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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579    โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่  และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร  เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ   ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา         
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ        
พ.ศ. 2547 มาตรา 7  ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน   ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎ   
สู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมี
กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่7 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด
สระแก้ว พบว่า ในเขตพ้ืนที่หมู่ 7 มีล าคลองที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญหลัก คือ คลอง       
พระสะทึง  ซี่งมาจากอ่างเก็บน้ าพระสะทึงบริเวณใกล้เคียง  และส่งผลให้คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงมี
อาชีพเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกตลอดทั้งปี  และส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารของคนใน
ชุมชนตามธรรมชาติ อาทิ ปลา หน่อไม้ เป็นต้น   ปลาเป็นสัตว์น้ าที่มีมากในธรรมชาติ และเป็นสัตว์ที่
เลี้ยงง่าย โตไว จึงมีจ าหน่ายมากในท้องถิ่นและตลาดใกล้เคียงในราคาถูกกว่าตลาดทั่วไป  และ
เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายมีอาชีพเกษตรกรรม  เพาะปลูกล าใย เลี้ยงแพะ วัว และเลี้ยงปลาดุกเพ่ือ
จ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางในราคาถูก  ท าให้มีรายได้น้อยและไม่พอกับรายจ่าย  อีกทั้งไม่มีความรู้ด้าน
การแปรรูปอาหาร  จึงเกิดแนวคิดพัฒนาเสริมสร้างอาชีพและรายได้จากทรัพยากรที่มีในครัวเรือน 
ท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียง   ตลอดจนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ OTOP นวัตวิถี ท าให้เกิดโอกาส
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ช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้อีกด้วย  และทางชุมชน ครัวเรือน
เป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา 
ได้แก่ ปลาแผ่น และน้ าพริกปลาฟู เพ่ือเพ่ิมได้รายได้ 

ดังนั้นหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์  จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน   โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 
สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิม
คุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา ได้แก่ ปลาแผ่น 
และน้ าพริกปลาฟู ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
1.2.2  เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
 
1.2.3  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 
 สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย   จ านวน 10 คน  

คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  2 คน    
ณ พื้นท่ีชุมชนหมู่ที่ 7  ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

 
1.4 ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 
 

เดือนพฤศจิกายน 2561  ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
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1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 
 

1.5.1 เชิงปริมาณ 
 
1.5.1.1 จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12 คน (ประชาชน 10 คน ทีมงาน      

2 คน คนขับรถ 1 คน) 
1.5.1.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ปลาแผ่น และ

น้ าพริกปลาฟู 
1.5.1.3 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 5 
 

1.5.2 เชิงคุณภาพ   
 

1.5.2.1 ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

 
บ้านทัพหลวง หมู่ 7 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนที่ที่ก่อตั้ง

ขึ้นใหม่  โดยมีผู้คนมารวมตั้งบ้านเรือนอาศัยรวมกันและก่อตั้งเป็นชุมชนทางการขึ้นเมื่อประมาณ 50 
กว่าปีที่ผ่านมา  มีประวัติหมู่บ้าน  เหตุผลในการเลือกหมู่บ้าน  การเริ่มต้น  ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการขยายตัวของหมู่บ้าน  และการสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ส าคัญๆ ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ดังนี้ 
   

2.1.1 ประวัติหมู่บ้านทัพหลวง 
 

บ้านทัพหลวง หมู่ 7 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว มีประวัติการ
ก่อตั้งหมู่บ้านไม่แน่ชัด  โดยมีการสอบถามผู้รู้ประมาณว่าเมื่อ พ.ศ. 2511 ในอดีตเป็นป่ารกชัน เป็น
พ้ืนที่กันดาร มีไฟฟ้า น้ าประปาใช้  และถนนหนทาง  ต่อมาเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาถางป่าเพ่ือท ามาหา
กินทางเกษตรกรรม  และเริ่มผู้คนเข้ามาจับจองที่ดินท ามาหากินเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  โดยมีอาชีพท านาเป็น
หลัก   ปี พ.ศ. 2525  มีการจัดตั้งหมู่บ้านทัพหลวงขึ้น  โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายล้ า อ่อมพิสัย  
และได้ก่อตั้งโรงเรียนทัพหลวงขึ้น ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4   ในปี 2535 มีไฟฟ้าเข้ามา และ
มีถนนลาดยางเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2538  และมีน้ าประปาหมู่บ้านเมื่อพ.ศ. 2549  ซึ่งท าให้
เกิดความสะดวกสบายขึ้นเรื่อยๆ  ตลอดจนในปีพ.ศ. 2539 โรงเรียนทัพหลวงได้ขยายโอกาสรับ
นักเรียนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3   ต่อมาในปี 2547 มีชาวบ้านนิมนต์หลวงตาบัว แก้วคง มาอยู่ที่วัด
ทัพหลวง  ซึ่งเป็นพระที่คนทั่วไปศรัทธากราบไหว้   ชุมชนทัพหลวงเคยประสบภัยธรรมชาติ 3 ครั้ง
ใหญ่ๆ ได้แก่ พ.ศ. 2530 มีตั๊กแตนระบาดหนัก ท าลายต้นพืชของชาวบ้านเสียหาย  และประสบภัย   
น้ าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2528 และ 2554  ท าให้ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการขุดลอกคลองเพ่ือป้องกันน้ าท่วม  
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 ชุมชนได้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามนโยบายของ
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นแนวคิดจ าหน่ายสินค้าที่อยู่ในชุมชนจากการท่องเที่ยว มีการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา       
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ท าให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน 
สร้างชุมชนเข็มแข็ง  ในรูปแบบการท่องเที่ยวล่องแก่ง  ขณะนี้ทางชุมชนทัพหลวงก าลังอยู่ในช่วงริเริ่ม
ด าเนินโครงการดังกล่าว ตลอดจนมีการท่องเที่ยวสวนพุทรา 3 รส  ศูนย์การเรียนรู้การถักโครเชต์  
และผลิตภัณฑ์อาหาร น้ าพริกเผา กล้วยฉาบรสบาบีคิว ซึ่งผลการด าเนินการในขณะนี้ยังไม่เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจนมากนัก 
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 2.1.2 เหตุผลในการเลือกหมู่บ้าน  การเริ่มต้น  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของ
หมู่บ้าน 
 
 ในอดีตเป็นที่ดินรกร้างเป็นป่ารกชัน  ไม่มีเจ้าของ  ผู้คนจากแหล่งอ่ืนจึงเข้าถางป่าเพ่ือ
มาจับจองที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและท ากินด้านเกษตรกรรม   และเริ่มผู้คนเข้ามาจับจองที่ดินท ามาหากิน
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  โดยตั้งกระจัดกระจายอยู่ในแนวเส้นทางคลองพระสะทึงเป็นส่วนมาก 
 
 2.1.3 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ส าคัญๆ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมือง 
 
  ชุมชนทัพหลวงเคยประสบภัยธรรมชาติ 3 ครั้งใหญ่ๆ ได้แก่ พ.ศ. 2530 มีตั๊กแตน
ระบาดหนัก ท าลายต้นพืชของชาวบ้านเสียหาย  และประสบภัยน้ าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2528 และ 2554  
ท าให้ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการขุดลอกคลองเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
 
2.2 ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิทยำ 
 

ชุมชนบ้านทัพหลวงมีสภาพทางภูมิประเทศ  และสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน ดังนี้ 
 
 2.2.1 สภาพทางภูมิประเทศ (พิกัด แหล่งน้ า ปริมาณน้ าฝน ภูเขา ป่าไม้ อากาศ ดิน ฯลฯ) 
เขตพ้ืนที่บ้านทัพหลวง  มีพื้นท่ีทั้งหมด 3500 ไร่   
 

ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 19 ต.ตาหลังใน  อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 5 ต.ตาหลังใน  อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 18 ต.ตาหลังใน  อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 27 ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
สภาพทางภูมิประเทศของพ้ืนที่ชุมชน   เป็นที่ราบลุ่มมีระบบชลประทาน สภาพดิน

เป็นดินเหนียวปนลูกรังขาดความอุดมสมบูรณ์ 
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รูปที ่1 แผนที่การเข้าถึงชุมชนบ้านทัพหลวง 
 
   ในเขตพ้ืนที่บ้านทัพหลวงมีล าคลองที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญหลัก     1 สาย
คือ คลองพระสะทึง ที่มาจากอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว.  
ตลอดจนมีคลองส่งน้ าพระสะทึง 1 สายโดยเชื่อมต่อมาจากคลองส่งน้ าสะทึง  เป็นสายหลักในการใช้
เกษตรกรรม     

 สภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน   มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกัน
อย่างชัดเจน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้ง มีฤดูที่แตกต่างกัน 3 ฤดู คือ 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  
 ฤดรู้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม  
 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส (83-86 องศาฟาเรนไฮต์) 
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2.2.2 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน  
 

 สมัยก่อนพ้ืนที่ชุมชนเคยได้ประสบภัยธรรมชาติ คือ แห้งแล้งและเกิดน้ าท่วมหนัก      
2 ครั้ง  ซึ่งเกิดจากน้ าหลากมาจากป่าและไหลลงมาตามสายคลอง  ต่อมาได้มีการอ่างเก็บน้ า คลอง
พระสะทึง อ.วังสมบูรณ์ขึ้น ท าให้สามารถควบคุมปริมาณน้ าส่งมาตามคลองให้มีน้ าตลอดทั้งปีได้ 
ตลอดจนมีการสร้างคลองส่งน้ าพระสะทึงขึ้น ซึ่งเอ้ือต่อการเพาะปลูกเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก  และ
ส่งผลต่อการมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น อาทิ ปลา หน่อไม้ เป็นต้น 
 เนื่องจากมีการปลูกอ้อยจ านวนมาก  ท าให้พบการเผาไร้อ้อยเพ่ือเก็บเกี่ยว  ตลอดจน
การเผาป่าในบริเวณใกล้เคียง  และการเผาไม้ท าถ่าน  และส่งผลต่อมลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง/ 
หมอกควันเข้ามาบริเวณชุมชน   
 

  
คลองพระสะทึง คลองส่งน้ าพระสะทึง 

 
รูปที ่2 ทรัพยากรแหล่งน้ าของชุมชน 

 
2.3 ข้อมูลด้ำนสภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม  
 

ชุมชนบ้านทัพหลวงมีสภาพพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิด 
จ านวน  เหตุผลของสัตว์ที่เลี้ยง ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ การกระจายผลผลิต และการตลาด ดังนี้ 
 
 2.3.1 ปฏิทินการปลูกพืชและการใช้แรงงาน   พืชหลัก  พืชรอง  ในชุมชน  ประวัติการปลูก  
เตรียมดิน  วิธีการปลูกการบ ารุงรักษา  
 

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับความรู้ ความ
ช านาญที่ได้จากถิ่นฐานเดิมก่อนย้ายเข้ามาตั้งรกรากที่หมู่บ้าน  ได้แก่ ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย ท านา
ปรัง และนาปี สวนล าไย  พืชผักสวนครัว อาทิ  ถั่วฝักยาว , โหระพา, กระเพา, แตงกวา, ฟัก, พริก, 
กระชาย, ข่า, ตะไคร,้ มะเขือ เป็นต้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ปลูกอ้อย ปลูกในเดือนมกราคม เก็บเก่ียวในเดือน ธันวาคม 
ปลูกข้าวโพด ปลูกในเดือนมกราคม เก็บเก่ียวในเดือน เมษายน  
ปลูกข้าวนาปี ปลูกในเดือนพฤษภาคม เก็บเก่ียวในเดือน ธันวาคม-มกราคม                                        
ปลูกข้าวนาปรัง ปลูกเดือนมกราคม เก็บเก่ียวเดือน เมษายน  
ปลูกล าไย ปลูกในเดือน มกราคม ใช้เวลาประมาน 3 ปีถึงเก็บเกี่ยวได้ เก็บเกี่ยวใน

เดือนสิงหาคม-กันยายน 
ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกหมุนเวียนกันไปให้เหมาะสมตามฤดูกาลตลอดทั้งปี 

  

     
 

    
 

รูปที ่3 การปลูกพืชผลการเกษตรของชุมชน 
  
 2.3.2 ปัญหาด้านการปลูกพืช  ผลผลิตที่ได้รับการกระจายผลผลิต  การแปรรูป และ
การตลาด เป็นต้น   
 

ผลผลิตทางการเกษตรชองชุมชนส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางเดินทางมาจากจังหวัด
ชลบุรีเพ่ือรับซื้อผลผลิต ผักสวนครัวต่างๆ เพียงเจ้าเดียว   ท าให้ราคาที่จ าหน่ายไม่สูงมากนัก 
เนื่องจากไม่มีการแข่งขันราคา  และชาวบ้านยังไม่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เพ่ือจัดจ าหน่ายอย่างชัดเจน  หากสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้เชื่อว่าน่าจะเป็น
ช่องทางกระจายรายได้ชองชาวบ้านอีกช่องทางหนึ่ง 
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รูปที ่4 การจ าหน่ายผักสวนครัวแก่พ่อค้าคนกลาง 
 

2.3.3 ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์  และการใช้แรงงาน 
 
 มีการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนหลากหลายชนิด  กระจัดกระจายในแต่ละครัวเรือน  โดยสัตว์

ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ควาย, วัว, แพะเนื้อ, หมูฟาร์ม, ไก่, เป็ดเทศ, เป็ดไข่, ไก่ไข่, กุ้งสวยงาม, ปลากัด, 
ปลาทับทิม, ปลานิล และปลาดุก 

 

    
 

       
 

รูปที ่5 การเลี้ยงสัตว์ของชุมชน 
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2.3.4 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  ผลผลิตที่ได้รับการกระจายผลผลิต  การแปรรูปและ
การตลาด  เป็นต้น 

 
 โดยส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลาย  ไม่เหมือนกันในทุกครัวเรือน  โดยแต่ละชนิด

จะมีการเลี้ยงไม่กี่ครัวเรือน   ส่วนหนึ่งชุมชนมีการจัดสัตว์น้ าจากคลองพระสะทึงและอ่างเก็บน้ าพระ
สะทึงซึ่งเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติมารับประทานด้วย  ลักษณะการจ าหน่ายสัตว์เลี้ยงกับพ่อค้าคน
กลาง  ท าให้มีอ านาจการต่อรองราคาค่อนข้างน้อย  ชาวบ้านยังไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์  หาก
สามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้เชื่อว่าน่าจะเป็นช่องทางกระจายรายได้ชองชาวบ้านอีก
ช่องทางหนึ่ง 
 
2.4 ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 

ชุมชนบ้านทัพหลวงมีข้อมูลครัวเรือน  ลักษณะประชากร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ดังนี้ 

 
2.4.1 จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร เพศ อายุ 
 

จากการรวบรวมข้อมูลจากบัญชีคนในบ้าน (ทร.14 มีจ านวนประชากรที่มีชื่อใน
ทะเบียนราษฏร รวมทั้งสิ้น 806 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2561) ดังนี้ 
 
 ตำรำงที่ 1 ข้อมูลครัวเรือนบ้านทัพหลวง   

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 379 47.02 
หญิง 427 52.98 

สัญชาติ   
ไทย 806 100.0 
สัญชาติอ่ืน 0 0.00 

อายุ   
1-10 ปี 77 9.54 
11-20 ปี 128 15.86 
21-30 ปี 110 13.63 
31-40 ปี 135 16.72 
41-50 ปี 140 17.34 
51-60 ปี 118 14.62 
มากกว่า 60 ปี 99 12.26 
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  สัญชาติ  พบว่า ประชากรบ้านทัพหลวง หมู่  7  ทั้งหมดมีสัญชาติไทย หรือมีจ านวน 
806 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
  เพศ พบว่า  ประชากรบ้านทัพหลวง หมู่  7  มีเพศหญิงและเพศชายจ านวนใกล้เคียง
กัน  โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 52.98   รองลงมาเป็นเพศชาย      
คิดเป็นร้อยละ 47.02 
  อายุ พบว่า ประชากรบ้านทัพหลวง หมู่  7  มีจ านวนประชากรในแต่ละช่วงอายุ
ใกล้เคียงกัน   โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 41 50 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 17.34   
รองลงมาคือ 31-40 ปี มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72  และช่วงอายุ 11-20 ปี มีจ านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 15.86  ส่วนกลุ่มอายุน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 1 -10 ปี คิดเป็นจ านวน 77       
คิดเป็นร้อยละ 9.54  โดยมีประชากรที่มีอายุมากที่สุดคือ อายุ 99 ปี จ านวน 1 คน  
 

2.4.2 การเปลี่ยนแปลงประชากร  เช่น  การเกิด  การตายและการย้ายถิ่น 
 
 ข้อสังเกตว่า ประชากรในชุมชนทัพหลวงที่อยู่ในวัยท างาน หรือช่วงอายุตั้งแต่         

21 – 60 ปี  มีจ านวน 503 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.31 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของชุมชนทัพ
หลวง  ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีพละก าลัง และความรู้ความสามารถในการท างาน สร้างสรรค์
ผลงานต่างๆให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติได้   ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีจ านวนมาก  
ควรมีการเตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ด้วย   ส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบันมีจ านวน 
199 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.26 

 
2.4.3 ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นั้น ๆ   
        คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ มาบุกเบิกที่ดินท ากินที่บ้าน   

ทัพหลวง  ไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน 
 
2.5 ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภค 
 
 2.5.1  การคมนาคม  การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน 
 
  การเดินการสัญจร และการขนส่งการผลิตของทางเกษตรกรรมของประชาชนมีถนน
สายหลักมาตรฐานเชื่อมระหว่างต าบล หมู่บ้านใกล้เคียง  มีทางหลวงตัดผ่าน 1 สาย (สาย สก 3087)  
เป็นถนนลาดยาง  นอกจากนั้นยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังในซอยย่อยของหมู่บ้าน 
 
 2.5.2  การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 
  มีการให้บริการไฟฟ้าทั่วถึง  ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
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 2.5.3  การมีประปาหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 
  ส่วนแหล่งน้ าที่ใช้อุปโภคบริโภคจากประปาหมู่บ้านเป็นหลัก   โดยมีแท็งค์น้ าปะปา
เพ่ือกระจายน้ าจ านวน 2 แห่ง ในบริเวณส่วนต้น และท้ายหมู่บ้าน  บางส่วนใช้น้ าบาดาล  โดยมีบ่อ
บาดาลจ านวน  2 แห่ง 
 
 2.5.4  การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
 
  ในเขตพ้ืนที่บ้านทัพหลวงสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่   เพ่ือ
ประชาชน 24 ชั่วโมง  ที่ตั้งอยู่ ณ ศาลาประชาร่วมใจของบ้านทัพหลวง   ชุมชนมีการติดต่อสื่อสาร
ประชาสมพันธ์ข่าวสารให้ลูกบ้านหลายช่องทาง ได้แก่  ทางสื่อสังคมออนไลน์  โดยใช้แอปพลิเคชั่ น
ไลน์  และเครื่องกระจายเสียงของหมู่บ้าน  
 
2.6 ข้อมูลด้ำนสังคม 
 
 2.6.1 ลักษณะของครอบครัว  ครอบครัวเดี่ยว  ครอบครัวขยาย 
 
 ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย  โดยมีทั้งวัยท างาน วัยเรียนและผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว   
ในบางครอบครัววัยท างานหรือหัวหน้าครอบครัวออกไปท างานที่อ่ืนหรือต่างจังหวัด 
 

2.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 มีการจัดตั้งกลุ่ม อสม. กลุ่มกรรมหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์  รวมทั้งกลุ่มผลิตชุมชน  แต่

การด าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก  ตลอดจนมีการประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนชุมชนหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ. 2554  จากการสังเกตพบว่า สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่ งด่วน        
ส่วนใหญ่ได้จัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อาทิ การปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย (ขณะนี้ช ารุด)  จัดหา
ล าโพงเพ่ือใช้ในกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มีถังขยะเพ่ือเอ้ือต่อการก าจัดได้จากการประสานงาน
กับองค์การบริหารงานส่วนต าบลตาหลังใน 
 

2.6.3  ความขัดแย้ง  ความแตกต่างทางสังคม  อุดมการณ์ 
 คนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่อาศัยที่บ้านทัพหลวงมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย  มีความผูกพัน

กับชุมชน  และพอใจการในตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี้แม่คิดจะย้ายไปอยู่แหล่งอ่ืน   ส่วนใหญ่สมาชิกใน
หมู่บ้านก็จะเป็นคนรู้จัก คุ้นเคยกันมานาน   ท าให้ไม่มีการทะเลาะรุนแรง คดีอาชญากรรมต่างๆ อาทิ 
คนถูกฆ่าตาย และคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสีย
ทรัพย์) ไม่มี 
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2.6.4 ปราชญ์ชุมชน  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญ 
 
 ข้อสังเกตจากการได้ลงพ้ืนที่ในชุมชนทัพหลวง หมู่ 7 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น 

จังหวัดสระแก้ว พบผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 - หมอขวัญ  ได้แก่ นายบุญปัน เกตุวัฒน์ เป็นหมอท าขวัญนาคคนส าคัญของชุมชน 

เริ่มต้นเป็นหมอขวัญตั้งแต่อายุ 25 ปี  จากการเรียนรู้จากพ่ีชาย ซึ่งเป็นนักเทศ นักแหล่มาก่อน  และ
ความรู้ตอนบวชเรียนเป็นพระ ตลอดจนการศึกษาจากหนังสือและนักแหล่ท่านอ่ืน   รูปแบบจะ
ประกอบพิธีที่มีท้ังการสวดคาถา บทกลอนสัมผัสหรือกลอนแปดและการบทบทร้องที่เรียกว่า แหล่ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการท าพิธีนั้นๆ   ซึ่งในอดีตมีแต่การเดินเนื้อไปสอนนาค   โดยสาระของการประกอบ
พิธีท าขวัญนาคส่วนใหญ่จะเป็นการสอนนาคถึงบุญคุณบิดามารดาการเตรียมตัวเป็นสาวกที่ดีของพระ
ศาสนา  เช่น การบวชลูกจะได้บุญได้อนิสง 32 กรรบ  เล่าถึงเมื่อบวชเข้าไปเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วกิจ
วัดของสงฆ์คืออะไร โดยตอนแหล่นั้นจะไม่มีการจดบันทึกใช้ความจ าเป็นหลักกับฟังหัวข้อที่หมอขวัญ
ที่มีชื่อเสียงแหล่ แล้วน ามาผสมกับอานิสงฆ์ 108 ความรู้ดังกล่าวได้จากการเรียนรู้จากพ่ีชาย ซึ่งเป็น
นักเทศ นักแหล่มาก่อน ตลอดจนได้จากความรู้เมื่อตอนบวชเรียนเป็นพระ  ปกติยังรับงานเป็นหมอ
ขวัญเพื่อหารายได้  ปัจจุบันไม่มีผู้สืบทอด 

- การถักโครเชต์  ได้แก่ นางสมคิด จันทร์ค า, นางนิตยา กุลวงศ์, นางชลนภา พรวาปี, 
นางวัฒนา สมยืน, นางนิตยา ผาค า, นางแสงดาว จันทร์ราช รวมกลุ่มกันถักโครเชต์ด้วยไหมพรม เป็น
ส่วนใหญ่  รูปแบบได้แก่ เสื้อผ้า และของใช้ในบ้าน ได้แก่ เสื้อกันหนาว เสื้อมีแขน เสื้อกล้าม ชุด
กระโปรง ชุดว่ายน้ า หมวก กระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ท าจานรองแก้ว ถักเสื้อ ฯลฯ  ปัจจุบันคนใน
ชุมชนรวมกลุ่มกัน 6 คน ตั้งร้านร้านจ าหน่ายหัตถกรรมโครเชต์ มีการจ าหน่ายหน้าร้านและจ าหน่าย
ผ่านทางเฟสบุ๊ค  ปัจจุบันไม่มีผู้สืบทอด 

- การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้  ได้แก่ นายสันติ กุลศิริ  โดยท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในอดีตเคยท า
ขาย  แต่ปัจจุบันเลิกท า  สถานะอาจสูญหาย 

- หมอเป่า  ได้แก่ นายดี จันทรเสน, นายแร่ พลเดช, นายกอง สุขโท หมอเป่า รักษา
อาการเจ็บป่วยโดยใช้คาถาเป่าพร้อมมีการใช้เหล้าขาว และพืชสมุนไพรเคี้ยวแล้วโป๊ะไปตามร่างกาย
ผู้ป่วย หมอเป่า ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ เช่น ปู่ ตา พ่อ หรือจากครูที่สืบทอดกันมา 
การคิดค่ารักษาอาจเป็นค่าตอบแทนเล็กน้อยเพ่ือเป็นสินน้ าใจ หรือถ้าผู้ป่วยไม่มีเงินอาจรักษาให้ฟรี 
และเมื่อผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยก็จะจัดเตรียมของกินของใช้หรือเงินเพ่ือน าไปตอบแทนท่านที่ได้
รักษาให้จนหายจากการเจ็บป่วย โรคที่นิยมมาหาหมอเป่า คือ งูสวัด อัมพาต   ในปัจจุบันไม่มีผู้สืบ
ทอด 

- การทอผ้าไหม ได้แก่ นางสีดา ขจรนาง, นางทองสูญ แสนซื่อ ในอดีตเคยท าจ าหน่าย  
แต่ปัจจุบันยกเลิกการจ าหน่ายและไม่มีผู้สืบทอด  

- การท าสวนพุทรา 3 รส  ได้แก่ นางสงกรานต์ คอบครองวงศ์  ท ามา 4 – 5 ปี พุทรา
รสชาติหวานกรอบ ปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีผู้สืบทอด 

- การท าบายศรี ได้แก่ นางบุญมี สายแก้วดี(แม่ชี) , นางศรีนวล กุลเนตร, นางทองมา 
เกตุวัด  ปกติจะท าขายกันในหมู่บ้าน เป็นอาชีพที่เกิดรายได้เสริม และมีผู้สืบทอด 
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- การท าสุ่มไก่  ได้แก่ นายดี จันทรเสน, นางไพรวรรณ เทือกเสา, นายบุญส่ง ทารุณ  
ตอนนี้ท าเพื่อใช้เอง และจ าหน่ายหากมีผู้สั่งท า   ปัจจุบันมีผู้สืบทอด 

- ฝีพายล่องแก่ง  ได้แก่ นายวีระ กุลศิริ , นายสุรศักดิ์ จันทร์ราช, นายเฉลียง ศรีโด, 
นายสุนทร ผาค า, นายจ านงค์ สนิทบุญ, นายหนูฤทธิ์ โคตรบุปผา, นายแบ สหพันธ์, นายหนม เหล่า
ทา, นายเสา นามน้อย, สมร ต้นโย ฝีพายล่องแก่ง   ความรู้ทักษะได้จากการอบรมจากหน่วยซีล  
ปัจจุบันทางชุมชนริเริ่มโครงการท่องเที่ยวล่องแก่งขึ้น มีเรือ 4 ล า เรือคยัค 10 ล า  โดยมีการรวมตัว
กันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและหารายได้เข้าชุมชน และมีการฝึกคนในหมู่บ้านเพื่อท าหน้าที่ฝีพายเพ่ิม 

- ทอเสื่อกก  ได้แก่ จันทร์ สมบัติ, เภา อ่วมพิชัย, ศรี ปุ้ยนอก, ทองศูนย์ แสงซี, เจริญ
จิต จันทราชัยภูมิ  มีความรู้ทอเสื่อกกมาเป็นเวลากว่า 10 ปี  โดยใช้ต้นกกที่ปลูกกันเองในชุมชน และ
เน้นการใช้แรงงานในชุมชนเป็นหลัก ท าตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ ย้อมสี ลวดลายที่ทอเป็นลวดลายพ้ืนบ้าน
หลากหลาย เช่น ลายกระจั๊บ ลายหมากรุก เสื่อมีความละเอียด หนาและคงทนถาวรใช้งานได้ยาวนาน 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ท าในเชิงการค้า จะทอใช้กันเองในครัวเรือนและน าไปถวายวัด และนิยมทอกัน           
ทุกครัวเรือน และมีการสอนลูกหลานในชุมชน 
 - การท าจักสาน  ได้แก่ การท าเครื่องดักสัตว์ อาทิ อีจู้ ท ากรงดักนก  ข้องใส่ปลา แห่
จับปลา สุ่มไก่ รวมทั้งกระบุง(ส าหรับใส่ข้าว) กระด้ง กระติบ(ส าหรับใส่ข้าวเหนียว) ได้แก่ นายอุดม 
คนราวศ,์ นางสุนันท์ มางิ้ว, นายเสาร์ นามน้อย, นายหนูฤทธิ์ โคตรบุปผา, นางจ านง สนิทวงศ์, นายดี 
จันทรเสน, นายอินแปลง สาแก้วดี ปัจจุบันท าใช้ในครัวเรือนและจ าหน่ายบางส่วน  
 - ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นสถานที่การถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่
สนใจ  ด้วยการเน้นการพ่ึงพาตนเองให้เหมาะสมกับภูมินิเวศและภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน   และ
ภายในศูนย์มีบริการบ้านพัก เป็นโฮมสเตย์/ บ้านดินอีกด้วย   

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีผู้รู้ถึง 5 ด้าน คือ หมอขวัญ หมอเป่า ท าเฟอร์นิเจอร์
ไม้ ทอผ้าไหม ถักโครเชต์ที่ไม่มีผู้สืบอด อาจจะท าให้ภูมิความรู้ต่างๆสูญหายไป โดยจากการสัมภาษณ์
พบว่า หมอขวัญ นายบุญปั่น เกตุวัฒน์ และกลุ่มถักโครเชต์(นางสมคิด จันทร์ค า, นางนิตยา กุลวงศ์, 
นางชลนภา พรวาปี, นางวัฒนา สมยืน, นางนิตยา ผาค า, นางแสงดาว จันทร์ราช) อยากสอนการแหล่
ท าขวัญนาค และกลุ่มโครเชต์อยากสอนการถักโครเชต์ขั้นพ้ืนฐาน แต่หาผู้สืบทอดไม่ได้  

เนื่องจากมีผู้รู้หรือปราชชุมชนในหลายด้านที่ไม่มีผู้สืบทอด และองค์ความรู้นั้นมีความ
น่าสนใจ เพ่ืออนุรักษ์ไม่ให้ภูมิรู้ต่างเลือนหายไปอาจท าได้โดย การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สอน
ในห้องเรียน ซึ่งชุมชนทัพหลวง หมู่ 7 ต าบลตาหลังใน มีโรงเรียนอยู่ภายในชุมชน คือ โรงเรียนบ้าน
ทัพหลวง อาจน าเอาความรู้จากภายในชุมชนมาบรรจุเป็นรายวิชาได้ และจากการรวบรวมข้อมูลของ
ทีมงาน พบว่ามีภูมิปัญญาของผู้รู้ที่น่าสนใจ คือ การทอเสื่อกก จากการสัมภาษณ์พบว่า นอกจากผู้รู้     
5 ท่านตามรายชื่อข้างต้นนี้ ปกติครัวเรือนอ่ืนๆก็สามารถทอเสื่อกกได้ แต่ความช านาญอาจไม่เท่า จึงมี
ความเห็นว่า เสื่อกกจากบ้านทัพหลวงน่าจะสามารถพัฒนาเป็นสินค้าชุมชนได้ง่าย  เพราะวัตถุดิบ
ตั้งแต่เริ่มต้นก็ท าจากภายในชุมชน และปกติมีการท าใช้ภายในครัวเรือน แต่ยังไม่มีการจ าหน่าย ดังนั้น
น่าจะเป็นอาชีพเสริมภายในชุมชนที่น่าสนใจและควรสนับสนุน 
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                      หมอท าขวัญนาค                       หัตถกรรมโครเชต์ 

  
การปลูกพุทรา 3 รส   

   
การทอเสื่อกก 

 
รูปที่ 6 ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชน 
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การจักสาน 

    
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน   

 
รูปที่ 6 (ต่อ) 

 
2.7 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
 

2.7.1  ชื่อ  ประเภทโรงเรียน  ปีที่ตั้งโรงเรียน  จ านวนครูและนักเรียน 
 

มีสถานศึกษาในพ้ืนที่จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนทัพหลวงทัพหลวง (ขยายโอกาส) 
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง คือ 
ว่าที่ ร.ต.นริศ สุ่นศรีเมือง  มีบุคลากรและครู 24 คน  มีจ านวนนักเรียนจ านวน 432 คน  ห้องเรียน
จ านวน 15 ห้อง (ข้อมูล ณ 16 มิ.ย.61)  โดยประชากรส่วนใหญ่ศึกษาที่โรงเรียนบ้านทัพหลวง  
โรงเรียนวังหลัง (นอกพ้ืนที่หมู่บ้าน) โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม (นอกพ้ืนที่หมู่บ้าน)   
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 2.7.2  ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
 
   ส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี   รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  และไม่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   
 
 2.7.3  สถาบันสังคม  (วัด  โรงเรียน  ครอบครัว  การสื่อสาร)  บทบาทต่อชุมชนในด้าน
การศึกษา)  
 
  ในพ้ืนที่ชุมชนมีสถาบันทางสังคมที่ตั้งอยู่เพียง 2 แห่ง คือ วัดทัพหลวง โรงเรียนทัพ
หลวง  โดยทางชุมชนได้ให้ความร่วมมือการด าเนินการกิจกรรมต่างๆของวัดและโรงเรียนเป็นอย่างดี 
เช่น มีการร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของวัด  การร่วมกับการโรงเรียนจัดท า
ผ้าป่าของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  หรือการใช้สถานที่ของโรงเรียนด าเนิน
กิจกรรมของชุมชน อาทิ การตรวจสุขภาพจากการบริการของภาครัฐ  และจากการเก็บข้อมูลพบว่า 
คนในชุมชนมีความคิดเห็นว่า จ านวนครู/ อาจารย์มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ   เนื่องจากมี
สถานศึกษาในพ้ืนที่จ านวน 1 แห่ง และมีจ านวนประชากรวัยเรียนค่อนข้างมาก  จ านวนครูมีค่อนข้าง
น้อย 
 
2.8 ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 
 2.8.1  บริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน (ตู้ยา  สหกรณ์  สถานีอนามัย ฯลฯ) 
 
   ไม่มีสถานพยาบาลในพ้ืนที่  โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะไปใช้บริการในพ้ืนที่และบริเวณ
ใกล้เคียง (โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล (รพ.สต.) บ้านท่าตาสี และบ้านตาหลังใน)   
   ส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ   โดยจะไป
รักษาที่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้าน   โดยส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจ
สุขภาพจากการบริการของภาครัฐ  เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จะมาออกให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป ด้านทันตกรรม และ
ด้านการแพทย์แผนไทย  
 
 2.8.2  โรคที่ชาวบ้านเป็นกันมาก  และวิธีการรักษา  (วิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน  และ
การรักษาแบบพ้ืนฐาน) การตัดสินใจในการป้องกันรักษาโรคภัยของชาวบ้าน 
 
   ส่วนใหญ่คนในชุมชนเมื่อเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงจะซื้อยามารับประทานเอง  และนิยมการ
รักษาหมอเป่าในบางโรค เช่น งูสวัด ไฟลามทุ่ง ขยุ้มตีหมา เด็กร้องไม่หยุด ปวดตา ปวดหัว ปวดเข่า 
ฯลฯ   แต่หากไม่ดีขึ้นจะไปรักษากับสถานพยาบาลพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล 
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(รพ.สต.) บ้านท่าตาสี จากการเก็บข้อมูลพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพส่วนใหญ่  คือ การดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว  การกินปลาร้าดิบ 
 
2.9  ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 
 
 2.9.1  ชื่อวัดในหมู่บ้าน  ความเป็นมา จ านวนพระภิกษุ  สามเณร  เสนาสนะ การปกครอง
คณะสงฆ์ 
 

ศาสนาสถานในบ้านทัพหลวง มี 2 แห่ง ได้แก่ วัดทัพหลวง   และส านักสงฆ์เทพมงคล  
คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์   

 
 2.9.2  บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา พิธีกรรม  ความเชื่อ  และการพัฒนาชุมชน 
 

บทบาทของวัดทัพหลวงรัตนารามกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น  โดยมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่วัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี  เช่น ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่   ประเพณีบุญกอง
ข้าวเปลือก  ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  สรงน้ าพระ ประเพณี
เข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา มี ทอดกฐิน  สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น   ตลอดจนนิมนต์พระมาสวด
หรือด าเนินกิจกรรมทางศาสนาเช่น ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 

ชาวบ้านมีความศรัทธา ให้ความเคารพบูชาหลวงปู่บัว แก้วคง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เกจิอาจารย์ของจังหวัดสระแก้ว   ซึ่งปัจจุบันได้มรณภาพแล้วเมื่อปี  2557  สังขารของท่านได้ตั้งไว้ที่
วัดเพ่ือให้ศิษยานุศษิย์ที่และประชาชนที่เคารพนับถือได้เข้ามากราบไหว้ 
 

2.9.3  ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา และสันทนาการพ้ืนบ้าน  เช่น  การละเล่นพ้ืนฐาน  
และดนตรีพ้ืนบ้าน 

 
ชุมชนทัพหลวงมีประเพณีกิจกรรมในชุมชน 12 เดือน  ได้แก่ 
เดือนมกราคม ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  โดยจัดขึ้นที่วัดท าหลวง มีจับสลากของ

รางวัล และแลกเปลี่ยนของขวัญของคนในหมู่บ้าน 
เดือนมีนาคม  บุญกองข้าวเปลือก เรี่ยไรข้าวเปลือกจากคนในหมู่บ้าน แล้วจัดจ าหน่าย  

เพ่ือหาเงินเข้าวัด 
เดือนเมษายน  บุญสงกรานต์ รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  สงน้ าพระที่วัดทุก

ปี จัดทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี 
เดือนพฤษภาคม   

- ประเพณที าบุญกลางบ้าน เป็นประเพณีในช่วงเดือนพฤษภาคม  โดยนิมนต์พระ
มาท าพิธีทางศาสนา และท าบุญถวายภัตราหารเช้าที่บริเวณศาลารวมใจ จากนั้นมีขบวนแห่รอบ
หมู่บ้าน  กลางคืนมีการจัดงานร าวงในหมู่บ้าน 
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- ประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี เป็นประเพณีในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือช่วงฤดูฝน
เข้าสู่การท านา ตกกล้า หว่าน ไถ เพ่ือเป็นการบูชาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล  โดยคนในชุมชน
จะร่วมกันท าบั้งไฟกันที่วัดทัพหลวง  และจะน าไปร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน พร้อม
กับขบวนนางล า  เป็นการจัดงานที่ข้ึนชื่อยิ่งใหญ่มีผู้คนเข้ามาร่วมชมงานมากมาย 

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ประเพณเีข้าพรรษา  ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งที่
วัด กลางวันมีขบวนแห่เทียนรอบหมู่บ้าน กลางคืนมีเวียนเทียนที่วัด  

เดือนสิงหาคม  กิจกรรมวันแม่  มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจ าหมู่บ้าน และกิจกรรม
ไหว้แม่เดือน  

เดือนกันยายน-ตุลาคม ประเพณีออกพรรษา มีท ากิจกรรมทอดกฐิน ท าบุญตักบาตร 
ข้าวสาร อาหารแห้งตอนเช้า       

เดือนพฤศจิกายน ประเพณีวันลอยกระทง เป็นประเพณีในช่วงเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี  เพ่ือเป็นการขอบคุณและขมาแม่คงคา  ขอให้มีน้ าที่อุดมสมบูรณ์ ให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงามดี  
โดยมีการจัดงานลอยกระทงขึ้นในหมู่บ้าน  มีการประดิษฐ์กระทงวัสดุธรรมชาติจ าหน่ายในหมู่บ้าน  
ซึ่งจะน ามาลอยในบริเวณศาลารวมใจ  และมีงานร าวง ร้องเพลงร่วมกัน 

เดือนธันวาคม  
- จัดกิจกรรมวันพ่อ ท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  
- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทัพหลวงรัตนาราม 
- กิจกรรมล่องแก่งในหมู่บ้าน เปิดล่องแก่งเสาร์-อาทิตย์ จนถึงเดือนเมษายน  

และกิจกรรมการปั่นจักยานชมวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน (ก าลังริเริ่มโครงการ) 
 

 2.9.4  อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อชุมชน
  
   คนในชุมชนบางส่วนยังมีความเชื่อและนิยมการรักษาด้วยพิธีกรรม  โดยไปหาหมอ
เป่าซึ่งจะมีการท าพิธีสวดท่องคาถา  โดยโรคที่นิยมมารักษาได้แก่ งูสวัด ไฟลามทุ่ง ขยุ้มตีหมา เด็กร้อง
ไม่หยุด ปวดตา ปวดหัว ปวดเข่า ฯลฯ      
   เนื่องจากคนในชุมชนมาจากถิ่นอ่ืน  ท าให้มีวัฒนธรรมอาหารหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ  
    - ต้มพริกไทยด า   แกงชนิดหนึ่งที่มีการต้มไก่บ้านและใส่พริกไทยด าลงไป  ให้ความ
เผ็ดร้อนจากพริกไทด า 
    - แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ เป็นแกงกะทิใส่พริกแกงชนิดชนิด  รสชาติเค็ม เผ็ด หวาน
จากกะท ิมีกลิ่นหอมจากกะทิและพริกแกง  เนื้อไก่และหยวกกล้วยนุ่มแต่ไม่เละ และชุ่มไปด้วยน้ าแกง
หยวกกล้วยที่เคี่ยวไปกับน้ าแกง 
    - น้ าพริกต่างๆ เช่น น้ าพริกหนุ่มสาว แจ่วปลาร้า น้ าพริกเผา ซุปมะเขือ 
รับประทานกับผักท้องถิ่น เช่น ดอกกระเทียม หยวกกล้วยดอง ผักก้านจองเผา  ผักเสี้ยนดอง เป็นต้น 
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    - กล้วยบวดพราหมณ์ ขนมหวานชนิดหนึ่งคล้ายกับกล้วยบวดชีปกติ  แต่มีการใส่
มะพร้าวทึนทึก(มะพร้าวกลางแก่กลางอ่อน) ลงไปด้วย  ท าให้มีเนื้อสัมผัสที่นิ่มจากกล้วยและเคี้ยว  
เพ่ิมเนื้อสัมผัสจากมะพร้าวทึนทึก  มีรสชาติหวานมันยิ่งขึ้น 
 

   
                    แกงหยวกกล้วยใส่ไก่                       น้ าพริกกับดอกกระเทียม 

   
กล้วยบวดพราหมณ์ 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างอาหารของชุมชน 

 
2.10  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
 
 2.10.1  การประกอบอาชีพหลัก  อาชีพรองของชาวบ้าน 
 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากคนในชุมชนมาจากถิ่นอ่ืน  
ท าให้มีการเพาะปลูกตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน   

อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ปลูกพืชได้แก่ ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย ท านาปรัง และนาปี  
สวนล าไย และปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ถั่วฝักยาว โหรพา กระเพรา แตงกวา ฟัก พริก กระชาย ข่า
ตะไคร้ มะเขือ เป็นต้น   และบางครัวเรือนยังมีการเพาะปลูกพืชอ่ืนๆมากมาย เช่น ปลูกสวนกล้วย    
น้ าหว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ มะม่วงแก้ว 3 ฤดู มะม่วงน้ าดอกไม้ ฟ้าลั่น เขียวเสวย แก้วมังกร มะขาม
หวาน มะละกอ สับปะรด หน่อไม้ ดอกกระเจียว งาขาว งาด า พริกไทย ปลูกเห็ดนางฟ้า ต้น              
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ยูคาลิปตัส ต้นยางพารา  โดยมักมีการปลูกพืชของชุมชนจะปลูกหมุนเวียนกันไปให้เหมาะสมตาม
ฤดูกาล 

อาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างตัดอ้อย การปลูกและเก็บมันส าปะหลัง เก็บ
ล าไย รับท านา/เกี่ยวข้าว ฯลฯ  รายได้เสริม ได้แก่ ทอเสื่อกก เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว จัดท า
กิจกรรมล่องแก่ง ประกวดไก่แจ้สวยงาม ดักสัตว์ ท าอาหารจ าหน่าย เป็นต้น 

 
 2.10.2  การผลิต  การลงทุน  และการใช้แรงงาน  และเทคโนโลยีต่างๆ รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนแรงงาน  การลงแขก 
 
    มีการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรกรรมมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าเช่าที่ปลูกพืช ค่าเมล็ดพันธุ์ 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ยสารเคมียาฆ่าแมลง ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต  ค่าใช้จ่ายในการน าผลผลิตไป
จ าหน่าย ค่าเงินกู้เพ่ือลงทุนในการเกษตร เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  
    มีการใช้แรงงานในภาคการเกษตรโดยส่วนใหญ่ ในรูปแบบของการจ้างแรงงาน 
เช่น รับจ้างตัดอ้อย การปลูกและเก็บมันส าปะหลัง รับท านา/เกี่ยวข้าว ฯลฯ  มีโรงสีข้าว 2 ครัวเรือน  
โดยใช้ในการสีข้าวที่ตนเพาะปลูกเองและรับจ้างสีข้าวให้กับคนในพ้ืนที่ 
 
 2.10.3  ตลาดส าหรับผลผลิต  ทั้งในและนอกหมู่บ้าน ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของภายใน
และภายนอกหมู่บ้าน 
 
    มีแหล่งรับซื้อผักสวนครัวทุกวันในช่วงเวลาเย็น  ณ ลานรับซื้อ โดยมีพ่อค้าคนกลาง 
ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเพียงเจ้าเดียว   โดยสถานที่รับเป็นพ้ืนที่ติดถนนหลักอยู่ในส่วนกลาง
ของหมู่บ้าน เพ่ือรวบรวมผลผลิตจากชุมชนทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่   ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็น
พืชผักสวนครัว เช่น กระเพรา โหระพา มะเขือเปราะ ถั่วฟักยาว ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า มะเขือพวง 
พริกใหญ่ แตงกวา พริกขี้หนู ฟักทอง เป็นต้น  ท าให้เกษตรมีรายได้สม่ าเสมอ  และท าให้เกิดอาชีพ
รับจ้างทั่วไป หรือรับจ้างปลูก ตัดผัก เป็นการกระจายรายได้อีกทางหนึ่งของชุมชน 
 

 
 

รูปที่ 8 ลานรับซื้อผักสวนครัว 
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2.10.4  ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ  เช่น  รายได้  ภาวะหนี้สิน  การกู้ยืม เป็นต้น 
 

    คนในชุมชนส่วนใหญ่มีภาวะหนี้สิน   โดยน ามาใช้เพ่ือประกอบอาชีพ  และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนกู้ยืมมาเพ่ือใช้ช าระหนี้สิน   บางส่วนเป็นการกู้เงินมาลงทุนเพ่ือการเกษตร  
บางส่วนมีการเก็บออมเพ่ือน ามาใช้ในอนาคต   แหล่งสินเชื่อส่วนใหญ่ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมทรัพย์หมู่บ้าน ฌาปนกิจสงเคราะห์ และหนี้นอกระบบ เป็นต้น   
โดยมีการช าระเงินทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี 

 
 2.10.5  ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน  และชนิดสินค้า 
 
    - ร้านของช า จ านวน 2 แห่ง   

ร้านขายของช าร้านที่ 1  จ าหน่ายของใช้เกี่ยวกับการอุปโภคและการบริโภค พร้อม
กับจ าหน่ายอาหารตามสั่งประกอบกับของช า ลักษณะที่ตั้งติดถนนหลักในหมู่บ้าน เป็นบ้านไม้ครึ่งปูน 
2 ชั้น โดยใช้พื้นที่ชั้นล่างของตัวบ้านเพื่อจ าหน่ายสินค้า 

ร้านขายของช าร้านที่ 2  จ าหน่ายของใช้เกี่ยวกับการอุปโภคและการบริโภค พร้อม
กับปั๊มน้ ามันหลอด เพ่ือจ าหน่ายน้ ามันให้แก่รถยนต์ รถทางการเกษตร และรถจักรยานยนต์ ลักษณะ
ที่ตั้งติดถนนหลักในหมูบ้าน เป็นบ้านไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น โดยใช้พ้ืนที่ชั้นล่างของตัวบ้านเพ่ือจ าหน่าย
สินค้า แต่ปั๊มหลอดจะจัดวางนอกตัวบ้านเพียงเล็กน้อย 

- ร้านขายอาหารจ านวน 1 แห่ง  จ าหน่ายอาหาร ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ส้มต า ผัดไทย ผัด
ซีอ้ิว เครื่องดื่ม ขนมหวาน เป็นต้น ลักษณะที่ตั้งติดถนนหลักในหมู่บ้าน ตัวอาคารเป็นเสาไม้ตั้งเป็น
โครง หลังคาจาก ผนังเปิดโล่งรอบด้าน มีพ้ืนที่ประกอบอาหารแยกจากส่วนที่นั่งบริการลูกค้า 

- ร้านจ าหน่ายหัตถกรรมโครเชต์ (เป็นศูนย์การเรียนรู้การถักโครเชต์) จ านวน 1 แห่ง 
เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังกระจกด้านหน้า เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ภายใน โดยตัวอาคาร
แยกออกจากตัวบ้าน ตั้งอยู่นอกรั้วหน้าบ้าน ติดถนนหลักของหมู่บ้าน  

- จุดรับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง ติดถนนหลักในหมู่บ้าน 
มีพ้ืนที่จอดรถได้มาก แต่พ้ืนที่อยู่ติดหน้าบ้านของลูกบ้านบางหลัง 

- ร้านจ าหน่ายเห็ดและก้อนเชื้อเห็ด  จ านวน 1 แห่ง  มีโรงเรือนเพาะเห็ดอยู่ด้านหลัง
บ้านที่อยู่อาศัย จัดท าด้วยโครงสร้างไม้ หลังคาหญ้าแฝก ภายในมีชั้นวางก้อนเห็ดหลายชั้น  

- ร้านจ าหน่ายกุ้งเครฟิชและปลา จ านวน 1 แห่ง  โดยเลี้ยงกุ้งพันธุ์กุ้งเครฟิชจ าหน่าย
เป็นสัตว์สวยงาม ซึ่งมีจัดท าโรงเรือนมีโครงสร้างเสาไม้ มุงหลังคาด้วยสังกะสี ผนังด้านข้างใช้ตาข่าย   
สแลนกันแดด เพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี ใช้บ่อปูนในการเลี้ยงกุ้ง ส่วนการเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลาดุก 
ปลาช่อน ปลานิล ปลาทับทิม เลี้ยงในบ่อดินขนาดปานกลาง มีการปลูกต้นไม้กินผลที่ขอบบ่อ เช่น 
กล้วยน้ าว้า มะม่วง เป็นต้น 

- จุดที่เป็นสัญลักษณ์ของการล่องแก่ง  จ านวน 1 แห่ง เป็นศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน เป็นอาคารปูนชั้นเดียวหลังคากระเบื้อง จัดแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนพ้ืนที่โล่งกว้าง
ด้านหน้า เพ่ือจัดกิจกรรม   ส่วนจัดเก็บอุปกรณ์ส าหรับล่องแก่ง แยกเป็นห้องปิดด้วยประตูเหล็ก ส่วน
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ด้านหลังอาคารเป็นพ้ืนที่จัดเตรียมอาหาร ส่วนห้องน้ า เป็นต้น   และมีจุดเช็คอิน  ส าหรับถ่ายรูป
สนับสนุนการท่องเที่ยวอีก 1 แห่ง  โดยอยู่ริมถนนหลักและติดคลองน้ าล่องแก่ง  ตั้งอยู่ระหว่างกลาง
ของระยะทางล่องแก่ง  และติดกับจุดจ าหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน และบ้านผู้ใหญ่บ้าน 

- จุดจ าหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน จ านวน 1 แห่ง  เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านที่
จัดจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมชม ได้แก่ เสื่อกก ไม้กวาด น้ าพริก หน่อไม้ดอง 
ฯลฯ โดยจัดท าเป็นอาคารปูนชั้นเดียว ด้านหน้าเปิดโล่ง จัดท าด้วยตะแกรงเหล็กเปิดโล่ง ภายในมีชั้น
วางเพ่ือจัดวางสินค้า  แต่การด าเนินงานยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนัก 

 

    
จุดที่เป็นสัญลักษณ์ของการล่องแก่ง   

   
         ร้านจ าหน่ายหัตถกรรมโครเชต์                     จ าหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน                     

    
รูปที่ 9  ร้านค้าภายในชุมชน 

 
2.10.6  ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน  ขาดเงินทุน  แหล่งน้ า  ที่ท ากิน  ภัยธรรมชาติ 

การบุกรุกที่ดินสาธารณะ  ป่าสงวนแห่งชาติ 
 
    อาชีพหลักในชุมชนคืออาชีพเกษตรกร  ซึ่งต้องมีที่ดิน แหล่งน้ าที่ เ อ้ือต่อการ
เพาะปลูก  ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ในชุมชนมีแหล่งน้ าที่เอ้ือคือ คลองพระสะทึงและคลองส่งน้ าพระสะทึง แต่
การกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึงนัก ส่งผลให้มีสภาพค่อนข้างแห้งแล้ว และปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือ สภาพดิน
ที่เสื่อมโทรม   



 
24 

 
  

 
    

2.10.7 สภาวะของความยากจนในหมู่บ้าน  รวมทั้งความคิดเป็นของชาวบ้านต่อสภาพ
เศรษฐกิจภายในและภายนอกหมู่บ้าน  ข้อเสนอแนะของชาวบ้านต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
   สภาวะความเป็นอยู่ส่วนใหญ่พออยู่พอกิน  รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือ
เก็บ  บางส่วนมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย  เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน/ ราคาผลผลิตการเกษตร          
ไม่แน่นอน  ขายผลผลิตการเกษตรได้ราคาต่ า/ ถูกกดราคา   และบางส่วนมีบุตรหลานช่วยในเรื่อง
ความเป็นอยู่ บางส่วนมีอายุมาก สภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวย หรือมีโรคประจ าตัว  จึงเป็นอุปสรรคใน
การหารายได้   ซึ่งสามารถท าได้พอดีกับก าลังของตนเอง เช่น ปลูกผักสวนครัวจ าหน่าย ทอเสื่อกก 
ทอผ้า รับจ้างทั่วไป ซึ่งความคิดเห็นของชาวบ้าน “ขอเพียงมีกิน ไม่เป็นหนี้”   โดยสภาพเศรษฐกิจ
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ดังค าพูดที่ว่า “หากขยัน ก็มีกิน ไม่อดตาย”  เนื่องจากชุมชนพ้ืนที่ติดล าน้ า มี
น้ าไหลผ่านตลอดปี จึงเหมาะต่อการจัดท าการเกษตร ประกอบกับดินดีมีคุณภาพ ปลูกพืชได้ทุกชนิด  
ส่วนใหญ่พืชที่ให้รายได้คือ พืชที่มีอายุการปลูกสั้น สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ พืชผักสวน
ครัวชนิดต่างๆ ได้แก่ กระเพรา โหระพา มะเขือเปราะ ถั่วฟักยาว ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า มะเขือพวง 
พริกใหญ่ แตงกวา พริกข้ีหนู ฟักทอง เป็นต้น  อีกท้ังมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผักสวนครัวของหมู่บ้าน
เป็นประจ า  ท าให้ชาวบ้านมีรายได้สม่ าเสมอ และท าให้เกิดรายได้เสริมจากการรับจ้างทั่วไป จากการ
รับจ้างปลูกผัก เก็บผัก ตัดผักขาย  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กวัยเรียน    จากการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่      
มีปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ราคาปุ๋ยสูง ราคา
น้ ามันสูง ฯลฯ   

 
2.10.8  บทบาทของธนาคารข้าว  ธนาคารโค-กระบือ  ในทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมพัฒนา

ต่างๆ ในหมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่ม ธ.ก.ส.  และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ พร้อมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

- กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน โดยจะออมเงินทุกคน วันละ 20 บาท และสามารถขอกู้เงิน 
เพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

- ฌาปนกิจสงเคราะห์   มีการช าระเงินเป็นรายเดือน  ใช้เป็นเงินสนับสนุนในการท า
ศพของคนในชุมชน ปัญหาคือ มีการจ่ายเงินเพ่ิมขึ้นทุกเดือน เนื่องจากมีคนเสียชีวิตจ านวนมาก ท าให้
ต้องปันเงินจากการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมาช าระทุกเดือน 

- กองทุนเงินล้าน เป็นการจัดสรรเงินทุนจากรัฐบาล  ให้ชุมชนน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เห็นผลพัฒนาชัดเจน   หากต้องการเงินทุนเพ่ิมเพ่ือน ามาพัฒนาต่อเนื่อง  จะมีการติดตาม
ของหน่วยงานรัฐบาลหากเห็นผลชัดเจน  ถึงจะมีการอนุมัติเงินก้อนใหม่ให้ในครั้งต่อไป 

 
 2.10.9  ปัญหาหนี้สิน  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จากภายนอกเข้ามา
ในหมู่บ้าน  การให้เครดิตหรือสินเชื่อ  และผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน 
    หนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากภาคการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน     เนื่องจาก
ต้องใช้เงินหมุนเวียนเพื่อปลูกพืชในแต่ละปี   โดยการใช้เงินทุนมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการจ าหน่าย
ผลผลิตได้ในแต่ละปี   หากราคาผลผลิตดีก็มีเงินทุนหมุนเวียน  หากราคาตกต่ าก็ต้องหาแหล่งเงินทุน
เพ่ิมต่อไป  ท าให้มีภาระหนี้สิ้นผูกพันอย่างต่อเนื่อง 
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2.10.10  ปัญหาการเช่านา  พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน  บทบาทและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับชุมชน 

 
   สัดส่วนของนายทุนมีมากกว่าคนในชุมชน (นายทุน คือ คนในชุมชน) ได้แก่ การ

เช่าพ้ืนที่เพ่ิมจากคนในชุมชนด้วยกันหรือมีการขายที่ดินท ากินและมีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่   ท าให้
นายมีผลผลิตการเกษตรหรือรายได้ที่มากกว่าชาวบ้านคนอ่ืน  ส่วนชาวบ้านที่ให้เช่าที่หรือขายที่ดินมี
อาชีพรับจ้างแทน  เนื่องจากตนไม่มีที่ดินท ากิน  จะเห็นได้ว่าความเลื่อมล้ าของรายได้จะตกอยู่ที่
นายทุนเป็นส่วนมาก 
    การมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผักในราคาส่งกับชาวเกษตรกรในหมู่บ้าน  ซึ่งมี
พ่อค้าคนกลางเพียงเจ้าเดียว   ท าให้เกิดการตั้งราคาโดยพ่อค้าคนกล่าว  ชาวเกษตรกรไม่มีโอกาสการ
ต่อรองราคา  ราคาจ าหน่ายไม่สูง 
 
2.11  ข้อมูลด้ำนกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น 

 
 2.11.1  โครงสร้างการปกครองของชุมชน (ชื่อฝ่ายปกครอง  ผู้น ากลุ่มหรือคุ้มบ้าน) 
 
     นายวีระ กุลศิริ   ผู้ใหญ่บ้านทัพหลวง 
     นางนิตยา ผาค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทัพหลวง 
 
 2.11.2  องค์กรหรือกลุ่มทางการ  และไม่ทางการ  เช่น  กม.  กพสม.  เป็นต้น 
 
     - กลุ่ม อสม.  
     - กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 
 
 2.11.3  ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในด้านการคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ของชุมชน 
 

จากการลงพ้ืนที่ของคณะท างาน พบว่า การส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในด้านการคิด
และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของชุมชนอยู่ในระดับดี  เห็นได้จากผู้ใหญ่บ้านมีการติดต่อให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ มาตลอด ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจรักษาโรคของหน่วยงานภาคนอก  กิจกรรม
กีฬา การสร้าง ซ่อมแซมวัด ตลอดจนงานปีใหญ่ชุมชน มีคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมกันมาก  ตลอดจน
มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ประเภทไลน์และเฟสบุ๊ค ในการประชาสัมพันธ์ พูดคุยกันตลอด  อีกทั้ง
ชุมชนมีศาลารวมใจ หรือ สถานทีเป็นจุดรวมเพ่ือประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ  
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2.12  ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 
  
 ชุมชนทัพหลวงมีแผนการในการพัฒนาชุมชนดังนี้ 
 
 2.12.1  รายชื่อโครงการ  หน่วยงานด าเนินงาน  และงบประมาณท่ีได้รับย้อนหลัง   2-3 ปี 
 

2.12.1.1 การให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
2.12.1.2 ปรับปรุงสถานที่ศาลาประชาคม (ศาลาร่วมใจ) ของหมู่บ้านทัพหลวง 
2.12.1.3 จัดหาสถานที่จัดเก็บโต๊ะ เก้าอ้ีประจ าหมู่บ้าน  
2.12.1.4 ขยายประปาหมู่บ้าน 
2.12.1.5 สร้างถนนคอนกรีตตามซอยต่างๆ 
2.12.1.6 จัดท าเครื่องเสียงประจ าหมู่บ้าน 

 
2.12.2  แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 
 

2.12.2.1 การสร้างแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์โอทอป  ได้แก่ การท่องเที่ยงแบบ
ล่องแก่ง ขี่จักรยานศึกษาวิถีชุมชน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์  ตามโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

2.12.2.2 สร้างสะพานข้ามคลองพระสะทึง 
2.12.2.3 สร้างฝ่ายเก็บน้ า  ให้มีน้ าใช้ทางการเกษตรและการท่องเที่ยวล่องแก่ง

ตลอดทั้งปี 
2.12.2.4 ปรับปรุงถนนลูกรัง 

 
 2.12.3  ความส าเร็จ  และผลกระทบของโครงการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ที่มีต่อชุมชน 
 
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จดังกล่าวส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ตลอดจนความต้องการด้านสวัสดิการแก่ชุมชน  ส่งผลให้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ้นได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังให้การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ รายได้ไม่มากนัก 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
บ้านทัพหลวง หมู่ 7 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว   มีขั้นตอนการศึกษาและ
แผนการด าเนินโครงการดังนี้  
 
3.1 กำรวิเครำะห์บริบทชุมชน 
  
 ท าการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน  โดยการประชุมประชาคมร่วมกับแกนน าชุมชม  ตลอดจน
การสอบถาม โอ่งชีวิต แผนที่เดินดิน Timeline ท าเนียบผู้รู้ ปฏิทินอาชีพ  จากนั้นท าการวิเคราะห์
ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT   ตลอดจนศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  โดยมีกิจกรรม
ย่อยดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
 ขั้นที่ 2 ติดต่อประสานงานขอข้อมูลกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินงานเก็บข้อมูลบริบทชุมชน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน 
(Timeline), ปฏิทินชุมชน, ท าเนียบผู้รู้, โอ่งชีวิต, แผนที่เดินดิน และแบบสอบถาม ตลอดจนการเดิน
ส ารวจพื้นที ่
 ขั้นที ่4 การวิเคราะห์บริบทชุมชน 

ขั้นที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย     
ขั้นที ่6  ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
 

3.2 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทักษะกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลำแผ่น และน้ ำพริกปลำฟู  
 
จัดกิจกรรมด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา 

ได้แก่ ปลาแผ่น และน้ าพริกปลาฟู ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
 
 3.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปลาแผ่น 
 
 3.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ าพริกปลาฟู 
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3.3  กำรพัฒนำอำชีพให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
 

จัดกิจกรรมด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 
3.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มุมมองการพัฒนานวัตกรรมทางอาหารสู่ความส าเร็จ    
 
3.3.2 การศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่ประสบความส าเร็จ 
 
3.3.3 การอบรมเรื่อง การท าบัญชีครัวเรือน 
 
3.3.4 การอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
3.3.5 การอบรมการคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย 
 

3.4  กำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จในด ำเนินโครงกำรพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  
 การวิเคราะห์ผลส าเร็จในด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   โดยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายได้จากการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลาแผ่นและน้ าพริกปลาฟู  ตลอดจนการวิเคราะห์ด้วย SWOT analysis พิจารณาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนกลยุทธ์ในการด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในขับเคลื่อน
โครงการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
3.5 แผนกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ตำรำงท่ี 2  แผนกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน วันเดือนป ี ผู้ดูแล 
ขั้นตอนที่ 1 
ประชุมชี้แจง เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความเปน็ไปได้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและรวบรวมรายชื่อครัวเรือนเป้าหมาย 

ด าเนินการ
แล้ว 

ผศ.เบญจางค์
และคณะ 

ขั้นตอนที่ 2 
ประชุมครัวเรือนเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑช์ุมชนและร่วมกันคัดเลือกรายการอาหารที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

ด าเนินการ
แล้ว 

ผศ.เบญจางค์
และคณะ 
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ตำรำงท่ี 2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนป ี ผู้ดูแล 
ขั้นตอนที่ 3 
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การท าบัญชีครัวเรือน   ณ บ้านทัพ
หลวง จังหวัดสระแก้ว 
2) การอบรมเรื่อง มุมมองการพัฒนานวัตกรรมทางอาหารสู่ความส าเร็จ   
ณ บ้านทัพหลวง จงัหวัดสระแกว้ 
3) การศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่ประสบ
ความส าเร็จ ณ กลุ่มOTOP ปลาดูแม่สั้น- ตลาดท่าแดง  จังหวดั
นครนายก 

 27-29 เม.ย. 
62  

ผศ.เบญจางค ์    
อ.วีระศักดิ์ 

ขั้นตอนที่ 4 
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การผลิตปลาแผน่ ณ บ้านทัพหลวง 
จังหวัดสระแก้ว 
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การผลิตน้ าพริกปลาฟู  ณ บ้านทัพหลวง 
จังหวัดสระแก้ว 
3) การอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ บา้นทัพหลวง จงัหวัด
สระแก้ว 

 15-22 พ.ค.
62    (จัดหา
วัสดุอบรม) 
25-26 พ.ค.

62 
(จัดอบรม) 

อ.กนกวรรณ      
อ.จุรีมาศ 

ขั้นตอนที่ 5 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วม 

1 มิ.ย.62 ดร.สินีนาถ 
ผศ.เบญจางค ์    

ขั้นตอนท่ี 6 
การอบรมเรื่อง การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย   ณ บ้านทัพหลวง 
จังหวัดสระแก้ว 

8 มิ.ย. 62 ดร.สินีนาถ 
อ.พัชรลักษณ ์

ขั้นตอนท่ี 7 
ออกไปตรวจเยี่ยม ตดิตามผล ประเมินผลผลการด าเนินงาน   ณ บ้านทัพ
หลวง จังหวัดสระแก้ว 

27 มิ.ย. 62 ผศ.เบญจางค์     
อ.พัชรลักษณ ์

ขั้นตอนท่ี 8 
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

30 มิ.ย. 62 ผศ.เบญจางค์
และคณะ 

ขั้นตอนท่ี 9 
จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเรจ็ 

30 มิ.ย. 62 ผศ.เบญจางค์
และคณะ 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
  

4.1 ผลกำรวิเครำะห์บริบทชุมชน 
 

 จากการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน  โดยการประชุมประชาคมร่วมกับแกนน าชุมชม  ตลอดจน
การสอบถาม โอ่งชีวิต แผนที่เดินดิน Timeline ท าเนียบผู้รู้ ปฏิทินอาชีพ  และรวบรวมข้อมูลชุมชน
ในพ้ืนที่ชุมชนทัพหลวง ดังนี้ 
 
 4.1.1 การศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน   
 

จากการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนบ้านทัพหลวง ได้สรุปองค์ความรู้แผนที่บริบทชุมชน
ดังรูปที่ 4.1   

โดยประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฏร รวมทั้งสิ้น 806 คน ประกอบด้วยเพศชาย 389 
คน และเพศหญิง 434 คน  มี 260 ครัวเรือน  มีสัญชาติไทย ทั้งหมด  มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน   โดย
ประชากรส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 41- 50 ปี จ านวน 140 คน (ร้อยละ 17.34)   รองลงมาคือ 31-40 ปี 
มีจ านวน 135 คน (ร้อยละ 16.72)  และช่วงอายุ 11-20 ปี มีจ านวน 128 คน (ร้อยละ 15.86)  มีกลุ่ม
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือช่วงอายุ 51-60 ปี  จ านวน 118 คน (ร้อยละ 14.62)  และ
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  99 คน (ร้อยละ 12.26) โดยประชากรที่มีอายุมากที่สุดคือ อายุ 99 ปี จ านวน  
1 คน  ส่วนกลุ่มอายุน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 1-10 ปี จ านวน 77 (ร้อยละ 9.54)    
 

4.1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ    
1) สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ คิด

เป็นร้อยละ 0   
2) ส่วนใหญ่คนในชุมชนท าอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 41) และรับจ้าง (ร้อยละ 

34) และพนักงาน/ลูกจ้าง/เอกชน (ร้อยละ 25)   โดยอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง เช่น รับจ้าง
เพาะปลูก มัดผักขาย  รายได้ไม่สม่ าเสมอแน่นอนเนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพดินแห้งแล้ง  ท าให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ม่ันคงมากนัก  ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ด้านการเกษตร (ร้อยละ 12.88) ด้านรับจ้าง/บริการ 
(ร้อยละ 79.31) และด้านค้าขาย/ ประกอบธุรกิจของตนเอง (ร้อยละ 1.72) 

3) ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย  (ร้อยละ 41.39)  รองลงมา มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย  พอมีเงินเหลือเก็บ (ร้อยละ 41.37)  และมีรายได้กับรายจ่ายพอ ๆ กัน  (ร้อยละ 
17.24)  โดยมีการออมเป็นประจ าเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 10.34) 
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4.1.1.2 ด้านคุณภาพชีวิต   
1) ความพิการ  พบว่า ประชากรเป็นผู้พิการ  28 คน  ประกอบด้วย การ

พิการทางการมองเห็น 12 คน  ทางการเคลื่อนไหว  9 คน  ทางสติปัญญา  4 คน และทางการได้ยิน  
3 คน  

2) การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ  พบว่า คนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมโดย
รัฐ (เบี้ยยังชีพ) ได้แก่ ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

3) คนในชุมชนส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินจากอาชีพ การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
ค่าเล่าเรียนบุตร  ตลอดจนช าระหนี้สินจากแหล่งอ่ืน  ตลอดจนมักไม่มีการออม  และขาดการพัฒนา
อาชีพเพ่ือเสริมรายได้   

4.1.1.3 ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  ความเชื่อ 
1) อัตราการพ่ึงพิง  จ านวนเด็กที่พ่ึงพิง(อายุ0-20 ปี) 205 คน :  วันท างาน

(อายุ21-59 ปี) 385 คน : จ านวนผู้สูงอายุพ่ึงพิง(อายุมากกว่า 60 ปี) 99คน 
2) ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม อสม. กลุ่มกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์   
3) คนในชุมชนดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มาจากจังหวัดต่างๆ มาบุกเบิก

ที่ดินท ากินที่บ้านทัพหลวง  ไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน  ท าให้มีความรู้ด้านการ
เพาะปลูก อาหารการกิน ความสามารถพิเศษหลากหลายที่มา  ท าให้มีผลผลิตด้านการปลูกพืช  
ตลอดจนงานหัตถกรรมได้หลายหลายชนิด   

4) ส่วนใหญ่ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.89)  และคริสต์      
(ร้อยละ3.11) 

5) มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ ประเพณี
บุญกองข้าวเปลือก  ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ 

6) มีภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ได้แก่ การทอเสื่อกก  การท าบายศรี หมอท าขวัญ 
หมอเป่า และการจักสาน เช่น สุ่มไก่  กักดักสัตว์ กระด้ง การติบ    

4.1.1.4 ด้านการด าเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี     
1) ขณะนี้ก าลังเริ่มด าเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   ด้าน

การท่องเที่ยวล่องแก่ง  
2) การตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน จ านวน 0 กลุ่ม โดยยังไม่มีการอาชีพชุมชน

ชัดเจน  ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือจ าหน่ายน้ าพริก กล้วยฉาบรสปาปิกา  พบว่าการด าเนินงาน
ของกลุ่มยังไม่เห็นผลชัดเจน  กลุ่มชุมชนจะผลิตออกมาเพ่ือน ามาจัดงานกิจกรรมต่างๆเท่านั้น   ยัง
ขาดที่ปรึกษาด้านการท าธุรกิจ การตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   
ตลอดจนขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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รูปที่ 10 แผนที่บริบทชุมชน 
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รูปที่ 9 (ต่อ) 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน   
 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนพ้ืนที่บ้านทัพหลวง  หมู่ 7 ตามการใช้เครื่องมือ
ชุมชน และวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT ดังนี้   

 
 4.1.2.1 จุดแข็ง 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าจุดแข็งของชุมชน  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผู้น าเข้มแข็ง  
2) ที่ตั้งบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นกลุ่ม ไม่กระจายตัว เอ้ือต่อการติดต่อข้อมูล

ข่าวสาร 
3) แหล่งน้ า  เนื่องจากพ้ืนหมู่บ้านทัพหลวงมีคลองน้ าพระสะทึง  คลองส่งน้ า

พระสะทงึ ไหลผ่าน  ท าให้มีน้ าใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี 
4) คนในชุมชนจ านวนมากมีความสามารถในการสานสุ่มไก่ เสื่อกก ชะลอม 

ตะกร้า กระด้ง หวดนึ่งข้าว แหจับปลา  
5) ประชากรมาจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาจากหลายพ้ืนที่ ท าให้คนในชุมชนมี

ความสามารถทางเกษตรกรรมหลากหลาย  สามารถเพาะปลูกพืชได้หลายชนิดตามความรู้จากถิ่นฐาน
เดิม  ท าให้ในท้องถิ่นมีพืชผลออกมาสลับหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี 

4.1.2.2 จุดอ่อน 
1) ที่ดินท ากินไม่เพียงพอ และสภาพดินเสื่อมคุณภาพ 
2) ความสามารถพิเศษด้านงานฝีมือ ไม่ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ 

ท าให้ไม่สามารถยกระดับอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
3) ความสามารถพิเศษบางชนิดไม่มีผู้สืบทอด เช่น การทอผ้า การถักโครเชต์ 

หมอขวัญ หมอเป่า ช่างท าเฟอร์นิเจอร์ไม้  อาจท าให้ลบเลือนหายไปได ้
 
4) ไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  เนื่องมาจากประชากรมาจากการย้ายถิ่น

ฐานมาจากหลายพื้นฐาน  จึงไม่มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
  4.1.2.3 โอกาส  

1) รัฐบาลสนับสนุนให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   
โดยทางชุมชนอยู่ระหว่างริเริ่มการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวล่องแก่ง ผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผา กล้วย
ฉาบรสบาบีคิว  แหล่งท่องเที่ยวสวนพุทรา 3 รส  และศูนย์การเรียนรู้การถักโครเชต์  

2) ผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างมีหลายชนิด  สามารถพัฒนาเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้หลายหลาก  เพื่อพัฒนาตอบโจทย์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี    

3) มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย เช่น กองทุนหมู่บ้านฯ  กลุ่ม       
ออมทรัพย์หมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน นโยบายภาครัฐ 
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4.1.2.4 อุปสรรค 
1) การให้บริการภาครัฐบางอย่างไม่ครอบคลุม เช่น สถานีอนามัย ไปรษณีย์ 

รถประจ าทาง  
2) สมาชิกขาดความรู้ในการจัดการท่องเที่ยว การตลาด ตลอดจนความรู้    

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่น   
 
 4.1.3 ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
 
 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนและคนในชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลบริบทชุมชน  และ
ปรึกษาหารือ  โดยน าข้อมูลบริบทชุมชนมาประกอบเพ่ือหาแนวทางเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  จาก
การหารือสรุป  เพ่ือชี้แจง วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
สรุปไดค้วามต้องการของชุมชนโดยภาพรวมทั้งหมด 9 ประเด็น ดังนี้ 
 

4.1.3.1  แปรรูปอาหารจากปลา    
 ผู้น า คือ นางนิตยา ผาค า 
4.1.3.2 พัฒนาน้ าพริกเผา/ ปลาร้าสับ/น้ าพริกแห้ง     
 ผู้น า คือ นางประนอม จันทราช 
4.1.3.3 แปรรูปอาหารจากหน่อไม ้    
 ผู้น า คือ นายวีระ กุลศิริ 
4.1.3.4 ระบบจัดการโฮมสเตย์ /จัดเมนูอาหาร  
 ผู้น า คือ นายวีระ กุลศิริ 
4.1.3.5 พัฒนาทอฟฟ่ีล าไย หรือแปรรูอาหารจากล าไย  
 ผู้น า คือ นางสาวทิพกัญญา พรมา 
4.1.3.6 พัฒนาการทอเสื่อ หรือทอผ้า   
 ผู้น า คือ นางบุญถม เชื้อบัวขาว 
4.1.3.7 พวงมาลัยดอกไม้สด/ ของช าร่วย   
 ผู้น า คือ นางสาวพรพนา สนิทบุญ 
4.1.3.7 ผู้น า คือ นางสมคิด จันทร์ค า 
4.1.3.9 แปรรูปน้ าพริกแกงชนิดต่างๆ   
 ผู้น า คือ นางบุญถม เชื้อบัวขาว 

 
 และมีมติสรุปเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพประเภทแปรรูปอาหารจากปลา  ได้แก่  
กลุ่มอาชีพปลาแผ่น และน้ าพริกปลาฟู  เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่รายได้น้อยและไม่
พอกับรายจ่าย  บริเวณพ้ืนที่ชุมชนมีปลาชุกชุมเนื่องจากมีคลองพระสะทึงไหลผ่าน ตลอดจนใกล้กับ
อ่างเก็บน้ าพระสะทึง  อีกทั้งบางครัวเรือนมีการเลี้ยงปลาเพ่ือจ าหน่าย  แต่จ าหน่ายได้ในราคาถูก  
และยังไม่มีความรู้ด้านการแปรรูปดังกล่าว  จึงเกิดแนวคิดพัฒนาเสริมสร้างอาชีพและรายได้   จาก
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ทรัพยากรจากปลาที่มีในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนมีความต้องการสร้างผลิตภัณฑ์แปลก
ใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  เพ่ือรองรับโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท าให้เกิดโอกาสใน
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ 
 
 และได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายเพ่ือพัฒนาอาชีพในขั้นต่อไป  โดยมี 
จ านวน 10 คน ได้แก่   
 นางนิตยา  ผาค า 
 นางเจริญจิต  จันทาชัยภูมิ 
 นางบุญมี  สมงาม 
 นางเพ็ญนภา โครตบุปผา 
 นางกัญญาภัทร  นามปัญญา 
 นางวนิดา  เทพวงศ ์
 นายเจริตจิต ปีกกลาง 
 นางประนอม จันทราช 
 นางสาวสริมน สานนท์ 
 นางค าตา  มูลสมบัตจิ 
 
 4.1.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย     
   
 4.1.4.1 ผลการวิเคราะหส์ถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  

 1)  จุดแข็งหรือศักยภาพ  
-  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ต่าง ๆ  
- มีความเป็นผู้น าของกลุ่มสมาชิกของหมู่บ้าน 
- มีต้นทุนทางทรัพยากรในครัวเรือนหลากหลายชนิด ได้แก่ ปลาดุก ล าใย 

วัว แพะ ไก่ไข่ และพืชผักสวนครัว  ตลอดจนปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2) จุดอ่อนหรือจุดด้อย  

- มีที่ดินไม่มาก  
- ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบเกษตรกรรม  ตลอดจนผลผลิต

ทางการเกษตรมีราคาต่ า 
- ขาดความรู้ในการแปรรูปผลผลิตจากทรัพยากรในครัวเรือน และช่องทาง

การจัดจ าหน่าย 
3) โอกาส  

- มีแหล่งวัตถุดิบหลากหลายที่ผลิตเองได้ในครัวเรือน ตามธรรมชาติ และ
บริเวณใกล้เคียง 

- หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ OTOP นวัตวิถี ท าให้เกิดโอกาสในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ 
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4) อุปสรรค   
-  มีหนี้สินสะสม  ท าให้มีเงินทุนน ามาประกอบอาชีพน้อย 
- ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับการแปรรูปอาหาร 

 

    
 

รูปที่ 11 กิจกรรมการเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพ 
 
4.2 ผลกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทักษะด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลำแผ่น และน้ ำพริกปลำฟูให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

จัดกิจกรรมด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปลา
แผ่น  และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ าพริกปลาฟู  มีรายละเอียดในการด าเนินโครงการ
และผลการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
 4.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปลาแผ่น 
  
 ได้ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปลาแผ่น  โดยมีอาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย์  เป็นวิทยากร และนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในวันที่ 10 
มิถุนายน 2562 ณ ศาลารวมใจ บ้านทัพหลวง จ.สระแก้ว   มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจ านวน 
10 คน และผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมจ านวน 10 คน  รวมทั้งสิ้น 20 คน  จากการอบรมได้ให้ความรู้การ
ชั่งตวงวัดปริมาณอาหาร  ตลอดจนการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตอาหาร  วิธีการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่น  และมีการสาธิตฝึกปฏิบัติการผลิตปลาแผ่น  ตลอดจนการท ากิจกรรมวิเคราะห์
ทรัพยากรท้องถิ่น (ปลา) ที่สามารถน ามาใช้ประยุกต์ในการผลิตปลาแผ่นในแต่ละฤดูกาล    โดย
นอกจากจะน าปลาดุก (มีการเพาะเลี้ยงที่ชุมชน) มาผลิตแล้ว  ยังสามารถน าปลาตามธรรมชาติที่มา
มากในแต่ละในท้องถิ่นถือเป็นการน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเพ่ิมมูลค่าได้ 

 4.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ าพริกปลาฟู    
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การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ าพริกปลาฟู   โดยมีอาจารย์กนวรรณ  
ปุณณะตระกูล เป็นวิทยากร และนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร  ในวันที่ 11 
มิถุนายน 2562ณ ศาลารวมใจบ้านทัพหลวง จ. สระแก้ว  มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจ านวน 10 
คน  และผู้สนใจเข้าร่วมเพ่ิมเติมจ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน   จากการอบรมได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตอาหาร สุขาภิบาลการผลิตอาหาร  วิธีการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาฟู  และมีการสาธิตฝึกปฏิบัติการผลิตน้ าพริกปลาฟู  ตลอดจนมีการวิเคราะห์
ดัดแปลงสูตรน้ าพริกปลาฟูที่อบรมมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นได้   ภายใต้วัตถุดิบ
หลัก เครื่องมือ อุปกรณ์หลักที่มีอยู่เดิม   โดยวิทยากรได้แนะน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นตามฤดูกาลหรือ
ปลาที่จับมาได้ เช่น ปลาสร้อย ปลากะมัง  สามารถน ามาใช้แทนปลาดุกได้   โดยในระหว่างการอบรม  
กลุ่มเป้าหมายได้จัดหาปลาสร้อยมาทดลองท าทดแทนปลาดุกอีกด้วย (ปลาสร้อยซึ่งเป็นปลาตัว
ค่อนข้างเล็ก  พบมากในคลองและอ่างเก็บน้ าพระสะทิ้งในช่วงนี้   อีกทั้งมีมากและราคาถูก  ชุมชนมี
การน ามาท าอาหารไม่กี่เมนู อาทิ ปลาทอด ปลาร้า ปลาเห็ด เป็นต้น  ถือเป็นการน าวัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมได้)  ท าให้น้ าพริกมีความหลากหลายด้านรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส  โดยจาก
น้ าพริกปลาฟูสูตรอบรมสามารถน ามาประยุกต์ สามารถเพ่ิมความความหลายของผลิตภัณฑ์ 
กลายเป็นน้ าพริกปลาฟูใส่ปลาร้า น้ าพริกปลาฟูไข่เค็ม ปลาฟูผัดพริกแกงปลาฟูน้ าพริกเผา เป็นต้น 

 

    
 

    
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปลาแผ่น 

 
รูปที่ 12 กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ าพริกปลาฟู 

 
รูปที่ 12 (ต่อ) 

 
4.3  ผลกำรพัฒนำอำชีพให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
 

จัดกิจกรรมด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 
4.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มุมมองการพัฒนานวัตกรรมทางอาหารสู่ความส าเร็จ    
 

การจัดการอบรมเรื่องมุมมองการพัฒนานวัตกรรมทางอาหารสู่ความส าเร็จ และ
แนวคิดการสร้างนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น  โดยมีคุณอุษณีย์ นรฮีม ต าแหน่งงาน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ เป็นวิทยากร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลารวมใจ บ้านทัพหลวง 
จ.สระแก้ว มี กลุ่มเปา้หมายรับการอบรมจ านวน 10 คน และผู้สนใจจ านวน 1 คน   จากการอบรมได้
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทรนด์ความนิยมในการบริโภคอาหารในอดีตถึงปัจจุบัน เทรนด์การ
ผลิตอาหารอุตสาหกรรม  ตลอดจนการยกตัวอย่างแนวคิดการผลิตอาหารที่แปลกใหม่น่าสนใจ  การ
สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น  ตลอดจนการท ากิจกรรม
วิเคราะห์ทรัพยากรท้องถิ่น ศักยภาพของคนในชุมชนและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัวและมีความคิดสร้างสรรค์  โดยมีแนวคิดต้องการสร้างผลิตภัณฑ์อาหาร
แปลกใหม่  และสอดคล้องกับการน าวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตอาหาร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบ 
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ในท้องถิ่น 
 

4.3.2 การศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่ประสบความส าเร็จ 
  

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่ประสบ
ความส าเร็จ   ตลอดจนมีการสาธิตและร่วมปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์ปลาดูทอดทรงเครื่อง  โดยมีนาง
บุญมา เพ่ิมเพียร หัวหน้ากลุ่มโอทอปปลาดูแม่สั้น ตลาดท่าแดง เป็นวิทยากร  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562  ณ สถานที่ผลิตกลุ่มโอทอปปลาดูแม่สั้น ตลาดท่าแดง จังหวัดนครนายก  มีกลุ่มเป้าหมายรับ
การอบรมจ านวน 10 คน และผู้สนใจจ านวน 1 คน   จากการอบรมท าให้ได้ทราบถึงประวัติความ
เป็นมาในการก่อตั้งกลุ่มโอทอป   มุมมองในการผลิตสินคาOTOP ข้อดีในการสร้างอาชีพและรายได้  
มุมองในการคิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ จากการใช้ปลาดูเป็นวัตถุดิบหลัก  การท าปลาดู 
และฝึกปฏิบัติการท าปลาดูทรงเครื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ  และมีแนวคิดน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้  โดยน าความรู้เดิมด้านการท าน้ าพริกเผาและการท าปลาร้าพ้ืนบ้านของตน  มาลองมา
ผลิตน้ าพริกเผาปลาร้าที่บ้านหลังจากกลับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้  น้ าพริกเผาปลาร้ามีรสชาติ
ค่อนข้างดี  หากมีการทดลองปรับปรุงอีกเล็กจะท าให้มีรสชาติดียิ่งขึ้น 

 
4.3.3 การอบรมเรื่อง การท าบัญชีครัวเรือน 
 
 จัดการอบรมเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)  โดยมีอาจารย์อัมพร 

ชัยนันทนาพร ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ เป็นวิทยากร  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562            
ณ ศาลารวมใจ บ้านทัพหลวง จ.สระแก้ว  มีกลุ่มเป้าหมายรับการอบรมจ านวน 10 คน และผู้สนใจ
จ านวน 1 คน ซึ่งพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไม่มีใครท าบัญชีครัวเรือนเลย  และมีจ านวน 3 คนที่เคย
ได้รับการอบรมดังกล่าวมาแล้วบ้าง  โดยบางคนไม่สามารถอ่านและเขียนได้  ท าให้ เป็นอุปสรรค์การ
จัดกิจกรรม ต้องมีทีมงานช่วยเขียนจดบันทึกให้   จากกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายสามารถท า
แบบฝึกหัดการท าบัญชีครัวเรือนได้ 

 
4.3.4 การอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
มีการจัดการอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดยมีอาจารย์กนวรรณ ปุณณะ

ตระกูล และอาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์ เป็นวิทยากร  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562  ณ ชุมชนทัพหลวง 
หมู่ 7 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  มีกลุ่มเป้าหมายรับการอบรมจ านวน 10 คน 
และผู้สนใจเข้าร่วมเพ่ิมเติมจ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน   โดยมีการบรรยาย และยกตัวอย่าง
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นและผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาฟู  เพ่ือประโยชน์ใน
การเก็บรักษา การขนส่ง และการส่งเสริมการขายทางการตลาด   จากกิจกรรมดังกล่าว ทีมงานและ
กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันออกแบบคอนเซปสัญลักษณ์ในการสร้างตราสินค้าและลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่
ชุมชนต้องการ   โดยทางชุมชนมีความต้องการให้มีค าว่าล่องแก่งทัพหลวงปรากฏในตราสินค้าด้วย 
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โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าเสนอแนวคิดของตราสินค้าร่วมกันเพ่ือน าข้อมูลไปจัดท าตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ในขั้นตอน 

 
4.3.5 การอบรมการคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย 
 

มีการจัดการอบรมการคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย   โดยมีอาจารย์อัมพร 
ชัยนันทนา  ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เป็นวิทยากร  
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศาลารวมใจ บ้านทัพหลวง จ.สระแก้ว มีกลุ่มเป้าหมายรับการอบรม 
จ านวน 10 คน และผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่ม จ านวน 1 คน จากการอบรมได้ให้ความรู้โดยการบรรยายและ
ฝึก ปฏิบัติการคิดค านวนต้นทุนและก าหนดราคาขายส าหรับผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นและน้ าพริกปลาฟู   
จากกิจกรรมดังกล่าว  กลุ่มเป้าหมายได้คิดค าณวนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ออกมาได้ คือ ปลาแผ่นถุง   
ฟรอยซิปเปิดหน้า (ค่าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา และต้นทุนผันแปร) ต้นทุน คือ 113.47 บาท 
สามารถผลิตได้ 6 ถุง ถุงละ 60 กรัม ต้นทุนต่อ 1 ถุง คือ 19 บาท ก าไรต่อ 1 ถุง 21 บาท ราคาขาย
จริง 39 บาทต่อถุง แต่ถ้าซื้อ 3 ถุง ราคารวม 100 บาท ส่วนน้ าพริกปลาฟูบรรจุในกระปุกแก้ว ต้นทุน 
คือ 68 บาท สามารถบรรจุได้ 4 กระปุก กระปุกละ 65 กรัม ต้นทุนต่อ 1 กระปุก คือ 16 บาท ก าไร
ต่อ 1 กระปุก 34 บาท ราคาขายจริง 50 บาทต่อกระปุก 

 

    
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มุมมองการพัฒนานวัตกรรมทางอาหารสู่ความส าเร็จ    

 

    
การศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่ประสบความส าเร็จ 

 
รูปที่ 13 กิจกรรมการพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 
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การอบรมเรื่อง การท าบัญชีครัวเรือน 

 

 
 

 
 

    
การอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
รูปที่ 13 (ต่อ) 
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การอบรมการคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย 

 
รปูท่ี 13 (ต่อ) 

 
 ทั้งนี้ได้มีการประชุมทีมงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือร่วมวางแผนการจัดการกลุ่มอาชีพ และ
การตลาดร่วมกัน   ในที่ประชุมมีการเสนอแนวทางการจัดการกลุ่มเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์   โดย
กลุ่มเป้าหมายต้องการแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยตามความสมัครใจในการผลิต  เพ่ือความสะดวก
ในการผลิต  เนื่องจากทางชุมชนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตอาหารส่วนกลาง  จึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่มีอยู่ในครัวเรือนของกลุ่มสมาชิก  ตลอดจนความสนใจ และช่วงเวลาที่สะดวกในการผลิตไม่ตรงกัน   
โดยงบลงทุนก้อนแรกได้มาจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองกลางของชุมชนทัพหลวงจ านวนเงิน 
700 บาท  โดยมีการจัดสรรจ านวนเงินเท่าๆกัน  เพื่อน ามาทดลองผลิตและจัดจ าหน่าย  เมื่อมีผลก าไร
จะมีการแบ่งปันก าไรตามสมาชิกที่ร่วมกันผลิตขึ้น   ตลอดจนวางแผนทางการตลาดไว้โดยการน าไป
ฝากจ าหน่ายที่ร้านตุ้มโฮม(ร้านอาหารในอ าเภอวังน้ าเย็น) และซุ้มจ าหน่ายอาหารบริเวณจุดท่องเที่ยว
คลองพระสะทึงของชุมชนหรือจุดเชคอิน นั่งแพ เล่นน้ า ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ 
 
 ภายหลังจากการอบรมให้ความรู้ไปแล้ว ทางกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองผลิตปลาแผ่น และ
น้ าพริกปลาฟูให้กับทีมงานพิจารณาเพ่ือประเมินแนวทางการปรับปรุงพัฒนา  พบว่า   คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยังต้องมีการปรับปรุงด้านทักษะเพ่ิมเติม  ทีมงานได้ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการประเมินน้ าพริกปลาฟูที่กลุ่มเป้าหมายทดลองผลิต พบว่า กลุ่มเป้าหมายทอดหอม
กระเทียมด าไหม้ ในรอบแรก และทดลองท า 2 รอบจึงจะสามารถท าได้  เนื่องจากรอบแรกทอดหัว
หอม กระเทียมไหม้  ท าให้น้ าพริกมีรสขม  ส่วนน้ าพริกปลาฟูที่กลุ่มเป้าหมายผลิตมารอบที่ 2 ที่น ามา
ให้ดูเป็นตัวอย่าง มีลักษณะไม่กรอบ  เนื่องจากการหั่นหัวหอม กระเทียมมีความหนาไม่เท่ากัน เมื่อ
น ามาทอดท าให้หัวหอม กระเทียมบางชิ้นนิ่มไม่กรอบ  ส่งผลให้น้ าพริ กไม่กรอบร่วนเท่าที่ควร 
ตลอดจนขั้นตอนการทอดนานเกินไป ท าให้มีรสชาติขมเล็กน้อย  จึงควรระมัดระวังการทอด  โดยควร
ทอดไปกลาง ไม่ควรทอดไฟแรง  และทอดในน้ ามันต้องร้อนได้ที่แล้ว  และเมื่อทอดเสร็จแล้วต้อง
น ามาวางบนกระดาษซับมันเพ่ือซับน้ ามันให้แห้งก่อนที่จะน ามาคลุกกับน้ าปรุงรส  เพ่ือแก้ปัญหา
น้ ามันในน้ าพริกปลาฟูเยิ้มไม่น่ารับประทาน   ตลอดจนในขั้นตอนของน้ าปรุงรส  ให้เคี่ยวน้ าปรุงรสให้
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มีความข้นที่พอเหมาะ  หากน้ าปรุงรสเหลวไปจะท าให้น้ าพริกไม่กรอบได้เช่นกัน   กลุ่มเป้าหมายได้
ทดลองปรับรสชาติของน้ าพริกให้มีความเผ็ดและเค็มจากกะปิเ พ่ิมขึ้น  เพ่ือให้ถูกปากคนในท้องถิ่น  
จากการทดสอบชิมของทีมงานพบว่า น้ าพริกปลาฟูมีรสชาติเข้มข้ึน  แต่เผ็ดมากไปนิด  ควรมีการปรับ
ลดความเผ็ดลงอีกนิดเพ่ือให้ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานรสเผ็ดมากสามารถรับประทานได้ด้วย   และ
ควรมีการชั่งตวงพริกที่ใส่ลงไปเพ่ิมด้วยเพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิต  แต่สามารถปรับเพ่ิมลดอีก
เล็กน้อยเพราะพริกที่ใช้ในแต่ละรอบอาจมีความเผ็ดไม่เท่ากัน   
 ผลการประเมินปลาแผ่นที่กลุ่มเป้าหมายทดลองผลิต พบว่า ปลาแผ่นมีลักษณะหยิกงอมาก
ไป  เนื่องจากในขั้นตอนการคลึงส่วนผสมปลาเป็นแผ่นบางจนเกินไป  ท าให้เมื่อน ามาทอดมีลักษณะ
แผ่นงอ และส่งผล   ท าให้มีรสไหม้เกรียมเล็กน้อย  จึงควรต้องระมัดระวังไฟในการทอดด้วย  ไม่ควร
ใช้ไฟแรงหรือทอดนานมากเกินไปนัก  อีกทั้งควรบดพริกไทยเม็ดให้ละเอียดขึ้นอีกจะช่วยให้คลึง
ส่วนผสมเป็นแผ่นได้ง่ายขึ้นด้วย  กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองปรับรสชาติของปลาแผ่นให้มีความเค็มจาก
เกลือเพ่ิมข้ึน  และเพ่ิมลูกผักชีเพ่ือให้ถูกปากคนในท้องถิ่น  จากการทดสอบชิมของทีมงานพบว่า ปลา
แผ่นมีความหอมน่ารับประทาน  แต่มีรสเค็มมาก  จึงควรเพ่ิมเกลือทีละน้อย  และต้องชั่งตวงเพ่ือ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตด้วย  และเทคนิคการปรับรสชาตินั้น  สามารถแบ่งปลาแผ่นหลังการผสม
แล้วบางส่วนไปทอดเพ่ือทดสอบชิมก่อน  หากรสชาติดีแล้วจึงน าส่วนผสมทั้งหมดไปคลึงเป็นแผ่นบาง
ในขั้นตอนถัดไป  จะช่วยให้ปรับสูตรได้ง่ายขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 14 ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายผลิตได้ 
 

4.4  ผลกำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จในด ำเนนิโครงกำรพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 
 4.4.1 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายได้เพ่ิมจากการพัฒนาอาชีพ 
 
 จากการในการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้จากการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลาแผ่นและ
น้ าพริกปลาฟู  โดยท าการรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ (เดือน 
กรกฎาคม 2562) พบว่า กลุ่มเป้าหมายได้มีการผลิตและทดลองจ าหน่ายน้ าพริกปลาฟู เพียง 1 ครั้ง  
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พบว่า จ าหน่ายได้เพียง 7 ถุง  เนื่องจากลักษณะน้ าพริกยังไม่น่ารับประทานเหมือนน้ าพริกปลาฟู
ต้นแบบ ได้แก่ ไม่กรอบจากการอมน้ ามันเนื่องจากอุณหภูมิการทอดไม่เหมาะสม และมีรสเผ็ดจากการ
เพ่ิมปริมาณพริกมากเกินไป  จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมทักษะการผลิต อีกทั้งช่วงที่จ าน่ายเป็นช่วงฤดูฝน 
ท าให้ลูกค้าที่มาท่องเที่ยว ณ จุดจ าหน่ายสินค้าลดลงมาก  เมื่อค านวณจุดคุ้มทุน ราคาขายน้ าพริกปลา
ฟูรูปแบบถุงฟอยด์ซิป ถุงละ 35 กรัม  มีต้นทุน คือ 136 บาท (วัตถุดิบ ค่าโสหุ้ย ค่าแรงงาน ค่าเสื่อม
ราคา)  สามารถบรรจุได้ 14 ถุง ต้นทุนถุงละ 9 บาท ราคาขาย 20 บาทต่อถุง  ได้ก าไรต่อ 1 ถุง 11 
บาท  จ าหน่ายได้จ านวน 7 ถุง คิดเป็นเงิน 140 บาท หักต้นทุน คิดเป็นก าไร 4 บาท   
 เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นต่อครัวเรือน  ทั้ง 10 ครัวเรือน จากเดิมมีรายได้
เฉลี่ยเดือนละ 8,700 บ. เมื่อจ าหน่ายน้ าพริกปลาฟูท าให้มีรายได้เพ่ิมเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.4 บาทต่อ
เดือน  คิดเป็นรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.0045 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 5) 
 
 4.4.2 การวิเคราะห์ด้วย SWOT analysis 
 

จุดแข็ง  จุดอ่อน 

- กลุ่มเป้าหมายมีความสามัคคี กลม
เกลียวตลอดจนมีความสนใจต่อการ
เรียนรู้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพในลักษณะกิจกรรมต่างๆ 
- มีผู้น าและทีมงานที่เข้มแข็ง   
 

 - กลุ่มเป้าหมายควรมีสร้างข้อตกลง
กระบวนการกลุ่มในการสร้างอาชีพให้ชัดเจน  
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินโครงการ 
- ทักษะในการผลิต  รวมทั้งการตลาด 
- แรงจูงใจในการสร้างอาชีพ 
- การผลักดันโครงการดังกล่าวไปพร้อมกับ
โครงการ OTOP นวัตวิถี เป็นไปได้ยาก 
โดยเฉพาะเรื่องบุคคลากร 

   

โอกาส  อุปสรรค์ 

- บริเวณชุมชนมีคลองพระสะทึง และ
ใกล้อ่างเก็บน้ า ท าให้มีปลาชุกชุม และมี
ราคาถูก 

 - ขาดเครื่องมือ-อุปกรณ์ส าหรับการผลิต 
- ขาดงบประมาณสนับสนุน 

 
รูปที่ 15 การวิเคราะห์ผลส าเร็จด้วย SWOT analysis 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

จากวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชา
ชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  โดยด าเนินการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลาแผ่นและน้ าพริกปลาฟู  มี 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา ได้แก่ ปลาแผ่น และน้ าพริกปลาฟู ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2) เพ่ือ
พัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย  3) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย    
 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ประชาชนได้รับแนวทางการการยกระดับคุณภาพชีวิตจากกลุ่มอาชีพปลาแผ่นและน้ าพริก
ปลาฟู  โดยเริ่มจากชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการและคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยการใช้ปลาที่มีในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนมีความต้องการ
สร้างผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  เพ่ือรองรับโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ท าให้เกิดโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้  โดยการสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการประกอบอาชีพผลิตและจ าหน่ายปลาแผ่นและน้ าพริกปลาฟูแบบมีส่วนร่วม    จาก
กิจกรรมอบรมการท าบัญชีครัวเรือน  มุมมองการพัฒนานวัตกรรมทางอาหารสู่ความส าเร็จ  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่ประสบความส าเร็จ  การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การผลิตปลาแผ่นและน้ าพริกปลาฟู  การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย  กลุ่มเป้าหมายได้มีการผลิตและทดลองจ าหน่ายน้ าพริก
ปลาฟู  เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นต่อครัวเรือน  ทั้ง 10 ครัวเรือน จากเดิมมีรายได้เฉลี่ยเดือน
ละ 8,700 บ. เมื่อจ าหน่ายน้ าพริกปลาฟูท าให้มีรายได้เพ่ิมเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.4 บาทต่อเดือน  คิด
เป็นรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.0045 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 5) 

 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 บทเรียนที่ได้รับ 
 

ความส าเร็จของโครงการ จ าเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในทุกขั้นตอน  โดยเน้นการวิเคราะห์ วางแผน  ปฏิบัติร่วมกัน  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
บริบทชุมชน ทรัพยากรที่มีมากในชุมชน ความต้องการชองกลุ่มเป้าหมาย  มีการศึกษาตัวอย่างที่
ประสบผลส าเร็จ  การฝึกปฏิบัติ และสร้างแนวคิดที่มีประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือผลิตและจัดจ าหน่ายร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนกระบวน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นและน้ าพริกปลาฟูแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมงานและประชาชน  โดย
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ประยุกต์ใช้การจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีของอาจารย์  ร่วมกับทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่น 
(อาทิ ปลา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)  ตลอดจนความสามัคคีของชุมชน  ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความส าคัญของ
โครงการอย่างยิ่ง 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.2.1 ควรมีสร้างข้อตกลงกระบวนการกลุ่มในการสร้างอาชีพร่วมกันกับ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินโครงการ 

5.2.2.2 ควรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  
 5.2.2.3 ควรมีการส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่สากล  อาทิ การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การยืดอายุการเก็บรักษา หลักสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น 
 5.2.2.4 ควรมีการวางแผนการตลาด  
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ภำคผนวก ก 
 

กิจกรรมกำรส ำรวจบริบทชุมชน และควำมต้องกำรของชุมชน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้วย “แผนที่เดินดิน” 
 
 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ด้วย “ประวัติศาสตร์ชุมชน (Timeline)” 
 

รูปที ่16  กิจกรรมการส ารวจบริบทชุมชน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้วย “แบบสอบถาม” 
 

รูปที่ 16  (ต่อ) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้วย “ปฏิทินชุมชน” 
 

รูปที่ 16  (ต่อ) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้วย “โอ่งชีวิต” 
 

รูปที่ 16  (ต่อ) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้วย “ท าเนียบผู้รู้” 
 

รูปที่ 16  (ต่อ) 
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รูปที่ 17 กิจกรรมการส ารวจความต้องการของชุมชน 
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ภำคผนวก ข 
 

สูตรและวิธีกำรท ำปลำแผ่นและน้ ำพริกปลำฟู 
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ปลำแผ่น 
 

ส่วนผสม    
 เนื้อปลาดุกบดละเอียด 

ซีอ๊ิวขาว 
ซีอ๊ิวด า 
เกลือป่น 
น้ าตาลทราย 
พริกไทยป่น 
ลูกผักชีป่น 
น้ าเย็นจัด 

1 
¼  
¼  
1 
½  
1 
5 

100 

กิโลกรัม 
ถ้วยตวง 
ช้อนชา 
ช้อนชา 
ถ้วยตวง 
ช้อนชา 
กรัม 
กรัม 

 
วิธีท า 

1. น าเนื้อปลาสับใส่เครื่องบด เติมเครื่องปรุงทั้งหมด ยกเว้นน้ าเย็น บดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้า
กัน จากนั้นค่อยเติมน้ าเย็นจนหมด ปั่นผสมให้เข้ากันอีกครั้ง  

2. จากนั้นน าเนื้อปลาปรุงรส วางบนแผ่นพลาสติกแล้วคลึงให้เป็นแผ่นบาง 
3. ท าให้แห้งด้วยการตากแดด 2 แดด หรืออบด้วยตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ประมาณ  3-4 ชั่วโมง น ามาตัดเป็นแผ่นตามต้องการ น าไปเก็บในภาชนะปิดสนิท 
4. ใส่น้ ามันในกระทะตั้งไฟปานกลาง พอน้ ามันร้อนน าปลาแผ่นลงทอดให้เหลืองกรอบ พักให้

สะเด็ดน้ ามัน 
 
สูตรนี้ได้น้ าหนักสุทธิ    316 กรัม 
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น้ ำพริกปลำฟู 
 

ส่วนผสม  
พริกแห้งเม็ดใหญ่      44 กรัม 
พริกข้ีหนูแห้ง       20 กรัม 
ปลาดุกฟูทอดกรอบ     150  กรัม 
หอมแดงทอด     150 กรัม 
กระเทียมทอด     125  กรัม 
กะปิ      3  กรัม 
น้ าปลา     10  กรัม 
น้ าตาลปิ๊บ     50  กรัม 
น้ ามะขามเปียก     45  กรัม 
 

วิธีท ำ  
1. น าปลาดุกย่างแกะเนื้อสับให้ละเอียด ผึ่งให้แห้งน าไปทอดในน้ ามันให้กรอบเหลืองพักไว้ให้

สะเด็ดน้ ามัน 
2. หอมแดงและกระเทียม  แกะเปลือกและน ามาหั่นบางๆ ตามขวาง เจียวในน้ ามันให้เหลือง

กรอบ              พักไว้ให้สะเด็ดน้ ามัน 
3. พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเม็ด ตัดเป็นท่อนสั้น เจียวพอเหลืองใช้ไฟอ่อน และพริกข้ีหนูแห้ง

เจียวทั้งเม็ด             พักให้สะเด็ดน้ ามันและน ามาโขลกให้ละเอียด 
4. เคี่ยวน้ าปลา กะปิ น้ าตาล น้ ามะขามเปียก พอข้น จากนั้นน าส่วนผสม ข้อ 1, 2, 3 น ามา

คลุกเคล้าให้ทั่วอย่างเบามือ 
5. พักไว้ให้เย็น บรรจุใส่ภาชนะ 
 

สูตรนี้ได้น้ าหนักสุทธิ    360 กรัม 
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เบญจำงค์  อัจฉริยะโพธำ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
2. อำจำรย์กนกวรรณ  ปุณณะตระกูล 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
3. อำจำรย์จุรีมำศ  ดีอ ำมำตย์ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
4. อำจำรย์พัชรลักษณ์  วัฒนไชย 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
5. อำจำรย์ ดร.สินีนำถ  สุขทนำรักษ์ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
6. อำจำรย์วีระศักดิ์  ศรีลำรักษ์ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
7. นำงสำวสุชัญญำ  ปิ่นสวัสดิ์ 
 ต าแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร 
 สังกัด หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 


