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บทคัดย่อ 
 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เป็นการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริ ง 
(Action Learning) เพื่อเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิต และภูมิสังคมของชุมชน โดยสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดเวทีชุมชน การประชุมแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประชาชนได้เห็นพ้องต้องกัน
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าไปส่งเสริมการเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือนคอนโดแบบพ่ึงพาตนเอง มีสมาชิกเริ่มต้น
จ านวน 10 ราย ผลการด าเนินโครงการพบว่ากลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ ทักษะในการเลี้ยงไส้เดือน 
การพัฒนาอุปกรณ์การเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสามารถขยายผล
ในเชิงเศรษฐกิจผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งการจ าหน่ายผ่านสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการจ าหน่าย ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์จากมูล ไส้เดือน น้ าสกัดชีวภาพจากมูลไส้เดือน 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ไส้เดือน ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีอาชีพเสริม 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
ในพื้นที่ซึ ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ (มูลโค) ส าหรับเลี ้ยงไส้เดือน ท าให้การเลี ้ยงไส้เดือนของกลุ่มเกิด
ความยั่งยืน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและสร้างวิทยากรกระบวนการด้านการเลี้ยงไส้เดือน
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในชนบท โครงการย่อย “โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว” ฉบับนี้
ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย เฉพาะอย่างยิ่งชาวชุมชนทับพริก ต าบล
ทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้น าและกรรมการชุมชน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับพริก ที่ให้ความร่วมมือและช่วย
อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ขอขอบคุณนายอ าเภออรัญประเทศ (นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา) พัฒนาการอ าเภออรัญ
ประเทศ (นางประณีต ช านิจศิลป์) อดีตผู้ใหญ่บ้านทับพริก (นายสาทร ไข่สะอาด) ผู้ใหญ่บ้านทับพริก 
(นายมงคล กอนเกียน) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกฝ่าย ผู้ประธานวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพ่ือความยั่งยืน 
(นางวัฒนา จาจิรัตน์) ที่ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนช่วย
ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ทีมงานในทุก ๆ เรื่อง อย่างดียิ่ง 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินโครงการครั้งนี้  ท้ายที่สุด หากรายงานฉบับนี้ได้บังเกิดประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ผู้รับผิดชอบโครงการขอมอบความดีงามนี้ให้แก่ชาวชุมชนทับพริก รวมทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งท่ีได้กล่าวนามและมิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ 
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