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บทคดัยอ 

 

กลุมการเรียนรูบานหนองปรือแบบครบวงจรมีตนกําเนิดเกิดจากความตองการปญหา

ความยากจนของสมาชิกในชุมชนท่ีขาดพื้นที่ทํากินและปญหาดานรายไดท่ีมีนอยกวารายจาย ทําให

ประชาชนรวมกลุมกันเพือทําการเกษตรภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสรางผลิตภัณฑที่

เปนอัตลักษณของชุมชนคือ การปลกูเมลอนและการแปรรปูปลาสมไรกาง ขณะเดียวกันกลุมมีวัตถุดิบ

ที่เหลือใชจากการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสมน่ันคือเกร็ดปลาตะเพียน หากไมมีการนํามาแปรรปูใหเกิด

ประโยชนจะสงผลทําใหเกิดปญหาและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดในอนาคต 

เกล็ดปลาเปนของที่มีในธรรมชาติหลังจากเหลือใชจากการนําเนื้อปลาไปประกอบ

อาหาร หากเก็บไวหรือท้ิงไวในสภาพสด ๆ จะมีกลิ่นเนาเหม็นเปนของสกปรก ถูกทิ้งเปนเศษขยะ ผูคน

สวนใหญจึงนึกไมถึงวา เศษขยะที่เหลือทิ้งเหลานี้ จะสามารถนํามาสรางสรรค เปนสวนประกอบสําคัญ

ของเคร่ืองประดับตกแตงนานาชนิด ไดอยางสวยงามและหลากหลาย หากจะมองในแงของการ

อนุรักษธรรมชาติแลว การนําเอาของเสียเหลือทิ้งที่สลายตัวไดยาก มาใชประโยชนทดแทนวัสดุที่ผลิต

จากวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ทําลาย ธรรมชาติ เชน กระดาษ พลาสติก และเสนใยสังเคราะห

ชนิดตาง ๆ (จงจิตร ชินกนกรัตน, 2559) ขณะท่ี นทีทิพย กฤษณามระ. 2558 กลาววา เกล็ดปลา

สามารถนําไปแปรรูปเปนอาหารตางๆ เชน เกล็ดปลายี่สก 1 กรัมใหแคลเซียมมากถึง 434 มิลลิกรัม 

ซึ่งสูงเทียบเทากับแคลเซยีมที่มีในเปลือกไข 1 ฟอง อีกทั้งยังมีคอลลาเจนและแรธาตุที่รางกายตองการ

ในปริมาณสูง  

หลังจากการสนทนากลุม (focus group) พบวาชุมชนตองพบกับปญหาดังนี้ 1.ปญหา

ดานน้ํา  สงผลกระทบ ทําใหปริมาณน้ําในชุมชนไมเพียงพอตอการทําการเกษตรและการอุปโภค 

บริโภคในครัวเรือน ขณะเดียวกันคุณภาพของน้ําในครัวเรือนไมมีคุณภาพเทาที่ควร เพราะนํ้าประปา

ในชุมชนมีลักษณะเปนสีขุนแดง โดยสมาชิกตองอาศัยสารสมเพ่ือทําใหน้ําใสกอนนํามาใชบริโภคและ

ในบางคร้ังหลังจากใชน้ําแลวจะเกิดอาการผื่น คัน บรเิวณผิวหนังท่ัวรางกาย  2. ปญหาดานดิน  สงผล

กระทบ ทําใหสมาชิกในชุมชนไมมารถไดผลผลิตทางดานการเกษตรตามที่ตองการ และสงผลใหตนทุน

ในการทําการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น  3. ปญหาดานผลผลิตทางการเกษตร  สงผลกระทบ ทําใหสมาชิกตอง

อาศัยยาบํารุงใหกับพืชพันธุทางการเกษตร ซึ่งเก่ียวเนื่องกับตนทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงข้ึน ขณะเดี่ยวกัน

การจําหนายผลผลิตทางการเกษตรถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง โดยท่ีไมมีมาตรฐานในการรับซื้อ

ผลผลิตจากชุมชน  3. ปญหาดานรายไดนอยกวารายจาย  ผลกระทบ คือไมสามารถชําระหนี้สินได

ตามกําหนดจึงทําใหตองสรางหนี้สินใหม เพื่อชําระหนี้สินเกา รวมไปถึงลูกหลานไมมีเงินคาขนมไป

โรงเรียน ทําใหความสุขของคนในครอบครัวลดนอยลงและขาดกําลังใจในการทํางาน  4. ปญหาดาน

ขาดแคลนแรงงาน  ผลกระทบ คอืสมาชิกในชุมชนตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ของแรงงานตางดาว



ข 

ทั้งคาแรงที่มีราคาสูง คาอาหาร คาพาสบอรด คาตอวีซา และอื่นๆ เพื่อใหแรงงานเหลานั้นมาทํางาน

ใหกับเกษตรกร เพราะหากไมมีมีแรงงานก็จะไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดทันและสงผลตอราคา

จําหนายผลผลิต  5. ปญหาดานผูสูงอายุขาดที่อยูที่ทํากินและขาดผูดูแล ผลกระทบคือ ผูสูงอายุไมมี

ความสุขและไมไดรับการดูแลจึงเกิดภาวะซึมเศราและตอยใจในชีวิต  6. ปญหาดานถนน  ผลกระทบ

คือ กอใหสมาชิกในชุมชนไดรับอุบัติเหตุจากการใชถนนที่เปนหลุมบอ รวมถึงลูกหลานไปโรงเรียน

ลําบาก เนื่องจากฤดูฝนถนนจะเปอนดวยโคลน และฤดูแลงถนนจะเปอนไปดวยฝุน ซึ่งจะทําใหชุด

นักเรียนมีความสกปรก 

จากการสํารวจขอมูลชุมชนโดยใชวิธีการการสนทนากลุม (focus group) ชุมชนบาน

หนองปรือ พบวา ชุมชนมีภูมิปญญาดั้งเดิมที่มีการทดลองการผลิตเกล็ดปลาทอดสมุนไพรเพ่ือการ

บริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรรูปปลาสมไรกางมักจะมีเกล็ดปลาที่เหลือจากการแปรรูปใน

ปรมิาณมากกวา 50 กิโลกรัมตอวัน ขณะที่ชุมชนมีความตองการที่จะนําเกล็ดปลาไปใชเพ่ือแปรรูปอัน

จะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม รวมทั้งเปนการสรางอาชีพใหกับสมาชิกในชุมชน ผูวิจัยพยามนําองคความรู

ทางดานวิชาการเขามาบูรณาการเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนอันจะนําไปสูการใชประโยชนดวยความ

คาดหวังที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือดานปญหาในเรื่องของรายไดรวมถึงเปนการเปลี่ยนแปลง

ดานนวัตกรรมท่ีมีองคความรูใหมในการนําหลักสูตรการแปรรูปขาวเกรียบเกล็ดปลาลงไปถายทอดสู

ชุมชน อันเนื่องจากชุมชนยังขาดทักษะในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวผูวิจัยจึงคิดคนหาวิธี เพื่อใหเกิด

การใชเกล็ดปลาอยางคุมคามากที่สุด งานวิจัยชิ้นน้ีเริ่มตนจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงการณ ในพระบรมราชูปถัมภไดกําหนดโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามยุทธศาตรการพัฒนาทองถ่ินเพื่อ

ชวยพัฒนาชุมชนใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นในระดับครวัเรือน  
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธแกปญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชนในชนบท บานหนองปรือ หมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่กําหนดโครงการพันธ

กิจสัมพันธเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้น ซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย ของพระเจาอยูหัว จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณนายโกเมษ  เพชรโกมล กํานันบานหนองปรือ และสมาชิกในชุมชนทุกทาน 

ขอบคุณพี่หลิ่ง พี่ประทีป พ่ีใหญ ปาแดง ที่รวมทํางาน และพัฒนาชุมชนบานหนองปรือ จะมีขาว

เกรียบเกล็ดปลาเปนของตนเอง เชื่อเหลือเกินวาทุกทาน มีความภาคภูมิใจไมนอยไปกวาผูวิจัย 

ขอขอบคุณคุณพอคํารณและคุณแมพัชรนิทร  จันทรสุขา ที่สนับสนุนปจจัยตางๆ และการ

สํารองงบประมาณสํารับการดําเนินโครงการทั้งหมด และกําลังใจที่สําคัญในการทํางานจนสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี ขอบคุณอาจารย ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน และอาจารยคณิต  เรืองขจร ที่รวมดําเนินงานดวยกัน

อยางแข็งขัน และสงมอบกําลังใจใหกันและกันตลอดเวลาทั้งในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน รวมทั้ง

ขอบคุณนางสาวสกาวเดือน  เสนบุญมี นักศึกษาสาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร และนางสาวกัญญารัตน  วัน

นา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ชวยเก็บภาพการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

ขอบคุณความไมพรอมขององคกรดานสายสนับสนุนท่ีทําใหอาจารยสามารถชวยเหลือ

ตนเองไดในทุกเรื่อง ทั้งดานหนังสือราชการ การเดินทาง และการเบิกจายตางๆ จนทําใหผูวิจัยไดทราบถึง

กระบวนการและความสําคัญของทุกบทบาทหนาที่ จนการดําเนินงานในทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงคดวย

ตัวของผูวิจัยและชุมชนเอง 
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บทที่ 1 

 บทนํา  

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ทรงมอบ 

พระบรมราโชบายดานการศกึษาผานองคมนตรี ซึ่งมีใจความสําคัญท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั้ง 38 แหงทั่วประเทศวาใหองคมนตรีแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏใหทํางานใหเขาเปาในการยกระดับ

การศึกษาและพัฒนาทอง ถ่ินในท องที่ ตน  ดั งนั้ น เพื่ อ เปนการสนองพระบรมราโชบาย  

ทางกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แหง จึงไดรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรใหม เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

4 ดาน ไดแก 1.ดานการพัฒนาทองถ่ิน 2.ดานการผลิตและพัฒนาครู 3.ดานการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและ 4.ดานระบบริหารจัดการเพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครู 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควบคูไปกับการพัฒนาทองถ่ินอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ภายใตกรอบยุทธศาสตร ใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเ พ่ือการพัฒนาทอง ถ่ิน 

ตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ป  (พ.ศ.2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ไดนําแนวทางดังกลาวสูกําหนดแนวทางการพัฒนาผานมายังนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ แปลงไปสู

ยุทธศาสตรของหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนาชุมชน 

และทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและย่ังยืนในเชิงประจักษ ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

คือจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว 

ดวยเหตุนี้จึงเกิดโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหา

ของชุมชนทองถ่ินและเสริมพลังใหชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

บานหนองปรือหมูท่ี 3 ตําบลทับราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว ซึ่งเปนพ้ืนที่ในการศึกษา

เนื่องจากบานหนองปรือหมูท่ี 3 นั้นมีทุนทางสังคมท่ีสามารถตอยอดไดและเปนพื้นที่ท่ีจะสามารถ

ดําเนินกิจกรรมในการแกปญหาของชุม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และสงผลใหสมาชิก 

ในชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยาง มันคง มั่งคั่งและยังยืนตอไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1)  เพ่ือเสริมสรางความรูทักษะดานการแปรรูปเกล็ดปลาเปนผลิตภัณฑใหแกกลุมเปาหมาย 

2)  เพ่ือใหชุมชนมีชุดสื่อประชาสัมพันธศูนยเรยีนรูของกลุมเปาหมาย 

3)  เพ่ือใหกลุมอาชีพมีตรสัญลักษณและบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานเปนที่ดึงดูด 

4)  เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย 

5)  เพ่ือเพิ่มรายไดใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย 
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1.3  กลุมเปาหมาย 

เหตุผลในการเลือกหมูบาน  

เนื่องจากชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 ตําบลทับราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

เปนพ้ืนที่ประสบปญหากับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะปญหาภัยแลงที่คุมคามชุมชม มาเปนระยะเวลานาน 

โดยที่สมาชิกในชุมชนตองตอสูกับปญหาดังกลาวดวยตนเอง ทําใหสมาชิกในชุมชนตองปรับตัว 

และอยูรวมกับธรรมอยางยากลําบาก แตสิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตอยู ในสภาวะท่ี

ธรรมชาติไมเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมนั้นคือ ความสามัคคีในชุมชนที่เปน

พลังในการขับเคลื่อนชุมชนใหกาวยางไปขางหนาอยางมั่นคง 

ชุมชนบานหนองปรือ หมูที่  3 ตําบลทับราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

มีการรวมกลุมกันเปนศูนยเรียนรูในนาม ศูนยเรียนแบบครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยในศูนยเรียนรูนี้มีการจัดสรรพ้ืนที่สาธารณะประโยชนของชุมชนใหแกสมาชิกเพ่ือประกอบอาชีพ

ทางดานการเกษตรอยางเทาเทียม โดยที่ผลิตภัณฑที่โดยเดนของชุมชน คือ ผักปลอดสารพิษ  

การแปรรูปปลาสม การปลูกเมลอนและแตงโมรวมถึงการเลี้ยงสัตวเชน เกะ เพะ วัว เปดและไก  

ที่ปจจัยสําคัญในการสรางรายไดใหแกชุมชน 

ท้ังนี้ สิ่งท่ีชุมชนไดดําเนินการไปแลวนั้นเปนสิ่งท่ีทําตามความสามารถโดยยังขาด  

องคความที่ถูกตองหรือแนวคิดในการประยุกตรูปแบบผลิตภัณฑใหมีความทันสมัยและเปนที่ตองการ

ของตลาดท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ี เมื่อพิจารณาจากความสามารถและศักยภาพและทุนของชุมชน

แลวนั้นเห็นวา หากไดรับการสงเสริมตอยอด จะกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน และจะเปนชองทางการ

ชวยเหลือใหชุมชนไดมีรายไดมากย่ิงขึ้น อันจะนําไปสู การพัฒนาท่ีย่ังยืนและทําใหชุมชนสามารถ

พ่ึงพาตนเองและประสบกับความสุขไดในอนาคต 

ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการสํารวจขอมูลชุมชนและจัดกิจกรรมเชิงพัฒนา 

ในคร้ังน้ี คือครัวเรือนในพ้ืนที่ หมูท่ี 3 บานหนองปรือ ตําบลทับราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

เนื่ อ ง จาก เป น พ้ืนที่ ป ระสบปญหาหลากหลาย รู ปแบบ เช น  ปญหาด าน ภัยธร รมช าติ   

ปญหาดานโครงสรางข้ันพื้นฐาน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานผูสูงอายุและปญหาดานรายได  

โดยในพ้ืนที่ หมูท่ี 3 บานหนองปรือ ตําบลทับราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว มีครัวเรือน

ทั้งหมด 332 ครัวเรือน ประกอบดวยมีประชาการที่อาศัยอยูจริง จํานวน 816 คน  

 

1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

เดือนมีนาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 
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1.5 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

1) ชุมชนเปาหมายมีความรูทักษะดานการแปรรปูเกล็ดปลาเปนผลิตภัณฑ 

เชิงปริมาณ 

1) ชุมชนมีชุดสื่อประชาสัมพันธศูนยเรียนรูของกลุมเปาหมาย              จํานวน 1 คลิปวีดีโอ 

2) ชุมชนมีตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานเปนที่ดึงดูด       จํานวน  5 ชิ้น 

3)  กลุมอาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย มีอาชีพเพ่ิมขึ้น                   จํานวน  1  อาชีพ 

4)  กลุมอาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย มีรายไดเพิ่มขึ้น                   รอยละ  5  
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บทที่ 2  

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับชุมชน 

2.1  ขอมูลทั่วไปของชุมชน 

ประวัติหมูบาน  

บานหนองปรือ หมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว กอตั้งขึ้น

เมื่อป  พ.ศ. 2492 โดยมีนายหลง วงคทําเนียบ ไดย ายออกมาจากบานหนองติม หมูที่  2  

ตําบลตาพระยา อําเภออรญัประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อนายหลง วงคทําเนียบ มาตั้งบานเรือน

อยูได 3 ป ก็มีญาติพ่ีนองจากบานหนองติมยายตามเขามาอยูเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนกลายเปนหมูบาน 

ที่ขยายใหญ ข้ึนแต ก็ยังขึ้นกับบาน หนองติม หมูที่  2 ตําบลตาพระยา อําเภออรัญประเทศ  

จังหวัดปราจีนบุรี ตอมาจนถึงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2517 ทางอําเภอตาพระยาก็ออกมาจัดการ

เลือกตั้งผูใหญบานหนองปรือ แยกจากบานหนองติม เปนบานหนองปรือ หมูที่ 9 ตําบลตาพระยา 

จังหวัดปราจีนบุรี ตอมาถึงป พ.ศ. 2527 ทางอําเภอตาพระยาไดมีการแยกตําบลโดยใชชื่อตําบลวา 

“ทัพราช” อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว บานหนองปรือจึงไดเปลี่ยนมาเปนบานหนองปรือ 

หมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

 

2.2  ขอมูลดานสภาพนิเวศวิทยา 

สภาพทางภูมิประเทศ 

พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ลาดลุม ลักษณะเปนดินรวนปนดินทราย ไมอุมน้ํา เมื่อถูกน้ําจะ

ละลายทันที ทําใหหนาดินถูกชะลางไดงาย น้ําจึงมีสีขุนไมใส พอนานไปแหลงน้ําจะตื้นเขิน และมี

สภาพแหงแลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพถายดาวเทียม พิกัดบานหนองปรือ 
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พ้ืนท่ีและอาณาเขต 

พ้ืนท่ีทั้งหมด จํานวน 16,300 ไร/ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ           ติดกับตําบลลํานางรอง  อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรมัย 

- ทิศใต               ติดกับบานเจรญิสุข  ตําบลทัพราช  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว 

- ทิศตะวันออก      ติดกับบานตะลุมพุก   บานทุงทะเล  ตําบลทัพราช  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว 

- ทิศตะวันตก       ติดกับบานใหมไทยถาวร  ตําบลทัพราช  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว 

 

ภาพที่ 2 ภาพถายดาวเทียม สภาพทางกายภาพบานหนองปรือ 

 

สภาพนเิวศวิทยาเฉพาะ 

สภาพนิเวศเฉพาะของชุมชนบานหนองปรือหมูที่ 3 เปนพื้นที่  ที่ จัดวาเปน พ้ืนที่ 

ที่มีความแหงแลง เปนลําดับตน ๆ ของจังหวัดเนื่องจากสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ 

สามารถทําการเกษตรไดแตไดรับผลผลิตท่ีนอย ขณะท่ีสภาพของฝนไมตกตองตามฤดูการณสงผล 

ทําใหปริมาณนําไมเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ผนวกกับแหลงน้ําในชุมชน 

ไมเพียงพอตอการทําการเกษตร  

 

สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอชุมชน 

ผลกระทบเชิงบวก พ้ืนท่ีชุมชนบานหนองปรือหมูท่ี 3 เปนพื้นที่ ที่มีความทาทายตอการ

เปนอยางมากจึงทําใหมีหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐเขามาเยี่ยมชมและผนวกกับเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงผูนําท่ีมีอุดมการณท่ีมุงพัฒนาใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นจึงไดมีการจัดตั้งศูนย

เรียนรูแบบครบวงจรบานหนองปรือ เพ่ือแหลงเรียนรูใหกับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เขามาศึกษา

ถึงกระบวนการหรือรูปแบบการบริหารจัดการศนูยเรียนรูดงักลาว 
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ผลกระทบเชิงลบ ในพ้ืนที่ชุมชนบานหนองปรือ หมู ท่ี  3 มีหนวยงานที่ต างๆ  

ที่ใหความสนใจและใหความหวังแกชุมชนวาจะเขามาพัฒนา แตในทางกลับกันไมสามารถปฏิบัติได 

ตามที่สัญญาไว หรือเขามาพัฒนาแตไมตรงตามความตองการชมุชนอยางแทจริง เชน การสรางถนน   

 

2.3  ขอมูลดานสภาพพ้ืนฐานดานเกษตรกรรม 

ตาราง 1  ปฏิทินการปลูกพืชและการใชแรงงาน 

 

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

ทํานา             

มัน

สําปะหลัง 

            

ลําไย             

เห็ดนางฟา             

ขาวโพด             

ผักสวนครัว             

ยูคาลิปตัส             

แตงโม             

เมลอน             

หอม             

กระเทียม             

ผกัหวาน             

 

ปญหาดานการปลูกพืช 

ปญหาการปลูกพืชของชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 คือ ปญหาดานน้ําท่ีไมเพียงพอ 

ตอการทําเกษตร และสงผลใหผลผลิไมเปนไปตามที่ตองการ ตลอดจนเกิดการกดราคาจากพอคา 

คนกลางในการรับซื้อผลผลิตทางดานการเกษตรของชุมชน รวมท้ังตนทุนในการผลิตที่มีมูลคาสูงขึ้น

ตามทิศทางของระบบเศรษฐกิจ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปุย คายากําจัดสัตวตรูพืชและคาแรง

ตางชาติ (สัญชาติกําพูชา)  
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ปฏิทินการเลี้ยงสัตว 

ตาราง 2  ปฏิทินการเลี้ยงสัตว 

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

แกะ             

เพะ             

วัว             

ควาย             

ไก             

เปด             

ปลา             

หนูนา             

 

2.4  ขอมูลดานประชากร 

จํานวนครัวเรือน 

จําแนกตามชวงอายุ ป 2561 ที่อาศัยอยูในครัวเรือนในวันสํารวจ ขอมูลความจําเปน

พ้ืนฐาน ระดับหมูบาน/ชุมชน ป 2561 หมู 3 ชุมชนบาน หนองปรือ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแกว ภาคกลาง 

ตาราง 3  จํานวนประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ครัวเรือนทั้งหมด    332  ครัวเรือน 

  จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง ทั้งหมด  816  คน 

          เพศชาย     388  คน 

  
        เพศหญิง 

    
428 

 
คน 
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การเปล่ียนแปลงประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4  จําแนกตามชวงอายุในขอมูล จปฐ. 

 

   

ชวงอายุ 

 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

  คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

 
1 เดือน ถึง 5 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  6 เดือน ถึง 1 ป 0 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
1 ป 1 เดือน - 2 ป 5 0.61 3 0.37 8 0.98 

  3 ป - 5 ป 15 1.84 13 1.59 28 3.43 

 
6 ป - 12 ป 46 5.64 38 4.66 84 10.29 

  13 ป - 14 ป 8 0.98 16 1.96 24 2.94 

 
15 ป - 18 ป 35 4.29 27 3.31 62 7.60 

  19 ป - 25 ป 7 0.86 5 0.61 12 1.47 

 
26 ป - 34 ป 16 1.96 12 1.47 28 3.43 

  35 ป - 49 ป 72 8.82 100 12.25 172 21.08 

 
50 ป - 59 ป 74 9.07 100 12.25 174 21.32 

  60 ป ขึ้นไป 110 13.48 114 13.97 224 27.45 

  รวม 388 47.55 428 52.45 816 100.00 
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2.5  ขอมูลดานสาธารณูปโภค 

การคมนาคม 

เนื่องจากบานหนองปรือ หมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยาเปนพื้นที่ติดตอระหวาง

จังหวัดสระแกว – บุรีรัมย ทําใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเดินทางไดโดย  

1. รถโดยสารประจําทางสายบุรีรัมย – จันทบุรีว่ิงผานบานใหมไทยถาวรบานหนองปรือ 

และบานเหนือ  

2. รถโดยสารประจําทางสายมุกดาหารพัทยาระยองว่ิงผานบานใหมไทยถาวรและบาน

โคกกราด  

3. รถโดยสารประจําทางสายนครราชสีมา – ตลาดโรงเกลือว่ิงผานบานใหมไทยถาวร 

และบานโคกกราด 

 

การมีไฟฟาใชในหมูบานและการเปลี่ยนแปลงที่มีตอชุมชน 

ในชุมชนบานหนองปรือหมู ท่ี 3 มีการเขาถึงและใชไฟฟาได รอยละ 100 

 

การมีประปาหมูบานและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอชุมชน 

การใชนํ้าประปาหมูบานยังไมเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน อันเนื่องมาจากสัดสวน

ปริมาณการใชน้ําที่มีมากและจํานวนปริมาณน้ํามีนอย ทําใหเกิดปญหาน้ําไมไหลตลอดจนนํ้าประปา

หมูบานมีสีและกลิ่น เ จือปนทําสงผลทําให เกิดการแพและละคายเคืองตอผิวตามรางกาย 

ของสามาชิกในชุมชน 

 

การเขาถึงอินเทอรเน็ตและการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 

ปจจุบันมีหนวยงานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีเขามาดูแลและใหการสนับสนุนระบบอิต

เตอรเน็ตแกชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน บริษัททรู บริษัทเอไอเอส และกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขามาติดตั้ ง เครืองกระจายสัญญาณอิตเตอร เ น็ตแบบไรสายในชุมชนจํานวน 

4 จุด ซึ่งจะเปนประโยชนใหแกสมาชิกในชุมชนหลายๆ ดาน เชน การศึกษา เดก็และเยาวชนสามารถ

อินเตอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลทางดานวิชาการ รวมถึงดานเศรษฐกิจ ท่ีสามาชิกในชุมชนสามารถ 

ขายผลิตภัณฑชุมชนผานชองทางออนไลนไดนั้นเอง  
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2.6  ขอมูลดานสังคม 

ลักษณะของครอบครัว 

ชุมชนบานหนองปรือ หมูท่ี 3 เปนครอบครัวขยายที่ประกอบดวย พี่ แม พี่ นอง ปู ยา 

ตา ยาย ที่อาศัยอยูในบานหลังเดียวกัน ซึ่งสมาชิกกลุมกลาววาทุกคนมีความผูกพันชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกับรวมถึงมีความรักและความเอ้ืออารีกันสูง ซึ่งมีสัดสวนโดยประมาณของครอบครัวใหญ

ประมาณ รอยละ 90 % ขณะที่ลักษณะครอบครัวเดี่ยวในชุมชนที่ประกอบดวย พอ แม ลูก 

มีเพียง 10 % เทานั้น 

 

การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว 

สวนใหญสมาชิกในครอบครัวจะอยูในลักษณะของครอบครัวขยายที่ใหความสําคัญ 

ตอผูสูงอายุ ในสวนของการตัดสินใจหากเปนเรื่องที่สําคัญตองปรึกษาผูใหญ (ผูเฒา) ซึ่งถือเปนรูปแบบ

ของการเคารพผูอาวุโสในครอบครัว 

 

ความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวซึ่งไปทํางานท่ีอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวของชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 มีความเหนียวแนน 

เปนอยางมาก เม่ือระยะเวลาที่มาพรอมกับการพัฒนา บุตรหลานตองออกไปศึกษาตอในตางจังหวัด 

รวมถึงการออกไปทํางานนอกพื้นที่ ทําใหสมาชิกครอบครัวไมไดอยูพรอมหนากันอีก แตสถานการณ

ดังกลาวก็ไมใชอุปสรรคของความผูกพันท่ีมีระหวางกันในครอบครัว เนื่องดวยเทคโนโลยีที่มีความ

ทันสมัยทําใหทุกคนในครอบครัวไดติดตอสื่อสารกันอยางตอเนื่อง และเมื่อมีเวลาวางชวงเทศการ

สําคัญ หรือชวงปดภาคเรียน ลูกหลานก็จะกลับบานมาเพื่ออยูกันอยางพรอมหนากันอีกครั้ง  

 

การรวมกลุมทางสังคมในเชิงพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

กลุมการพัฒนาในชุมชนบานหนองปรือ หมูที 3 มีการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูแบบ

ครบวงจร โดยจัดสรรพ้ืนที่ใหแกสมาชิกในชุมชนไดมีพ้ืนที่ทํากินและสามารถทําการเกษตรได 

ตามความตองการโดยมีการจัดสรรพ้ืนที่ ใหแกสมาชิกในชุมชนิดเพื่อประกอบอาชีพทางดานเกษตร

และการแปรรูปอาหาร โดยใชพื้นที่สาธารณะประโยชนของชุมชน ทั้งนี้มีการจัดสรรผลประโยชน 

และรายไดอยางเทาเทียม 
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2.7  ขอมูลดานการศึกษา 

ชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3  สถานศึกษาอยู 3 แหงประกอบดวย 

1. โรงเรียนทับราชวิทยา เปนโรงเรียนอนุบาล – มัธยมปลาย จํานวน ครู 54 คน 

 นักเรียน จํานวน 847 คน 

2. โรงเรียนวัดหนองติม เปนโรงเรียนอนุบาล – มัธยมปลาย จํานวน ครู 28 คน  

นักเรียน จํานวน 457 คน 
 

ระดับการศึกษาของคนในหมูบาน 

ระดับการศึกษาของสมาชิกในหมูบานสวนใหญสําเร็จการศกึษาระดับปฐมศึกษาตอนปลาย 
 

2.8  ขอมูลดานการสาธารณสุข 

บริการสาธารณสุขในหมูบาน 

ในชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 มีโรงพยาบาลสวนตําบลคอยใหบริการสมาชิกในชุมชน  

โดยภาระหนาที่ของโรงพยาบาลสวนตําบล มีการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยทําหนาท่ี 

คัดกรองสมาชิกในชุมที่มีสุขภาพออนแอหรือสุมเสี่ยงตอการเปนโรคอันตรายตอตนเองและสังคม  
 

บทบาทของ  ผสส.  อสม. 

บทบาทอาสาสมัครผูดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน มี 2 กลุม ไดแก 1. ผสส. มีหนาที่

ตรวจเย่ียมผูสูงอายุในชุมชน เพื่อทราบถึงสภาพความเปนอยู ปญหาสุขภาพและปญหาดานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และรายงานสภาพปญหาของผูสูงอายุตอ องคการบริหารสวนตําบล 

โดยจะคัดเลือกรายงานเฉพาะกรณีที่จําเปนและตองแกไขปญหาแบบเรงดวน เพ่ือใหทางหนวยงาน 

ที่เก่ียวของเขามาดูแลผูสูงอายุอยางใกลชิด  2. อสม. มีหนาที่คัดกรองสมาชิกในชุมชนเพื่อพิจารณา 

ในมิติทางดานสุขภาพของสมาชิกในชุมชน โดยกระบวนการทํางานจะมีการทํางานในลักษณะเชิงรุก 

คือการเดินหนาเขาครัวเรือนเพ่ือตรวจสอบสภาพปญหาดานสุขภาพ ตลอดจนติดตาม สตรีมีครรภ 

และเดก็แรกเกิดใหเขารับการตรวจและมีการเขารับวัคซีนตรงตากําหนด  
 

สุขภาพจติ  สาเหตุ  และผลกระทบ 

ในชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 มีสมาชิกที่มีปญหาดานสุภาพจิตจํานวน 1 คน  

อายุประมาณ 20 ป มีลักษณะของพฤติกรรมที่กาวราวและรุนแรง รันมีสาเหตุเกิดจากการใช 

สารเสพติดในปริมาณที่มากและเปนระยะเวลานาน โดยสงผลกระทบถึงครอบครัวและเพ่ือนบาน 

ที่จะตองมีการทะเราะเบาะแวงระหวางกัน ท้ังนั้นโรงพยาบาลสวนตําบลไดรับเขาสูกระบวนการ
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บําบัดรักษา ดวยวิธีการรับยา โดยเขารวมโครงการ “ยาใจใกลบาน” และตองมีการรายงานพฤติกรรม

และอาการในทุกวันท่ี 15 ของเดือน 

 

โรคท่ีชาวบานเปนกันมาก  และวิธีการรักษา 

สมาชิกชุมชนบานหนองปรือสวนใหญปวยดวยโรคความดัน และโรคเบาหวาน 

ซึ่งอาจกลาวไดวาแทบทุกหลังคาเรือนตองมีสมาชิกปวยดวยโรคดังกลาวอันเนื่องมาจากพฤติกรรม 

การรับประทานอาหาร และวิธีการรักษาจะเชื่อมโยงถึงอาสมัครที่คอยดูแลติดตามสุขภาพสมาชิก 

ในชุมชนที่จะตองคอยตรวจเยี่ยมและวัดปริมาณความดันและเบาหวานของสมาชิกในชุมชน 

ใหอยูในสภาวะที่ปกติ และมีการมอบยาและตรวจโดยแพทยประจําตําบลอยาสม่ําเสมอ  

 

2.9  ขอมูลดานศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 

ในชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 มีวัดที่สําคัญและเปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิก

ในชุมชน จํานวน 1 คือวัดหนองติม โดยมีพระสงฆจําวัด จํานวน 10 รูป และมีโบสถรวมถึง 

ศาลาวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในทุกประเภท รวมถึงรูปแบบการปกครองของวัด  

จะมีเจาอาวาสเปนผูดูแลความเรียบรอย ซึ่งขึ้นตรงตอเจาคณะอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว  

ในชุมชนบานหนองปรือศาสนาสถานเปนสิ่งที่สําคัญและมีผลตอจิตใจของสมาชิก 

ในชุมชนอยางมาก โดยในทุกวันสําคัญทางศาสนา เชน วันพระ วันเขาพรรษา ออกพรรษา มาฆบูชา 

ฯลฯ ทางวัดจะมีพิธีกรรมที่แสดงถึงความเขมแข็งทางศาสนาใหสมาชิกในชุมชนไดเขารวมอยาง

สม่ําเสมอ และสมาชิกทุกคนก็ใหความรวมมือเปนอยางดี และเมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวาง

ศาสนากับการพัฒนาชุมชนนั้น วัดจะเปนแหลงประชาสัมพันธขาวสารและเปนตัวกลางในการ 

ขอและใหความชวยเหลือสมาชิกในชุมชนเพ่ือแกไขปญหาตางๆ โดยปจจุบันวัดหนองติมจะมี 

การบูรณาการกับโรงเรียนในชุมชนเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาในลักษณะขององครวมอันจะกอใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา และสันทนาการพื้นบาน   

ขนบธรรมเนียมประเพณีกิจกรรมที่สําคัญของชมุชนบานหนองปรือหมูที่ 3 ประกอบดวย

กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา โดยสมาชิกในชุมชนจะรวมใจและรวมเงินกันเพ่ือซื้อเทียนและถวาย 

พรอมปจจัยแกพระสงฆในประเพณีดังกลาว รวมถึงธรรมเนียมการเลี้ยงปูบาน ซึ่งเปนกิจกรรม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อสวนบุคคลที่มีความเชื่อวา จะมีสิ่งศักดิ์ศิตผูปกปองคุมครองหมูบาน  

ใหมีความรมเย็น ดังนั้นกิจกรรมน้ีจะเปนบูชาและสักการะแกปูบาน โดยจะมีการจัดในชวงปใหม  

โดยสมาชิกในชุมชนจะรวมใจเขารวมงานโดยพรอมเพรียงกัน พรอมทั้งประเพณีรําวงชาวบาน ที่จัดขึ้น
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ในชวงเทศกาลสงกรานต โดยเปนกิจกรรมที่สมาชิกในชุมชนจะมารวมตัวกันที่พื้นที่กลางหมูบานและมี

กิจกรรมสันทนาการ รองเพลง เตนรํา เพ่ือสรางความรักความผูกพันใหเหนี่ยวแนนมากยิ่งข้ึน 

 

2.10  ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพหลักของสมาชิกชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 นิยมทําการเกษตร 

เชนการปลูกขาว และมันสําปะหลัง รวมถึงปลูกออย  ในขณะที่อาชีพรอง คือการแปรรูปปลาสม  

และการเลี้ยงสัตว เชน เปด ไก วัว ควาย แกะ และแพะ รวมถึงการจักสานตางๆ  

ในกระบวนการผลิตของการทําการเกษตรในชุมชนบานหนอปรือ หมูที่ 3 เปนการผลิต

ในครัวเรือน โดยแตละบานก็จะมีการผลิตที่คลายคลึงกันโดยจะมีการใชแรงงานคนรวมกับเทคโนโลยี

เครื่องทุนแรง เชน รถเกี่ยวขาว รถไถ และรถขนสง ซึ่งราคาผลผลิตก็ไมเปนไปตามความตองการ 

ของชุมชนและทําใหสมาชิกตองใชทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ขณะที่แรงงานก็ไมเพียงพอ 

ตอการทําการเกษตร โดยแรงงานหลักที่ใชจะเปนแรงงานภายในครัวเรือนเนื่องจากแรงงานตางชาติ

สัญชาติกัมพูชาน้ันมีนอยไมเพียงพอตอความตองการ รวมถึงอัตราคาจางท่ีสูงและตองแกรับภาระ 

และเงือ่นไขที่ตามมาพรอมกับการแลกเปลี่ยนแรงงาน เชน การดูแลความเปนอยูของแรงงานตางชาติ 

และตองรับผิดชอบคาใชจายเก่ียวกับการยื่นขออนุญาตทํางานในราชอาณาจักรไทยตอเจาหนาท่ีของ

รัฐ  

ผลผลิตทางดานการเกษตรของชุมชนบานหนองปรือหมูที่  3 ประกอบดวยขาว 

และมันสําปะหลัง จะมีพอคาคนกลางมารับซื้อภายในพ้ืนที่เพ่ือไปสงตอท่ีโรงงานอุตสาหกรรม  

อีกทั้งผลิตของการปลูกเมลนและแตงโม จะมีบุคคลภายนอกเขามารับซื้อในพื้นที่ ขณะที่ผลลิต 

ดานอ่ืนๆ เชน การแปรรูปผลิตภัณฑนั้น สมาชิกในชุมชนจะนําไปวางขายที่บานของตนเอง  

รวมถึงรานคาภายในชุมชน ตลอดจนการจัดงานแสดงสิ้นคาระดับจังหวัดกลุมสมาชิกจะมีการ 

จัดสรรเวลาในการไปจําหนายผลิตภัณฑ 

ผลตอบแทนที่สมาชิกชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 ไดรับไมเปนที่นาพอใจแกสมาชิก

และไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตและไมเพียงพอตอการทําการเกษตรในครั้งตอไป ดังนี้จึงตองมี 

การสรางภาระหนี้สินเกิดขึ้นเพ่ือนํามาเปนทุนในการทําการเกษตรอีกคร้ัง รวมถึงเกิดภาวะกูเงิน

หมุนเวียนหมายถึงการกูเงินชุดใหมเพื่อนํามาใชหนี้เงนิชุดเกา  

รานคาในพื้นที่ชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 มีประมาณ 10 รานคา โดยที่จําหนายสินคา

ทั่วไปหรือรานสะดวกซื้อ ซึ่งเวลาการเปด – ปดประมาณเวลา 05.00 – 21.00 น. ขณะเดี่ยวกันสิ้นคา

ที่ เปนผลิต ภัณฑ ชุมชนหรืองานฝ มือต างๆ จะจําหน ายอ ยูที่  ศูนย เ รียนรู แบบครบวงจร 

บานหนองปรือ รวมถึงมีขายตามบานของผลิตเองดวย 
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ปญหาทางดานการประกอบอาชีพ  

ปญหาดานการทํามาหากินของสมาชิกชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 คือ ปญหาน้ํา  

ที่ไมเพียงพอตอการทําการเกษตร เนื่องจากฝนไมตกตองฤดูการและสภาพดินในพื้นที่ไมอุมนํ้า 

ทําใหน้ําที่ไดรับจากธรรมชาติซึมหายลงไปในดินจึงทําใหน้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร ตลอดจน

ดิน ที่ไมมีความอุดมสมบูรณของแรธาตุตาง ๆ สงผลทําใหผลลิตไมไดตามตองการนั้นเอง 

ปญหาหนี้สินของชุมชนบานหนองปรือ หมูที่  3 คือไมสามารถชําระหนี้สิน ได 

ตรงตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากมีราคาผลกําไรจากผลผลิตน้ันไดนอยอันเกิดจากปจจัยที่หลากหลาย

ทั้งภัยธรรมชาติและการกําหนดราคาผลผลิตจากคนรับซื้อ ดังน้ันเมื่อไดรับเงินนอย ก็ไมสามารถ 

ชําระหน้ีสินไดตามระยะเวลาที่กําหนด แตสมาชิกทุกคนสามารถเขาถึงแหลงทุนได 100 % 

 

2.11  ขอมูลดานการเมืองและการปกครองทองถิ่น 

ปจจุบันอยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลทัพราชมีผูใหญบานมาแลว

ทั้งหมดจํานวน  5  คน  ดังนี้ 

1. นายโสม             เพชรโกมล            ดํารงตาํแหนงระหวางป  2523-2533    

2. นายเฉลียว          หาญเทียม            ดํารงตําแหนงระหวางป  2533-2541  

3. นายเจริญ           หอมทอง              ดํารงตําแหนงระหวางป  2541-2546   

4. นายโกเมศ          เพชรโกมล            ดํารงตําแหนงระหวางป  2546-ปจจุบัน     

กลุมกิจกรรมและอาชีพ        มีจํานวน  7  กลุม  ดังนี้ 

1. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต                                 จํานวนสมาชิก     210  คน 

2. กลุมสตรีทัพราช                                              จํานวนสมาชิก     245  คน 

3. กลุมสตรีสหกรณ                                               จํานวนสมาชิก     30   คน 

4. กลุม อปพร.                                                     จํานวนสมาชิก     25   คน 

5. กลุม อสม.                                                       จํานวนสมาชิก     20   คน   

6. กลุมสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟา(มูลนิธิชัยพัฒนา) 

7. กลุมสงเสริมขยายพันธขาวขาวดอกมะลิ 105 (มูลนิธิชัยพัฒนา) 
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ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในดานการคิดและการตัดสินใจในเรื่องตางๆของชุมชน 

สมาชิกในชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 มีสวนรวมในการคดิและตัดสินใจในทุกกิจกรรม

ที่ชุมชนดําเนินการ อันเนื่องจากผูนําชุมชนมองเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนของสมาชิก 

อยางมาก จึงทําใหในทุกกิจกรรมตองมีการลงประชามติเพื่อหาขอสรุปและหาแนวทางแกไข  

เพื่อใหชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางเทาเทียม 

 

2.12  ขอมูลดานแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

1. การจัดศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลทัพราช  ซึ่งเปนศูนยเรียนรูระดับอําเภอ 

2. ปรับปรุงถนนสัญจรภายในหมูบานและไฟฟาสองสวางในชุมชน 

3. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแมแหงชาติ  วันพอแหงชาติ 

4. การจักกิจกรรมสืบสานประเพณี เลี้ยงตาปูบานและงานประเพณีสําคัญตางๆ 

5. การดําเนินโครงการปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง เทิดพระเกียรติ 

6. การดําเนินการจัดตั้งปาชุมชน จํานวนเนื้อท่ี 378 ไร 

7. การจัดต้ังศนูยเศรษฐกิจชุมชนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  

   มีพระชนมพรรษาครบ  60  ป 
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บทที่ 3 

กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการจริงในพ้ืนท่ี (Action 

Learning) 

 

3.1  วิธีการสํารวจขอมูลชุมชน  

ผูศึกษารวบรวมแบบสํารวจขอมูลชุมชน (ครัวเรือน) เพื่อใหไดขอมูลดานประชากร

ครัวเรือน ดานสังคม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจาก 

การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือสํารวจขอมูลชุมชน โดยประสานงานกับผูนําชุมชนเพื่อขออนุญาตเขาพื้นที่

เพื่อสํารวจขอมูลและนัด วัน เวลา สถานที่  ในการชี้แจงหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค 

ของการดําเนินงาน 

ผูศึกษาเดินทางทางไปยังพ้ืนที่เปาหมาย เพ่ือสัมภาษณสมาชิกกลุมตัวอยางโดยอาศัย

แบบสอบถาม ขณะเดียวกันผูศึกษาใชแนวคิด Snow Ball เ พ่ือคนหาค รัวเรือนเปาหมาย 

ที่มีปญหาดานสภาพความเปนอยูและการประกอบอาชีพ พรอมท้ังทําการตรวจสอบแบบสํารวจขอมูล

ชุมชนเบื้องตนเพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของตัวแปรท้ังหมด รวมทั้งจัดทาํกระบวนการสนทนา

กลุม (Focus Group) เ พ่ือใหไดมาซึ่ งความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติของกลุมตัวอยาง ณ  

ลานเอนกประสงคของชุมชนเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยางย่ังยืน 

 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจชุมชน 

เคร่ืองมือที่ในในการสํารวจครั้งนี้คือการสัมภาษโดยใชแบบสอบถามที่กําหนดตัวเลือก

คําตอบใหผูตอบเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ในสวนที่ 1 เปนขอคําถามปลายปด ที่ปรากฏอยูในแบบ

สํารวจขอมูลชุมชน และในสวนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดที่อยูในรูปแบบของกระบวนการสนทนากลุม 

(Focus Group)  ที่ ผู ตอบสามารถแสดงทัศนคติ  ความเชื่ อและสะทอนปญหาพรอมเสนอ 

ความตองการ โดยอาศัยเคร่ืองมือ ตนไมชุมชนและตุกตาชุมชน    
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3.3  แผนการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาบริบทชุมชน 

กําหนดวัตถุประสงค / วางแผนเตรียมการดาํเนิน

เสนอตอคณะกรรมการและผูบริหาร 

1. วิเคราะห ประเมินความเปนไปไดของการดําเนินโครงการ 

2. ตรวจเยี่ยม สรางความเชื่อมั่นและสรางแรงบรรดาลใจตอชุมชน 

3. นัดพบกลุมกําหนดกติกา 

4. รวบรวมวัตถุดิบและจัดหาสถานที่ดําเนินโครงการ 

5. พัฒนาหลักสูตร ขาวเกรียบเกลด็ปลาและดอกไมประดิษฐจาก

เกล็ดปลา 

6. พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและตราสัญลักษณ 

7.ประชุมติดตามและประเมนิผล 

จัดทํารายงาน บทความ เร่ืองเลาความสําเร็จ 

สรุผลการดําเนนิโครงการ เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการ 

ดําเนินโครงการตามแผนอยางมสีวนรวม 

ปรับแก

ติดตาม 

รายงานผล

ความกาวหน

า 
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3.4  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตาราง 5  แผนการดําเนินงาน  

ข้ันตอนการดําเนินงาน วันเดือนป หมายเหตุ 

1. วิเคราะห ประเมินความเปนไปไดในการสงเสริมและพัฒนา รวมถึง

รวบรวมจัดทํารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เปนกลุมเปาหมายและประชุมหรือเยี่ยม 

สรางแรงบันดาลใจใหแกครัวเรือนเปาหมายชุมชนบานหนองปรือเห็นถึงคุณคา

ของเกล็ดปลาที่หลือใชจากการแปรรูปปลาสม และตองการที่จะสรางผลิตภัณฑ

ใหมเพ่ือกอใหเกิดรายไดเพิ่มมากขึ้น 

การดําเนินกิจกรรมของชุมชนบานหนองปรือ หมูที่ 3 เกิดจากการเรียกรอง

จากกลุมอาชีพแปรรูปปลาสม ซึ่งเปนอาชีพที่สรางรายไดใหแกชุมชนเปนอยางมาก

โดยในแตละเดือนจะมีการรับปลาตะเพียนสดมาจากจังหวัดราชบุรีในปริมาณ 100 

ถึง 200 กิโลกรัม เพ่ือนํามาแปรรูปเปนปลาสมที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ ขณะท่ี

เกล็ดปลาที่เหลือจากการทําปลาสมแลวนั้น สมาชิกกลุมอาชีพเกิดคําถามและ

เสียดาย จึงสอบถามกับอาจารยผูรับผิดชอบพื้นที่วาควรทําอยางไรกับเกล็ดปลา

เหลานั้นใหเกิดมูลคา 

สมาชิกกลุมมีความตองการที่จะทํากิจกรรมอยางเห็นไดชัด จึงกลาวไดวา

กิจกรรมการแปรรูปเกล็ดปลาใหเปนผลิตภัณฑนั้นจะมีความสําเร็จที่เปนไปไดสูง

มาก โดยประเมินจากความตองการของสมาชิก 

ขณะที่กิจกรรมนี้เปนการแปลรูปเกล็ดปลาใหเปนงานฝมือ กลาวคือการนํา

เกล็ดดปลามาแปลสภาพเปนดอกไมเพ่ือประดับตกแตง สิ่งของและสถานที่ตางๆ 

เชน เปนเคร่ืองประดับบนรางกาย ประดับบาน ของท่ีระลึก 

รวมถึงการแปลรูปเกล็ดปลาเพ่ือเปนเมนู ขาวเกรียบเกล็ดปลา โดยสมาชิก

กลุมไดเคยลองปฏิบัติกันเพียงในกลุมแตหากไดรับการสงเสริมการทําอยางถูกวิธี

จะทําใหเพิ่มรายไดอีกหนึ่งชองทาง 

สุดทาย กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธและออกแบบผลิตภัณฑพรอม

ตราสัญลักษณ ของกลุมเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสมาชิกในกลุมมี

ความพรอมในทุกดานอยูแลว หากแตเราเขาไปยกระดับใหสินคาและผลิตภัณฑ

ของกลุมมีมูลคา มีความทันสมัยและดึงดูดผูบริโภคในยุคโลกาภิวัฒน ไดนั้นจะเปน

ประโยชนตอกลุมอยางยิ่ง รวมถึงสมาชิกกลุมมีความตองการและรองขอใหอาจารย

ผูรบัผิดชอบสนับสนุนและสงเสริมเก่ียวกับรูปแบบผลิตภัณฑ เนื่องจากความพรอม

ของผลิตภัณฑกลุมน้ันมีอยูแลวเพียงแคเราเขาไปเติมเต็มใหมีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.พิมพรรณ  

พิมลรตัน 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน วันเดือนป หมายเหตุ 

2. รวบรวมจัดทํารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เปนกลุมเปาหมาย 

สมาชิกกลุมอาชีพแปลรูปเกล็ดปลามีจํานวน 30 คน 

ขณะที่ครัวเรือนเปาหมายมีจํานวน 7 คน ประกอบดวย 

1. นางสําเริง ดุสิต  อายุ  64 ป 

2. นางสําเนียง  สุขสวาง  อายุ 65 ป 

3. นางสุนีย  ปราบภัย   อายุ  57 ป  

4. นางประสบ  หอมพวงนอย  อายุ  48 ป 

5. นางสวิด  สุขวิมล  อายุ 45 ป  

6. นางสมัย  ดีพงษ  อายุ 54 ป  

7. นางสาวจันดี  หอมทอง  อายุ  59 ป  

 

 

 

 
- 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.พิมพรรณ  

พิมลรตัน 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 

3. ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสรางแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุงมั่น 

กระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น อาจารยผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีไดลงสํารวจ

รายครัวเรือนที่ตองการเขารวมกลุม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณแลวนั้น

พบวา สมาชิกกลุมมีความตองการท่ีทําการแปลรูปเกล็ดปลาเปนอยางมาก เมื่อ

ยอนกลับไปจุดเร่ิมตนการกําหนดโครงการ สมาชิกก็ระบุอยางชัดเจนวาตองการทํา

ใหเกล็ดปลามีมูลคาและสามารถใชใหเกิดประโยชนจึงมาถึงข้ันเสนอโครงการ 

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการไดทําการบานอยางหนัก จึงเสนอกิจกรรมประดิษฐ

ดอกไมจากเกล็ดปลาเมื่อชาวบานบานทราบก็ ตอบตกลงและกลาววา “ตองการท่ี

จะทําจริงๆ ขอเพียงแคมาสอนพวกเรา พวกเราพรอมมาก”  

หลังจากนั้นสมาชิกกลุมก็ไดเสนอขึ้นมาอีกวา ขอใหทําเปนเกล็ดปลาทอดได

หรือไม ซึ่งอาจารยผูรบัผิดชอบพ้ืนที่ ก็ศึกษาและพยามหาวิธีการเพ่ือแปลรูป

เกล็ดปลา จึงไดออกมาเปนขาวเกรียบปลาทอด ซึ่งสมาชิกกลุมอาชีพไดตกลงและ

ขอที่จะเขารวมกิจกรรม  ดังนั้นความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมจึงมีสูง

เนื่องจากความมุงม่ันและตั้งใจของสมาชิกกลุม 

 

 

 

 

 
- 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.พิมพรรณ  

พิมลรตัน 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน วันเดือนป หมายเหตุ 

4. ฝกอบรมทําบัญชีครัวเรอืน และจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยาง

ความสําเร็จ 

กอนการดําเนนิกิจกรรม อาจารยผูรบัผิดชอบพื้นที่จะตองดําเนินการ

เก่ียวกับการทําความเขาใจในวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรม คือ

การแกไขปญหาความยากจน ดังนั้นสมาชิกกลุมทุกคนตองเขารวมการ

ประชุมและดําเนินการวางแผนการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหเกิดความ

เขาใจและมโนภาพที่ตรงกัน เชน เราประดิษฐดอกไมเกล็ดปลา ใชตนทนุ

เทาไร และไดกําไรเทาไร โดยท่ีตองอาศัยรูปแบบการจดบันทึก รายรับ

รายจาย 

 

 

 

21 

พฤษภาคม 

2562 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 

5. นัดพบกลุมอาชีพ กําหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนนุ 

และประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการ 

ในประเด็นการกําหนดกติกาของกลุมจะเปนมิติของการจัดสรรผลกําไรที่

ไดรบัใหสมาชิกกลุม โดยตองรวมกันระดมความคิดวาสัดสวนในรายไดที่

จะไดรับนั้น จะมีการแบงเขาสูกองกลางกลุมเปนจํานวนเทาไร และจะหา

ทุนทรัพยอยางไรเพื่อใหกลุมมีการขับเคลื่อนไปขางหนาอยางเสถียรภาพ 

 

 

22 

พฤษภาคม 

2562 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 

6. ประสานงานจัดหาพ้ืนท่ี สถานที่ดําเนนิการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 

ในการดําเนินการแปรรปูเกล็ดปลา 

สถานท่ีดําเนินกิจกรรมคือศูนยเรียนรูแบบครบวงจรบานหนองปรือ หมูที่ 

3 ซึ่งเปนศูนยรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ โดยผูนําได

จัดสรรพื้นที่ไวใหสําหรับกลุมอาชีพสวนหนึ่งแลว 
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พฤษภาคม 

2562 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 
7. พัฒนาหลักสูตร จัดหาเครือขายวิทยากร หนวยงานสนับสนุน 

อาจารยผูรับผิดชอบแบพ้ืนท่ี จะดําเนินการหาเครือขายและหา

แหลงทุนใหแกกลุมอาชีพบานหนองปรือหมูที่ 3 โดยประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาชุมชน 

รวมถึง องคกรภาคเอกชน เพ่ือขอใหสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการของทุกภาคสวน ในสวนของการสนับสนุนอาจ

เปนวัสดุ อุปกรณ หรือทุนทรัพยที่จะเปนตัวเสริมใหกลุมอาชีพมีความ

เขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

-  

 

 

24 - 28 

พฤษภาคม 

2562 

 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน วันเดือนป หมายเหตุ 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู 

หลักสูตร ประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลา 

- เพ่ือใหสมาชิกกลุมอาชีพไดใชประโยชนจากเกล็ดปลาที่เหลือใช

ใหเกิดประโยชนและสรางมูลคา  

- เพ่ือนําดอกไมจากเกล็ดปลาไปบูรณาการกับผลิตภัณฑอื่นของ

กลุม 

 

 

24 - 26 

พฤษภาคม 

2562 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู 

หลักสูตร การทําขาวเกรียบเกล็ดปลา  

- เพ่ือใหสมาชิกกลุมอาชีพไดมีผลิตภัณฑใหมเพ่ือจําหนาย 

- เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑจากเกล็ดปลาที่เหลือใช 

เพ่ือนําเกล็ดปลามาบริโภคเปนอาหารทานเลน 

27 - 28 

พฤษภาคม 

2562 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

อ.คณิต   

เรืองขจร 

10. สนับสนุน ชวยเหลอืการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการพัฒนาบรรจุภัณฑ

และตราสัญลักษณ 

การดําเนินกิจกรรมจะมีการเชิญวิทยากรเขามาชวยสอนถึง

กระบวนการขั้นตอนในการแปรรูปผลิตภัณฑ เกล็ดปลา ขณะเดียวกันใน

สวนของการพัฒนาผลิต ภัณฑ อาจารยผู รับผิดชอบ พ้ืน ท่ีไดแบง

งบประมาณสวนหนึ่งไวเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ เพื่อ

มีเปนการเพิ่มมูลคาของสินคา 

ปจจุบันศูนยเรียนรูบานหนองปรือ เปนศนูยเรยีนรูที่มีประชาชน 

เจาหนา หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เขามาเย่ียมเยือนอยางตอเนื่อง 

ซึ่งถือเปนโอกาสในการจําหนายผลิตภัณฑใหมในพื้นที่ของตนเอง การทํา

การตลาดเชิงรุกจะมีการกระจายผลิตภัณฑไปสูแหลงจําหนายสินคาระดับ 

เชน ศูนยโอทอป สถานีขนสง รวมถึงปมนํ้ามันที่เปนที่นิยมสําหรับ

นักทองเท่ียว ซึ่งในอนาคตจะมีศูนยบรกิารนักทองเที่ยวบริเวณเข่ือนสโตน 

เราก็จะสามารถเพ่ิมชองทางการขายได 

 

 

 

 

29 – 30 

พฤษภาคม 

2562 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน วันเดือนป หมายเหตุ 

11. ประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  

        - ครั้งที่ 1 เร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ 

- คร้ังท่ี 2 เรื่องการบริหารจัดการและการกําหนดบทบาทหนาที่

ของสมาชิกในกลุม 

- คร้ังท่ี 3 เรื่องกระบวนการวางแผนการใชจายเงินและการ

กระจายรายไดสูสมาชิก 

- คร้ังท่ี 4 เรื่องยอดขายและการตลาด 

- คร้ังท่ี 5 เรื่องความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม 

- ครั้งท่ี 6 เร่ืองติดตามคุณภาพชีวิตและการเพ่ิมขึ้นของรายไดในครัวเรือน

เปาหมาย 

 

 

1 – 16 

มิถุนายน 

2562 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 

 

อ.คณิต   

เรืองขจร 

จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการและจัดทาํบทความเร่ืองเลา

ความสําเร็จ เพ่ือแสดงขอมูลใหเปนรูปธรรม รวมถึงเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนประโยชนใน

การดําเนินในคร้ังตอไป และ จัดทําบทความเรื่องเลาความสําเรจ็ เพ่ือ

ถายทอดองคความรูที่รวมกันพัฒนาและรวมกันดําเนินกิจกรรม ใหมีการ

ถายทอดสูพื้นที่อ่ืนๆ จะนําไปสูการแพรกระจายของพัฒนา ตลอดจนเปน

การพัฒนาตัวผูศึกษาและสมาชิกในกลุมอาชีพที่ประสบผลสําเร็จ 

 

27 - 30 

มิถุนายน 

2562 

 

 

 

อ.เฉลิมพงษ 

จันทรสุขา 
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บทที่ 4  

ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการจริงในพ้ืนที่  

(Action Learning) 

การเร่ิมกระบวนการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชนในพ้ืนที่สํารวจ 

ณ ศาลาประชาคมบานหนองปรือ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว โดยใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับสมาชิกในชุมชนท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการเพื่อใหขอมูล

แกผูวิจัย จํานวน 100 คน และมีครัวเรือนเปาหมายในการตัดสินใจเลือกพัฒนาผลิตภัณฑที่สนใจและ

สามารถดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในเชิงประจักษได ซึ่งผูวิจัยไดประเมินถึงความสําเร็จและเปนไปได

ของการดําเนินโครงการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ   กระทั้งไดโครงการขาวเกรียบเกล็ดปลา โดย

โครงการดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและชุมชนใดใหความสนใจเปนอยางมากรวมถึงเปนการ

ดําเนินงานตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10  

ผูวิจัยเดินทางทางไปยังพื้นท่ีเปาหมาย เพ่ือสํารวจขอมูลชุมชนโดยใชวิธีการการสนทนา

กลุม (focus group) ดวยการสอบถามบุคคลในกลุมเพื่อใหไดมาถึงความคิดเห็น ความเชื่อหรือ

ทัศนคติตอสภาพปญหา โดยคาํถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธแบบตางๆ โดยเปดโอกาส

ใหผูเขารวมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นไดอยางอิสระระหวางผูศึกษาหรือผูเขารวมดวยกันเอง 

โดยในขณะเดียวกันผูศึกษาทําการจดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้น และอาศัยเครื่องมือตนไมปญหา 

(Problem Tree Analysis) รวมถึงสั มภาษณสมาชิกกลุ มตั วอย า ง โดยอาศัยแบบสอบถาม 

ขณะเดียวกันผูศึกษาใชแนวคิด Snow Ball เพ่ือคนหาครัวเรือนเปาหมายที่มีปญหาดานสภาพความ

เปนอยูและ การประกอบอาชีพ พรอมทั้งทําการตรวจสอบแบบสํารวจขอมูลชุมชนเบื้องตนเพื่อใหได

ขอมูลพื้นฐานและ ขอมูลของตัวแปรทั้งหมด รวมทั้งจัดทํากระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) 

เพื่อใหไดมาซึ่งความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติของกลุมตัวอยาง ณ ลานเอนกประสงคของชุมชนเพื่อ

กอใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหา ไดอยางยั่งยืน 

ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับสมาชิกท่ีสนใจเขารวมให

ขอมูลจํานวน 8 ครัวเรือนและคัดเลือกผลิตภัณฑที่สามารถทําออกมาและแกไขปญหาไดในเชิงประ

จักรคือ การทําขาวเกรียบเกล็ดปลา ซึ่งผูวิจัยไดประเมินความเปนไปไดและเปนศาสตรท่ีผูวิจัยมีความ

เชี่ยวชาญและรวมถึงเปนการดําเนินงานเพ่ือสนองพระบรมราโชบายของพระเจาอยูหัว รัชการท่ี 10 

ซึ่งอยูภายใตการแกไขปญหาความยากจน ดังนั้นโจทยวิจัยในคร้ังน้ีคือประชาชนประชาชนผูที่สนใจ 

ของบานหนองปรือ โดยมีครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 8 ครัวเรือน โดนหลังเสร็จสิ้นโครงการครัวเรือน

เปาตองมีรายไดเพ่ิมขึ้น 10 % ตอป ซึ่งเกิดจากการผลิตขาวเกรียบเกล็ดปลา ดังน้ันแนวทางการ

พัฒนาขาวเกรียบเกล็ดปลา จึงตองอยูภายใตความถูกสุขอายามัยเพื่อจําหนายในทองตลาดและเปน

เอกลักษณของชุมชน กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลง 
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ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับสมาชิกท่ีสนใจเขารวมให

ขอมูลจํานวน 8 ครัวเรือนและคัดเลือกผลิตภัณฑที่สามารถทําออกมาและแกไขปญหาไดในเชิงประ

จักรคือ การทําขาวเกรียบเกล็ดปลา ซึ่งผูวิจัยไดประเมินความเปนไปไดและเปนศาสตรท่ีผูวิจัยมีความ

เชี่ยวชาญและรวมถึงเปนการดําเนินงานเพ่ือสนองพระบรมราโชบายของพระเจาอยูหัว รัชการท่ี 10 

ซึ่งอยูภายใตการแกไขปญหาความยากจน ดังนั้นโจทยวิจัยในคร้ังน้ีคือประชาชนประชาชนผูที่สนใจ 

ของบานหนองปรือ โดยมีครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 8 ครัวเรือน โดนหลังเสร็จสิ้นโครงการครัวเรือน

เปาตองมีรายไดเพ่ิมขึ้น 10 % ตอป ซึ่งเกิดจากการผลิตขาวเกรียบเกล็ดปลา ดังน้ันแนวทางการ

พัฒนาขาวเกรียบเกล็ดปลา จึงตองอยูภายใตความถูกสุขอายามัยเพื่อจําหนายในทองตลาดและเปน

เอกลักษณของชุมชน กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลง และเปนการใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ตั้งแตกระบวนการเริ่มทําความสะอาดเก็บปลา

ที่ตองมีความพิถีพิถัน รวมถึงกระบวนการปรุงและผสมวัตถุดิบท่ีจะตองมีปริมาณที่ชัดเจนและแนนอน 

ขณะที่เม่ือนําขาวเกรยีบเกล็ดปลาไปตากแดดหรือทอดก็จะตองถูกตามหลักอนามัยและเมื่อเสร็จแลวก็

จะนําขาวเกรียบเกล็ดปลาเขาหองแลปเพ่ือวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของขาวเกรียบอันจะนําไปสู

การจัดทําบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน 

  

4.1  สภาพปญหา  ความตองการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเปาหมาย 

จากการสํารวจขอมูลชุมชนโดยใชวิธีการการสนทนากลุม (focus group) ซึ่งเปน

รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยการสอบถามบุคคลในกลุม เพ่ือใหไดมาถึงความคิดเห็น  

ความเชื่อ หรือทัศนคติ ตอสภาพปญหา โดยคาํถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธแบบตางๆ 

โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นไดอยางอิสระระหวางผูศึกษาหรือ

ผูเขารวมดวยกันเอง โดยในขณะเดียวกันผูศึกษาทําการจดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้น และอาศัย

เครื่องมือตนไมปญหา (Problem Tree Analysis) และไดขอคนพบปญหาในชุมชนดังนี้ 

1.ปญหาดานน้ํา  

สาเหตุ เกิดจากสภาพธรรมชาติที่ฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน รวมไปถึงภายในชุมชนมี

แหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอตอปริมาณการใชของสมาชิในชุมชน อีกทั้งเสนทางน้ําตามธรรมชาติไดไหล

ออกสูประเทศเพื่อนบาน 

สงผลกระทบ ทําใหปริมาณน้ําในชุมชนไมเพียงพอตอการทําการเกษตรและการอุปโภค 

บริโภคในครัวเรือน ขณะเดียวกันคุณภาพของน้ําในครัวเรือนไมมีคุณภาพเทาที่ควร เพราะนํ้าประปา

ในชุมชนมีลักษณะเปนสีขุนแดง โดยสมาชิกตองอาศัยสารสมเพ่ือทําใหน้ําใสกอนนํามาใชบริโภคและ

ในบางคร้ังหลังจากใชน้ําแลวจะเกิดอาการผื่น คัน บริเวณผิวหนังทั่วรางกาย 
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2. ปญหาดานดิน  

สาเหตุ เกิดจากดินไมมีความสมบูรณ ทําการเกษตรไดยากรวมถึงดินในชุมชนไมสามารถ

อุมนํ้าไดจึงทําใหน้ําซึมหายไปในดิน 

สงผลกระทบ ทําใหสมาชิกในชุมชนไมมารถไดผลผลติทางดานการเกษตรตามท่ีตองการ 

และสงผลใหตนทุนในการทาํการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน 

3. ปญหาดานผลผลิตทางการเกษตร  

สาเหตุ เกิดจากผลผลิตทางดานการเกษตรไมเปนไปตามที่ตองการทั้งคุณภาพและ

ปรมิาณ และถูกกดราคาผลผลิตจากพอคาคนกลาง  

สงผลกระทบ ทําใหสมาชิกตองอาศัยยาบํารุงใหกับพืชพันธุทางการเกษตร ซึ่ง

เก่ียวเนื่องกับตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดี่ยวกันการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรถูกกดราคา

จากพอคาคนกลาง โดยที่ไมมีมาตรฐานในการรับซื้อผลผลิตจากชุมชน 

 

3. ปญหาดานรายไดนอยกวารายจาย 

สาเหตุ เกดิจากตองนําเงินไปลงทุนการประกอบอาชีพซึ่งไมเพียงพอและตองยืมเงินจาก

ทั้งในระบบและนอกระบบ เม่ือมีรายไดเขามาก็ตองนําเงินที่ไดไปชําระหนี้สิน 

ผลกระทบ คือไมสามารถชําระหนี้สินไดตามกําหนดจึงทําใหตองสรางหนี้สินใหม เพื่อ

ชําระหนี้สินเกา รวมไปถึงลูกหลานไมมีเงินคาขนมไปโรงเรียน ทําใหความสุขของคนในครอบครัวลด

นอยลงและขาดกําลังใจในการทํางาน 

4. ปญหาดานขาดแคลนแรงงาน 

สาเหตุเกิดจาก แรงงานในพื้นที่ออกไปทํางานนอกพื้นท่ี สมาชิกในชุมชนจึงตองจาง

แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา  

ผลกระทบ คือสมาชิกในชุมชนตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ของแรงงานตางดาวทั้ง

คาแรงที่มีราคาสูง คาอาหาร คาพาสบอรด คาตอวีซา และอื่นๆ เพ่ือใหแรงงานเหลานั้นมาทํางาน

ใหกับเกษตรกร เพราะหากไมมีมีแรงงานก็จะไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดทันและสงผลตอราคา

จําหนายผลผลิต 

5. ปญหาดานผูสูงอายุขาดที่อยูที่ทํากินและขาดผูดูแล 

สาเหตุเกิดจาก ลูกหลานออกไปทํางานตางจังหวัด จึงไมไดรับการดูอยางดีจึงทําใหสา

มาชิกในชุมชนตองดูแลผูสูงอายุแทน ตลอดการมอบบัตรสวัสดิการแหงรัฐยังไมไดมาตรฐานสําหรับ

ผูสูงอายุ เน่ืองจากผูสูงอายุที่มีความตองใชบัตรดังกลาวไมไดรบับัตรนั้น  

ผลกระทบคือ ผูสูงอายุไมมีความสุขและไมไดรับการดูแลจึงเกิดภาวะซึมเศราและตอย

ใจในชีวิต  
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6. ปญหาดานถนน 

สาเหตุเกิดจาก ถนนไมไดมาตรฐาน ใชไดเพียงระยะเวลาสั้นๆ รมถึงรถบรรทุก เขามาใช

เสนทางในชุมชน  

ผลกระทบคือ กอใหสมาชิกในชุมชนไดรับอุบัติเหตุจากการใชถนนท่ีเปนหลุมบอ 

รวมถึงลูกหลานไปโรงเรียนลําบาก เนื่องจากฤดูฝนถนนจะเปอนดวยโคลน และฤดูแลงถนนจะเปอน

ไปดวยฝุน ซึ่งจะทําใหชุดนักเรียนมีความสกปรก 

 

4.2  สรุปความตองการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหนวยงาน เครือขายประชารัฐท่ี

เกี่ยวของ 

ความตองการแกปญหาดานน้ํา คือ ตองการใหมีการบริหารจัดการน้ํา หรือผันนํ้ามา

จากหวยสะโตน ซึ่งเปนแหลงน้ําที่อยูไมไกลจาชุมชนเพ่ือการอุปโภค บริโภคในชุมชน รวมถึงการสราง

แหลงกักเก็บน้ําใหในชุมชนใหมีจํานวนมากขึ้น 

ความตองการแกไขปญหาดิน สมาชิกในชุมชนยังมองไมเห็นแนวทางในการแกไข 

ความตองการแกไขปญหาดานผลผลิตทางการเกษตร สมาชิกในชุมชนมีความตองการ

ขายผลผลิตของตนเองโดยไมผานพอคาคนกลางเพ่ือปองกันการถูกกดราคา รวมไปถึงตองการใหมีการ

ควบคุมมาตรฐานราคาของผลผลิตทางดานการเกษตร 

ความตองการแกปญหาดานรายไดที่นอยกวารายจาย สมาชิกชุมชนมีความตองการ

อาชีพเสริมที่ผลผลิตไดมาตรฐานพรอมมีตลาดรองรับผลผลิตท่ีชัดเจน ขณะเดี่ยวกันตองการไดรับการ

สนับสนุนตนทุนการผลิต เชน องคความรู พันธุปลา พันธุกบ และพันธุพืช เพ่ือจําหนายและยังชีพใน

ครัวเรื่อน โดยสมาชิกทุกคนตองมีความขยันและอดทน    

ความตองการแกปญหาดานขาดแคลอนแรงงาน สมาชิกในชุมชนตองการเครื่องจักร

แทนแรงงานคน หรือเปนอุปกรณทุนแรง เพ่ือที่จะสามารถชวยเหลือตัวเองไดและเก็บเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไดทันตอเวลาท่ีจํากัด  

ความตองการแกปญหาดานผูสูงอายุขาดที่อยูที่ทํากินและขาดผูดูแล สมาชิกในชุมชน

ตองการใหหนวยงานตางๆ เขามาเย่ียมและใหกําลังใจผูสูงอายุเพ่ือสรางกําลังใจ รวมไปถึงตองการให

ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทําสําคัญตางๆ ในชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุมีความสุขและอยากอยูสราง

คุณประโยชนใหแกชุมชนตอไป 

ความตองการแกปญหาดานดานถนน สมาชิกในชุมชนตองการงบประมาณในการทํา

ถนนที่มีมาตรฐานและใชงานไดเปนระยะเวลานาน 
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4.3  ผลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน 

จุดแข็ง 

จากการศึกษาขอมูลพบวาเปนสวนที่มีความสําคัญท่ีทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง   

มีความสามัคคีเปนหนึ่งอันเดียวกัน  และเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดาํเนินงาน  มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 ชุมชนมีความสามคัคี  ชาวบานใหความรวมมือตอการทํากิจกรรมในทุกครั้ง 

 ผูนําชุมชนมีความเปนผูนาํมีความเสียสละตองานในหนาท่ี  ต้ังใจทํางานเพื่อชุมชน 

 การชวยเหลือเก้ือกูลกันอาศัยซึ่งกันและกัน จึงทําใหการดาํเนินงานเปนไปอยาง

ตอเน่ือง 

 ชุมชนบานหนองปรือ  เปนชุมชนที่มีการเขาถึงแหลงเงินทุนหลายกลุม เชน กองทุน

หมูบาน  กลุมออมทรัพย กองทุนตางๆ 

จุดออน 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสวนนี้ทําใหเห็นขอบกพรองบางอยางของชุมชน ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมในสวนของชุมชนๆ ได 

 สภาพทางเศรษฐกิจยังไมดีเทาที่ควร  คือชาวบานหนองปรือ  มีอาชีพทํานา  ซึ่งตอง

อาศัยน้ําจากฝนในการทํานาเปนสวนมาก  บางป  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล  ก็เปน

สาเหตุใหประสพปญหาขาดทุนจากการประกอบอาชีพ  ทําใหเปนหนี้สินภาค

ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

 แหลงน้ํา เนื่องจากพื้นที่อําเภอตาพระยามีสภาพอากาศที่รอนและแหงแลงในบางป

ฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาลอีกทั้งแหลงชลประทานไมมี  เมื่อถึงฝนท้ิงชวงทําใหขาด

น้ําในการเกษตรกรรม  เปนการกระทบในเรื่องของการทําการเกษตรกรรมและการ

ใชชีวิต 

 ประชาชนในชุมชนไมมีอาชีพเสรมิหลังฤดูเก็บเก่ียว 

 ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  คอย ๆ ลบเลือนหายไป 
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โอกาส 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวามีปจจัยเสริมหลายอยางที่เกิดขึ้นในชุมชนเนื่องจากชุมชน

มีความเขมแข็ง  ความสมัครสมานสามัคคี  อีกทั้งการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ทั้งในปจจุบัน

และอนาคตรายละเอียดดังน้ี 

 เนื่องจากคนในชุมชนมีความรักและสามัคคี มีความขยันอดทน   มีการดําเนินงาน

เปนขั้นตอนเปนระบบ  อีกทั้งมีผูนําชุมชนเขมแข็ง  และมีความพรอมเพียงในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ จึงนําไปสูความสําเร็จหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการเขาถึงแหลงเงินทุนที่หลากหลาย เชน กองทุนหมูบานฯ    กลุมออมทรัพยฯ  

นโยบายรัฐสงเสริม  สนับสนุนการเปดตลาดเสรีทางการคากับประเทศเพ่ือนบาน 

 นโยบายรัฐสงเสริมการกระจายอํานาจ  กระจายงบประมาณ  ใหประชาชนมีสวน

รวมมากขึ้น 

อุปสรรค 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนทําใหการดําเนินงานเปนไป

อยางลาชาหรือลําบากขึ้น  ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรอืสิ่งแวดลอมตางๆ รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สมาชิกในชุมชนบางคนยังไมใหความรวมมือเทาท่ีควร  เน่ืองจากสมาชิกในชุมชน

บางคน 

ยังมีความขัดแยงในตัวบุคคล  ยังไมพอใจในการทํางานของชุมชนจึงทําใหเกิด

ความขัดแยงกันเปนคร้ังคราว 

 สมาชิกยังขาดความรูในดานเทคโนโลยี  เนื่องจากสวนใหญสมาชิกในชุมชนจะ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดังนั้นจึงทําใหไมมีความรู  ความชํานาญในการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช  สงผลทําใหผลงานบางอยางไมทันเวลา ไมทันสมัย  

ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 มีแรงงานตางดาวเขามาทํางาน  อาจทําใหมีการแพรระบาดของโรคติดตอ 

 นโยบายรฐัเปลี่ยนแปลงบอย การเมืองไมนิ่ง 
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4.4  ขั้นตอนการดําเนินโครงการแกปญหาความยกจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

การดําเนินโครงการพันธิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน บานหนองปรือหมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว  

ไดดําเนินงานตามแผนการที่วางไดอยางครบถวน โดยขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 14 เปนการดําเนินงาน 

เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่  1 ขอที่  4 และขอที่  5 อันจะกอให เกิดการพัฒนาอยางยั่ ง ยืน 

ในพ้ืนที่เปาหมายดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาบริบทชุมชน  

เดินสํารวจ เยี่ยมชมกลุมอาชีพในศูนยเรียนรูครบวงจร บานหนองปรือ หมู 3 ตําบล 

ทับราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว และทําจัดกระบวนการสนทนากลุม โดยแบงกลุมยอยจัดทํา

ขอมูลชุมชน  โดยแบงออกเปน 2 กลุมยอยโดยใชเคร่ืองมือ 2 ชนิดประกอบดวย ตนไมปญหา 

และตุกตาชุมชน เพื่อใหไดขอคนพบปญหาของชุมชน พรอมจัดทําวีดีโอแนะนําศูนยเรียนรูครบวงจร 

บานหนองปรือ หมู 3 ตําบลทับราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว และถายภาพการทําการเกษตร

ภายในศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  การศกึษาบริบทชุมชน 
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วีดีโอแนะนําศูนยเรยีนรูครบวงจร 

 

 

 

 

 

ที่อยู : https://www.facebook.com/bank.ziie.5/videos/2329054297128598 

 

ขั้นตอนที่ 2  ฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยางความสําเร็จ  

กอนการดําเนินกิจกรรม อาจารยผูรับผิดชอบพ้ืนที่ทําความเขาใจในวัตถุประสงคของ

การดําเนินกิจกรรม คือการแกไขปญหาความยากจน ดังนั้นสมาชิกกลุมทุกคนตองเขารวมการประชุม

และดําเนินการวางแผนการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหเกิดความเขาใจและมโนภาพที่ตรงกัน เชน เรา

ประดิษฐดอกไมเกล็ดปลา ใชตนทุนเทาไร และไดกําไรเทาไร โดยที่ตองอาศัยรูปแบบการจดบันทึก 

รายรับรายจาย โดยสมาชิกกลุมรวมกันกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินที่จะไดรับจาก

การแปลรูปเกล็ดปลาและไดขอสรุปดังนี้ 

1 หากการดําเนินโครงการแปลรูปเกล็ดปลามีรายไดอยางตอเนื่องจะจัดสรรเงินใหกับ

สมาชิกเปนลักษณะของการปนผล 

2 กําหนดสัดสวนของการจัดสรรผลกําไรดงันี้ 

- การเก็บผลกําไรไวเพื่อเปนตนทุนในการผลิตคร้ังตอไป ในสัดสวน 50 % ของเงินกําไร 

- การแบงผลกําไรใหกบัสมาชิกกลุม ในสัดสวน 30 % ของเงินกําไร 

- จัดเก็บไวเพ่ือบํารุงศูนยเรียนรูบานหนองปรือ เพื่อเปนคา น้ําคาไฟ และอื่นๆ ในสัดสวน 

20 % ของเงินกําไร 

3. การเขารวมดําเนินกิจกรรม สมาชิกกลุมเห็นวาควรติดตอกันอยางสม่ําเสมอเพื่อหา

ชวงเวลาที่เหมาะสมกับการทําการแปรรูปเกล็ดปลาที่พรอมกัน เน่ืองจากสมาชิกในกลุมประกอบ

อาชีพเกษตรกรเปนหลัก จึงตองหาเวลาวางที่ตรงกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมแปลรูปเกล็ดปลา จึงไดขอ

สรุปวาใน 1 เดือนจะรวมกลุมกันเพื่อทําขาวเกรียบเกล็ดปลาจํานวน 4 คร้ัง โดยในแตละคร้ังจะใช

เวลา 3 วัน  

4. โดยสมาชกิคณะทํางานแปลรูปเกล็ดปลาจะเปนผูจดบันทึกตัวเลขของราบจายและราบ

รับเพ่ือแจงใหกับเจาหนาที่ศนูยเรียนรูบานหนองปรือเปนผูบันทึกเปนหลักฐานอยางละเอียดอีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 4  ฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูตัวอยางความสําเร็จ 
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ขั้นตอนที่ 3 นัดพบกลุมอาชีพ กําหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน และประชุม

ปฏิบัติการจัดทําแผนการประกอบการ 

การดําเนินกิจกรรมเพื่อระดมความคิดใหสมาชิกกลุมไดกําหนดกติกาของการดําเนินงาน 

รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีเสถียรภาพ พบวา 1. การกําหนดกติกา

กลุม ในการทํางานตองมีการลงชื่อสําหรับเขารวมกิจกรรมทุกคร้ังอันจะเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร

ผลประโยชน  2. การพัฒนาทุนสําหรับการผลิต ตองรอผลกําไรเพ่ือจัดซื้ออุปกรณใหมีความพรอมมาก

ยิ่งขึ้น เชน เตาแกส กระทะใบใหญ ตะหลิว ขนาดใหญ  3. ขณะท่ียังมีอุปกรณไมพรอมสมาชิกกลุม 

คือคุณปาทองหลาง ไดสนับสนุนกระทะ ใบใหญ จํานวน 1 อัน และตะหลิวขนาดใหญ จํานวน 2 อัน 

เพื่อใหการดําเนินการแปรรูปเกล็ดปลาเปนไปไดอยางราบรื่น 

รวมถึงการจัดทําวีดีโอตอกยํ้าความเขมแข็งของชุมชนกอนการดําเนินโครงการแปรรูป

เกล็ดปลา ในวันน้ีชุมชนไดมีกิจกรรมเตรียมบอน้ําสาธารณะประจําหมูบานเพ่ือรองรับการกระจายนํา

จากลํานํ้าหวยสะโตน พบวา สมาชิกในชุมชนไดรวมใจกันหาปลาในบอน้ําดังกลาวเพ่ือที่จะนําไปกระ

กอบอาหารในชุมชนและเพ่ือการจําหนาย จะเห็นไดวาชุมชนไมมีความยอทอตอผลกระทบทาง

ธรรมชาติที่ตองเผชิญ แตสมาชิกในชุมชนรูจักกับการอยูรวมกับปญหาไดอยางลงตัว รวมถึงการมีผูนํา

ที่มุงแกปญหาเพ่ือลูกบานอยางแทจริง ดวยกระบวนการจัดหาโครงการและการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา

ชุมชนใหมีความเจริญพรอมกับความสุข ในช่ือเร่ือง : ตอกย้ําความเขมแข็งของชุมชน กอนการดําเนิน

โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีอยู : https://www.facebook.com/bank.ziie.5/videos/2524428290924530/ 
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ภาพที่ 5  นัดพบกลุมอาชีพ กําหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ ส่ิงสนับสนุน และประชุม 

ปฏิบัตกิารจัดทาํแผนการประกอบการ 
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ขั้นตอนที่ 4  ประสานงานจดัหาพ้ืนที่ สถานท่ีดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ ในการดําเนินการ 

แปรรูปเกล็ดปลา 

วันนี้เปนการนําหนังสือขอเขาพ้ืนที่และหนังสือขออนุญาตทํากิจกรรมการแปรรูป

เกล็ดปลา สงตอตัวแทนของผูนํา โดยเปนการใชสถานท่ีศูนยเรียนรูแบบครบวงจรบานหนองปรือ หมูท่ี 

3 รวมถึงเปนการติดตอขอใชอุปกรณเคร่ืองครัวสําหรับเปนเคร่ืองมือฝกอบรมใหกับสมาชิกกลุมที่เขา

รวมโครงการ   ขอคนพบ ผูนํา (กํานัน) ติดภารกิจนอกพ้ืนที่จึงสงตัวแทนรับมอบหนังสือ โดยใหการ

สนับสนุนหมอ กระทะ ตะหลิว และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และตัวแทนยังกลาวอีกวา หากขาดเหลืออะไรให

บอกไดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  ประสานงานจัดหาพ้ืนที่ สถานที่ดําเนินการจดัหาวัตถุดิบ 
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ขั้นตอนที่ 5  อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะความรู หลักสูตร การทําขาวเกรียบเกล็ดปลา 

คุณมะลิ บุญเทวี วิทยากรการทําขาวเกรียบไดอธิบายขั้นตอนการทําขาวเกรียบ

เกล็ดปลา รวมถึงวัสดุอุปกรณที่ตองใชสําหรับการทําขาวเกรียบเกล็ดปลา ตลอดจนการแปลรูป

เกล็ดปลาตะเพียนเพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับการทําขาวเกรียบเกล็ดปลา โดยวันนี้ สมาชิกในชุมชนได

รวมมือกันจัดเตรียมสวนผสมของการทําขาวเกรียบเกล็ดปลา เพ่ือทําการปฏิบัติจริงในชวงบาย โดย

วิธีการทําขาวเกรยีบเกล็ดปลามีดังนี้  

ขั้นตอนการเตรียมเกล็ดปลา 

1. ลางเกล็ดปลาใหสะอาด ประมาณ 5 ครั้ง ลางจนกวาจะไมมีเมือกของปลาและเกล็ดปลา แลว

นํามาผึ่งลมหรือแดดโดยระวังไมใหติดกัน ตากจนแหงสนิท 

2.  นําเกล็ดปลามาคั่วในกระทะ ดวยอุณหภูมิไฟที่เบา ค่ัวจนเกล็ดปลาเหลือง ประมาณ 10 – 

15 นาที  

3. นําออกมาปนทันทีใหเกล็ดปลามีลักษณะท่ีฟู โดยจะไมใชเกล็ดปลากนกระทะ  

วิธีการทําขาวเกรียบเกล็ดปลา 

1. เทแปงลงในกะละมัง 

(ไมควรใชกะละมังพลาสติกเพราะตองใสน้ํารอนจัด) 

2. โรยพริกไทปน ผงปรุงรส และน้ําตาล บริเวณขอบกะละมังโดยรอบ 

(หามใสในจุดเดยีว เพราะจะทําใหสวนผสมไมเขากันเปนเนื้อเดียว ) 

3. ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน เทน้ํารอนจัดและใชทับพีกวน  

(เพ่ือลดความรอนที่จะสัมผัสกับมือ) 

4. ใสกระเทียมโขลก 

(หามใสเกินปริมาณที่กําหนดเพราะจําทําใหขาวเกรียบมีรสชาติเปรียว) 

5. ใชมือนวดประมาณ 20 นาที  

(ดไูมใหแปงติดมือและไมควรใสน้ําเยอะเกินไปจะทําใหแปงเหลว) 

6. แบงแปงเปน 2 สวน เพื่อปนเปนเสนยาวๆ 

(ควรปนใหเสนไมใหญเกินไปเพราะจะทําใหการหั่นเปนแผนบางไมสะดวก) 

7. พันฟลมยืดและนาํไปนึ่งดวยอุณหภูมิรอนจัด เปนเวลา 45 นาที 

(ควรพันฟลมยืดเพียงรอบเดียวและไมควรพันแนนเพื่อไมใหแปงติดกัน หลังจากครบเวลาการ

นึ่งใชไมจ้ิมเพ่ือตรวจดูวาแปงนั้นสุกหรือไมหากสุกแลวจะไมมีแปงติดไมขึ้นมา) 
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8. นําออกพกัไว 1 คืน 

(หากทิ้งไวนานเกินไปจะข้ึนราและเสีย หากทําในปริมาณเยอะใหใสตูเย็นเพ่ือรอการห่ันเปน

แผนบางๆ) 

9. นําออกมาหั่นเปนแผนบางๆ และตากแดดไว 1 – 3 แดด 

(ควรห่ันบางๆ และเทาๆ กันไมควรห่ันแปงหนาเพราะจะทําใหแปงแตกขณะตาก และหากจะ

เก็บไวนานตองตากใหสนิท) 

10. เมื่อแหงแลวนํามาทอกในนํามัน 

(การตั้งกระทะใสน้ํามันคร้ังแรกใหเปดไฟแรง ทดลองนําขาวเกรียบเกล็ดปลาไปทอด 1 แผน

เพื่อดูวาน้ํามันรอนแลว และเมื่อน้ํามันรอนแลวใหลดไฟอยูระดับปานกลาง จึงทอดขาวเกรียบ

ได) 

และเม่ือถึงเวลาบาย สมาชิกกลุมรวมกันผสมสวนผสมทั้งหมดตามข้ันตอนของการทํา

ขาวเกรียบเกล็ดปลา และนําไปนึ่งดวยไอน้ํา เพ่ือรอการห่ันและตากแดดในวันพรุงนี้ 

ปญหาอุปสรรค 

วันดําเนินโครงการมีลมพายุและฝนตกหนัก ทําใหการดําเนินงานเปนไปไดยาก 

เนื่องจากเกล็ดปลามีลักษณะเบาและบาง จึงปลิวไปกับลมบางสวน และการผสมสวนผสมก็เปนไปได

ยากเพราะมีละอองฝนเปนอุปสรรค  

ขอคนพบ * สมาชิกในกลุมมีความตั้งใจ ไมยกเลิกกิจกรรม และดําเนินการผลิตขาว

เกรียบเกล็ดปลาตอตามแผนการที่วางไว 
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ภาพที่ 7  การทําขาวเกรียบเกล็ดปลาคร้ังที่ 1  
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ขั้นตอนที่ 6  อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะความรู หลักสูตร การทําขาวเกรียบเกลด็ปลา 

วันนี้เปนการดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง โดยเปนการนึ่งขาวเกรียบดวยไอน้ําและมามาห่ัน

ตากแดด เปนชิ้นบางๆ เพ่ือรอการทอด โดยสมาชิกกลุมมีความตื่นเตนและดีใจที่จะไดชิมผลิตภัณฑที่

ตนเองทําเองและมีท่ีเดียวในโลก ซึ่งการทอดขาวเกรียบเกล็ดปลานั้นจะมีการขยายตัวมากวา 5 เทา

ของขาวเกรียบเกล็ดปลาที่ยังไมไดทอด รวมถึงมีการบรรจุใสถุงพรอมบริโภคและจําหนาย 

ขอคนพบ  สมาชิกกลุมมีความภาคภูมิใจที่ผลิตขาวเกรียบเกล็ดปลาออกมาเปนที่แรก

ของโลก โดยกอใหเกิดความคิดสรางสรรค และมีความตองการที่จะประยุกต รสชาติของเกรียบที่กลุม

ไดผลิตข้ึน โดยมุงเนนไปในเร่ืองของการเพิ่มสมนุไพรในชุมชนเขาไปดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  การทําขาวเกรียบเกล็ดปลาคร้ังที่ 2  
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ขั้นตอนที่ 7  อบรมเชิงปฏิบัติการเติมทักษะความรูหลักสูตร การประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลา 

คุณเกรียงศักดิ์  สิงหแกว วิทยากร ไดพูดถึงประโยชนของเกล็ดปลาที่สามารถประยุกต

เปนเคร่ืองประดับตกแตง รางกาย และของใชในบาน เพื่อเปนการเพื่มมูลคาใหกับเกล็ดปลาที่เหลือใช

ในชุมชน ในชวงแรกจะเปนการแนะนําอุปกรณและขอควรระวังในประดิษฐดอกไมเกล็ดปลา  

โดยอุปกรณประกอบดวย 

1. ปนกาวไฟฟา 

2. แทงกาวยาง 

3. กรรไกร  

4. ลวดสําหรับจัดทําดอกไมเกล็ดปลา 

5. ฟอราเทป 

6. สียอมผา 

7. เกล็ดปลา 

8. ใบไมปลอม 

9. เกสรดอกไมปลอม 

10. เข็มกลัด 

ชาวบานมีความตั้งใจและมุงม่ันที่จะประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลาใหสําเรจ็ เพื่อเปนการ

เตรียมดอกไมเกล็ดปลาสําหรับใชเปนเคร่ืองประดับและของตกแตงอันจะนําไปสูผลิตภัณฑชุมชน ใน

กิจกรรมตอไป 

ขอคนพบ  เนื่องจากสมาชิกกลุมมีอายุที่สูง สงผลทําใหสายตาที่ใชการประดิษฐทําได

ยากจึงตองมีความพยามท่ีสูงหรือตองอาศัยแวนตาในการประดิษฐ รวมถึงปนกาวไฟฟามีความรอนจึง

ตองระมัดระวังเปนพิเศษ แตสมาชิกกลุมก็ประดิษฐดอกไมออกไดอยางสมบูรณถูกตองตาม

กระบวนการ 
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ภาพที่ 9  การประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลา คร้ังท่ี 1  
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ขั้นตอนทื่ 8  อบรมเชิงปฏิบัติการเติมทักษะความรูหลักสูตร การประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลา 

วันน้ีสมาชิกกลุมไดปฏิบัติ การประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลาเปนเคร่ืองประดับติดเส้ือ

สําหรับการเขารวมการประชุม และมีความตองการสําหรับการจําหนายในอนาคต รวมถึงเปนการ

ประดิษฐดอกไมเกล็ดปลาสําหรับเปนของตกแตงเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑในชมุชน 

ขอคนพบ  สมาชิกมีความประสงคที่จะไปสอนเยาวชนในชุมชนใหสามารถประดิษฐ

ดอกไมจากเกล็ดปลาได โดนจะเร่ิมตนจากบุตรหลานในครบครัว โดยที่มีการขอยืมอุปกรณสําหรับการ

ประดิษฐดอกไมจากเกล็กปลากลับบานเพ่ือนําไปถายทอดตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  การประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลา คร้ังที่ 2 



42 

ขั้นตอนที่ 9   ประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ 

หลังจากที่ชุมชนไดรับการถายทอดการแปรรูปเกล็ดปลา จนมีผลิตภัณฑออกมาจํานวน 

2 ผลิตภัณฑ คือ  1. ขาวเกรียบเกล็ดปลา   2.ดอกไมเกล็ดปลา พบวาสมาชิกมีการทํากิจกรรมอยาง

ตอเนื่องตามท่ีไดตกลงกันไว และไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคาเพราะเปนผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีใคร

ไดชิมมากอน และเปนผลิตภัณฑใหมจึงไดรับการตอบรับดีจากลูกคา ในสวนของรสชาติหลังจากการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ยังคงมคีวามคงที่ไมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการทุกข้ันตอนในการผสมสวนผสม

นั้น จะมีความแนนอนของการตวง และปริมาณน้ําหนักของสวนผสมทุกชนิดจึงสงผลใหเรื่องรสชาติ 

ไมเปนมีการเปลี่ยนแปลงมากตนตําหรับ 

ขณะที่ปญหาและอุปสรรคของคุณภาพของผลิตภัณฑ อยูที่ความเขาใจในกระบวนการ

นึ่งและการนวดแปงขาวเกรียบ โดยปญหาที่สมาชิกพบคือ 1. การผสมน้ํารอนในแปงใหสวนผสมเขา

กัน หากใชน้ําไมรอนจะไมสามารถทําใหแปงขาวเกรยีบตับตัวกันเปนกอนไดและสงใหแปงเหลว ไม

สามารถปนและนําไปนึ่งได และเมื่อแปงเหลวแลว สมาชิกกลุมจึงไดเพ่ิมอีตราสวนแปงเขาเพ่ิมไปอีก

คร้ัง โดยหวังวาจะทําใหแปงเกิดการรวมตัวเปนกอน ซึ่งเปนการทําผิดกระบวนการ สงผลทําใหตองทิ้ง

แปงที่ผสมผิดกระบวนการครั้งนั้นทั้งหมด 2. การนึ่งผิดกระบวนการ โดยปกติตามหลักสูตรที่วิทยากร

มาฝกอบรม การนึ่งตองตองนําแปงไปนึ่งขณะน้ํากําลังเดือด แตสมาชิกนําไปนึ่งโดยที่ใหน้ําคอยๆ รอน

ขึ้นจึงสงผลทําใหแปงมีความแข็งกระดาง ไมสามารถนําไปทอดใหมีลักษณะฟู และกรอบได  

ในสวนของดอกไมเกล็ดปลาไมมีอุปสรรคใดๆ เนื่องจากกระบวนการไมมีความซับซอน

โดยความสวยงามและรูปแบบที่มีความหลากหลาย โดยสมาชิกจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการ

ประดิษฐ  

ขอคนพบ  ในทุกการทํางานของชุมชน ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปเกล็ดปลา ตัวแทน

สมาชิกจะมีการเลาสู หรือสงขอความอาน FaceBook  ถึงอาจารยผูรับผิดชอบอยางตอเนื่องโดยเลา

ในทุกความสําเร็จหรือความลมเหลวของการทํากิจกรรม รวมแนวทางแกไขหรือปองกันความผิดพลาด

อาจารยผูรับผิดชอบพ้ืนที่ จึงตองลงไปดูกระบวนการผิดใหมทั้งหมดเพ่ือหาจุดผิดพลาดที่เกิดข้ึน และ

สงผลทําใหสมาชิกเกิดความระมัดระวังมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหผลิตภัณฑมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 11  ประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ 
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ขั้นตอนที่ 10  การติดตามเร่ืองการบริหารจัดการและกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 

สมาชิกกลุมมีการแบงบทบาทหนาที่อยางชัดเจน โดยกําหนดขอบขายการทํางานที่

ชัดเจน แตท้ังนี้การทํางานในกลุมยังมีความยืดหยุนที่สมาชิกทุกคนสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได 

นั้นมายถึงสมาชิกทุกคนสามารถชวยเหลือและสามารถดําเนินการผลิตขาวเกรียบเกล็ดปลาไดในทุก

กระบวนการ ดังนั้นสมาชิกกลุมจึงมีการแบงบทบาทหนาที่เพ่ืองายตอการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

1. นางทองหลาง  ดุสิตา               หัวหนากลุม 

2. นางสุภาพร  หินประโคน   รองหัวหนา 

3. นางสุนี  ประไพร            สมาชิก 

4. นางดวงดาว  วงคทําเนียบ  สมาชิก 

5. นางสุทิน  คตวงค            สมาชิก  

6. นางสําเริง  ดุสิตา            สมาชิก 

7. นางสําเนยีงสุขสวาง         สมาชิก 

8. นางสุนีย  ปราบภัย       สมาชิก 

9. นางประสบหอมพวงนอย   สมาชิก 

10. นางสวิด  สุขวิมล            สมาชิก 

11. นางสมัย  ดีพงษ              สมาชิก 

12. นางสาวจันทรดี  หอมทอง  สมาชิก 

13. นางแสงทอง  คนชาญ       เหรัญญิก 

ซึ่งกลุมจะมีการแบงตําแหนงจํานวน 4 ตําแหนง ประกอบดวย 

1. หัวหนากลุม จะเปนผูประสานงานงาน นัดเวลาการทําขาวเกรียบเกล็ดปลา และเปนผูดูแล

วัตถุดิบสําหรับการทําขาวเกรียบเกล็ดปลา วามีจํานวนเทาไร และเพียงพอตอการผลิตขาว

เกรียบเกล็ดปลาหรือไม  

2. รองหัวหนา ทําหนาที่จักซื้อวัตถุดิบ เชนแปงมันสําปะหลังหรือเคร่ืองปรุงรสตางๆ ที่เปน

วัตถุดิบหลัดสําหรับการผลิตขาวเกรยีบเกล็ดปลา  

3. สมาชิก จะทําหนาที่ชวยกันในกระบวนการผลิตขาวเกรียบเกล็ดปลา ในทุกขั้นตอน ตั้งแต

ขั้นตอนการเตรียมเกล็ดปลา จนถึงข้ันตอนสุดทายคือการบรรจุถุงเพ่ือรอการจําหนาย 

4. เหรัญญิก มีหนาท่ีจดบันทกึรายรบัรายจาย และผลกําไรจากการจําหนายขาวเกรียบ

เกล็ดปลาเพ่ือทราบถึงเงินปนผลที่จะจัดสรรใหกับสมาชิกทุกคนอนางเทาเทียมและยุติธรรม  
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ขอคนพบ  สมาชิกกลุมมีการชวยกันในทุหนาท่ีมีการทํางานท่ีประสานกันอยางชัดเจน 

ทั้งนี้ทุกคนจะชวยกันทํา ชวยกันเตือน ในทุกขั้นตอนเพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด ขณะที่ 

หลักการคดิของกลุมคือ “เราตองขยัยทําขาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12  การตดิตามเร่ืองการบริหารจัดการและกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 
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ขั้นตอนที่ 11  ติดตามกระบวนการวางแผนการใชจายเงินและการกระจายรายไดสูสมาชิก 

จากการสอบถามสมาชิกกลุมพบวา มีการวางแผนการใชจางเงินของกลุมอยางเปนระบบ 

โดยการวางแผนจัดสรรผลกําไรจะแบงออกเปน  3 สวน คือ  

1. คาแรงงาน 

2. คาบํารุงศูนยเรยีนรู 

3. คากองกลาง (ทนุคร้ังตอไป) 

โดยสัดสวนของการจัดสรรผลกําไรคือ คาแรงงานและคาบํารุงศูนยเรียนรู จะคิดเปน 95 

% และคากองกลางจะคิดเปน 5 % ซึ่งตนทุนคร้ังแรกจะมาจากตนทุนที่มหาวิทยาลัยมอบใหพรอมกับ

การเรียนรู ซึ่งคาแรงสวนแรก จะแบงเฉลี่ยอยางเทาเทียมกัน ขณะท่ีจะมีการคืดคํานวนคาบํารุงศูนย

เรียนรูเทากับ 1 คน หากมีการผลิดและขายจนไดกําไรมาก สมาชิกก็จะมีเงนืสวนแบงมากเชนเดียวกัน  

ตลอดจนรายงจายของกลุม หลักๆคือการซื้อแปงมันสําปะหลังที่เปนสัตถุดิบหลักในการ

แปรรูปขาวเกรียบ ซึ่งปจจุบัน สมาชิกกลุมจะเช็ควัตถุดิบกอนวันทําการ 2 วัน โดยจะทําการซื้อวัตถุดิบ

ภายใตทุนที่มีอยู 

ขอคนพบ  กลุมยังไม มี

การสตอกของในปริมาณที่มากๆ โดยจะ

ใชเมื่อไรจึงจะไปซื้อ ซึ่งจะสงผลทําใหมี

การสรางตนทุนที่สูขึ้น หากมีการซื้อแปง

ในปริมาณที่มาก จะมีราคาตนที่ต่ําลง 

และจะสงผลทําใหสมาชิกกลุมไดรับเงิน

สวนแบงที่เพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13  กระบวนการวางแผนการใชจายเงินและการกระจายรายไดสูสมาชิก 
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ขั้นตอนที่ 12  ติดตามเรื่องยอดขายและการตลาด 

การติดตามเรื่องยอดขายและดานการตลาดเปนการติดตามหลังจากท่ีอาจารย

ผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีลงไปศึกษาและแกปญหารวมกับชุมชนเปนระยะเวลา 1 เดือน พบวา กลุมไดรับเงิน

จากการผลิดขาวเกรียบเกล็ดปลา เปนจํานวนเงิน 3,060 บาท โดยหักตนทนุเรียบรอยแลว 

โดยสมาชิกกลุมกลาววา “เปนผลลัพทที่นาพอใจแตถาทําเยอะก็จะไดกําไรเยอะเชน

เดี่ยวกัน” โดยการตลาดของกลุมที่มีการสงเสริมดานการขาย จะเปนลักษณะของการจําหนายใน

ตลาดนัดประชารัฐ รวมถึงเปนการวางขาย ณ ศูนยเรียนรูบานหนองปรือ ซึ่งถือเปนโอกาสของกลุมที่

ภายในศูนยเรียนรูนั้น จะมีหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดรายไดอยาง

ตอเนื่องเชนเดียวกัน ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภก็ไดมีสั่งขาว

เกรียบเกล็ดปลาจากบานหนองปรือ ไปสูจังหวัดประทุมธานีเพ่ือเปนอาหารวางสําหรับการประชุมอีก

ดวย โดยในอนาคต 

สมาชิกกลุมมีการวางแผนวาจะขยายตลาดดวยวิธีการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นและขาย

ในลักาณะขายสงไปสูรานคาชุมชน หรือพื้นที่ไกลเคียงทั้งภายในและภายนอกจังหวัดสระแกว เพ่ือ

กอใหเกิดผลไรที่จะทําใหสมาชิกกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึนนั้นเอง 

ขอคนพบ  สมาชิกกลุมมีความภาคภูมิใจที่เกล็ดดปลาสามารถสรางรายไดใหกับสมาชิก

ได รวมถึงเม่ือสมาชิกไดเห็นเงินกําไรจากแรงงานที่พวกเคาไดรวมกันทํานั้น สงผลทําใหเกิดกําลังใจท่ี

จะผลิตขาวเกรียบไดอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14  ติดตามเร่ืองยอดขายและการตลาด 
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ขั้นตอนที่ 13  การติดตามเร่ืองความตอเนื่องของการดําเนนิกิจกรรม 

การแปรรูปเกล็ดปลาสมาชิกมีการกําหนดวาตองทํางานในกลุมเดือนละ 2 คร้ังโดยที่ใน 

1 ครั้งจะมีการทํางานติดตอกัน 5 วัน นั้นเทากับเทาวาใน 1 เดือนสมาชิกมีการทํางานจํานวน 10 วัน 

เนื่องดวยสมาชิกตองมีภาระหนาท่ีในการประกอบอาชีพหลักคือการทําเกษตรกรรม แตดวยกลุมมี

ความเขมแข็งจึงมีมติใหการดําเนินงานตองจัดขึ้นอยางตอเนื่องและรวมท้ังการที่มีลูกคาเขามา

ติดตออยูตลอดจึงไมสามารถทิ้งการแปรรูปเกล็ดปลาไดนั้นเอง 

ท้ังนี้ในการทํางานสมาชิกจะเปดโอกาสใหคนในชุมชนสามารถเขารวมกลุมเพิ่มเติมได

เนื่องจากบุคคลทั่วไปสนใจและตองการความรูในการแปรรูปเกล็ดปลา ตลอดจนมีความคาดหวังวาจะ

มีรายไดเพ่ิมขึ้นในครัวเรือนอีกดวย อยางไรก็ตามกลุมก็มีการพิจารณาบุคคลในการเขารวมกลุมซ฿ง

จะประเมินจากความสนใจ ใสใจในการเขารวมกิจกรรมการดําเนินงาน โดยประเมินจากความถ่ีการ

เขารวมสุดทายสมาชิกการแปรรูปเกล็ดปลาจะเนนความเปนกลุม ซึ่งหัวหนากลุมกลาววา “สิ่งท่ีจะทํา

ใหเราไปตอไดคอืความรวมมื่อของพวกเรา” 

ขอคนพบ  สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือลนที่จะทําการแปรรูปเกล็ดปลา และมีความ

ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของการผลิตเกล็ดปลาใหเปนอาหารจึงสงผลทําใหชุมชนรูสึกวาตัวเองเปรน

สวนหนึ่งการดําเนินกิจกรรมหากขาดใครไปแลวนั้นกลุมจะไมสามารถดําเนนิตอไปไดนั้นเอง 
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ภาพที่ 15  การตดิตามเรื่องความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 14  การติดตามเร่ืองการติดตามคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขึ้นของรายได 

การติดตามคุณภาพชีวิตของกลุมครัวเรือนเปาหมาย สมาชิกทุกคนกลาววาการท่ี

มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการนี้ขึ้น รวมทั้งการดําเนินงานของอาจารยเจาของพื้นที่นั้นสงผลทําให

สมาชิกกลุมไดรับความรูมากย่ิงขึ้นจากเดิมที่สมาชิกไมมีความรูดานการแปรรูปเกล็ดปลา ซึ่งทําให

ชุมชนไดรับอาชีพที่สามารถตอยอดไดในอนาคต ซึ่งกอใหเกิดรายไดกับสมาชิก ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการ

แจกใหสมาชิกเนื่องจากเปนการทําครั้งแรก ซึ่งกลุมมีความกังวลวาหากมีการจัดสรรใหกับสมาชิกแลว

นั้นจะไมมีเงนิทุนในการทําขาวเกรียบเกล็ดปลาในคร้ังตอไป 

ขอคนพบ  สมาชิกกลุมมีการวางแผนการใชจายเงินอยางเปนระบบ และมีความ

ระมัดระวังในเรื่องของการใชจายเงินเนื่องจากเปนคร้ังแรกที่มีการผลิตขาวเกรียบเกล็ดปลา สมาชิก

กลุมมีความต้ังใจและไมตองการที่จะการดําเนินโครงการนี้ลมลายไป ทุกคนมองวาการทําขาวเกรียบ

นั้นเปนสิ่งที่งาย และทําไดไมยากซึ่งกอใหเกิดรายไดอยางรวดเร็จ ซึ่งจะเปนเงินท่ีจะชวยใหมาชิก

สามารถนําไปใชในครัวเรือนไดซึ่งเปนชองทางที่สามารถเพ่ิมรายไดไหกับสมาชิกอีกชองทางหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  การติดตามเรื่องการติดตามคุณภาพชีวิตและการเพ่ิมขึ้นของรายได 



51 

การดําเนินโครงการพันธิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน บานหนองปรือหมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว  

ได ดํ า เนินงานตามแผนการที่ ว าง ไดอย า งครบถ วน  โดยขั้ นตอนที่  15 ถึ ง ข้ันตอนที่  16  

เปนการดําเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 และขอท่ี 3 อันจะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ในพ้ืนที่เปาหมายดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 15 สนับสนุนใหความชวยเหลือดานการออกแบบและผลิตตราสินคาและบรรจุภัณฑ  

การดําเนินกิจกรรมจะมีการเชิญวิทยากรเขามาชวยสอนถึงกระบวนการขั้นตอนในการ

แปรรูปผลิตภัณฑ เกล็ดปลา ขณะเดียวกันในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชปถัมภ สระแกว ไดแบงงบประมาณสวนหนึ่งไวเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

หรอืบรรจุภัณฑ เพ่ือมีเปนการเพ่ิมมูลคาของสินคา 

ปจจุบันศูนยเรียนรูบานหนองปรือ เปนศูนยเรียนรูท่ีมีประชาชน เจาหนา หนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เขามาเย่ียมเยือนอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนโอกาสในการจําหนายผลิตภัณฑใหมใน

พ้ืนที่ของตนเอง การทําการตลาดเชิงรุกจะมีการกระจายผลิตภัณฑไปสูแหลงจําหนายสินคาระดับ เชน 

ศูนยโอทอป สถานีขนสง รวมถึงปมน้ํามันที่เปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งในอนาคตจะมีศูนยบริ

การนักทองเที่ยวบริเวณเข่ือนสโตน เราก็จะสามารถเพ่ิมชองทางการขายไดจํานวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก 

ภาพที่ 17  ตราสัญลักษณประจําศูนยเรยีนรูบานหนองปรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18  โลโกดอกไมเกล็ดปลา 
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ภาพที่ 19  ตราสัญลักษณประจําศูนยเรียนรูบานหนองปรือโลโกดอกไมเกล็ดปลา 

 โลโกขาวเกรียบเกล็ดปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20  โลโกขาวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21  โลโกปลาสม 
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ภาพท่ี 22  โลโกเมลอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้ันตอนท่ี 16 จัดทําวีดีโอประชาสัมพันธศูนยเรียนรูบานหนองปรือ  
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ที่อยู : https://drive.google.com/open?id=1TKr9ucm5u9QD22JWXTp-hB6s7UDqLMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23  วีดีโอประชาสัมพันธศูนยเรียนรูบานหนองปรือ 

 

จะเห็นไดวาการดําเนินโครงการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บานหนองปรือหมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัด

สระแกว ในทุกกิจกรรมไดตอบวัตถุประสงคอยางครบถวน อันจะนําไปสูความยั่งยืนและสงผลให

ประชาชนในพื้นที่ดังกลาว มีอาชีพ และมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางเปนรูปธรรม อันเปนการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน บานหนองปรือ โดยผานกระบวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ สระแกว  

 

 

 

 

 

 
  



55 

บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการจริงในพ้ืนที่ (Action 

Learning) 

จากการดําเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ เพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ

คุณภาพชีวติของประชาชนในจังหวัดสระแกว บานหนองปรือ หมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา  

โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเสริมสรางความรูทักษะดานการแปรรูปเกล็ดปลาเปนผลิตภัณฑใหแก

กลุมเปาหมาย 2) เพื่อใหชุมชนมีชุดสื่อประชาสัมพันธศูนยเรียนรูของกลุมเปาหมาย 3) เพ่ือใหกลุม

อาชีพมีตรสัญลักษณและบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานเปนที่ดึงดูด 4) เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับกลุมอาชีพ/

ครัวเรอืนที่เปนเปาหมาย 5) เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24  หลักการทํางาน 

 

5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว  

ไดลง พ้ืนที่ เปาหมายเ พ่ือการพัฒนา โดยยึดหลักการดํา เนินงานเขา ใจ เขา ถึง และพัฒนา 

ดวยกระบวนการศึกษาขอเท็จจริงจากชุมชนดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Groups) เพ่ือคนหา

สภาพของปญหาภายในชุมชนและพิจารณาถึงความเปนไปไดสําหรับกิจกรรมการแกไขปญหาตางๆ 
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ตลอดจนการลงฝงตัวในชุมชนเพื่อเขาถึงปญหาที่แทจริงอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ีกอใหเกิดความ

ยั่งยืน  

ผูวิจัยไดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดความรูใหกับชุมชนโดยจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมและชี้แจงวัตถุประสงคและหลักการใหกับ

ชุมชนไดทราบวาขั้นตอนในการผลิตขาวเกรยีบปลามีกระบวนการทําอยางไร ผูวิจัยจึงเชิญวิทยากรผู

เชียวชาญดานการแปรรูปขาวเกรียบมาถายทอดองคความรูพรอมการบรรยายและสอนข้ันตอนการทํา

ขาวเกรียบเกล็ดปลาอยางละเอียดใหกับชุมชน โดยมีสมาชิกในชุมชนเขารวมอบรมจํานวน 70 คน 

หลังจากมีการดําเนินกิจกรรมกอใหเกิดผลิตภัณฑใหมในชุมชนนั่นคือขาวเกรียบปลา 

โดยผลิตภัณฑนี้จะเปนการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและเปนการพัฒนาอาชีพใหกับสมาชิกในชุมชน

รวมถึงเปนการสรางรายได ซึ่งจะ  กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางรายไดโดยผาน

กระบวนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งชุมชนจะไดประโยชนจากองคความรู อันจะสามารถนําไปพัฒนาตอ

ยอดในรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือจําหนายทั้งตลาดภายในและภายนอกชุมชน โดยกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนในกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ท่ีตั้งแตเร่ิมตั้งแตการกําหนดปญหา การสรางแนวทาง

กระบวนการแปรรูป จะทําใหชุมชนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและเกิดการเพิ่มข้ึนของรายไดในชุมชน 

การแปรรูปขาวเกรียบเกล็ดปลานอกจากเปนการแกไขปญหาดานเศรฐกิจและเปนการ

สรางอาชีพใหกับคนในชุมชน โดยจะเห็นไดวาการวิจัยในครั้งนี้กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนเปนอยาง

มาก ซึ่งถือวาเปนสงเสริมการสรางศักยภาพของชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดยที่ทุกกระบวนการเกิด

จากการมีสวนรวมและมีการใชวัตถุดิบในชุมชน ท่ีมีประโยชนไมมากแตกลับมาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

วัสดุนั้นๆได โดยกระบวนการแปรรูปขาวเกรียบเกล็ดปลาเพื่อแกไขปญหาดานเศรฐกิจชุมชน 

แนวทางการธํารงรักษาความยั่งยืนของการดําเนินกิจกรรมการแปรรูปขาวเกรียบ

เกล็ดปลา จะเห็นไดไดวาการเริมตนของการดําเนินกิจกรรมผูวิจัยใชทุนของชุมชน ดานสังคมและ

วัฒนธรรมรวมถึงศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการเปนกลไกลหลักเพ่ือการดําเนินกิจกรรม 

โดยที่ตองเปนวิธีการที่ไมสลับซับซอนหรือยุงยากจนเกินไป โดยผูวิจัยตองดําเนินการอยางมีสวน

รวมกับชุมชน ทั้งการประสาน การระดมความคิดชุมชนตองใหไดขอมูลเร่ืองราว ประเพณี ความถนัด

ของชุมชน เมื่อผูวิจัยไดรับขอมูลจึงนํามาวิเคราะหความเปนไปไดเพื่อนํามาดําเนินการแกไขปญหา

ดานเศรฐกิจของชุมชน หลังจากนั้นผูวิจัยนํารางเพ่ือเสนอตอที่ปรึกษาขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ

ในเร่ืองของการแปรรูปขาวเกรียบเกล็ดปลาเพ่ือตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ และนําคําแนะนํา

กลับมาปรับปรุงและพัฒนากรรมวิธี เทคนิคใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จใน

ชุมชนมากที่สุด 
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หากกลาวถึงความยั่ งยืนของการดําเนินกิจกรรมนั้น ผู วิจียใช วิ ธีการหาความรูด วย

กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการระดมความคิดโดยที่ชุมชนรวมกับนักวิจัยรวมกัน

กําหนดหลักสูตรวิธีการแปรรูปขาวเกรียบเกล็ดปลา โดยที่ชุมชนมีการรวมกลุม ประชุมระดมความคิด

ชุมชนจัดตั้งกลุมกันเพ่ือรวมกันดําเนินงานการแปรรูปขาวเกรียบปลา โดยบานหนองปรือจะมีสมาชิก

กลุมอาชีพนี้ จํานวน 8 ราย โดยท่ีในกลุมจะมีการแบงบทบาทหนาที่ในการทําการแปรรูปขาวเกรียบ

เกล็ดปลาแบบหมุนเวียน หมายถึงทุกคนจะสามารถทําการแปรรูปไดในทุกขั้นตอนเพ่ือกอใหเกิดการ

บรหิารจัดการวัสดุท่ีเหลือใชใหเกิดมูลคาเพ่ิมได ดังนั้นกลุมการแปรรูปจึงมีการรวมตัวกันและระดมทุน 

รวมถึงมีการจัดสรรผลกําไรอยางเทาเทียม โดยรายไดในครอบครัวของปลุมเปาหมายจะเพิ่มข้ึนรอยละ 

10% ตอป และมีการขยายผลสูคนอ่ืนๆที่สนใจและในระหวางการเริ่มตนกิจกรรมจนถึงความสําเร็จ

ของกิจกรรมการแปรรูปขาวเกรียบเกล็ดปลาผูวิจัยจะมีการติดตามความกาวหนาเพ่ือสนับสนุนและ

แกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน โดยในอนาคตชุมชนจะมีการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากจุดเริ่มตนของขาวเกรียบเกล็ดปา เชนการเปลี่ยนรสชาติการ

เปลีย่นรูปแบบบรรจุภัณฑ 

 

5.2 บทเรียนท่ีไดรับและขอเสนอแนะ 

บทเรียนที่ไดรับจากความสําเร็จของการสงเสริมอาชีพการแปรรูปเกล็ดปลาใหกับ

ประชาชน บานหนองปรอืหมูที่ 3 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว ไดประสบผลสําเร็จ

เปนอยางมาก เนื่องจากสมาชิกในกลุมมีความเขมแข็งและมีความสามัคคีรวมถึงผูนําที่ใหการสนับสนุน

ในทุกดาน รวมถึงชุมชนมีมีความภาคภูมิในที่ไดชวยลดปริมาณขยะและเปนฟนเฟองที่จะชวยใหชุมชน

บานหนองปรือมีความนาอยู ตลอดจนการสรางรายไดใหกับสมาชิก ซึ่งอาจเปนเงินในจํานวนไมมาก

แตสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายในครัเรือนไดเชนกัน  

ขอเสนอเนะ  

1. ควรสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของทางดานอาหาร เพ่ือชวยตอยอด 

ขาวเกรียบเกล็ดปลาใหใหมีความหลากหลายมากย่ินขึ้น ท้ังทางดานรสชาต และ

สีสันของขาวเกรียด อันนําไปสูการผลักดันใหผลิตภัณฑขาวเกรียบเกล็ดปลาเปน

หนึ่งในผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัด และเปนที่รูจักในระดับประเทศ   

2. ควรมีเครื่องจักรเพื่อถุนระยะเวลาในการตากแหงขาวเกรียบใหกับชุมชน เนื่องจาก

การผลิตขาวเกรียบตองใชเวลา 3-5 วันจึงสามารถแปรรูปออกมาเปนขาวเกรียบ

พรอมรบัประทาน 
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