
โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

การแก้ปัญหาความยากจนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน    
ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นชุมชน

หมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี
ปีพุทธศักราช 2562
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◦ ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า (ชุมชนนิเวศชานเมือง) ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 
ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่
ประมาณ 124 ไร่ และจัดสรรที่ดินขายเป็นแปลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 

◦ ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิช หอพักให้เช่า ตลาด และโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน 

◦ คนในชุมชนเป็นวัยท างานและมีอาชีพร้อยละ 80 ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท/เอกชนและ
รับจ้างมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 16,000 บาท และเกือบทุก
ครัวเรือนมีภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 

◦ ชุมชนมีปัญหาน้ าท่วม น้ าเสีย ขยะมูลฝอย ฝุ่นละออง ในระดับครัวเรือนพบปัญหา
การเงินขาดสมดุล (รายรับน้อยกว่ารายจ่าย)

◦ แผนพัฒนาโครงการของชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า 1-5 ปี

 พัฒนาครัวเรือนให้ยั่งยืน
(แผนฯ 3-5 ปี)

• พัฒนาผลิตภัฑณ์ที่ตลาด
ต้องการและสร้างรายได้
ต่อเนื่อง

• เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการตลาดให้ยั่งยืน


• ครัวเรือนเป้าหมายมี
รายได้มั่นคง และมี
คุณภาพดีขึ้นภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

• ได้ฐานข้อมูลพัฒนาอาชีพ
ชุมชนนครชัยมงคลวิลลา่ 

 เสริมสร้างความรู้ทักษะ/อาชีพ
(แผนฯ 1-3 ปี)

• ข้อมูลเชิงลึกและความต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตามความ
ถนัดแต่ละครัวเรือน/ท าได้ง่าย

• ประชุมชี้แจงและสร้างแรงบันดาลใจ
• เสริมสร้างความรู้ทักษะการท า
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด


• ได้แนวทางท าอาชีพเสริมที่
เหมาะสมต่อครัวเรือน และเพื่ม
รายได้

• สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน

 เข้าใจบริบทชุมชน 
(แผนฯ 1 ปี)

• ข้อมูลปฐมภูมิจาก
แบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ สังเกต และ
ประชุมกลุ่มย่อย

• ข้อมูลทุติยภูมิจาก
การศึกษาเอกสาร/
ข้อมูลชุมชน


• ได้ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
และครัวเรือน
เป้าหมาย
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◦ การเสริมสร้างความรูท้ักษะดา้นผลิตภัณฑ์คือ ซาลาเปาและวุ้นสมุนไพร พบว่าคน
ในชุมชนสนใจและเข้ารว่มเกนิเป้าหมาย ท าให้ไดฝึ้กทกัษะวิธกีารท าผลิตภัณฑ์

การท าซาลาเปาโบราณไส้หมูสับและไส้หวาน

2. เตรียมแป้งสาลี 375 กรัม

1. ตวงน ้าตาลทราย 2 ซ้อนโต๊ะ + ยีสต์ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ใน
น ้าอุ่น 200 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน

3. เทส่วนผสมในขั นตอนท่ี 1 ใส่แป้งขั นตอนท่ี 2 นวดให้เข้ากัน 
ปิดด้วยพลาสติกและทิ งไว้ 1 ชั่วโมง แป้งจะฟูเป็นสองเท่า 

การทำแป้งสปัน
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การท าซาลาเปาโบราณไส้หมูสับและไส้หวาน (ต่อ)

2. เตรียมแป้งสาลี 150 กรัม

1. น ้าตาลทราย 100 กรัม + เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ + ผงฟู 2 ช้อนโต๊ะ 
ใส่ในน ้าดื่ม 40 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน

3. เทส่วนผสมในขั นตอนที่ 1 ใส่
แป้งขั นตอนท่ี 2 นวดให้เข้ากัน 

การทำแป้งโด

4. น้าแป้งโดผสมกับสปันและนวดให้
เข้ากันจากนั นทิ งไว้ 10 – 15 นาที4



การทำไสซ้าลาเปา

ไส้เห็ดหอมหมูสับ
ผสมหมูบดไม่ติดมัน 1 กิโลกรัม 
ร่วมกับมันหมูสับ 1 กิโลกรัม ใส่
พริกไทยบด 4 ช้อนชา น ้ามันหอย 
2 ช้อนโต๊ะ น ้ามันงา 2 ช้อนโต๊ะ 
น ้าตาลทราย 4 ช้อนชา ซี อ๋ิวขาวและ
ซอสปรุงรส 4 ช้อนโต๊ะ จากนั นท้า
การนวดให้เข้ากันดีและพักไวใ้นตู้เย็น 
1 คืน (หมักหมูสับ) หมูสับท่ีผ่าน
การหมักแล้วน้ามาผสมกับต้นหอม 
ผักชีและเห็ดหอมท่ีหั่นเป็นชิ นเล็กให้
เข้ากันดีและน้าไปใช้ได้     

ไส้หวานถั่วเหลือง-ถ่ัวแดง
น้าถ่ัวไปแช่น ้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
นึ่งหรือต้มจนกว่าจะนิ่มและปล่อยทิ งไว้
จนถั่วเริ่มอุ่น น้าไปปั่นละเอียดแล้วเท
ใส่ผ้าขาวบางรอให้ถั่วเสด็จน ้า น้าถ่ัว
ไปกวนท่ีความร้อนต่้าจนแห้งจากนั น
ให้เติมมันพืช (น ้ามันหมูจะหอมกว่า) 
น ้าตาลและเกลือเล็กน้อย ชิมรสชาติ
ปรับได้ตามต้องการ) น้าไปใช้ต่อไป

การท าซาลาเปาโบราณไส้หมูสับและไส้หวาน (ต่อ)
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การห่อแป้งและนึ่งซาลาเปา

5. แบ่งแป้งผสมท่ีได้จากขั นตอนท่ี 4 ห่ันให้เป็นชิ นพอประมาณ 
รีดให้แบนหนาพอประมาณและหอแป้งกับไสท่ี้เตรียมไว้

6. เมื่อห่อแป้งเสร็จแล้วน้าไปนึ่งที่
ไฟแรงเป็นเวลา 10 นาที และยก-
ลงจะได้ซาลาเปามีขนาดใหญ่ขึ น 
และใส่บรรจุภัณฑ์ตามต้องการ

การท าซาลาเปาโบราณไส้หมูสับและไส้หวาน (ต่อ)
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สูตรการท าวุ้นกระทิและวุ้นสมุนไพร

(1) เทผงวุ้นลงในหม้อต้มท่ีมีน้ าเปล่าอยู่ท้ิงไว้ประมาณ 10-20 นาที โดยคนให้เข้ากับน้ าเปล่า 
จากนั้นน าหม้อต้มตั้งไฟแรงในช่วงแรกและใช้ทับพีคนตลอดเวลา เมื่อน้ าเร่ิมเดือดให้ใช้ไฟกลาง 
สังเกตุทับพีท่ีคนหากเม็ดผงวุ้นติดทับพีให้ต้มไปเร่ือยๆ จนกว่าผงวุ้นละลายหมดไม่ติดทับพี 
จากนั้นใส่น้ ากระทิ น้ าตาลและเกลือแกงลงไป ต้มต่อไปจนเดือนและปิดไฟ (ส าหรับวุ้นใสให้
ท าข้ันตอนเหมือนกันแต่เปลี่ยนกระทิเป็นสมุนไพรหรือน้ าสมุนไพรท่ีผ่านการเตรียมไว้แล้ว) 
ตั้งหม้อต้มท้ิงไว้ให้พออุ่น

(2) เตรียมพิมพ์วุ้นลายต่างๆ ไว้ในถาดเรียบร้อยแล้ว (กรณีร่างเหและก้านดอกเห็ดเยื่อไผ่ท่ีเตรียม
สุกแล้วให้ห่ันลงในพิมพ์ก่อน) ตักน้ าต้มวุ้นท่ีอุ่นหยอดใส่พิมพ์ตามความต้องการ และรอ
จนกว่าวุ้นเซตตัว กรณีท่ีต้องการความเร็วให้น าเข้าตู้เย็น จากนั้นแกะวุ้นออกจากแม่พิมพ์และ
บรรจุใส่กล่องตามท่ีต้องการ7



◦ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นภายหลังหักต้นทุนแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 5.00–7.77 โดยเฉพาะครอบครัวท าวุ้นเล่าว่า “ได้น าเอาเทคนิค
จากการอบรมมาปรับใช้ให้น่าสนใจและกรอบหอมอร่อยขึ้น เช่น ใช้ใบเตยและดอก
อัญชันสด เพิ่มรสชาติชาเขียว-ชาไทย-มะตูม และท าฉลากให้เหมาะสมกับรสชาติ 
ท าให้มียอดการสั่งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรงแรม/บริษัทใช้เป็นอาหารเบรก ที่ส าคัญได้
เครื่อข่ายลูกค้าจากมหาวิทยาลัยที่ดีมาก” คุณวาสนา สุขสวัสดิ์ กล่าว
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สนใจสื่อการท าซาลาเปาและวุน้สมุนไพร
ติดต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail: environment@vru.ac.th
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ค าขอบคณุ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่ให้ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562  นอกจากนี้ 
คณะผู้วิจัยขอบคุณผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนชุมชนหมู่บ้านนครชัย
มงคลวิลล่าและครัวเรือนเป้าหมาย ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุน
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท าโครงการในคร้ังนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

จัดท ำโดย หลักสูตรวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  10


