าหนด 
  ป้าติ๊ก : ถ้าจะท าน้ าพริกตอนไหน เดี๋ยวจะโทรหาอาจารย์  
 อาจารย์เบลล์ : คะ เพราะว่าจะได้ถ่ายรูป จะได้เอาช่างกล้องมาถ่าย 
ป้าจุก : ต้องให้แม่ค้าเขาสั่งก่อน 
ป้าติ๊ก : เดี๋ยวจะโทรบอก ได้อยู่ คงต้นเดือนนี้แหละ 
อาจารย์เบลล์ :  เดี๋ยวให้เจ้าอิงค์ หนูประสานเจ้าเขื่อนกับอิงค์ท าโบว์ชัวร์ เพราะว่าเก่งทางด้านคอม 
เดี๋ยวท าโบว์ชัวร์ให้ป้าแต่ว่าต้องมีเนื้อหา คอนเทนต์อะไรคร่าว ๆ ก่อน อย่าลืมนะโน็ตไว้ด้วย 
ป้าติ๊ก : เอาแผ่นพับเมื่อกี้มาสิลูก เดี๋ยวป้าเพ่ิมเบอร์ พ่ีนางบอกเบอร์มา 
ป้านาง : 089-7986305 
ป้าติ๊ก :  เพ่ิมอีกเบอร์นึงเป็น 3 เบอร์เผื่อติดต่อไม่ได้ก็ตามนั้น บางทีเข้าสวนก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไป บาง
ทีประชุมอยู่กระเป๋าอยู่นี่แต่ตัวอยู่นู้น โทรศัพท์โทรมาอย่าหาว่าหยิ่งนะ โทรกลับไม่เป็นหรอก 
ป้านาง : โทรศัพท์ที่สไลด์ได้ลูกสอนแล้วสอนอีกก็ยังไม่เป็น ไม่เอาแล้ว บางทีกดอะไรก็ว่าเราอีก แม่กด
อะไรเนี่ย แม่บอกไม่ใช้ ใช้แบบธรรมดานี่แหละ 
ป้าติ๊ก : เมื่อวานก็เอ๊ะ เมมเบอร์อาจารย์เข้าเครื่องดีกว่า แล้วก็เลยส่งไป 
 อาจารย์เบลล์ : มีไลน์ป้าติ๊ก 
ป้าติ๊ก : 28 ประชุมนะพ่ีนาง อย่าจ าวันผิดนะ 
 อาจารย์เบลล์ : งั้นเดี๋ยวถ้าท าน้ าพริกแล้วแจ้งหนู เดี๋ยวหนูได้เอาเด็กน้อยมาลง 
ป้าติ๊ก : บอกก่อนคะ บอกก่อน 2-3 วัน 
 อาจารย์เบลล์ : ก็จะได้เซตได้เตรียมอะไรไว้ 
ป้าติ๊ก : เดี๋ยวท าพริกงวดหน้าใส่เหลืองมาทั้งกลุ่มนะให้เข้า เขาถ่ายรูปจะได้ดูดีเหมือนอย่างคนมาดู
งานเรา 
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ป้านาง : เดี๋ยวเรานัดวันเอง เดี๋ยวเรานัดวันไปถ้าท าอ่ะ ได้มาถ่ายรูป 
ป้าจุก : พอมาเจอตู้ดู โอ๊ยเสื้อยังอยู่เลยนะเนี่ย 
ป้าติ๊ก : เสื้ออะไร 
ป้าจุก : เสื้อสีแดง ตอนนั้นให้มยุรีตัดให้ 
ป้าติ๊ก : อ๋อ ตอนนั้นกลุ่มสตรี 
 อาจารย์เบลล์ : ให้ใส่เสื้อมานะ เพราะว่าป้าเขาจะใส่เสื้อเหลือง 
ป้าติ๊ก : เป็นงบของร.10 เราใส่เสื้อเหลืองให้ดูดี วันที่ 3 เกือบไปแล้วไหม วันที่ 3 เป็นวันหยุด 
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organized by Naresuan University.  

 
 
THESIS  

 Title: Political Media Messages and Their Relationships with Audiences’ 
attitudes toward the former PM Thanksin Shinawatra. 

- Presented and published at Khon Kaen University on 18 
January, 2007. 

- Published at KKU Res J (GS) 8 (2): April-June 2008. 
- The award ‘Good Presentation’ in the Humanities and 

Social Sciences Section from the 10th Academic Conference 
for Research Presentation, organized by Graduate School, 
Khon Kaen University. 

- Presented at Burapha University on 14-15 March, 2007. 
- The award ‘Honorable Mention Prize’ in the Humanities 

and Social Sciences Section from the 9th National Graduate 
Research Conference, organized by Graduate School, 
Burapha University. 
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OVERSEA EXPERIENCES 
Date 4-14 June 2013 

 Prof. Dr. Sato Tetsuo’s Translator 
 Survey the land use at Vietiane, Vang Vieng, Luang Prabang and Pakbang, 

the Lao People’s Democratic Republic.  
 
 Date from 26 Feb. 2013 to 5 May 2013 

 Training as an Affiliate Scholar with the Education Program, from March 3 
to May 5 2013, University of Hawaii at Manoa, Hawaii State USA. 

 Studying Fundamentals of Economics  
 Studying Research Methodology in the class of Master Degree  
 Presentation entitled ‘Adventure Experiences from University of Hawaii, 

at Manoa, on April 30 2013. 
 
Date from 17 September to 17 November 2013 

 Sharing the state of knowledge relating to some issues in the part of 
dissertation in the seminar classes, at Faculty of Social Science and 
Humanities, Can Tho University, Vietnam  

 Presentation of the second article entitled ‘The Thai-So Ways of Life,’ 
Ph.D. Seminar, at Can Tho University.   

 
 
WORK EXPERIENCES 

Date From 2 June 2014 to Present 
Position Instructor  
Duties Teaching  

-    Teach  EN 011 and EN 012 
-    Academic Work Development Committee  

Special Activity  President in the section of social science and administrative, the 
International Prachachuen Research Network Conference 2016 
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Date From 1 January 2010 to 1 June 2014 
Position Assoc. Prof. Dr. Sekson Yongvanit’s Ph.D. Students Scholarship 
Duties Assistants  

- Criticize and suggest ‘Individual Study of Undergraduate 
Student’  
- Criticize ‘Thesis of Master Student’  
- Teach undergraduate students in the subject ‘414 293 
world regional 

             geography,’ under the topic ‘Mass Media and 
Globalization’ 

- Assist German students training at Khon Kaen University 
- Dr. Annika’s Translator  

 
Date From Jan 2009 to December 2009 
Position Secretary to Executive Director, Thai-Finnish Chamber of 

Commerce  
Duties Coordinator and Administrator  

- Assist members of Thai-Finnish Chamber of Commerce 
- Coordinate and organize events such as Annual Golf 

Tournament for the Thai-Finnish Chamber of Commerce. 
- Coordinate with hotels such as the Sheraton Grand 

Sukhumvit Hotel, Grand Hyatt Erawan, Centara Grand 
Hotel at Central World and so forth   

- Coordinate and organize events with the Embassy of 
Finland. 

- Coordinate with the Secretary of the Executive Director of 
Denmark, Sweden and Norway.  

 
Date  August 2007 
Position  Public Relation’s Assistance, Freelance 
Duties  Summarize News and Translate Thai to English  

 
Date May 2007 
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SPECIAL SKILLS  

 Good skill level in reading, writing, listening and speaking English  
 Proficient in Microsoft Word, Excel, Power Point, Access and SPSS  

 
ACTIVITIES  

 Long distance running (6 km per week) 
 Reading, teaching and visiting temples  
 Raising orchids and plants  

 
REFERENCES  

 Assoc. Prof. Dr. Chutima Thamraksa 
 Director of Bangkok University International Center  
 Bangkok University (City Campus) 
 40/4 Rama IV Road 
 Klong Toei, Bangkok 10110  
 Tel: 085-801-1933     
    
 Dr. Pathumthip Mankhoksoong  
 Assistant Director of Research and Development Institute  

Position  Dr. Ratanasuda’s Teacher Assistant, School of Communication 
Arts  
(International Program) 

Subject Method of Communication Arts 
 

Date  January 2007 
Position Instructor, School of Communication Arts Rangsit University 

(International College)  
Subject Writing for Mass Communication  
  
Date  From May 2007 to February 2010 
Position English Instructor, Bangkok University  
Subjects EN011, EN 012, EN 211, EN 212 and FA 301 
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 Sakon Nakhon Rajabhat University 
 680 Nittay road, Choeng Chum district,  
 Sakon Nakhon 47000 
 Tel: 093-329-6392  
 

อ.จำนนท์  ศรีเกตุ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อาจารย ์
วุฒิกำรศึกษำ:   - 2552 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
     - 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
     - 2550 ประกาศนียบตัร (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมมาธริาช 
โทร 086-9786590  
e-mail:  gaggs_14@hotmail.com 
 
ผลงำนทำงวิชำกำร: 
งำนวิจัย : 
พ.ศ. 2561 รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายภุายใต้ความเป็นสากลของสญัลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อมท่ี 
                 เหมาะสมส าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นของประเทศไทย (ผู้ร่วม) 
พ.ศ. 2561 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านและน้ าทางการ 
                 เกษตรของต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โครงการวิจัยและพัฒนา 
                 สร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมอืงน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างยั่งยืน ใน 
                 จังหวัดสระแก้ว  
พ.ศ. 2561 การบูรณาการศักยภาพดา้นนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                 เชิงนิเวศในรูปแบบกิจกรรมเดินปา่ระยะไกลในเขตอุทยานแห่งชาตขิองจังหวัด (ผู้ร่วม) 
พ.ศ. 2559 การพัฒนารูปแบบธนาคารขยะของชุมชนในมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
   ราชูปถัมภ ์(ผู้ร่วม) 
พ.ศ. 2558 คุณภาพน้ าดิบผลิตประปาและน้ าประปาเพื่อการบริโภคของชุมชนต าบลดงบัง  
   อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
พ.ศ. 2557 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช 
   ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ร่วม) 
พ.ศ. 2552  ผลของกิจกรรมชุมชนที่มีต่อคณุภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ. 2547   การศึกษาประสิทธิภาพชนิดตัวกลางกรองที่เหมาะสมเพื่อก าจัดสารอินทรียในน้ าเสียภายในสถาบัน 
   ราชภัฏสวนสุนันทา 
บทควำมวิจัย:  
พ.ศ.2562 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี 4 “นวัตกรรมการจดัการ: 
สังคมสเีขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 (ผู้รว่ม) 

พ.ศ.2561     บทความวิจัย ในวารสารวารสารวชิาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 11 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 เรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างค่าความสูงผสมกับ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด
ภาคเหนือ หน้า 19-32 (ผู้ร่วม) 

mailto:gaggs_14@hotmail.com
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พ.ศ.2561     การปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ าผิวดินผลติประปาและน้ าประปาหมู่บ้าน ต าบลดงบัง อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” 

พ.ศ. 2560    บทความวิจัย ในวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
พ.ศ.2560 เรื่องการศึกษาปริมาณตะกั่วในน้ าประปาหมู่บ้านต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี  

พ.ศ. 2559 บทความวิจัย ในวารสาร EAU Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่องการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน้ าดิบผลิต
ประปาและน้ าประปาหมู่บ้านต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรุีหน้า 175-188 

พ.ศ. 2552  วารสารงานวิจัย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 47 เรื่อง “ผลของ
กิจกรรมชุมชนท่ีมตี่อคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (Effects of Community 
Activities toWater Quality in  Phetchaburi  River, Phetchaburi  Province) หน้า 59-66 

พ.ศ. 2548   บทความวิจัย ในรายงานการสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งท่ี 3: สู่ระบบการผลิต 
อาหารที่ปลอดภัย สร้างมลูค่าเพิ่ม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เรื่อง หลักการและแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรยั่งยืน : กรณศีึกษาต าบลคูขดุ อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลาหน้า 234-242 (ผู้ร่วม) 

 
บทควำมวิชำกำร :  
พ.ศ. 2561     บทความวิชาการ ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 

เรื่องการวัดระดับเจตคติในการด าเนินงานด้านการสาธารณสุข หน้า 215-225 (ผู้ร่วม) 
พ.ศ. 2557  บทความวิชาการ ในวารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท. (AEE-T Journal of Environmental 

Education) ปีท่ี 5 ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557. เรื่อง การจัดการน้ าของประเทศ
สิงคโปร์. หน้า c1-c10 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน: 
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าหลักสตูรระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการจัดการภัยพบิัติและบรรเทาสา

ธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
พ.ศ.2555-2560  อาจารย์ประจ าหลักสตูรระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
พ.ศ.2553-2555  พนักงานตรวจสอบวิศวกรรม บรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติีส์ จ ากดั (East Water) 
พ.ศ.2551-2553  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคมุมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2547-2548    ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร  
 
ควำมช ำนำญ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

    
 

 
 


