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ฝาเลิน





	 เมื่อเห็นค�ำว่ำ “ฝาเลิน”	 หลำยท่ำนคงสงสัย
ว่ำเป็นภำษำอะไร	 มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร “ฝาเลิน” 
เป็นภำษำพูดของชำติพันธุ์มอญ	 หมำยถึง “พริกแกง
รสชาติเผ็ดจัดจ้าน”	ซึ่งเป็นเนื้อหำส�ำคัญของเร่ือง	ผู้วิจัย
จึงใช้ชื่อ “ฝาเลิน”	 เพ่ือเป็นเกียรติกับบรรพบุรุษของ
ชำวมอญที่ ได้เข ้ำมำตั้งรกรำกและสร้ำงควำมเจริญ
รุ ่ง เ รืองมำยำวนำนต้ังแต ่สมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำชจนถึงปัจจุบัน
	 ที่ส�ำคัญเนื้อหำของเรื่องนี้ เป ็นเรื่องรำวที่ เกิด
จำกกำรรวมกลุ่มสตรีเชื้อสำยมอญ	 ที่เล็งเห็นควำม
ส�ำคัญของพืชผักสวนครัวที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง	
และได้น�ำมำต่อยอดจนเกิดเป็นกำรสร้ำงรำยได้	 เกิด
เป็นควำมรักควำมผูกพันของคนในชุมชมและชุมชน
ใกล้เคียง	 ในส่วนของเร่ืองรำวนั้นจะเป็นอย่ำงไรนั้น							
จะได้ทรำบล�ำดับต่อไป



	 คนในชุมชนมีเรื่องเล่าและเรื่องราวเกี่ยว
กับส่ิงที่มีค่าจากพื้นดินในชุมชนของพวกเขา	
และเรื่องราวของเสียงจากพื้นดินนี้เกิดขึ้น
ที่หมู่	 2	 ต�าบลคูขวาง	 อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	
จังหวัดปทุมธาน	ี ชาวบ้านหมู่ที่	 2	 ต.คูขวาง	
อ.ลาดหลุมแก้ว	 จ.ปทุมธานี	 ป ัจจุบันมี
ประชากรทั้งหมด	1,179	คน	ใน	635	หลังคา
เรือน	แบ่งเป็นชาย	470	คน	หญิง	483	คน	
ผู้สูงอายุ	 171	 คน	 และเด็ก	 55	 คน	 ส่วน
ใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมอญ	 ในปัจจุบันเหลือ
ชาวมอญที่สามารถพูดมอญได้เพียง	 10	 คน
เท่านั้น	 ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญที่ยังหลง
เหลือมาถึงปัจจุบันคือ	 ประเพณีท�าข้าวแช่	

เสียงจากพื้นดิน

ตักบาตรพระร้อย	 การท�าข้าวเหนียวแดง		
และความเชื่อของชาวมอญ	เช่น	ไม่น�าตุ๊กตา
รูปร่างคนเข้าบ้าน	เชื่อว่าจะท�าให้เจ็บป่วย	
	 เด็กในชุมชนส ่วนใหญ ่ เข ้าศึกษาที่
โรงเรยีนวดับ่อทอง	 ในอดตีรุน่ปู	่ รุน่ย่า	 ได้รบั	
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู ่ในระดับประถม
ศึกษาชั้นปีที่	4	แต่ปัจจุบันในรุ่นลูก	รุ่นหลาน
จะได้รับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่	 6	 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ท�างานบริษัท	
โรงงาน	และยังคงมีอาชีพท�านาอยู่บ้างเล็ก
น้อย	 สถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน	 คือวัดบ่อทองซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระบรมสารีริกธาตุ





โรงเรียน บอทอง

วัดบอทอง

ตลาด
อุดมทรัพย

ทุงนามอญ

บานปานาง

บานปาติก

เทศบาลตำบลคูขวาง

สำนักสักยันต

รานคาปาจุก

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตำบลคูขวาง

ถนน
ถนนหลัก

ถนนเสนเล็ก
สะพานขามคลอง
คลองบางหลวง

พื้นที่ของชุมชนติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ 	 ติดต่อกับเขตต�ำบลบำงเตย		อ�ำเภอสำมโคก		จังหวัดปทุมธำนี
ทิศใต้ 	 ติดต่อกับเขตต�ำบลระแหง		อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว		จังหวัดปทุมธำนี
ทิศตะวันออก		 ติดต่อต�ำบลคูบำงหลวง		อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว		จังหวัดปทุมธำนี
ทิศตะวันตก	 ติดต่อเขตต�ำบลบ่อเงิน	และต�ำบลระแหง		อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว		จังหวัดปทุมธำนี

หมู่ที่ 2 ต.คูขวาง 
ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน

 ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร
จากปทุมธานีไปโรงเรียนวัดบ่อทอง
เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร
และห่างจาก

ถนนปทุมธานี-บางเลน 4.7 กม.



ตอนท่ี 1



			กำรก่อตั้งกลุ่มสตรีและเรื่องรำวต่ำง	ๆ	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้วิจัยจะขออธิบำย
ผ่ำนช่วงเวลำ	ดังต่อไปนี้

รถไฟแห่งกาลเวลา

 ในปี พ.ศ.2542 อําเภอลาดหลุมแก้ว ได้รบันโยบาย
จากรฐับาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ชาวบา้นได้มี
อาชีพเสรมิเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครวัเรอืน ซ่ึงคณุรตันา  เกิง
ฝาก เป็นตัวแทนของหมู ่ 2 ต.คขูวาง อ.ลาดหลุมแก้ว 
เขา้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพตามนโยบายดังกล่าว       
ท่ีอําเภอลาดหลุมแก้ว จากน้ัน ได้กลับมาปรกึษาหารอื
กับกลุ่มสตร ี ซ่ึงเป็นเพ่ือนๆในหมูบ่า้น และเห็นว่าชุมชน 
มีผลิตภัณฑ์เด่น คือพรกิแกง จงึได้ขอ้สรุปว่าทางกลุ่ม 
จะผลิตพรกิแกง เพ่ือเป็นสินค้าของหมู ่2 หลังจากแจง้

 หน่ึงปีหลังจากการรวมกลุ่ม การเคหะแห่งชาติ
ได้ให้เงินทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม เป็นจํานวนเงินท้ังหมด 
25,000 บาท เพ่ือนําไปซ้ือเครื่องบดพริกแกงท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตตอบ
สนองยอดขายเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในขณะน้ัน
มียอดขายไม่ต่ํากว่า 80 กิโลกรัม/สัปดาห์ มีการ

 สืบเน่ืองจากรสชาติของพริกแกงได้รับความนิยม
ท้ังในหมู่ 2 และ หมู่บ้านใกล้เคียง ประธานกลุ่ม
ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกง โดยมาบรรจุใส่แบบ

 ในปี 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้น ซ่ึงถือเป็น
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ท่ีสุดในบริเวณปริมณฑล
ทําให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน และแหล่งผลิตพริก
แกง เพราะเพ่ิงผลิตเสร็จก่อนน้ําท่วม 1 วัน ทําให้
อุปกรณ์และพริกแกงท่ียังส่งลูกค้าไม่หมดถูกน้ําท่วม
เสียหาย 
 หลังจากน้ําลดลง สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

 หลังจากท่ีทางกลุ่มได้หยุดผลิตพรกิแกงไประยะหน่ึง 
ลูกค้าซ่ึงเป็นรถเร่และชาวบ้าน ได้มาขอร้องให้ผลิต
พรกิแกงขาย เน่ืองจากซ้ือพรกิแกงท่ีอ่ืนกินแล้วรสชาด 
ไม่ถูกปาก กลุ่มแม่บ้านจึงมารวมตัวกันผลิตพริกแกง
อีกครั้ง แต่ลดจํานวนในการผลิตเหลือ 50 กิโลกรัม
ต่อเดือน เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่ม มีอายุมากขึ้น                                                                                       

ให้ทางอําเภอทราบ กสส. ได้มาสนันสนนุเงนิทนุ เพ่ือก่อ
ต้ังกลุ่มสตรผีลิตพรกิแกง จาํนวน 5,000 บาท และ
สมาชิกช่วยกันลงทนุ คนละ 500 บาท รวมเป็นเงนิ 
10,000 บาท เพ่ือนําไปซ้ือเครือ่งบดพรกิและอุปกรณ์ 
กลุ่มสตรไีด้เริม่ทําพรกิแกงครัง้แรก ท่ีวัดบอ่ทอง เม่ือวัน
ท่ี 5  สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยผลิตครัง้แรกประมาณ 
18-30 กิโลกรมั ขายในกลุ่มสมาชิกและวางขายบรเิวณ
รา้นค้าในหมูบ่า้น

จําหน่ายตามร้านอาหาร รถเร่ นอกน้ีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยการสอนอาชีพเสริมการทําขนม การทํา
ดอกไม้จันทน์ เป็นงานฝีมือและเพ่ิมรายได้ แต่อย่างไร
ก็ตามอาชีพเสริมท่ีเข้ามาใหม่ก็ได้หายไปจากชุมชน
เพราะไม่มีตลาดรับซ้ือของท่ีผลิต 

กระปุก เพ่ือให้สะดวกต่อการขายและใช้งาน มีขาย
เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และนําไปวางขาย ตามงาน
ของจังหวัด

กลุ่มสตรีท่ีทําพริกแกงได้หยุดทําเน่ืองจาก เครื่องจักร
ในการผลิตจมน้ําเสียหาย สมุนไพรในชุมชนท่ีเป็น
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตพริกพริกแกงตายหมด และ
ลูกค้าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นร้านค้าได้ปิดตัวลงไปหลายร้าน
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบกับคนในชุมชน
หันไปประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานต่างๆ จึงทําให้
ชุมชนหยุดผลิตพริกแกงไป

มีผู้เสียชีวิต สุขภาพไม่แขง็แรง และท่ีสําคัญ ไม่มีลูก
หลานมาสืบทอดอาชีพน้ี เพราะคนวัยแรงงานเข้าสู่
กระบวนการทํางานในโรงงาน เพราะมีรายได้ท่ีแน่นอน  
มีสวัสดิการ ปัจจุบนั กลุ่มสตรผีลิตแกงมีสมาชิกท้ังหมด 
5 คน โดย 4 คน มีอายุมากกว่า 60 ปี 

2542

2543

2556-2562

2543

2554



 มอญคูขวางลือเลื่องแกงจัดจ้าน มีตํานานสืบต่อมาหลายสมัย
จะขอเล่าประวัติอันยาวไกล ผ่านรถไฟกาลเวลาชื่อ “ฝาเลิน”
 ขบวนแรกของพริกแกงเข้าเทียบท่า  กลุ่มสตรีรวมกันมามิขัดเขิน
ตําพริกใช้และขายส่วนที่เกิน ความเจริญของรายได้จึงเริ่มมี
 ปี 43 คนภายนอกเห็นคุณค่า  การเคหะฯ ใจกล้าให้ทุนเสริม
นําไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ใหญ่กว่าเดิม    ตําพริกเพิ่มขายรถเร่และร้านกิน
 ปี 53 ออกขายตามงานจังหวัด  ชุมชนจัดเปลี่ยนถุงเป็นกระปุกถือ 
ความอร่อยเริ่มบอกต่อจนเลื่องลือ    พริกเลื่องชื่อกลุ ่มสตรีเชื้อสายมอญ
 ปี 54 นํ้าซัดพังเสียหาย  สมุนไพรที่ปลูกได้ก็ตายสิ้น
ทั้งลูกหลานไม่สืบต่อการทํากิน  เกือบหมดสิ้นตํานานของพริกแกง
 ม.วไลยฯ เข้าไปช่วยรื้อฟื ้น  ให้คนตื่นกลับมาใหม่ไม่หน่ายแหนง
สร้างโลโก้ แพคเกจจิ้ง ราคาแพง   ชุมชนร่วมแรงมาขายใหม่ได้เหมือนเดิม 

ประพันธ์โดย กัปตันแมว

	 จำกช่วงเวลำของกำรก่อตั้งกลุ่มสตรีและเร่ืองรำวต่ำงท่ีถูกกล่ำวถึง	
ผู้วิจัยขอสรุปควำมเป็นมำของรถไฟกำลเวลำแห่งชุมชนคูขวำง
ด้วยบทกลอนดังน้ี





ตอนท่ี 2



ประวัติพื้นเพของสมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท�ำนำ ท�ำสวน 
ปลูกมะม่วง กล้วย ฝรั่ง กระท้อน ชมพู่ และขนุน

   ก่อนที่จะทราบถึงเรื่องราวความพิเศษของพริกแกงนั้น
ขอแนะน�าสมาชิกกลุ่มสตรีหรือบุคคลต้นเรื่องกันก่อนนะคะ

นางรัตนา เกิงฝาก 
อายุ 62 
ชาติพันธ์ุไทย-มอญ 
ท่านน้ีรับตําแหน่ง
ประธานกลุ่ม
ซ่ึงคุณป้าพ่วงตําแหน่งอ่ืนๆ         
ในชุมชนอีกหลายตําแหน่ง 
เช่น ประธาน อสม. 
ลักษณะบุคลิกของท่าน
มีความเป็นผู้นําสูง 
ม่ันใจในตนเอง 
พูดจาฉะฉาน ชัดเจน

ป้าติก 

กลุ่มสตรี หมู่ 2 
ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี



   ก่อนที่จะทราบถึงเรื่องราวความพิเศษของพริกแกงนั้น
ขอแนะน�าสมาชิกกลุ่มสตรีหรือบุคคลต้นเรื่องกันก่อนนะคะ

      ป้าจุก
นางสําราญ บุญส่ง
อายุ 62  
ชาติพันธ์ุ- มอญ
เป็นบุคคลท่ีช่างพูด ช่างเจรจรา รู้งานเยอะ 
จึงได้รับมอบหมายให้เป็นคนคอยประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ ของกลุ่ม



นางสํารวย งามพริ้ง 
อายุ 66  
ชาติพันธ์ุไทย-มอญ 
เป็นผู้ตามท่ีดีเย่ียม 
คอยรับฟังผู้อ่ืน

ป้านาง



นางประภา ชุ่มเย็น 
อายุ 68 
ชาติพันธ์ุไทย 
เป็นคนพูดน้อย
ไม่ค่อยขดัคนอ่ืน
เป็นผู้รับฟังท่ีดี 
และช่วยเหลือ
งานทุกอย่างของกลุ่ม

ป้าภา



นางสุภาวดี บุดคร 
อายุ 32  ชาติพันธ์ุไทย-มอญ 
ท่านน้ีมีอายุน้อยท่ีสุดในกลุ่ม เป็นคนพูดโผงผาง
ตรงไปตรงมา เป็นลูกมือท่ีดี 
และยังเป็นความหวังของกลุ่ม
ท่ีหวังว่าจะช่วยสืบสานการทําพริกแกงต่อไป

พี่สุ  



   	เห็นได้ชัดว่าสมาชิกแต่ละท่านมีบุคลิกและลักษณะนิสัย
แตกต่างกัน	แต่ในความแตกต่างนั้น	เมื่อรวมตัวกันก็สามารถ	
ท�างานออกมาได้ดีและมีความสุข	 ก็เปรียบเสมือนพริกแกง		
ทีม่วีตัถดุบิทีห่ลากหลาย	 แต่พอน�ามาผ่านกระบวนการปรงุรส	
ปรับสัดส่วนให้เหมาะสม	 รสชาติก็จะออกมาดี	 และมีความ
พิเศษ	อย่างเช่น	

                     นั้นเอง“พริกแกงแก้วทิพย์”
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 พริกขี้หนูแห้ง 

กระเทียม

หอมแดง

ตะไคร้

เกลือ

กะปิ

เครื่องเทศ

ข่า 

ผิวมะกรูด



กลิ่นอายของพริกแกง

 กลิ่นอายของพริกแกงนั้นกล่าวถึง ตั้งแต่แหล่งที่มา การคัดสรรวัตถุดิบ 
ความใส่ใจในการปรุงรสของพริกแกง ในส่วนของวัตถุดิบในการทำพริกแกง
นั้น มีดังต่อไปนี้ 

1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 1 กิโลกรัม
2. พริกขี้หนูแห้ง 2 กิโลกรัม
3. พริกแห้งเม็ดใหญ่  1  กิโลกรัม
4. กะปิ 5 ขีด
5. กระเทียม 8 ขีด
6. หอมแดง 8 ขีด
7. เกลือ 2 ขีด
8. ผิวมะกรูด 2 ขีด
 ( ซอยเอาแต่ผิว แล้วน�ไปปั่นแห้งโดยใส่น�้าผสมเล็กน้อย )

9. ข่า 8 ขีด
10. ตะไคร้ 8 ขีด
11. เครื่องเทศ 1 กิโลกรัม
 ( รากผักชี, ยี่หร่า คั่วแล้วน�ไปปั่นละเอียด )



	 ซึ่งความพิเศษของวัตถุดิบที่ได้จากชุมชน
ทุกอย่างเป็นวัตถุดิบปลอดสารพิษ	ไม่มีการฉีดพ่น
สารเคมีใดๆทั้งสิ้น	เพราะส่วนใหญ่จะปลูกไว้
รับประทานในครัวเรือนถ้าเหลือจึงขาย		



 ป้านางเล่าว่า 

	 และเมื่อได้วัตถุดิบทุกชนิดมา	 ขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือก
วัตถุดิบ	 ซึ่งต้องท�าการเลือกแบบพิถีพิถัน	 เลือกวัตถุดิบที่สดใหม	่							
ไม่เน่า	ไม่เสีย	และล้างท�าความสะอาดทุกอย่างให้สะอาดที่สุด

 “ วัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากชุมชน เนื่องจากมีการปลูกไว้รับประทาน
ในครัวเรือนอยู่แล้ว เช่น พวก ข่า ตะไคร้  มะกรูด ก็จะบอกชาวบ้านไว้เลย
ว่าให้ปลูกไว้นะ ถ้ามีคนสั่งก็จะมารับซื้อไปทำพริกแกง เป็นการกระจายรายได้
ในชุมชนไปในตัวด้วย แต่ถ้ายัง ไม่พอก็ค่อยไปซื้อตามตลาด ”





	 โดยป้าติกให้เคล็ดลับมาว่า	 “การเลือก	
พริกนั้น	 ต้องเลือกพริกที่ไม่มีรอยช�้า	 หรือ
ที่มีสีแดงเสมอๆกัน	 เพราะจะท�าให้สีพริก
แกงแดงสวย”	 และป้านางยังบอกอีกว่า																																													
“ตัวพริกขี้หนูแห้ง	 เป็นตัวเพิ่มความเผ็ด
ให้พริกแกง	 ซึ่งจะท�าให้พริกแกงมีรสชาต	ิ				
เจ็บปวด	ถึงพริกถึงขิง	ไม่รู้สึกว่าขาดรสชาติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง”





 “ ตัวพริกข้ีหนูแห้ง เป็นตัวเพิ่มความเผ็ด
ให้พริกแกง ซึ่งจะทำ�ให้พริกแกงมีรสชาติ

เจ็บปวด ถึงพริกถึงขิง 
ไม่รู้สึกว่าขาดรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง ”



 กลิ่นอาย
     ของ
 ความรัก
ความผูกพัน





	 ป้านางแอบบอกเคลด็ลบัมาอีกว่า “พรกิแกงจะอร่อยและมีกลิน่หอม 
ขึ้นอยู่ที่วัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบครบตามที่บอกพริกแกงก็จะอร่อย ยิ่งตอน
น�าวัตถุดิบทุกอย่างมาปั่นรวมกัน ไม่อยากจะพูดถึงกลิ่นเลย ใครเขา
ขับรถผ่าน เขาก็ตะโกนมาว่า โอ๊ย! หอมจังเลย ฮ่าฮ่า” ซึ่งพริกแกง
แก้วทิพย์ไม่มีการใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้น	และสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ	
1	เดือนโดยการแช่ตู้เย็นไว	้



1.	น�ำพริกแห้งเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูแห้งไปเด็ดขั้ว	 	
	 ออก	จำกนั้นล้ำงส่วนผสมทั้งหมดให้สะอำด
2.	น�ำส่วนผสมได้แก่	พริกแห้งเม็ดใหญ่	พริกขี้หนูแห้ง		 	
	 กระเทียม	หอมแดง	ข่ำ	ตะไคร้	คลุกให้เข้ำกัน
3.	น�ำส่วนผสมทั้งหมดไปบด	จำกนั้นน�ำเกลือ	ผิว  
	 มะกรูด	กะปิ	เครื่องเทศ	ลงไปคลุกกับส่วนผสม
	 ที่บดไปแล้ว
4.	ในขณะที่บดจะต้องคนพริกแกงที่บดไปแล้วให้เข้ำกัน	 	
	 ตลอดเวลำ
5.	บดซ�้ำหัวละ	2	ครั้ง	โดยหัวเครื่องบดจะมีทั้งหมด	4	หัว
	 (เมื่อก่อนจะใช้ทั้งหมด	5	หัว	แต่เลิกใช้ไปหนึ่งหัว
	 	เพรำะจะท�ำใหพ้ริกแกงเละเกินไป)	

6.	เมื่อบดเสร็จน�ำไปบรรจุใส่ถุงพลำสติก

ขั้นตอนการปรุงพริกแกง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้





“ พริกแกงจะอร่อยและมีกล่ินหอม ข้ึนอยู่ทำี่วัตถุดิบ 
ถ้าวัตถุดิบครบตามทำี่บอก พริกแกงก็จะอร่อย

 ยิ่งตอนน�วัตถุดิบทำุกอย่างมาปั่นรวมกัน 
ไม่อยากจะพูดถึงกล่ินเลย ใครเขาขับรถผ่าน 
เขาก็ตะโกนมาว่า โอ๊ย! หอมจังเลย ฮ่าฮ่า ”



	 ในการท�าพริกแกงในแต่ละครั้ง	 นอกจากจะได้กลิ่นอาย
ของพริกแกงแล้ว	 ยังได้กลิ่นอายของความรัก	 ความผูกพัน	
ป้าติกเล่าว่า	 “ที่ยังท�าอยู่ทุกวันนี้	 ก็เพราะใจมันรักแหละ			
จะเลกิท�ากไ็ม่ได้	 เพราะลกูค้าท่ีเขาเคยกินของเราเขากถ็ามหา				
ก็จะท�าจนกว่าจะไม่มีแรงนั่นแหละ	 แต่ทุกครั้งที่ท�าพริกแกง	
มันก็รู้สึกสนุก	เฮฮานะ	เพราะนานๆ	จะได้อยู่กันครบทุกคน	
เสมือนว่าวันนั้นเป็นวันของเรา	”

 “ท่ียังทําอยู่ทุกวันน้ี 
ก็เพราะใจมันรักแหละ   
จะเลิกทําก็ไม่ได้ เพราะลูกค้าท่ี

เขาเคยกินของเรา
เขาก็ถามหา ก็จะทําจนกว่าจะ
ไม่มีแรงน่ันแหละ แต่ทุกครั้งท่ี
ทําพริกแกง มันก็รู้สึกสนุก 
เฮฮานะ เพราะนานๆ จะได้อยู่
กันครบทุกคน เสมือนว่าวันน้ัน

เป็นวันของเรา ”
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เสียงสวรรค์ :
 สองแผ่นดิน

	 	 	 ตั้งแต่ปี	 2542	 กลุ่มสตรีแก้วทิพย	์						
ได ้น ้อมน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ											
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนก	
ธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	 มาเป็นแนวทางในการ		
ด�าเนินชีวิต	คุณรัตนา	เกิงฝาก	ได้เล่าว่า																
เป ็ นพระมหากรุณาหาที่ สุ ดมิ ไ ด ้ ที่			
พระองค์	 ท่านพระราชทานแนวทางนี้
เพราะไม่ใช่แค่กลุ่มสตรี	 แต่รวมถึงชาว
บ้าน	 หมู่	 2	 ต.คูขวาง	 อ.ลาดหลุมแก้ว				
มีอยู่	 มีกิน	 มีใช้	 เพราะพวกเราได้ปฎิบัติ
ตามแนวทางของพระองค์

  “ ปลูกผักสวนครัว
 ในบ่อมีปลา

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
นําแนวทางมาใช้ถึงปัจจุบัน 

เหลือกินเหลือใช้ 
เรานําไปขายแล้วยังมีเงิน
มาใช้จ่ายในครัวเรือนอีก ”



 หลังจากเกดิอทุกภยัในปี 2554	กลุม่สตร	ี
ประสบปัญหาการผลิตพริกแกงหลายด้าน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เปิดร้านอาหาร
ได้ปิดกิจการลง	 และชาวบ้านที่เป็นลูกค้า
ประจ�าบางหลังคาเรือนได้อพยพไปอาศัย

อยูที่อ่ืน่	จงึส่งผลให้การผลติพรกิแกงลดลง	จากผลติพรกิแกง	
4	ครัง้/สปัดาห์	 เหลอื	1	ครัง้/สปัดาห์	นอกจากนี	้ สมาชกิใน
กลุ่มได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคชรา	 จึงท�าให้กลุ่มสตรี
ผลติแกงเมือ่มลูีกค้าสัง่	 รวมทัง้ไม่ได้พัฒนาหรอืเปลีย่นแปลง	
ในด้านบรรจภัุณฑ์และตราผลติภณัฑ์ของพรกิแกง



      ในช่วงปี พ.ศ. 2562	พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี	 ศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ์	 ฯ	 ทรงเข้ามาสืบสานและต่อ	
ยอดโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมิน																												
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ฯ	 ซึ่งพระองค์ทรง
มีพระบรมราโชบายให้คณะอาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ	์
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้เข้าไปส�ารวจ
ปัญหาและความต้องการชุมชน	 รวมถึง
ได ้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง	
หลังจากส�ารวจและสอบถามท�าให้ทราบถึง
ปัญหาของกลุ ่มที่ไม่สามารถพัฒนาต่อได	้
พบว่ากลุ ่มสตรีที่ขาดทุนทรัพย์และข้อมูล
ต่างในด้านบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ	์
จึงส่งผลให้	อ.ดร.เบญจภา	ไกรทอง	หัวหน้า
โครงการ	ฯ	ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่กลุ่มสตรี
ต้องการ	 ปัญหาเบื้องต้นที่กลุ่มสตรีมีความ
ประสงค์ที่จะแก้ไขคือ	 พัฒนาบรรจุภัณฑ	์
และพัฒนาตราผลิตภัณฑ์	 วัตถุประสงค์ของ
โครงการคือ	 เพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มสตร	ี
5%	 ของรายได้เสริมทีม่าจากการท�าพรกิแกง
ในแต่ละเดือน	
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ	์ ในพระบรมราชูปถัมภ	์
ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการ	ออกแบบบรรจุภัณฑ	์																																																													
ในพื้นที่ชุมชนหมู ่ 	 2	 ซึ่งเป ็นพระราโชบายของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร	 มหาวชิราลงกรณ์ฯ	
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 อย่างไรก็ตามเพื่อถึง	 และเข้าใจ
และเข ้าถึงป ัญหาของกลุ ่มสตรีที่ผลิตพริกแกง	 นักวิจัย

จึ ง ได ้ ท�าการสัมภาษณ์กลุ ่มสตรีเพื่อ
ศึกษาพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ของพริกแกง							
พบว่าพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ของพริกแกง	
สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด	3	ช่วง	ดังนี้	

ช่วงที่ 1 ปี 2542-2545 
	 ผลิตภัณฑ์พริกแกงได้บรรจุใส่ถุงร้อนออกจ�าหน่าย	 เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการท�าบรรจุภัณฑ	์							
จึงหาของใกล้ตัวมาท�าเป็นบรรจุภัณฑ์	คือถุงร้อนและหนังยาง	
	 ข้อดีของถุงร้อน	ถุงร้อนสามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดทั่วไป	มีราคาถูกและสามารถเลือกขนาดได้ตาม
ที่ต้องการ
	 ข้อเสยีของถงุร้อน	เมือ่แกะพรกิแกงออกจากถงุแล้วต้องระมดัระวงัไม่ให้ใกล้เตา	หรอืโดนแสงแดดโดยตรง	
เพราะอาจจะท�าให้พริกแกงเสียรสชาต	ิหรือมีสีสันเปลี่ยนไปจากเดิม

พัฒนาการบรรจุภัณฑ์
 ของพริกแกง



ปีพ.ศ. 2562 
	 ปัจจุบัน	 หลังจากที่โครงการของรัชกาลที่	 10	 เข้าไป
ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ได้น�าถุงซิปล็อคและกระปุก		
เข้าไปสนับสนุนเพื่อให้ดูสวยงามและสามารถเก็บรักษา	
ตวัคณุสมบตัขิองพรกิแกงได้เป็นอย่างดี	 เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ
ที่ดีขึ้น
	 การทีท่างมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรม		
ราชูปถัมภ	์น�าถุงซิปล็อคเข้าไปสนับสนุน	เพราะต้องการเก็บ
รักษาคุณภาพของพริกแกง	และสะดวกต่อการใช้งาน
	 กระปุกที่น�าไปสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ต้องการให้กลุ่มสตรีพริก
แกงแก้วทิพย์น�าไปขายตามงานเทศกาลต่างๆ	 เช่น	 งานวัด	
งานบุญ	 ออกบูทตามจังหวัด	 เพื่อความสะดวกสบาย	 ถือได้
ได้ง่ายและยังสามารถเพิ่มมูลค่าพริกแกงได้

ช่วงที่ 2 ปี 2545-2553 
 บรรจุภัณฑ์ในช่วงปลายปี	2545	เริ่มน�าบรรจุภัณฑ์แบบ
กระปุกมาใช้พร้อมติดสติ๊กเกอร์	 โดยน้องสาวของคุณรัตนา	
เกิงฝาก	 เป็นผู้ด�าเนินการให้	 การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี	้
จะออกจ�าหน่ายเฉพาะงานเทศกาล	งานวัด	งานบุญต่างๆ	
	 ข้อดขีองกระปุกแบบมหูีหิว้	 สามารถปิดฝาและเกบ็รกัษา	
เข้าตูไ้ด้อย่างสะดวก	 สามารถน�าไปเป็นของฝากตามงานเทศกาล
ต่างๆได	้ เพราะกระปุกดูดีมีคุณภาพรวมไปถึง	 ยังสามารถ	

ส่งไปต่างจงัหวดัได้	 เพราะกระปกุป้องกนัการ
ซึมของน�้า	และอากาศได้เป็นอย่างดี
	 ข้อเสียของกระปุกแบบมีหูห้ิว	 ท�าให้มี
ต้นทุนที่สูงขึ้น	เนื่องจากกระปุกมีราคาแพง
กว่าถุงร้อนและยังมีขนาดเล็ก

ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2554-2562
ปีพ.ศ. 2554 
	 เกิดวิกฤติน�้าท่วมครั้งใหญ่	ท�าให้ต้องหยุดการผลิตพริกแกงประมาณ	3	เดือน	ภายหลังจากน�้าท่วม
การผลิตพริกแกงออกจ�าหน่ายมีจ�านวนลดน้อยลง	เนื่องจากมีพื้นท่ีเสียหาย	และผลมาจากการฟื้นตัวของ
พ่อค้าแม่ค้าทรัพย์สินพังเสียหายจากการเกิดน�้าท่วม
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   พัฒนา
 ตราผลิตภัณฑ์

	 จากการสัมภาษณ์พูดคุยจากกลุ่มสตรี	 ท�าให้ทราบที่มา
ที่ไปของชื่อตราผลิตภัณฑ	์ ชื่อตราผลิตภัณฑ	์ คือ	 ‘แก้วทิพย์’	
กลุ่มสตรีได้อธิบายต่อว่า	 ค�าว่า	 ‘แก้ว’	 มาจาก	 ชื่อของอ�าเภอ	
‘อ�าเภอลาดหลุมแก้ว’	 	 ส่วนค�าว่า	 ‘ทิพย์’	 มาจากสถานที่ผลิต
คือวัดบ่อทองเป็นสถานที่แรกที่เริ่มผลิตพริกแกง	 และวัดเป็น
ทิพยวิมานของเหล่าเทวดา	 ดังนั้นทางกลุ่มจึงใช	้ ค�าว่า	 ‘ทิพย์’	
เป็นชื่อของพริกแกง	 เมื่อรวมค�าว่า	 ‘แก้ว’	 และ	 ค�าว่า	 ‘ทิพย์’	
จึงได้ชื่อว่า ‘แก้วทิพย์’ 
	 ผู้วิจัย	และ	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ได้เข้า
สอบถามป้ากลุ่มสตรีพริกแกงเกี่ยวกับ	 แนวทางการออกแบบ	
ตราผลิตภัณฑ์	 พบว่าทางกลุ่มสตรีแก้วทิพย์อยากได้ตรา
ผลิตภัณฑ์ที่บอกส่วนผสมของพริกแกง	 ความอร่อยจัดจ้าน	
และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อพริกแกงโดยตรง	 เมื่อทราบ
วัตถุประสงค์แล้ว	 อาจารย์จุฑามาศ	 เถียรเวช	 ได้ออกแบบ	
ทั้งหมด	4	รูปแบบ	น�ามาให้กลุ่มสตรีเลือก

	 หลังจากทางกลุ่มสตรีปรึกษาหารือ
กันเกี่ยวกับแบบตราผลิตภัณฑ์เป็นระยะ
เวลา	 45-60	 นาที	 ผลการพิจารณาของ
กลุ่ม	 เลือกแบบที่	 4	 หลังจากนั้นผู้วิจัย
ได้แจ้งไปยัง	 อาจารย์จุฑามาศ	 เถียรเวช	
เพื่อออกแบบ	ตรายี่ห้อประกอบกับบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ	์ได้แก่		แบบที่	1	ถุง
ซิปล็อค	แบบที่	2	กระปุก
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ตอนท่ี 8

	 1.	สามารถพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	และสร้างตราสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของหมู	่2	ต.คูขวาง	อ.ลาดหลุมแก้ว	จ.ปทุมธานี

	 2.	สามารถเพิ่มรายได้ของสมาชิกในกลุ่ม	5	%	ต่อเดือน	เงินที่ได้จากการท�า
พริกแกง	600	บาท/เดือน	สามารถเพิ่มเป็น	630	บาท/เดือน	และมีแนวโน้มที่จะค่อย
เพิ่มการผลิตมากขึ้น	เนื่องจากบรรุจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน	ทางกลุ่มสตรีจึงมีความตั้งใจ	
ที่จะน�าพริกแกงใส่ถุงซิปล็อคและกระปุกไปขายตามงานเทศกาลและงานบุญที่วัดบ่อทอง

	 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน	หมู่	2	ต�าบลคูขวาง	อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธาน	ีบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการสามารถอธิบายได้ดังนี	้
	 1.	สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด	5	ครัวเรือน	ซึ่งสมาชิกทั้ง	5	ครัวเรือนได้เข้าร่วม
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งปิดโครงการ	
	 2.	สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตราฐานและสร้างตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนหมู่	2	
	 3.	สมาชิกทั้ง	5	ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น	5%	(มีรายได้เพิ่มขึ้น	30	บาท	ต่อเดือน	
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น	เพราะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและได้มาตรฐาน	จึงท�าให้กลุ่มสตรี
จะน�าพริกแกงไปขายตามงานวัดและบุญที่วัดบ่อทอง

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงาน

สรุปผลโครงการ



โครงการพัฒนาต่อเนื่อง

	 ถึงแม้ว่าทางโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน	หมู่	2	ต�าบลคูขวาง	อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธาน	ี
จะประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	แต่ทว่าการรักษาคุณภาพอายุของพริกแกง
ให้มีความสด	รสชาติ	กลิ่น	นั้นควรได้รับการพัฒนา	ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้อาจารย์
สาขา	Food	Sciences	มาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนารักษาคุณภาพอายุของพริกแกง

ตอนท่ี 9





โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมู่ 2 ต�ำบลคูขวำง  อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธำนี
“พริกแกง แก้วทิพย์”


