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บทคัดยอ่ 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ
พันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทเป็นการศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning) เพื่อเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน และยังเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไปถึงกระบวนการตั้งค าถามและ
การไตร่ตรองเพื่อสะท้อนความคิดและการรับฟัง  (Reflective Questioning and Listening) โดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าพริก เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้เสริมจากการอาชีพหาประมง 
คือการหาปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยชัน และอ่างเก็บน้ าพระปรง  เนื่องจากในช่วงเดือน กรกฎาคม-
กันยายน ของทุกปี  ชาวประมงจะไม่สามารถออกหาปลาได้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูวางไข่  ท าให้
ชาวประมงในพื้นที่ขาดรายได้หลัก ดังนั้นการมีความรู้ ทักษะ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา เช่น 
น้ าพริก  ปลาส้ม และปลาย่างรมควัน จะท าให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เล็งเห็นว่า
สามารถท าได้ เพราะมีความรู้ในการท าน้ าพริก  ท าปลาส้ม  ปลาย่างรมควันอยู่บ้างแล้ว แต่ทาง
กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่จะพัฒนาและความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง สูตรในการท าน้ าพริกที่มีรสชาติ
อร่อยเป็นที่ต้องการของตลาด มีความหลากหลาย  ด้านบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้า  ผู้ด าเนินโครงการได้ท าการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis เพื่อสังเคราะห์กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน ผลจากการด าเนินโครงการพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกดีข้ึนและสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากพื้นที่บ้านห้วยชัน เป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบปลา เป็นจ านวนมาก ท าให้ง่ายต่อการจัดหาวัตถุดิบ
มาแปรรูปท าน้ าพริก  ปลาส้ม  ปลาย่างรมควัน  โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  20 คน 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน   
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ช้ีแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

บทที่ 1  
บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามที่ภาครัฐได้เ ช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนา
โภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประชาชน
และประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมี
พระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ ในพระราชด าริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา

ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถ่ิน และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และ
ท้องถ่ิน มีกลไก สนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพื่อท้องถ่ินตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการบริการวิชาการ  การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน 
และสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม  ท า
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถ่ินเกิดความเข้มแข็ง  และยั่งยืน โดยการ
ออกแบบการทางานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบที่เช่ือมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพื้นที่
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เพื่อให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม  

 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการ

ท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี ้

 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จานวน 27 หมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 25 
หมู่บ้าน การด าเนินงานในระยะแรกเป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริง
ของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่
การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงจัดท าโครงการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง มั่นคง นาไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชน 
หมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มข้ึน  

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จึงได้จัดท า

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
ให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มข้ึน  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างเครือข่ายพฒันาและแกป้ัญหาชุมชนท้องถ่ิน  
2. เพื่อส ารวจข้อมลูและจัดท าฐานข้อมูลหมูบ่้าน  
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3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
4. เพื่อจัดทาแผนพฒันาครัวเรอืนในการแกป้ัญหาความยากจน  

 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
กลุ่มสมาชิกอาชีพประมง    จ านวน 20 คน 
สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย  จ านวน   5 คน 

 

1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
      เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 

1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20  คน 
2.  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัการพัฒนา จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ าพริก  ปลาย่างรมควัน และ

ปลาส้ม 
3.  รายได้ที่เพิ่มข้ึนของกลุม่อาชีพ/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5  
เชิงคุณภาพ   
1. ความต่อเนื่อง/ย่ังยืนของการประกอบกจิการหรอืการปฏิบัตกิาร 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนและประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 

บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  แต่เดิมก่อนที่จะมีการ
ก่อตั้งหมู่บ้านราวปี พ.ศ.2515 ได้มีครอบครัวย้ายถ่ินฐานมาจากต าบลช่องกุ่ม มาท าการแผ้วถางและ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเริ่มต้นจาก 7 หลังคาเรือน โดยมีพ่อดี  นิลพรมมา เป็นผู้น า  ต่อมาในปี 
พ.ศ.2519  มีการสร้างอ่างเก็บน้ าข้ึน ในขณะนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าในการอุปโภค บริโภค ห้วย
ชัน เกิดจากคลองในสมัยก่อนที่จะมีการสรา้งอ่างเก็บน้ า  มีลักษณะสูงชัน ท าให้การเดินทางข้ามคลอง
มีความยากล าบาก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองจึงเรียกคลองสายนี้ว่า  ห้วยชัน  และได้น าช่ือคลองนี้
มาตั้งเป็นช่ือหมู่บ้านและเรียกจนมาถึงปัจจุบัน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521  มีการก่อตั้งหมู่บ้านข้ึนอย่างเป็นทางการภายใต้การด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ทหารโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกช่ือนายลอย  ทองย้อย  ด ารงต าแหน่ง
จนถึงปี พ.ศ.2535  ภายหลังมีการประกาศก่อตั้งหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริอย่างเป็นทางการ และ
ได้มีการจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรครอบครัวละ 14 ไร่  เพื่อใช้ประกอบอาชีพพร้อมที่อาศัย  1 ไร่ 
จึงได้มีการอพยพเข้ามาของประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ ในภายหลังเป็นจ านวนมาก 

 
ภาพที่ 2.1 แผนที่ ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
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ภาพที่ 2.2 นายทวี  ศรีอ้วน  ผู้ใหญ่บ้านคนปจัจบุัน  

2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านห้วยชัน เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินทราย   มีป่า

เบญจพรรณ  ป่าเขา มีอ่างเก็บน้ าห้วยชันในหมู่บ้าน ในขณะนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าในการ
อุปโภค บริโภค ห้วยชัน เกิดจากคลองในสมัยก่อนที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยชัน  มีลักษณะสูงชัน 
ท าให้การเดินทางข้ามคลองมีความยากล าบาก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองจึงเรียกคลองสายนี้ว่าห้วย
ชัน 

 
ภาพที่ 2.3 ลักษณะดินของหมูบ่้านห้วยชัน 
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2.3 สภาพพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม 
การปลูกพืช 

ชาวบ้านในบ้านห้วยชัน  ประกอบอาชีพการเกษตร-ท านา จ านวน 124 ราย  การท านาปลูก
ข้าวของชาวบ้าน จะท าทั้งนาปีและนาปรัง  พื้นที่ในการปลูกข้าวนาปีจะมีประมาณ 2,000 ไร่ การท า
นาปี จะเน้นการปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นหลัก  ส่วนการปลูกข้าวนาปรัง หรือข้าวนอกฤดู จะใช้พื้นที่ใน
การปลูกประมาณ 700-800 ไร่ โดยข้าวที่นิยมปลกูข้าวนาปรัง ได้แก่ ข้าวปทุมธานี 1  ส่วนการปลูก
พืชนอกฤดูกาลท านา  ชาวบ้านจะปลูกมันส าปะหลังอายุสั้น 3-4 เดือน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ 

 
ภาพที่ 2.4 ภาพการท าการเกษตร 

 
ภาพที่ 2.5 ภาพการท าการเกษตร 
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ภาพที่ 2.6 พืชผักสวนครัวที่ปลูกบรเิวณบ้าน 

การเลี้ยงสัตว์  
ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยชัน  ส่วนใหญ่คือโคเนื้อ ซึ่งเป็นผล

มาจากโครงการโคบาลบูรพา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมชลประทาน และจังหวัดสระแก้ว จัดท าโครงการ "โคบาลบูรพา" เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู
เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ 
โดยส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
เป้าหมายพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา" ที่ส าคัญของประเทศ 
เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่เหมาะสม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเช่ือมต่อกับประเทศ
กัมพูชาและเวียดนาม มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบรโิภคของประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก ลด
การน าเข้าเนื้อสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอดโรคปากและเทา้เปื่อย และสร้างโอกาสในการ
ผลิตเนื้อโคส่งออกตลาด AEC ในอนาคตต่อไป  โดยหมู่บ้านห้วยชันมีผู้สนใจเข้ารว่ม 36 ครัวเรือน โดย
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ  คือ เกษตรกรจะต้องมีที่อยู่
อาศัยในพื้นที่โครงการมาตั้งแต่ปี 2557-2560 และมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 ไร่ต่อราย หลังผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกและอบรมเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรจะได้รับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ใช้ก่อสร้างโรงเรือนรายละ 58,000 บาท และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต้องท าสัญญา
กู้ยืมโคเนื้อเพศเมียลูกผสมพื้นเมืองรายละ 5 ตัว เพื่อนาไปเลี้ยงจนได้ลูกและส่งคืนลูกโคเพศเมียอายุ 
12 เดือน ให้โครงการ 5 ตัว เพื่อนาไปให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไปเลี้ยงต่อ เกษตรกรที่ทาสัญญากู้ยืมโค
จึงได้รับสิทธ์ิเป็นเจ้าของโครุ่นแรกเต็มรูปแบบ  
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ภาพที่ 2.7 การเลี้ยงโคเนื้อ โครงการโคบาลบรูพาบริเวณอ่างเกบ็น้ าห้วยชัน 

 
ภาพที่ 2.8 การเลี้ยงโคเนื้อ โครงการโคบาลบรูพาในหมูบ่้าน 

ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  
ปัญหาในด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ จากโครงการโคบาลบูรพา คือการขาดแคลน

พืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง  จากการที่บ้านห้วยชัน หมู่3  มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา
จ านวนทั้งสิ้น 36 ครัวเรือน ได้โคเนื้อมาครัวเรือนละ 5 ตัว รวมจานวนโคเนื้อในพื้นที่หมู่บ้าน 300 ตัว 
และโครงการได้ก าหนดว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  5 ไร่ต่อราย จากการ
สัมภาษณ์นายทวี  ศรีอ้วน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันของบ้านห้วยชัน หมู่3  ยอมรับว่าในช่วงฤดูแล้งขาด
แคลนน้ าท าให้มีปัญหาในการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์  อาหารไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ โดย
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการได้เลอืกใช้ฟางข้าวนาปังมาใช้เปน็อาหารเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยัง
ติดต่อซื้อกากแป้งจากบริษัทเอี่ยมบูรพา ในราคาตันละ 350 บาท มาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว  
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2.4 ข้อมูลด้านประชากร  
จ านวนครัวเรือน จานวนประชากร เพศ อายุ 

บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุม่ อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว มีข้อมลูประชากร ณ 
วันที่ท าการส ารวจ ดังนี ้
  มีครัวเรือนทั้งหมด  346 ครัวเรือน 
  จ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 286 ครัวเรือน 
  มีประชากรที่อยู่อาศัยจริง  1,251 คน 
  เพศชาย    686 คน 
  เพศหญิง   565 คน 
 

2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน  
บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนา จังหวัดสระแก้ว มีถนนทางหลวงชนบท สก. 

3395  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน สก. 3485 อีก15 กม. เป็นทางลาดยางตลอดทาง จากนั้นเข้าขวาเข้า
หมู่บ้านอีก 3 กม. แต่เดิมเป็นทางลูกรัง ในปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านระยะทาง 3 
กม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2562  

 

ภาพที่ 2.9 ถนนภายในหมู่บ้าน 

ด้านแหล่งน้ าสาธารณูปโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ของหมูบ่้าน คือ อ่างเกบ็น้ าห้วยชัน 
ส่วนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร คือ อ่างเก็บน้ าพระปรง  และอ่างเก็บน้ าห้วยชัน 



10 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

 
ภาพที่ 2.10 อ่างเก็บน้ าห้วยชัน 

 
ภาพที่ 2.11 อ่างเก็บน้ าพระปรง 

2.6 ข้อมูลด้านสังคม  
ลักษณะของครอบครัวในหมู่บ้านบ้านด้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว โดยประชากรส่วนใหญ่อพยพถ่ินฐานมาจาก ต าบลช่องกุ่ม เพื่อมาท ามาหากินและประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ต่อมาได้มีการจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ประชาชนครอบครัวละ 14 ไร่ เพื่อให้
ประกอบอาชีพพร้อมที่อาศัย 1 ไร่ หลังจากนั้นก็มีการอพยพเข้ามาของประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ  เป็น
จ านวนมาก  

 ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์คนในชุมชน คือ ยาเสพติด โดยผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่า 
มีวัยรุ่นบางรายในหมู่บ้านที่มีการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทางหมู่บ้านจึงได้มีการตั้งกลุ่มชุดรักษาความ
สงบหมู่บ้าน โดยมีสมาชิกจ านวน  15 คน คอยอ านวยความสะดวก ผลัดเปลี่ยนเวรในการดูแลความ
ปลอดภัย โดยมีป้อมยามด้านทางเข้าหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติดให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาดังกล่าว 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
ด้านการศึกษาพบว่าประชากรในหมู่บ้านห้วยชัน  หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีโรงเรียนในหมู่บ้านคือ 
โรงเรียนบ้านห้วยชัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ต าบลช่องกุ่ม  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  เป็นโรงเรยีน
อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ  สร้างเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2522  เปิดท าการสอนครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2523 มีนายสมเดช เสริทอง เป็นครูใหญ่   ในปีการศึกษา 2535  เปิด
ท าการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก  และปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนผู้บริหารเป็น นายวิ
ลพ สีหะวงษ์   ปีพ.ศ. 2553 เปลี่ยนผู้บริหารเป็น นายจเร ฉ่ าช่วง  และเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2559 เปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนายพิภัชพงศ์ ค าพล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน   

 
ภาพที่ 2.12 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 

 
ภาพที่ 2.13 ภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชัน 

 



12 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
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2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
จากการลงพื้นที่พบว่า มีแหล่งบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

บ้านห้วยชัน  ต าบลช่องกุ่ม  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

 
ภาพที่ 2.14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยชัน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริ    ประกอบด้วยอาคาร 1 หลัง 
บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง โดยตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะ จ านวน 3 ไร่ 2 งาน   ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ าสถานีอนามัย จ านวน 2 คน  คือ 

1.  นางสาวจารุวรรณ  คงมี       ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.  นายรณรงค์   วงษ์สกุล         ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โดยด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ    ป้องกันและควบคุมโรค   รักษาพยาบาล  และฟื้นฟู

สภาพ  มีเขตความรับผิดชอบ  จ านวน 2 หมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้าน ของต าบลช่องกุ่ม คือ 
1. หมู่ที่  3  บ้านห้วยชัน(สถานที่ตั้งสถานีอนามัย) 
2. หมู่ที่  6  บ้านระเบาะหกูวาง 

การให้บริการ ประกอบด้วย 

บริการแผนกผูป้่วยนอกทั่วไป (OPD) 

1. บริการแผนกผูป้่วยใน (IPD) 
2. บริการแผนกผูป้่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) 
3. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
4. บริการแผนกห้องคลอด 
5. บริการแผนกห้องผ่าตัด 
6. บริการคลินิกเบาหวาน 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

7. บริการคลินิกความดันโลหิตสูง 

ส่งผลให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ไม่ต้องเดินทางไกลมาที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ท าให้คนในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  

 

 
ภาพที่ 2.15 คณะบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านห้วยชัน 

 

2.9  ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 
หมู่บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วนใหญ่ใน

หมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถานที่ทางศาสนาที่ส าคัญได้แก่ วัดห้วยชัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน  

 

ภาพที่ 2.16 วัดห้วยชัน 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
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ด้านข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อประเพณี / วัฒนธรรม ช่วงเวลาท่ีจัด 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ปีใหม่/สวดมนต์ข้ามปี 
ประเพณีสงกรานต์ มีการกอ่พระเจดีย์ทราย แห่พระ 
บุญหลักบ้าน 
เข้าพรรษา 
บุญข้าวประดับดิน 
ออกพรรษา 
ลอยกระทง 

มกราคม 
เมษายน 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 

กันยายน-ตุลาคม 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 

 

      
 

                             
ภาพที่ 2.17 ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
รายได้หลัก 

ประชากรหมู่บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลักคือ ท าการเกษตร ท านา  ท าสวน  ส่วนอาชีพรองคือ เลี้ยงสัตว์ โดยในหมู่บ้านได้มี
การจัดต้ังธนาคารโค กระบือในหมู่บ้าน รวมถึงมีอาชีพประมง ซึ่งจะมีแหล่งให้หาปลาคือ อ่างเก็บน้ า
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

พระปรง และอ่างเก็บน้ าห้วยชัน ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรทรัพยากรที่มีค่าของชุมชนเพราะชาวบ้าน
สามารถออกไปหาปลาได้  ในระยะเวลารอบปฏิทิน 1 ปี ชาวประมงจะสามารถออกหาปลาได้
ประมาณ 9 เดือน และในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายนของทุกปี จะไม่สามารถออกหาปลา
เนื่องจากเป็นฤดูวางไข่  ท าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้านไม่มีรายได้ อีกทั้งประชากรในหมู่บ้านห้วย
ชันยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 30,000 บาท/ปี (ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์) 

  
 

  
 

    
ภาพที่ 2.18 อาชีพในระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้าน 

 
ร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

  1. ร้านขายของช าหรือขายของเบ็ดเตล็ด จ านวน 10 แห่ง 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
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 2. ร้านจ าหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถจักรยาน จ านวน 1 แห่ง (อยู่ติดกับ
บ้านผู้ใหญ่บ้าน นายทวี ศรีอ้วน) 

กองทุนในหมู่บ้าน 
 1. กองทุนหมู่บ้าน มีงบประมาณ 2,200,000 บาท 
 2. กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ มีงบประมาณ 880,724 บาท 
     

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มกิจกรรม 
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       จ านวนสมาชิก  119 คน 
2. กลุ่มสตรีสากล     จ านวนสมาชิก  76 คน 
3. กลุ่มกลุ่มสตรีต าบล     จ านวนสมาชิก  80 คน 
4. กลุ่ม อปพร.     จ านวนสมาชิก  17 คน 
5. กลุ่ม อสม.     จ านวนสมาชิก  19 คน 
6. กลุ่ม ชรบ.(ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน)  จ านวนสมาชิก  15 คน 
7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อกก   จ านวนสมาชิก  10 คน 
8. กลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน   จ านวนสมาชิก  50 คน 
9. กลุ่มอาชีพโคบาลบูรพา   จ านวนสมาชิก  36 คน 
10.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์    จ านวนสมาชิก  13 คน 
11.กลุ่มปลาร้า ปลาส้ม    จ านวนสมาชิก  15 คน 
12.กลุ่มเกษตรกร (ท านา)    จ านวนสมาชิก 124 คน 
 

2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
ปัจจุบันบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อยู่ในเขตการ

ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านคือ นายทวี  ศรีอ้วน  
 

2.12 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตจากหน้าวัดไปยังแหล่งท่องเที่ยวถึง

ชลประทานพระปรง 
2. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลช่องกุ่ม 
3. โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ 
4. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่3 
5. โครงการอบรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธ์ุดี 
7. โครงการธนาคารข้าว 
8. โครงการก่อสร้างร้านค้าประชารัฐ 
9. โครงการขุดลอกคลองกั้นเขตพื้นที่สาธารณะ หมู่3 
10. โครงการป้ายสัญลักษณ์จราจรในหมู่บ้าน 
11. โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอ่างเก็บน้ าห้วยชัน  
12. โครงการพัฒนาปรับปรุงศาลากลางบ้าน  
13. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าห้วยชัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
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บทที่ 3  
กระบวนการและแผนการการศกึษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิธีการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว  

 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

(ภาคผนวก) เป็นจ านวน 346 ชุด โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าครัวเรือน โดย
แบบสอบถามได้จ าแนกออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน  
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสังคม  
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการศึกษา  
ตอนที่ 5 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ  
ตอนที่ 6 ข้อมูลด้านสุขภาพ  
ตอนที่ 7 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม  
2. แบบสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดย

ม ีผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว คือ นายทวี ศรีอ้วน 
และประชากรในหมู่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูล  การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคนในหมู่บ้าน 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพของคนในหมู่บ้าน  

3.2 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนท่ีชุมชน  
ขอบเขตในการส ารวจชุมชนเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาความยากจน ควรได้รับการส ารวจในทุก ๆ

ด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องดังนี้  
1. ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะพื้นที่ การคมนาคมขนสง่  
2. ข้อมูลทางด้านประชากร จ านวนประชากร อัตราการเพิ่ม-ลด ของประชากร การประกอบ

อาชีพ การศึกษา ศาสนา เพศ อายุ และแยกตามอายุ เพศ  

 



19 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
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3. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ความเช่ือของคนในชุมชน สิง่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
ตลอดจนสิ่งที่สบืทอดกันมารุ่นต่อรุ่น  

4. ข้อมูลด้านการศึกษา ระดบัการศึกษาของคนในชุมชน แห่งสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
สภาพของโรงเรียน จ านวนครูและนักเรียน ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อสถานศึกษาใกลบ้้าน 

5. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกจิ อาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน รายได้ของคนใน
ชุมชน ความต้องการของคนในชุมชนในการขยายช่องทางการตลาด การผลิต แปรรปู และการ
ส่งเสริมอาชีพ  

6. ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ได้แก่ แหล่งบริการด้านสุขภาพ สถานีอนามัย โรงพยาบาล การ
บริการด้านสถานพยาบาล การวางแผนครอบครัว สิง่แวดลอ้ม น้าดื่มที่สะอาด และความสะอาดของ
คนในหมู่บ้าน และที่อยู่อาศัย  

7. ข้อมูลทางด้านสังคม ได้แก่ ความขัดแย้ง ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน การร่วมกันท า
กิจกรรมของคนในหมูบ่้าน  

8. ข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในด้านการ
บรหิารงานของผู้น าชุมชนและมีความเข้าใจในหลกัประชาธิปไตย  

3.3 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากร ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ครัวเรือนที่มีรายช่ือในทะเบียนส ามะโนครัว

ประชากร พักอาศัยอยู่ในบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ านวน 
346 ครัวเรือน (อ าเภอวัฒนานคร, 2562)  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้  
1. ท าหนังสือการขอเข้าพื้นที่การเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ส่งไปยังผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายช่ือใน
ส ามะโนครัวประชากร  

2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลบริบทชุมชน บ้าน
ห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยตนเอง  

3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจานวน 346 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จานวน 346 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ข้ันตอน โดยใช้วิธีการ

ประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล  และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ  

3.5 วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  
กิจกรรมการด าเนินการ: เพื่อให้การด าเนินงานของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
1. ประชุมก่อนออกเดินทางเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม 

อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในเชิงบูรณาการ  
2. ลงพื้นที่ด าเนินการศึกษาในข้ันต้นเพื่อ ประเมิน และส ารวจพื้นที่และบริบทชุมชน ศึกษา

สภาพปัญหา และท าการศึกษาด้านองค์ความรู้เดิม วิถีชีวิต ทุนทางทรัพยากรเดิมที่ชุมชนมีอยู่  
3. เสนอโครงการ กิจกรรม และแผนการด าเนินการของโครงการ จัดสรร และขออนมุัติ

งบประมาณ  
4. น าเสนอผลการด าเนินงานจากการศึกษาที่ได้จากการประเมิน และส ารวจพื้นที่  
5. ด าเนินการออกแบบ วางแผนการพฒันา ข้ันตอน และกิจกรรมของโครงการวิจัย  
6. ด าเนินกิจกรรม และปฏิบัตกิารตามแผนงาน และกิจกรรมในโครงการแต่ละข้ันตอน  
7. ประชุม ติดตาม ประเมินผล และน าเสนอผลความก้าวหน้าของโครงการ พรอ้มแจง้

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารต่อไป  
8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างสมบรูณ์ ต่อมหาวิทยาลัยฯ  
9. จัดท ารายงานและสรปุผลการด าเนินโครงการ 
 

  



21 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ตาราง 3.1 กิจกรรม ปฏิทินและระยะเวลาการดาเนินโครงการ 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหต ุ

1 
ส ารวจบรบิทชุมชนและจัดท าแผน
ข้อมูล ในระยะที่ 1  

ธันวาคม2561 – 
มกราคม 2562 

อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 

2 
น าเสนอผลการส ารวจพื้นที่และ
ส ารวจบรบิทชุมชนที่ได้จากการ
ประเมิน  

กุมภาพันธ์ 2562 อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 

3 

เสนอโครงการ กิจกรรม และ
แผนการดาเนินการของโครงการ 
จัดสรร และขออนุมัติงบประมาณ 
ระยะที่ 2  

มีนาคม 2562 อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 

4 
ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรง
บันดาลใจ/ตรวจสอบความมุง่มั่น 

15 พฤษภาคม 2562 อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ  

5 
จัดต้ังสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ ก าหนด
กติกา ระดมทุน งบประมาณ สิง่
สนับสนุน 

19-20 พฤษภาคม 2562 อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 

6 
จัดหาพื้นที่ สถานที่ด าเนินการ 
จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 

21 พฤษภาคม 2562 อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 

7 

จัดเวทีประชุมพฒันาหลักสูตร
ร่วมกับชุมชน และน าเสนอ
หลักสูตรแก่ชุมชน 

22-23 พฤษภาคม 2562 อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 

(จัดร่างหลักสูตรจ านวน3หลกัสูตร) 
หลักสูตรการจัดต้ังวิสาหกจิชุมชน
การแปรรปูอาหาร   
หลักสูตรอบรมการแปรรปูอาหาร
(จากปลา) เพื่อเพิ่มมลูค่า 
หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์
และโลโก้ เพื่อจ าหน่ายสู่ตลาด 

8 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เตมิทักษะ 
ความรู้ 

28-31 พฤษภาคม 2562 1.อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหต ุ
หลักสูตรการจัดต้ังวิสาหกจิชุมชน
การแปรรปูอาหาร   

2. นางสาวรัตนาภรณ์ 
งามดี (นักศึกษา) 
3.  นางกฤษณา สารภี 
(นักศึกษา) 

หลักสูตรอบรมการแปรรปูอาหาร
(จากปลา) เพื่อเพิ่มมลูค่า (น้ าพรกิ ,
ปลาย่างรมควัน,ปลาส้ม) 

9 

สนับสนุน ส่งเสริม พฒันาบรรจุ
ภัณฑ์ 

3-5 มิถุนายน 2562 

1. อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 
2. นางสาวรัตนาภรณ์ 
งามดี (นักศึกษา) 
3.  นางกฤษณา สารภี 
(นักศึกษา) 

หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์
และโลโก้ เพื่อจ าหน่ายสู่ตลาด 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การถ่ายภาพ เพื่อสร้างความ
น่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การจัดแสดงสินค้า / การจัดวาง
สินค้า ให้น่าสนใจ 

10 

ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผล
ผลการด าเนินงาน 

9-12 มิถุนายน 2562 

1. อ.พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ 
2. นางสาวรัตนาภรณ์ 
งามดี (นักศึกษา) 
3.  นางกฤษณา สารภี 
(นักศึกษา) 

(การติดตามผลจะด าเนินการโดย
การสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เข้า
อบรมทั้งหมด 20 ราย) 
เยี่ยมชมผลงานและการการ
ด าเนินงาน ติดตามคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ความเป็นไปได้ในการท า
การขาย 
ติดตามความก้าวหน้าของกลุม่
อาชีพ 
ประเมินความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงาน 

11 
จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

17-30 มิถุนายน 2562 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหต ุ
12 จัดท าบทความเรือ่งเล่าความส าเรจ็ 17-30 มิถุนายน 2562  
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเดน็การเรียนรู้จากประสบการจรงิในพืน้ที่ (Action Learning) 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน  

ผลจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูประชากร บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชากรในชุมชนมทีั้งหมด 1,251 คน ครัวเรือนทั้งหมด 346 ครัวเรือน   
เพศชาย 686 คน คิดเป็น 54.83 เปอร์เซ็นต์ และ เพศหญิง 565 คน คิดเป็น 45.17 เปอร์เซ็นต์ ดัง
แสดงในรปูที่ 4.1 ผลจากการวิเคราะห์ตามวุฒกิารศึกษาพบว่า มีผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - 
ม.3) 378 คน คิดเป็น 30.22 เปอร์เซ็นต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 125 คน คิดเป็น 9.99 เปอรเ์ซ็นต์ 
อนุปรญิญา/เทียบเท่า 32 คน คิดเป็น 2.56 เปอร์เซ็นต์ ปรญิญาตรี 37 คน คิดเป็น 2.95 เปอร์เซ็นต์ 
และ สูงกว่าปรญิญาตรี 2 คน คิดเป็น 0.16 เปอรเ์ซ็นต์ และพบว่ามีประชากรที่อยู่ในระหว่าง
การศึกษาต้ังแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา-มัธยมปลาย จ านวน 325 ราย คิดเป็น 25.98 เปอรเ์ซ็นต์ 
และผูท้ี่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 352 ราย คิดเป็น 28.14 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศ 

54.84%

45.16%

เพศ

ชาย

หญิง
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

 
ภาพที่ 4.2 จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

  
 

31.14%

10.30%
2.64%

0.16%

26.77%

29.00%

ระดับการศึกษา

ป1.- ม.3

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

อยู่ระหว่างศึกษา ประถม ถึง ม.ปลาย

ไม่ได้รับการศึกษา
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

4.2 ผลการสังเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

ผลการสังเคราะหโ์ครงการพฒันาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ  
ชีวิตของประชาชนดังแสดงตามรปูที่ 4.3 พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการประชุมเพือ่หา
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการแกป้ัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอของคนใน
ท้องถ่ิน จากการประชุมประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่3 มีความต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้ามาให้ความรู้ในการแปรรปูผลิตภัณฑ์น้ าพริก เพื่อทีจ่ะ
ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้เสรมิจากการอาชีพประมง จากการหาปลาในอ่างเกบ็น้ าห้วยชัน 
และอ่างเก็บน้ าพระปรง  เนื่องจากในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี  ชาวประมงจะไม่
สามารถออกหาปลาได้เนือ่งจากเป็นช่วงฤดูวางไข่  ท าให้ชาวประมงในพื้นที่ขาดรายได้หลัก ดังนั้นการ
มีความรู้ ทักษะ ในการแปรรปูผลิตภัณฑ์จากปลา เช่น น้ าพริก  ปลาส้ม และปลาย่างรมควัน จะท าให้
ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง  และการแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากปลา ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เลง็เห็นว่าสามารถท าได้ เพราะมีความรู้ในการท าน้ าพรกิ  
ท าปลาส้ม  ปลาย่างรมควันอยู่บ้างแล้ว แต่ทางกลุม่เป้าหมายมีความต้องการที่จะพัฒนาและความรู้
เพิ่มเตมิในเรื่อง สูตรในการท าน้ าพริกที่มรีสชาติอร่อยเป็นทีต่้องการของตลาด มีความหลากหลาย  
ด้านบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ รวมถงึยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรบั
ของลูกค้า 
 

 
ภาพที่ 4.3 กิจกรรมการคัดเลอืกกลุ่มอาชีพของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

4.3 ผลการวิเคราะห์ชุมชนโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

จุดแข็ง 
1. มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ าพระปรง และอ่างเกบ็น้ าห้วยชัน ท าให้ชุมชนสามารถท า

นาไดป้ีละ 2 ครั้ง  
2. พื้นที่มีความอุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร  
3. ผู้น าชุมชนมีความซื่อสัตย์ มีความจริงจังในการท างาน เปน็ที่ยึดเหนี่ยวของลูกบ้านได้เป็น

อย่างด ี 
4. มีการสนบัสนุนการพฒันาชุมชนจากภาคครัวเรือนเป็นอยา่งดี การช่วยเหลือเกื้อกลูกัน ใน

สังคมชาวบ้าน จะอาศัยและพึ่งพากัน มีจิตใจเอือ้เฟื้อเผื่อแผซ่ึ่งกันและกัน ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

5. นโยบายชุมชน เนื่องจากการปฏิบัติงานทกุครั้งผู้นาจะมีการประชุมสมาชิกเพื่อก าหนด
นโยบาย ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อให้การท างานด าเนนิไปอย่างเป็นข้ันตอน และมปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  
จุดอ่อน 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าส่วนน้ีท าให้เห็นข้อบกพรอ่งบางอย่างของชุมชน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกจิกรรมในส่วนของชุมชนๆ ได้ 

1. ผู้สงูอายุในหมู่บ้านส่วนใหญ่ขาดรายได้ต้องยงัชีพด้วยตนเอง 

2. ในชุมชนขาดแหล่งที่ใช้ส าหรบัก าจัดขยะ  

3. เนื่องจากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ชาวบ้านบางส่วนยังขาดความร่วมมือในการพฒันาหมู่บ้าน

หรือการขาดการมีส่วนร่วม 

4. การโทรคมนาคม เนื่องจากเป็นพื้นทีห่่างไกล  ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ยังมีสญัญาณไม่

เพียงพอในการติดต่อสื่อสารในบางพื้นที่ สง่ผลใหเ้กิดปัญหาในการด้านการติดต่อสื่อสาร 

5. ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทีจ่ าหน่ายจะขายตามบ้านในชุมชน ยังไม่กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน หรือการสร้างตราสินค้าให้เกิดการยอมรบั  

 
โอกาส 

1. มีแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศน ์ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยชัน และอ่างเกบ็น้ าพระปรง  

2. เป็นพื้นทีโ่ครงการพระราชด าริมีการพฒันาจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

3. มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ (หน่วยงานทีร่าบเชิงเขา) และหน่วยงานอื่น ๆ มาให้การ

สนับสนุน ร่วมมือในการขับเคลื่อนการพฒันาหมู่บ้านได้อย่างเต็มที่  

4. มีโรงเรียนขยายโอกาส อยู่ในชุมชน ซึ่งสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนมี

ความรู้และน าความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนในอนาคต  

5. คนในชุมชนเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆที่เข้ามาอบรมให้ความรู้ 

รวมถึงการเข้าไปมสี่วนร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา  

 
อุปสรรค 
  

1. สมาชิกบางกลุ่มมีความขัดแย้ง ทางความคิดในการบรหิารจดัการร่วมกัน หรืองานใน
ชุมชน ส่งผลให้งานบางอย่างล่าช้าในการพัฒนา 

2. สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากส่วนใหญส่มาชิกในชุมชนจะประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจงึท าให้ไมม่ีความรู้ ความช านาญในการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาใช้ส่งผล

ท าให้ผลงานบางอย่างไม่ทันเวลา ไม่ทันสมัย ไม่มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร 

3. ที่ตั้งของชุมชนอยูห่่างไกล (อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 55 กม.) ส่งผลต่อการคมนาคม 

ความไม่สะดวกในการเดินทาง  อีกทัง้ยังส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่ง ความล่าช้าในการขนส่งอกีด้วย  

 

4.4 ผลส าเร็จในด าเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา (น้ าพริก ปลาส้ม และปลายา่งรมควัน)
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ผลจากการสงัเคราะห์และวิเคราะหบ์รบิทของชุมชน การมีสว่นร่วมของชุมชน และความ
ต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนมีความต้องการทีจ่ะมีความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา  ได้แก่  
น้ าพริก  ปลาส้ม และปลาย่างรมควัน เนื่องจากมีวัตถุดิบ คือปลา อยู่แล้ว อีกทั้งยังมีความรู้เกี่ยวกับ
การท าน้ าพริก  ท าปลาส้ม และท าปลาย่างรมควันเป็นทุนอยู่แล้ว แต่อยากที่ได้รับการพัฒนาและ
ความรู้ในการท าน้ าพริกทีม่ีรสชาติอร่อย  หลากหลายสูตร รวมถึงความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นที่รู้จกัและเกิดการยอมรับจากลูกค้า ซึ่งผล
ของการดาเนินโครงการในกระบวนการต้นน้า คือการศึกษาบริบทของชุมชนจากการลงพื้นทีส่ ารวจ
และเกบ็ข้อมลูของชุมชน น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์รว่มกับชุมชนเพื่อก าหนดหรือร่วมกันพฒันา
ผลิตภัณฑ์ จากการลงความเห็นของคนในชุมชนด้วยกันเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.4  
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

 
ภาพที่ 4.4 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับต้นน้าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ 

 
กระบวนการกลางน้ า จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญนางสุมล  ดวงสัมฤทธ์ิ ประธาน

วิสาหกจิชุมชนบ้านสุขมงคล  ม.1 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
และผลจากการด าเนินงานคือ 

1. ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความรู้ในการท าน้ าพริก ทั้ง 8 ชนิด , ปลาย่างรมควัน และ ปลาส้ม 

2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 

3. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑแ์ละการส่งเสริมการตลาด 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

  

  
ภาพท่ี 4.5 ผลจากกิจกรรมกลางน้ า 

 
และผลที่ได้จากกระบวนการปลายน้ าคือ เกิดผลผลิตจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา 

ได้แก่ น้ าพริก 8 ชนิด  ปลาส้ม และปลาย่างรมควัน รวมถึงการน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายและมี
รายได้ที่เพิม่ขึ้นของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์  
ดังแสดงภาพที่ 4.6 
 

 
ภาพท่ี 4.6 ผลิตภัณฑ์ปลาย่างรมควัน 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

 
ภาพท่ี 4.7 ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 

 
ภาพท่ี 4.8 ผลิตภัณฑ์น้ าพริก 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

4.5 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา 
ตาราง 4.1 ต้นทุนและรายได้ต่อครัวเรือน  ในการขายน้ าพรกิ (ชนิดกระปกุละ 50 บาท) 

รายการ จ านวน ต้นทุน (บาท) 

พริกเม็ดใหญ ่ 1 กิโลกรมั 100 
พริกเม็ดเล็ก 3 ขีด 30 
กระเทียม 1 กิโลกรมั 60 
หอมแดง 1 กิโลกรมั 40 
น้ าตาลปี๊บ 1 กิโลกรมั 40 

มะขามเปียก 1 กิโลกรมั 50 
กระป ิ 1 กระปุก 15 
ไข่เค็ม 40 ฟอง 240 

น้ ามันพืช 1 ขวด 35 
ซอสปรงุรส ½ ขวด 20 

ค่าแก๊ส  50 
ค่าถ่ัวลิสง 1 กิโลกรมั 50 
ค่าแรง 1 คน 300 

ค่าโสหุ้ย  100 
ค่าบรรจุภัณฑ์ (ขวดแก้ว) 55 ขวด * 13 บาท 715 

สติก๊เกอร ์ 22 ดวง * 2 บาท 44 
รวมต้นทุน  1,889 

ขายขวดละ 50 บาท (น้ าพริก 200กรัม) 55 2,750 
รายได/้ก าไร ต่อครั้งในการขาย 816 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ตาราง 4.2 ต้นทุนและรายได้ต่อครัวเรือน  ในการขายน้ าพรกิ (ชนิดกระปกุละ 15 บาท) 

รายการ จ านวน ต้นทุน (บาท) 

ไข่เค็ม 40 ฟอง 240 
น้ ามันพืช 1 ขวด 35 

ซอสปรงุรส ½ ขวด 20 
ค่าแก๊ส  50 

ค่าถ่ัวลิสง 1 กิโลกรมั 50 
ค่าแรง 1 คน 300 

ค่าโสหุ้ย  100 
**ค่าบรรจุภัณฑ์ (กระปุกพลาสติก) 110 กระปุก * 2 บาท 220 

สติกเกอร ์ 110 ดวง * 1 บาท 110 
รวมต้นทุน  1,460 

ขายกระปกุละ 20 บาท (น้ าพริก100กรมั) 110 2,200 
รายได/้ก าไร ต่อครั้งในการขาย 740 

 
เปรียบเทียบรายได้จากการขายปลาสด กับการขายน้ าพรกิ 

หากกลุ่มเป้าหมายหาปลาได้วันละ 10 กิโลกรัม  แล้วขายปลาสด กิโลกรัมละ 40 บาท จะมรีายได้วัน

ละ 400 บาท  ใน 1 เดือนจะออกหาปลาเฉลี่ยเดอืนละ 20 วัน  ใน 1 เดือนจะมีรายได้ประมาณ 

8,000 บาทต่อครัวเรือน  

ขายน้ าพริก ขายขวดละ 50 บาท(ปรมิาณน้ าพริก200กรัม) จ านวน 55 ขวด  รวมรายได้จากการขาย 
2,750 บาท/วัน หักต้นทุนวัตถุดิบ 1,889 บาท คงเหลอืก าไรต่อวัน 816 บาท   ใน 1 เดือน ขาย
น้ าพริก 15 วัน จะมีก าไรจากการขาย  816บาท *15วัน = 12,240 บาท  
ทั้งนี้มปีระมาณการว่า ในการผลิตแตล่ะครั้ง อาจมีของเหลือ/ของที่ขายไม่หมด ประมาณ 3 ขวด/วัน 
หรือคิดเป็น 45 ขวดต่อเดือน  (45ขวด*50บาท = 2,250 บาท) 
สรุป  ในแต่ละเดือน จะมีรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย คือ 12,240 – 2,250 = 9,990  บาท               

เพิ่มข้ึนจากการหาปลา  9,990 – 8,000 = 1,990 บาท  คิดเป็น 25% 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ขายน้ าพริก ขายกระปุกละ 20 บาท(ปริมาณน้ าพรกิ100กรมั) จ านวน 110 กระปุก  รวมรายได้จาก
การขาย 2,200 บาท/วัน หักต้นทุนวัตถุดิบ 1,460บาท คงเหลือก าไรต่อวัน 740 บาท   ใน 1 เดือน 
ขายน้ าพริก 15 วัน จะมีก าไรจากการขาย  740บาท *15วัน = 11,100 บาท  
ทั้งนี้มปีระมาณการว่า ในการผลิตแตล่ะครั้ง อาจมีของเหลือ/ของที่ขายไม่หมด ประมาณ 5กระปกุ/
วัน หรือคิดเป็น 75 กระปุกต่อเดือน  (75กระปกุ*20บาท = 1,500บาท) 
สรุป  ในแต่ละเดือน จะมีรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย คือ  = 9,600 บาท                                

เพิ่มข้ึนจากการหาปลา 9,600 – 8,000 = 1,600  บาท  คิดเป็น 20%        
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ตาราง 4.3 ต้นทุนและรายได้ต่อครัวเรือน  ในการขายปลาสม้ 

รายการ จ านวน ต้นทุน (บาท) 

ปลาตัวใหญ ่ 10 กิโลกรมั 400 
กระเทียม 1 กิโลกรมั 60 
ข้าวเหนียว ½ กิโลกรัม 20 
เกลอื 2 ห่อ 20 
ถุงสุญญากาศ ใบละ 4 บาท 20 ใบ 80 
สติกเกอร์ ดวงละ 2 บาท 20 ดวง 40 
ค่าแรง 1 วัน 300 
รวมต้นทุน  920 
ราคาจ าหน่ายแพคละ 60 บาท 20 แพค 1,200 

รายได/้ก าไร ต่อครั้ง 280 
 

เปรียบเทียบรายได้จากการขายปลาสด กับการท าปลาส้ม  

รายได้จากการขายปลาสด                                                                               

หากกลุ่มเป้าหมายหาปลาได้วันละ 10 กิโลกรัม  แล้วขายปลาสด กิโลกรัมละ 40 บาท จะมรีายได้วัน

ละ 400 บาท  ใน 1 เดือนจะออกหาปลาเฉลี่ยเดอืนละ 20 วัน  ใน 1 เดือนจะมีรายได้ประมาณ 

8,000 บาทต่อครัวเรือน 

รายได้จากการแปรรูปปลาส้ม                                                                                   

ท าปลาส้มขาย ครั้งละ 20 แพค ราคาแพคละ 60 บาท  จะมีรายได้จากการขายวันละ  1,200 บาท 

ใน 1 เดือน ขายปลาส้ม 20 วัน จะมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 24,000 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะ

เหลือก าไรต่อครั้งจากการขาย คือ 280 บาท ขายเดือนละ 20 วัน ดังนั้น จะมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนต่อเดือน  

เท่ากับ 5,600 บาท  ทั้งนี้มปีระมาณการว่า ในการผลิตแตล่ะครั้ง อาจมีของเหลือ/ของที่ขายไม่หมด 

ประมาณ 10% หรือประมาณ 2 แพค (60บาท * 2 = 120 บาท * 20วัน = 2,400 บาท)           

สรุป  ในแต่ละเดือน จะมีรายได้ทีเ่พิ่มข้ึนจากการขายปลาสม้ คือ 5,600 – 2,400 = 3,200 บาท     

คิดเป็น 40% ต่อเดือน 
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ตาราง 4.4 ต้นทุนและรายได้ต่อครัวเรือน  ในการขายปลาย่างรมควัน 

รายการ จ านวน ต้นทุน (บาท) 

ปลาตัวเล็ก 70 กิโลกรมั 1,750 
เกลอื 3 กิโลกรมั 45 
ค่าแรง 2 คน ๆ ละ 250 บาท 2 วัน 1,000 
ไม้เสียบ  30 
ถุง+สติก๊เกอร ์  130 
ถ่าน  60 
ค่าโสหุ้ย  100 
รวมต้นทุน  3,115 
ราคาจ าหน่ายไมล้ะ 25 บาท จ านวน 140 ไม้ 3,500 

รายได/้ก าไร ต่อสัปดาห ์ 385 
รายได/้ก าไร ต่อเดือน 1,540 

 

เปรียบเทียบรายได้จากการขายปลาสด กับการท าปลาย่างรมควัน  

หากกลุ่มเป้าหมายหาปลาได้สปัดาหล์ะ 70 กิโลกรัม  แล้วขายเป็นปลาสด กิโลกรัมละ 25 บาท จะมี

รายได้จากการขายปลาสดสัปดาหล์ะ 1,750 บาท * 4 สัปดาห์  = 7,000 บาท   ดังนั้น จะมีรายได้

จากขายปลาสด (ตัวเล็ก) ต่อเดอืนคือ 7,000 บาท ต่อครัวเรอืน 

รายได้จากการแปรรูปปลาย่างรมควัน                                                                                   

ท าปลาย่างรมควันขาย ครั้งละ(สัปดาห์ละ) 140 ไม้ ๆ ละ 25 บาท จะมีรายไดจ้ากการขายสัปดาห์ละ  

3,500 บาท ใน 1 เดือน ขายปลาย่างรมควัน 4 วัน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดคือ ต้องหา

ปลาได้จ านวนมาก เพื่อให้คุ้มกับต้นทุนในการย่าง) จะมรีายได้จากการขาย เท่ากับ 14,000 บาท หัก

ค่าใช้จ่ายแล้ว  จะมีรายได้ที่เพิม่ขึ้นต่อเดือน  เท่ากบั 1,540 บาท  คิดเป็น 22% ต่อเดือน 

หมายเหตุ  ไม่ต้องประมาณการ ในการผลิตแต่ละครั้ง อาจมีของเหลือ/ของที่ขายไม่หมด เน่ืองจากสินค้าสามารถ

เก็บไว้ได้ถึง 2 เดือน  อีกทั้งเป็นสินค้าที่ขายได้ง่าย                                      
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บทที่ 5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศกึษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพืน้ที่ 

(Action Learning) 
5.1 สรุปผลการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุม่ อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว ได้ต้ังเป้าหมายของโครงการไว้ 3 
ข้อ คือ1.เพื่อเสรมิสร้างความรูท้ักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาให้แกก่ลุม่เป้าหมาย 2.เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้กบักลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย  3.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบักลุ่มอาชีพ/ครัวเรือน
ที่เป็นเป้าหมาย  หลงัจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้ร่วม
แปรรปูผลิตภัณฑ์จากปลา  ประกอบด้วย น้ าพริก 8 ชนิด ปลาส้ม และปลาย่างรมควัน โดยมี
ประชาชนกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน บทสรปุการถอดบทเรียนและรวบรวม
ความรู้ คือกลุ่มเป้าหมายบ้านห้วยชัน มีความรู้ความเข้าใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา การคัดเลือก
วัตถุดิบ ข้ันตอนการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหเ้หมาะสมกับผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาด  ตลอดจนสามารถน าองค์ความรูม้าปรับใช้และสร้างอาชีพ  องค์ความรู้บทเรียนที่
ได้รับ (Lesson Learned) จากการลงพื้นที่และปฏิบัตงิาน ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
อาจารย ์นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง การร่วมกันลงมอืปฏิบัติท าให้เกิดความส าเร็จร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดข้ึน และปัจจัยแหง่ความส าเรจ็ (Key Success Factor: KSF) คือประชาชนมี 
ตั้งใจจริงในการเปิดรบัองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการท าน้ าพริก  ปลาส้ม และปลาย่างรมควัน  มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้รบัการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใหเ้ป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้า รวมถึงการมหีน่วยงานภาครัฐ อื่น ๆ เช่น หน่วยงานทีร่าบเชิงเขา เข้ามาให้ความรูเ้กี่ยวกบัการ
ท ากระชังปลาในครัวเรือน เพื่อให้ชาวบ้านทีป่ระกอบอาชีพการแปรรปูผลิตภัณฑ์จากปลา ไม่ว่าจะ
เป็นน้ าพริก  ปลาส้ม  หรอืปลาย่างรมควัน มีวัตถุดิบที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ 
 

5.2 บทเรียนท่ีได้รับและข้อเสนอแนะ  
1. ควรให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์

ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา  
2. ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ จนสามารถสร้าง

ความต้องการในตัวสินค้า ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 
3. จัดตั้งกลุ่มกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเข้มแข็งให้กับชุมชน  ก่อเกิด

อาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 
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4. สนับสนุนให้ความรู้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ เพื่อน ามา
ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ  

5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเข้ามาสนับสนุนในเรื่องความรู้ทางการเกษตร  ความรู้
การท ากระชังปลาในครัวเรือน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา 
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เอกสารอ้างอิง 
 
กรมพัฒนาชุมชน. 2562. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://ebmn 
.cdd.go.th (1 ธันวาคม 2561)  
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบส ารวจข้อมูลชมุชน (ครัวเรือน) 

แบบสมัภาษณ์เลขที่…………..  
ผู้สมัภาษณ์………………………..  

แบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 
บ้านห้วยชัน หมู่3  ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

เก็บข้อมูลวันที่………...….เดือน…………...…………….พ.ศ.2561 
ช่ือผู้ให้ข้อมลู…………………………………………………………………………………………………..………….......  
บ้านเลขที่…................ หมู่3  ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 
ค าช้ีแจง : ให้ใส่เครือ่งหมาย ใน ( ) หรือเตมิข้อความที่ตรงกบัความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากทีสุ่ด  
ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.1 เพศ ( ) 1. ชาย ( ) 2.หญิง  
1.2 อายุ………………..ป ี 
1.3 ศาสนา  
( ) 1. พุทธ ( ) 2.คริสต ์( ) 3. อิสลาม ( ) 4. อื่นๆ (ระบุ) ……………  
1.4 การศึกษา  
( ) 1. ไม่เคยเรียน ( ) 2. ประถมศกึษา  
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ( ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
( ) 5. ปวช. ( ) 6. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า / ปวส.  
( ) 7. ปริญญาตรี ( ) 8. สูงกว่าปริญญาตรี  
1.5 อาชีพ  
( ) 1. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ  
( ) 2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน  
( ) 3. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน  
( ) 4. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
( ) 5. เกษตรกรที่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  
( ) 6. เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  
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( ) 7. รับจ้างทั่วไป  
( ) 8. กรรมกร  
( ) 9. นักเรียน/นักศึกษา  
( ) 10. แม่บ้าน/พ่อบ้าน  
( ) 11. ว่างงาน/ไม่มีงานทา  
( ) 12. ขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์รบัจ้าง รถตู ้แท็กซี่)  
( ) อื่นๆ ระบ.ุ................................................................  
1.6 รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน (รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)  
( ) 1. ไม่มีรายได ้( ) 2. ต่ ากว่า 1,500 บาท  
( ) 3. 1,500 – 3,000 บาท ( ) 4. 3,001 – 5,000 บาท  
( ) 5. 5,001 – 10,000 บาท ( ) 6. 10,001 – 15,000 บาท  
( ) 7. 15,001 – 30,000 บาท ( ) 8. 30,001 – 50,000 บาท  
( ) 9. 50,001 – 100,000 บาท ( ) 10. มากกว่า 100,000 บาท  
1.7 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ใหส้ัมภาษณ์  
( ) 1. เป็นหัวหน้าครัวเรือน ( ) 2. คู่สมรสของครัวเรือน  
( ) 3. บุตร / บุตรเขย / บุตรสะใภ้ ของครัวเรอืน ( ) 4. บิดา / มารดา / ของหัวหน้าครัวเรือน  
( ) 5. ญาติ / พี่ / น้อง ของหัวหน้าครัวเรือน ( ) 6. อื่น ๆ (ระบุ)………………………………  
ตอนท่ี 2 : ข้อมูลท่ัวไปของครัวเรือน  
2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรอืน (ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) ทั้งหมด.....................คน โดยแบ่งเป็น  
เพศชาย.......................คน เพศหญิง .....................คน  
2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรอืนที่ทางาน/มีงานท า.................... คน  
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรอืนที่ไม่ได้ท างาน .................... คน จ าแนกเป็น  
1. เด็กเลก็ยังไมเ่ข้าเรียน ............. คน 2. เรียนหนังสือ ............. คน  
3. คนชรา ............. คน 4. พิการ ............. คน  
5. ตกงาน/ก าลังหางาน ............. คน 6. อื่นๆ ระบุ ............. คน  
2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า ทั้งหมด.....................คน  
2.5 อาชีพหลักของครัวเรอืน  
( ) 1. รับจ้างทั่วไป  
( ) 2. เกษตรกรรม (ปลกูพืช/เลี้ยงสัตว์)  
( ) 3. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน  
( ) 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง  
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( ) 5. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ  
( ) 6. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
( ) 7. อื่น ๆ ระบุ............................................................  
2.6 อาชีพรองของครัวเรือน  
( ) 1.ไม่มี  
( ) 2. ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน  
( ) 3. เกษตรกรรม(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)  
( ) 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง  
( ) 5. รับจ้างทั่วไป  
( ) 6. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
( ) 7. อื่น ๆ ระบุ............................................................  
2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันท้ังหมดประมาณ....................................บาท/เดือน  
( ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ( ) 2. ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดือน  
( ) 3. ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน ( ) 4. ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน  
( ) 5. ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน ( ) 6. ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท/เดือน  
( ) 7. ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน ( ) 8. มากกว่า 35,000 บาท/เดือน  
2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันท้ังหมดประมาณ....................................บาท/เดือน  
( ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ( ) 2. ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดอืน  
( ) 3. ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน ( ) 4. ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน  
( ) 5. ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน ( ) 6. ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท/เดือน  
( ) 7. ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน ( ) 8. มากกว่า 35,000 บาท/เดือน  
2.9 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของท่านเป็นอย่างไร  
( ) 1. รายได้กับรายจ่ายพอๆ กัน ( ) 2. รายได้มากกว่ารายจา่ยพอมีเงินเหลือเกบ็  
( ) 3. รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ( ) 4. อื่นๆ(ระบุ)……………………..........……  
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2.10 ในปัจจุบันครัวเรอืนของท่านมีการฝากเงินหรือออมทรพัย์หรือไม่ ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี  
รายละเอียดวิธีการออม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
1. ฝากธนาคาร/ สถาบันการเงิน เป็นเงิน ...................................บาท  
2. ฝากสหกรณ์ เป็นเงิน ...................................บาท  
3. ซื้อประกัน เป็นเงิน ...................................บาท  
4. เก็บไว้ในบ้าน เป็นเงิน ...................................บาท  
5. อื่นๆ ระบุ................................ เป็นเงิน ...................................บาท  
2.11 ในปัจจุบันครัวเรอืนของท่านมีการลงทุนหรือไม่ ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี  
รายละเอียดวิธีการลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)  
1. ซื้อที่ดิน เป็นเงิน ...................................บาท  
2. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้าน, ตึกแถว) เป็นเงิน ...................................บาท  
3. ซื้อทอง เป็นเงิน ...................................บาท  
4. ซื้อเครื่องประดับที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ เป็นเงิน ...................................บาท  
5. ซื้อทรัพยส์ินอื่น (นอกจาก 1-4) เป็นเงิน ...................................บาท  
6. ซื้อพันธบัตร/ หุ้นกู้ เป็นเงิน ...................................บาท  
7. ซื้อหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ เป็นเงิน ...................................บาท  
8. ซื้อสลากออมสิน เป็นเงิน ...................................บาท  
9. ซื้อหุ้นสหกรณ์ เป็นเงิน ...................................บาท  
10. ปล่อยกู้ เป็นเงิน ...................................บาท  
11. ลงทุนค้าขาย เป็นเงิน ...................................บาท  
12. ลงทุนด้านเกษตรกรรม เป็นเงิน ...................................บาท  
13. อื่นๆ ระบุ................................ เป็นเงิน ...................................บาท  
2.12 ก่อนรอบปีส ารวจครัวเรือนของท่านมเีงินเก็บสะสมหรอืไม่ ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. ม ี 
เป็นจ านวนเงิน ...................................... บาท ปัจจุบัน คงเหลือ ............................................... บาท  
วัตถุประสงค์การออม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
( ) 1.เพื่อการลงทุน ( ) 2.เพื่อการอปุโภคบรโิภค ( ) 3.เพื่อการศึกษาของบุตร  
( ) 4.เพื่อการรักษาพยาบาล ( ) 5.เพื่อการท าประกันชีวิต ( ) 6.เพื่อปล่อยกู้  
( ) 7.อื่นๆ  
2.13 ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนน้ีมานานเท่าใด  
( ) 1. อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาต้ังแต่ด้ังเดิม  
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โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

( ) 2. ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนน้ีมาแล้ว………………..ป ี 
2.14 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นหรือไม่  
( ) 1. คิดจะย้าย ( ) 2. ไม่คิดจะย้าย  
( ) 3. ไม่แน่ใจ เหตุผลประกอบ
................................................................................................................  
ตอนท่ี 3 : ข้อมูลด้านสังคม  
3.1 ครัวเรือนน้ี มีผูสู้งอายุ หรือไม่ (อายุ 60 ปีข้ึนไป)  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)  
3.2 ผู้สูงอายุไดร้ับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครือ่งนุ่งห่ม และ
ได้รับการดูแลเมื่อยามเจบ็ไข้ได้ป่วยการดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรอื
ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือไม่  
( ) 1. ได้รับทุกคน ( ) 2. ไม่ได้รับ.......................คน  
3.3 ครัวเรือนน้ี มีผูพ้ิการ หรือไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.6)  
3.4 ผู้พิการตามข้อ 3.3 มีบัตรประจาตัวคนพิการหรือไม่  
มีทุกคน  
( ) 1. มีทุกคน ( ) 2. ไม่มี.......................คน  
3.5 ผู้พิการได้รบัการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครือ่งนุ่งห่ม และ
ได้รับการดูแลเมื่อยามเจบ็ไข้ได้ป่วยการดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรอื
ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือไม่  
( ) 1. ได้รับทุกคน ( ) 2. ไม่ได้รับ.......................คน  
3.6 ครัวเรือนน้ี มีผูป้่วยโรคเรื้อรัง หรือไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.8)  
3.7 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รบัการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
และได้รับการดูแลเมือ่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมูบ่้าน
หรือชุมชน รวมทัง้ได้รบัสวัสดกิารชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่  
( ) 1. ได้รับทุกคน ( ) 2. ไม่ได้รับ.......................คน  
3.8 ในรอบปีทีผ่่านมา คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมทากจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของชุมชนหรือ
ท้องถ่ิน หรอืไม่  
( ) 1. มีส่วนร่วม ( ) 2. ไม่มีส่วนร่วม  
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ตอนท่ี 4 : ข้อมูลด้านการศึกษา  
4.1 ครัวเรือนน้ี มีเด็กอายุ 3 - 5 ป ีหรือไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.3)  
4.2 เด็กอายุ 3 - 5 ป ีได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอ้มก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เคลือ่นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่นเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบัน
ศาสนา อนุบาลชนบทโรงเรียนอนุบาล เป็นต้น หรือได้เข้ารว่มกิจกรรมเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อม
ของเด็กกอ่นวัยเรียน ทุกคนหรอืไม่  
( ) 1. ได้รับบรกิารทกุคน ( ) 2. ไม่ได้รับบรกิาร.............................. คน  
4.3 ครัวเรือนน้ี มีเด็กอายุ 6 - 14 ป ีหรือไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.8)  
4.4 เด็กอายุ 6 - 14 ป ีได้เข้าเรียน ช้ัน ป.1 - ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ป)ี ทุกคน หรือไม่  
( ) 1. ได้เรียนทุกคน ( ) 2. ไม่ได้เรียน...........คน  
4.5 เด็กที่ได้เรียนช้ัน ป.1 - ม.3 มีการออกกลางคัน หรอืไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.7)  
4.6 เด็กที่ออกกลางคันไปท าอะไร  
( ) 1. เรียนต่อ กศน/การศึกษาผู้ใหญ.่..........คน ( ) 2. ศึกษาเองทีบ่้าน(โฮมสคูล)..........................คน  
( ) 3. เรียนต่อต่างประเทศ...........................คน ( ) 4. ไม่ได้เรียนต่อแต่ท างาน........................... คน  
( ) 5. ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้ทางาน.............คน  
4.7 เด็กอายุ 6 - 14 ป ีมีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น การอ่านหนงัสอื การดขู่าวสาร 
สารคด ีการใช้อินเทอรเ์น็ตเพื่อหาความรู้ เป็นต้น โดยเฉลี่ยกี่ช่ัวโมงต่อสปัดาห์.............ช่ัวโมง/สปัดาห์  
4.8 ในรอบปีท่านมา ครัวเรือนน้ี มเีด็กจบช้ัน ม.3 หรอืไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.12)  
4.9 เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า ทุกคน หรือไม่  
( ) 1. ได้เรียนทุกคน ( ) 2. ไม่ได้เรียน...........คน  
4.10 เด็กที่ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่ามีการออกกลางคัน หรือไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.12)  
4.11 เด็กที่ออกกลางคัน ไปท าอะไร  
( ) 1. เรียนต่อ กศน/การศึกษาผู้ใหญ.่..........คน ( ) 2. ศึกษาเองทีบ่้าน(โฮมสคูล)....................คน  
( ) 3. เรียนต่อต่างประเทศ..................................คน ( ) 4. ไม่ได้เรียนต่อแต่ท างาน........................ คน  
( ) 5. ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้ทางาน.....................คน  
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4.12 เด็กอายุ 15 - 18 ป ีมีความสนใจในการหาความรูจ้ากสื่อต่างๆ เช่น การอ่านหนงัสือ การดู
ข่าวสาร สารคดี การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ เป็นต้น โดยเฉลี่ยกี่ช่ัวโมงตอ่สปัดาห์ (ระบ)ุ 
.............ช่ัวโมง/สัปดาห์  
4.13 ครัวเรือนน้ี มีคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ีที่ไม่ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือ
เทียบเท่า และ ยังไมม่ีงานท า หรือไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.17)  
4.14 คนในครัวเรือน ตามข้อ 4.13 ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ทุกคน หรือไม่  
( ) 1. ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน(ข้ามไปข้อ 4.17)  
( ) 2. ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ...................คน  
4.15 คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพตามขอ้ 4.14 แบ่งเป็น  
( ) 1. ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปีทีผ่่านมา...............คน  
( ) 2. ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ.............................คน  
4.16 คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ตามข้อ 18.2 มีความต้องการ  
ฝึกอบรมด้านอาชีพกี่คน (ระบุ).......................คน  
4.17 ครัวเรือนน้ี มีคนอายุ 15 - 59 ป ีหรือไม่  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5.1)  
4.18 คนอาย ุ15 - 59 ป ีสามารถ อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ทุกคนหรอืไม่  
( ) 1. ได้ทุกคน ( ) 2. ไม่ได้...................คน  
4.19 คนอาย ุ15 - 59 ป ีสามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ ทุกคนหรือไม่  
( ) 1. ได้ทุกคน ( ) 2. ไม่ได้...................คน  
ตอนท่ี 5 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
5.1 ครัวเรือนน้ี มีคนอายุ 15 - 59 ป ีหรือไม่(ไม่นับรวมผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ประกอบ
อาชีพ และคนพิการทีม่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้)  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5.4)  
5.2 คนอาย ุ15 - 59 ป ีมีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรอืไม่  
( ) 1. ทุกคน(ข้ามไปข้อ 5.4) ( ) 2. ไม่มีอาชีพและไม่มรีายได้..................คน  
( ) 3. ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้..................คน  
5.3 คนอาย ุ15 - 59 ป ีที่ไม่มีอาชีพ ตามข้อ 5.2 มีความสมัครใจทีจ่ะประกอบอาชีพ กี่คน 
(ระบุ).......................คน  
5.4 ครัวเรือนน้ี มีคนอายุ 60 ปีข้ึนไป หรือไม่ (ไม่นบัรวมคนพิการที่ไมส่ามารถช่วยตัวเองได้)  
( ) 1. มี.......................คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5.7)   
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5.5 คนอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม ่ 
( ) 1. ทุกคน(ข้ามไปข้อ 5.7)  
( ) 2. ไม่มีอาชีพและไม่มรีายได้..................คน  
( ) 3. ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้..................คน  
5.6 คนอาย ุ60 ปีข้ึนไป ที่ไม่มีอาชีพ ตามข้อ 5.5 มีความสมัครใจทีจ่ะประกอบอาชีพ กี่คน 
(ระบุ)....................คน5.7 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนน้ีมรีายได้จากข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ดังต่อไปนี ้หรอืไม่  
1. รายได้จากอาชีพหลักของทุกคนในครัวเรือน ปลีะ........................บาท  
2. รายได้จากอาชีพรอง/อาชีพเสรมิของทกุคนในครัวเรอืนปลีะ........................บาท  
3. รายได้อื่น ๆ ของทุกคนในครัวเรอืน (เช่น ลูกหลานส่งเงินให้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก บ านาญ/เบี้ย
ยังชีพเงินปันผลหุ้น/สหกรณ์ ฯลฯ ปลีะ.......................บาท  
4. รายได้ที่เกิดจากการท า/การปลกู การเลี้ยงสัตว์และการหาไว้กินเอง แล้วคิดค านวณเป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดปลีะ.......................บาท  
5. รวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรอืน (รายได้จากข้อ 1+2+3+4) ปีละ.........................บาท  
5.8 ครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยคนละ (ระบุ) ......................บาทต่อปี  
5.9 ในรอบปีทีผ่่านมาครัวเรือนมีรายจ่ายแต่ละด้านดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ค่าพันธ์ุพืช/สัตว์ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง/แรงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่า
เครื่องจักร ค่าน้าฯลฯ ปีละ.........................บาท  
2. รายจ่ายในการอปุโภคบริโภคที่จาเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร เสื้อผ้า ที่อยูอ่าศัย ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าน้า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายบุคคล (สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ)ปลีะ........บาท  
3. รายจ่ายในการอปุโภค บริโภคที่ไมจ่าเป็น ได้แก่ ค่าบันเทงิ หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า ยาดอง น้า
อัดลม ขนมกินเล่น และสินค้าเฟอืย ปีละ.........................บาท  
4. รายจ่ายในการช าระหนีส้ิน ปีละ.........................บาท  
5. รวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน (รายได้จากข้อ 1+2+3+4) ปีละ.........................บาท  
5.10 ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุนดังต่อไปนี้ หรือไม ่ตอบเฉพาะข้อทีกู่้เงินเท่านั้น  
(กรณีไม่กูเ้งินข้ามไป ข้อ 5.12)  
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
2) สหกรณ์  
( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
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( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
4) ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอสิลาม/ธนาคาร SME  
( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
5) ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ  
( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
6) สถาบันการเงินที่ให้การสนบัสนุนสินเช่ือภาคอุตสาหกรรม  
( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
7) ร้านค้า/พ่อค้า/แม่ค้า/นายทุน  
( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
8) เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน เงนิกระตุ้นเศรษฐกจิ ฯลฯ  
( ) 1. เข้าถึง ( ) 2. เข้าไม่ถึง  
9) อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................  
5.11 ครัวเรือนได้รับเงินกูอ้ย่างเพียงพอ หรือไม่  
( ) 1. เพียงพอ ( ) 2. ไม่เพียงพอ  
5.12 ครัวเรือนน้ี มีหนี ้ผ่านสถาบัน ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี.......................คน...............................บาท  
5.13 ครัวเรือนน้ี มีหน ีนอกระบบ ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. ม.ี......................คน...............................บาท  
ตอนท่ี 6 : ข้อมูลด้านสุขภาพ  
6.1 ครัวเรือนน้ี มีเด็กอายุไม่เกิน 1 ป ีหรือไม่  
( ) 1. มี.............คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.9)  
6.2 เด็กอายุไม่เกิน 1 ป ีมีน้าหนักแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกคน หรอืไม่  
( ) 1. ทุกคน ( ) 2. น้อยกว่า.............คน  
6.3 ครัวเรือนน้ี มีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่  
( ) 1. มี.............คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.4)  
6.4 เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันที่
ส ารวจ ทกุคน หรือไม่  
( ) 1. ทุกคน ( ) 2. ไม่ได้กิน..............คน  
6.5 ครัวเรือนน้ี มีเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปีหรือไม่  
( ) 1. มี.............คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.7)  
6.6 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ป ีได้กินนมแม่อย่างเดียวเปน็ระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน ทกุคน 
หรือไม่  
( ) 1. ทุกคน ( ) 2. ไม่ได้กิน..............คน  
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6.7 ครัวเรือนน้ี มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ป ีหรือไม่  
( ) 1. มี.............คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.9)  
6.8 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ีได้รับวัคซีนป้องกันโรค ครบทุกคน หรือไม่  
( ) 1. ทุกคน ( ) 2. ไม่ได้รับ..............คน 
6.9 ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบัตเิกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานครบทั้ง 4 เรือ่ง ดังต่อไปนี ้รายการ 

รายการ  
ใช่ ไม่ใช่ 

6.9.1 ถ้ากินอาหารบรรจุส าเรจ็ ต้องมเีครื่องหมาย อย. เช่นเกลือเสริม
ไอโอดีน น้าปลา น้ าส้มสายชู อาหารกระป๋องนม อาหารกลอ่ง เป็นต้น  

  

6.9.2 ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องทาให้สกุด้วยความร้อน    
6.9.3 ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือได้ท า การแช่ด้วยน้าผสมด่าง
ทับทิมหรือน้ ายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้ าสะอาดหลาย ๆ ครั้ง  

  

6.9.4 ก่อนกินอาหารต้องล้างมอืทุกครั้งและใช้ช้อนกลาง    
 
6.10 ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจบ็ป่วยเล็กน้อย หากไม่ได้ไปรับการรักษาที่สถานีอนามัย คลินิก 
หรือโรงพยาบาล แต่เลือกที่จะใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง ดังต่อไปนี ้
รายการ 

รายการ  
ใช่ ไม่ใช่ 

6.10.1 ใช้ยาสามัญประจ าบ้าน    
6.10.2 ไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านขายของช า    
6.10.3 ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรับปรงุข้ึนเฉพาะ
ส าหรับตน (ยกเว้นยาสามญัประจาบ้านแผนโบราณ)  

  

6.10.4 ไม่กินผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยแสดง
สรรพคุณเป็นยาเพื่อบ าบัด บรรเทา รักษาโรคซึ่งไม่ตรงกับทีแ่สดงในฉลาก  

  

6.11 จ านวนคนในครัวเรือนที่มปีระกันสุขภาพ/ สิทธิรักษาพยาบาลดงัต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
( ) 1. ประกันสุขภาพเอกชน  
( ) 2. สิทธิข้าราชการ  
( ) 3. สิทธิประกันสงัคม  
( ) 4. สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพ  
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( ) 5. อื่นๆ(ระบุ).................................  
6.12 ในรอบปีทีผ่่านมา จ านวนคนในครัวเรือนที่ใช้บริการสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  
( ) 1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล  
( ) 2. โรงพยาบาลของรัฐ  
( ) 3. โรงพยาบาลเอกชน  
( ) 4. คลินิก  
( ) 5. อื่นๆ (ระบ)ุ …………...................  
6.13 ครัวเรือนน้ี มีคนอายุตั้งแต่ 35 ป ีข้ึนไป หรือไม่  
( ) 1. มี.............คน ( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.16)  
6.14 ในรอบปีทีผ่่านมา คนอายุต้ังแต่ 35 ปีข้ึนไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ีทุกคน หรือไม่  
( ) 1. ได้รับการตรวจทุกคน (ข้ามไปข้อ 6.16) ( ) 2. ไม่ได้รบัการตรวจ.................................คน  
6.15 คนที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ีตามข้อ 6.14 ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสงู ทุกคน หรือไม่  
( ) 1. ได้รับการตรวจทุกคน ( ) 2. ไม่ได้รับการตรวจ.................................คน  
6.16 คนอายุต้ังแต ่6 ปีข้ึนไป ทุกคนในครัวเรือนน้ีได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 
30 นาที หรือ ได้ออกแรง/ออกก าลังติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที ข้ึนไปรวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 5 วัน หรือไม่  
( ) 1. ได้ออกก าลังกายหรอืได้ออกแรง/ออกก าลงัทุกคน  
( ) 2. ได้ออกก าลังกาย.......................คน  
( ) 3. ได้ออกแรง/ออกก าลงั........................คน  
( ) 4. ไม่ได้ออกก าลังกายหรอืไม่ได้ออกแรง/ไม่ได้ออกกาลงั.....................คน 
ตอนท่ี 7 : ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม  
7.1 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หรอืไม่ ( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.2 ครัวเรือนมบี้านที่มสีภาพคงทนถาวร หรือไม่ ( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.3 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน หรือไม่  
( ) 1. มีเพียงพอ ( ) 2. ไม่เพียงพอ  
7.4 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างนอ้ยคนละ 45 ลติรต่อวัน (ประมาณ 2 ปี๊บ) หรือไม่  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.5 สภาพในบ้านสะอาด ห้องนอนลมพัดผ่านสะดวก ไม่มีฝุน่ละอองและกลิ่นเหม็นอับช้ืน ที่หลับนอน  
ข้าวของเครื่องใช้สะอาด มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่รกรงุรงั  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
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7.6 มีที่ประกอบอาหารสะอาดเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี (เช่น 
สบูห่รือ น้ ายาล้างจาน) และมีการก าจัดไขมันก่อนล้าง  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.7 มีที่เก็บน้าสะอาดเพื่อการอปุโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.8 มีการก าจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะน าโรค ได้แก่ ยุงลาย หน ูแมลงวัน แมลงสาบ ไม่พบแหลง่
เพาะพันธ์ุ และทีห่ลบซอ่นอาศัยภายในบ้านหรอืบริเวณบ้าน  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.9 มีการจัดการขยะ ดังนี้  
(1) มีอุปกรณ์ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่ขยะ ( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
(2) มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท (1.ของเสียอันตราย 2.ขยะรีไซเคิล 3.เศษอาหาร 4.ขยะ
อื่นๆ)  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
(3) มีการก าจัดขยะ เช่น ส่งให้ อปท. ก าจัด หรอืการฝังหลุม ( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.10 มีร่องระบายน้ าอยู่ในสภาพดี ไม่มีแหลง่น้ าขังในบ้าน และไม่มีการปล่อยน้ าเสียลงแหลง่น้ า
สาธารณะ  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.11 มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มกีารระบายอากาศที่ดี ไม่มีการแตกร้าวที่หัวส้วม 
พื้นที่ ถังส้วม และฝาปิด และมีอปุกรณ์ท าความสะอาด  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.12 มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีทีเ่ป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่นๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบและ 
วางให้พ้นมือเด็ก  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.13 มีเสียงดงั อาจสงัเกตจากคนที่ยืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้วคนฝ่ายหนึง่ไม่ได้ยินว่าอีกฝ่ายพูด
อะไร หรอื ความรู้สึกของบุคคลว่ามเีสียงดังเกิดข้ึนจากสภาพปกติของพื้นที่นั้นๆ  
( ) 1. ไม่ถูกรบกวน ( ) 2. ถูกรบกวน  
7.14 มีความสั่นสะเทือน โดยจากความรู้สกึหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรอืภาชนะ สิ่งของต่างๆ ใน
ครัวเรือน  
( ) 1. ไม่ถูกรบกวน ( ) 2. ถูกรบกวน  
7.15 มีฝุ่นละออง (1) ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปลา่ (2) ฝุ่นขนาดเล็กสังเกตจากการสะสม
ของฝุ่นบนพื้นผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบา้น  
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( ) 1. ไม่ถูกรบกวน ( ) 2. ถูกรบกวน  
7.16 มีกลิ่นเหม็นทีรู่้สกึไม่สบาย (โดยสอบถามจากความรูส้กึสัมผัสของบุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป) เช่น 
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ทาใหเ้กิดความวิตกกังวลรูส้ึกอึดอัด เครียด เป็นต้น  
( ) 1. ไม่ถูกรบกวน ( ) 2. ถูกรบกวน  
7.17 มีน้ าเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีทีผ่ิดไปจากธรรมชาติ ไม่ถูกรบกวน  
( ) 1. ไม่ถูกรบกวน ( ) 2. ถูกรบกวน  
7.18 มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระปอ๋งสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ)โดยการมองเห็นหรือ
สังเกต เช่น ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะกลิ่นเหมน็จากขยะ ของเสียอันตรายไม่มีการแยก
ทิ้งอย่างถูกตอ้ง  
( ) 1. ไม่ถูกรบกวน ( ) 2. ถูกรบกวน  
7.19 ครัวเรือนต้ังอยู่ใกล้แหล่งใด  
( ) 1. แหล่งอุตสาหกรรม ( ) 2. แหล่งเกษตรกรรม ( ) 3. อื่น(ระบุ).......................  
7.20 ครัวเรือนมีการป้องกันอบุัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี หรือไม่  
1) มีการปอ้งกันอบุัติภัยเมือ่ขับข่ียานพาหนะ ( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
2) มีการปอ้งกันอบุัติภัยเมือ่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ( ) 1. ม ี( ) 2. ไม่มี  
3) มีการปอ้งกันอันตรายหรืออบุัติเหตุจากการประกอบอาชีพเช่น ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้
สารเคมีการใช้อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(การสวมแว่นตาหน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุง
มือยาง ฯลฯ)  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
4) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมอืกับภัยธรรมชาติ ( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.21 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม่ประสบภัย (ข้ามไปข้อ 7.23)  
( ) 1. ประสบภัย ( ) 2.ไม่ประสบภัย  
7.22 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ด้านใดบ้าง ระบุได้มากกว่า 1 ด้าน  
( ) 1. อุทกภัย ( ) 2. วาตภัย ( ) 3. อัคคีภัย 
( ) 4. ดินโคลนถล่ม ( ) 5.แผ่นดินไหว ( ) 6. อื่นๆ.ระบุ......................  
7.23 ในรอบปีทีผ่่านมา มีคนในครัวเรือนที่ไดร้ับ ความเจบ็ปว่ย  
จากการท างาน จนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน หรือไม่  
( ) 1. มี................คน ( ) 2. ไม่มี  
7.24 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนน้ี มีคนถูกฆ่าตาย หรือไม่  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  



54 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

7.25 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนน้ี มีคนถูกท าร้ายร่างกาย กระท าอนาจารข่มขืน กระท าช าเรา 
หรือไม่  
( ) ม ี( ) 2. ไม่มี  
7.26 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนน้ี มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลกัทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ปล้นทรพัย์ 
หลอกลวงให้เสียทรัพย์หรือไม่ ( ) 1. มีมลูค่าทรัพยส์ินทีเ่สียไป..............................บาท  
( ) 2. ไม่มี  
7.27 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนน้ี ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย หรอืไม่  
( ) 1. ถูกบุกรุก ( ) 2. ไม่ถูกบุกรุก  
7.28 ในรอบปีทีผ่่านมา ครัวเรือนน้ี มีอาชญากรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง หรือไม่  
( ) 1. มี ( ) 2. ไม่มี  
7.29 ทุกคนในครัวเรือนน้ี ดื่มสรุา หรือไม่  
( ) 1. ไม่ดื่มสุราทกุคน  
( ) 2. ดื่มสุรา ต่ ากว่า 15 ปี.............คน 15-19 ป ี..................คน 20 ปีข้ึนไป ...............คน  
7.30 ทุกคนในครัวเรือนน้ี สบูบหุรี่ หรือไม่ (ยาสูบ ยาเส้น หรือยามวน)  
( ) 1. ไม่สูบบหุรีทุ่กคน ( ) 2. สูบบหุรี.่..................คน 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ภาคผนวก ข 
สูตรน้ าพริก 

น้ าพริกเผาไข่เค็มปลายา่ง /น้ าพริกเผาไข่เค็ม 

ส่วนผสม 
1. พริกช้ีฟ้าแดงแหง้  เม็ดใหญ ่    1 กิโลกรมั 

2. พริกขี้หนูแห้ง เม็ดเล็ก     3 ขีด 

3. กระเทียม ปอกเปลือก และซอยหยาบ    1 กิโลกรมั 

4. หอมแดง ปอกเปลอืก และซอยหยาบ   1 กิโลกรมั 

5. น้ าตาลปี๊บ       1กิโลครึง่  - 2 กิโลกรัม 

6. มะขามเปียก แกะเม็ด     1 กิโลกรมั 

7. เกลอืป่นเล็กนอ้ย 

8. กะป ิ       ครึ่งกระปกุเล็ก 

9. ไข่เค็ม        40 ฟอง 

10. ปลาย่าง       3 ขีด 

11. น้ ามันพืช       1 ขวดใหญ่ 

12. ซอสปรงุรส ฝาเขียว     ครึ่งขวด 

13. รสดี (แล้วแต่ชอบ)  

การเตรียมวัตถุดิบ 
1. น าพริกช้ีฟ้าแดงเม็ดใหญ่ แกะเม็ดออก และพริกขีห้นูแห้งมาล้างน้ าใหส้ะอาด ผึง่แดดให้

สะเด็ดน้ า น าไปค่ัวเลก็น้อย ประมาณ 5-10 นาที โดยใช้ไฟแรงปานกลาง 

2. ปอกเปลอืกกระเทียม และหอมแดง ล้างให้สะอาด พร้อมหัน่หยาบเตรียมใส่ถ้วยไว้ แล้ว

น าไปค่ัวให้หอม หรือบางครัง้อาจใช้วิธีการอบ เพื่อไม่ให้หอมแดงและกระเทียมสีคล้ าเกินไป ใช้เวลา

ประมาณ 5 นาที โดยใช้ไฟอ่อน 

3. น ามะขามเปียกเอาเม็ดออก เทลงหม้อ ใส่น้ าประมาณ 4-5 ลิตร แล้วน าไปต้ม หลังจาก

นั้นแยกเอากากออกเตรียมใส่ถ้วยไว้ 

4. กะปิ ทอดใหห้อม แล้วพักไว้ให้เย็น  

5. ค่ัวถ่ัวลิสงใหสุ้ก แล้วกะเทาะเปลือกออกใหส้ะอาด 

6. ไข่เค็ม ยีให้หยาบๆ  
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

 
ขั้นตอนการท า 

1. น าพริกช้ีฟ้า และพริกขี้หนทูี่คั่วสุกแล้ว ใส่เครื่องปั่น ปั่นให้ละเอียด 

2. น ากระเทียม + หอมแดงที่คั่วแล้ว ใส่เครื่องปั่น ปั่นให้ละเอียด 

3. น าถ่ัวลิสงที่คั่วแล้ว ปั่นใหล้ะเอียด 

4. น ากระทะตัง้ไฟ ใส่น้ ามันลงไปประมาณ 1 ขวด น าข้อ 1 + 2 + 3 ใส่ลงในกระทะ 

ตามด้วยกะปิผัดให้หอม  

5. พอเริม่หอมใหป้รงุรส ผัดต่ออกีประมาณ 5 นาทีแล้วยกลง 

6. พักไว้ในกะละมงัใหเ้ย็น  เพื่อรอบรรจุใส่ขวด   
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

น้ าพริกนรกปลายา่ง 
ส่วนผสม 

หอมแดง ครึ่งกิโลกรัม 
กระเทียม ครึ่งกิโลกรัม 
กระเทียมเจียวกรอบ 1 กิโลกรมั 
พริกแหง้ (พริกเล็ก 2 ขีด พริกใหญ่ 3ขีด)  รวมครึ่งกิโลกรมั 
กะป ิ 1 ช้อนโต๊ะ 
น้ าตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ 
น้ าปลา น้ ามะนาว 
ปลาแหง้ 

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
1. น าหอมแดงปลอกเปลอืก ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง ซอยช้ินเล็กแล้วน าไปทอดใหเ้หลือ 

2. น ากระเทียมปลอกเปลือก ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง ซอยช้ินเล็กแล้วน าไปทอดใหเ้หลือ 

3. พริกแหง้เด็ดค่ัวออก น าไปผึ่งแดดแล้วน าไปค่ัว พักใหเ้ย็นแลว้น าไปบดหยาบ 

4. น ากะปิไปย่างไฟอ่อนใหห้อม แล้วพกัไว้ให้เย็น 

ขั้นตอนการปรุง 
1. น ากระทะตัง้ไฟอ่อน ใส่น้ าเปล่า  ตามด้วยกะปิ   น้ าตาลปี๊บ  น้ าปลา  และเกลอืเล็กน้อย 

เค่ียวให้เหนียวแล้วปิดไฟ  

2. กระเทียมเจียว พริกป่น ลงไปคลุก 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

น้ าพริกตาแดง 
ส่วนผสม 

หอมแดง 1 กิโลกรมั 
กระเทียม 1 กิโลกรมั 
พริกแหง้เม็ดเล็ก 3 ขีด 
พริกแหง้เม็ดใหญ ่ 3 ขีด 
น้ าปลาร้า 1 ขวด 
ปลาแหง้ 1 ขีด 
รสดี และ น้ าปลา (ปรุงรสตามชอบ) 
5มะขามเปียก (ถ้าใช้มะขาม 1/2กิโลกรัม จะใช้น้ า 1.5 ลิตร น าไปต้มให้มะขามเปื่อย แล้ว

น ามากรอง จึงจะน ามาใช้) 
 ขั้นตอนการเตรียม 

1. น าหอมแดงปลอกเปลอืก ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง แล้วน าไปย่างใหห้อม พักไว้ใหเ้ย็น แล้ว

น าไปต า หรือปั่น แต่ไม่ต้องละเอียดมาก 

2. น ากระเทียมปลอกเปลือก ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง แล้วน าไปย่างใหห้อม พักไว้ใหเ้ย็นแล้ว

น าไปต า หรือปั่น แต่ไม่ต้องละเอียดมาก 

3. พริแหง้เด็ดค่ัวออก น าไปผึง่แดดแล้วน าไปค่ัว พักให้เย็นแล้วน าไปบดหยาบ  

4. น ากะปิไปย่างไฟอ่อนใหห้อม แล้วพกัไว้ให้เย็น 

5. ปลาย่างที่ น าไปอบหรือย่างอีกครั้งใหก้รอบและหอม น ามาต าให้ละเอียด  (จะใช้วิธีการปั่น

หรือต าก็ได้) 

วิธีท า 
1. น ากระทะตัง้ไฟ เติมน้ าสะอาดลงไป 2 ถ้วย ใส่น้ าปลาร้า  ตั้งไฟให้เดือด หลังจากเดือดแล้ว

ปิดแก๊ส  

2. น าหอมแดง  กระเทียม  พริกป่น  ปลาย่าง  ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรุงรส ด้วย น้ าปลา  

ผงปรุงรส  น้ ามะขามเปียก  
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

ปลาร้าทรงเคร่ือง 
ส่วนผสม 

1. ปลาร้าสับ 7 กิโลกรัม 

2. ตะไคร้ซอย น าไปตากแลว้ค่ัวให้หอม 1 กิโลกรัม 

3. พริกป่น 1.5 กิโลกรัม 

4. หอมแดงค่ัว 1 กิโลกรัม 

5. กระเทียมคั่ว 1 กิโลกรัม 

6. ผงชูรส 3 ขีด 

7. น้ าตาลทราย ครึ่งกิโลกรัม 

8. น้ ามะขามเปยีก ครึ่งกิโลกรัม 

วธิีท า 
1. น าตะไคร้ค่ัวให้หอม 

2. หอมแดงและกระเทยีมน าไปยา่ง แลว้น ามาโขลก 

3. น้ ามะขามเปยีกต้มใส่เกลือ 1 ขีด ผสมน้ า 1 ลิตร 

4. น าทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วชมิรส 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

การท าปลาส้ม 

ปลาส้ม (Plaa Som) เป็นผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจืดที่น ามาหมักทั้งตัวหรือเอาเฉพาะเนื้อร่วมกบัข้าวนึ่ง
สุก และกระเทียม จนไดผ้ลิตภัณฑป์ลาส้มทีม่ีรสเปรี้ยว เนื้อปลานุ่ม มกีลิ่นหอม นิยมรับประทานกัน
ในทุกภาค 

การผลิตปลาส้ม เป็นการถนอมอาหารจากภูมปิัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยมีถิ่นผลิต
ดั้งเดิมในภาคอีสานของไทย ซึ่งปัจจุบันแพร่กระจายท าในทกุภาค และต่างมีสูตรที่แตกต่างกัน ทั้งการ
เลือกใช้ชนิดปลา และส่วนผสม จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ปลาสม้หลายแบบในแตล่ะท้องถ่ิน โดยปลาที่
นิยมใช้ท าปลาส้ม ได้แก ่
– ปลาตะเพียน (นิยมมากที่สุด) 
– ปลานวลจันทร ์
– ปลาย่ีสก 
– ปลาเทโพ 
– ปลาสร้อย 
– ปลากราย 
– ปลาจีน 
– ฯลฯ 

ทั้งนี้ ฤดูการผลิต และจ าหน่ายปลาส้มที่ออกสู่ตลาดมากจะอยู่ในช่วงต้นฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว 
เพราะเป็นช่วงทีจ่ับปลาได้มาก อุณหภูมิในการท าปลาสม้พอเหมาะ ส่วนในฤดูร้อนจะควบคุมคุณภาพ
ได้ยาก ปลาส้มมักมรีสเปรี้ยวมาก และเสียเร็ว 

ประเภทปลาส้ม 
1. ปลาสม้ตัว หมายถึง ปลาส้มที่ได้จากการน าปลาทัง้ตัวมาขอดเกล็ด และควักไส้ โดยไม่มีการตัดหรอื
สับเป็นช้ิน 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

            
                                 ปลาส้มตัว 
2. ปลาสม้แผ่น หมายถึง ปลาส้มที่แลเ่นื้อปลาออกจากจากกระดูกให้เป็นแผ่นๆ และอาจเฉือนแผ่น
ปลาเป็นรอ่งตามยาว ( โดยปกตจิะได้ 2-4 แผ่น/ตัวปลาตะเพียน) 

 
ปลาส้มแผ่น 

3. ปลาสม้สบั/ปลาสม้ช้ิน หมายถึง ปลาสม้ที่แลเ่นื้อปลาออกจากจากกระดูกใหเ้ป็นแผ่นๆ ก่อนหั่น
หรือสับเป็นช้ินขนาดใหญ่ (ขนาดเล็กกว่าปลาส้มแผ่น ท าใหป้ลา 1 ตัว จะได้จ านวนหลายช้ิน) 
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รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 

 
                                   ปลาส้มสับ 
4. ปลาสม้ฟัก/ปลาส้มบด หมายถึง ปลาสม้ที่ใช้เฉพาะเนื้อปลา โดยน าเนื้อปลามาบดหรือใช้การสับให้
มีช้ินขนาดเล็กหรือละเอียด 

ปลาส้มฟัก 
5. ปลาสม้เส้น หมายถึง ปลาส้มที่ใช้เนื้อปลาหลังจากแยกเนือ้ออกจากกระดูก ก่อนหั่นเนื้อเป็นช้ินที่มี
ลักษณะเรียวยาว (เป็นปลาสม้ที่ไม่นิยมท ากันนัก) 

ทั้งนี้ ปัจจุบันนิยมรบัประทานมากในปจัจบุัน คือ ปลาสม้ไรก้้าง ซึ่งอาจเป็นปลาสม้แผ่น ปลาสม้ช้ิน
หรือปลาส้มชนิดอื่นๆ โดยหลกัส าคัญ คือ การเลาะเอาก้างขนาดใหญ่ออก และคีบดึงก้างขนาดเล็ก
ออกใหห้มด (อาจใช้สารย่อยสลายก้าง) 

วัตถุดิบท าปลาส้ม 
1. ปลา 
ปลาที่ใช้ท าปลาส้มจะเป็นปลาน้ าจืด (ปลาทะเลก็ท าได้เช่นกนั) โดยอาจเป็นปลามเีกล็ดหรอืไม่มเีกล็ด
ก็ได้ แต่ทั่วไปนิยมใช้ปลาที่ล าตัวแบนหรอืค่อยข้างแบน ใหเ้นื้อมาก เนื้อติดมันเป็นบางส่วน เนื้อปลา
เหนียว ไม่ยุ่ยง่าย และมสีีขาวอมชมพู ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลาเทโพ ปลาย่ีสก และ
ปลากราย เป็นต้น 
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2. เกลือ 
เกลอื อาจใช้เป็นเกลือสมุทรหรือเกลอืสินเธาว์ (เกลือเหมือง) แต่ปัจจุบัน นิยมใช้เกลือสินเธาว์มาก
ที่สุด เพราะหาได้ง่าย และราคาถูก เกลือที่ใช้ท าหน้าที่ยบัยั้งการเตบิโตของจุลินทรียท์ี่ท าใหเ้กิดการ
เน่า แต่ไม่มีผลตอ่จลุินทรีย์ที่ทนเค็มได้ดี โดยเฉพาะจลุินทรียป์ระเภทผลิตกรด นอกจากนั้น ยังท า
หน้าที่รกัษาเนื้อสัมผัส และเพิ่มรสเค็มให้แก่เนื้อปลา 

3. ข้าวเหนียวนึ่ง และน้ าซาวข้าว 
ข้าวเหนียวนึ่ง และน้ าซาวข้าว ถือเป็นแหล่งแปง้หรือแหลง่อาหารทีส่ าคัญของจลุินทรียป์ระเภทผลิต
กรด หากไม่ใส่จะท าใหเ้กิดความเปรี้ยวน้อยหรือเนื้อปลาจะไม่มีรสเปรี้ยวเลย เพราะจลุินทรีย์ประเภท
ผลิตกรดจะมีน้อยตามมา นอกจากนั้น ข้าวเหนียวนึ่ง และน้ าซาวข้าวยังท าหน้าที่ช่วยดับกลิ่นคาวปลา
ร่วมด้วย 

เมื่อจุลินทรีย์ย่อยแป้ง และผลิตกรดออกมา แล้วซมึผ่านเข้าสู่เนื้อปลาจะท าให้เนื้อปลามีรสเปรี้ยว ยิ่ง
หมักไว้นานความเปรี้ยวจะเพิ่มข้ึนเรื่อย และจะหยุดเปรี้ยวจนกว่าจุลินทรีย์ย่อยแปง้จนหมด ดังนั้น 
ความเปรี้ยว และระยะเวลาที่ท าให้เนือ้ปลาเปรี้ยวจะข้ึนอยูก่ับปริมาณข้าวนึ่งที่ใส่ และระยะการหมกั
ทิ้งไว้ 

4. กระเทยีม 
กระเทียม เป็นวัตถุดิบที่ท าให้หน้าที่ยบัยั้งจุลินทรียท์ี่ท าใหเ้กดิการเน่า แต่ไม่มผีลต่อจุลินทรียผ์ลิตกรด 
ท าให้จลุินทรีย์ผลิตกรดเติบโตได้รวดเร็ว นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่ช่วยปรบัปรุงเนื้อสมัผสั ช่วยเพิ่ม
กลิ่นหอม ดับกลิ่นคาวปลา และเพิม่รสเผ็ดเวลารับประทาน 

5. ส่วนผสมอื่นๆ เช่น น้ าตาล และเครื่องปรุงรสต่างๆ จะท าหน้าที่ปรับปรงุรสชาติ และปรับปรงุเนื้อ
สัมผัสของเนื้อปลาได้ดียิ่งขึ้น 

วิธีท าปลาส้ม 
วัตถุดิบ 
1. เนื้อปลาหรอืตัวปลา 10-20 กิโลกรมั 
2. กระเทยีมสบั 1 กิโลกรัม 
3. ข้าวเหนียวนึ่ง 1 กิโลกรัม 
4. น้ าซาวข้าว 0.5 ลิตร (อาจไม่ใช้ก็ได้) 
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5. เกลือ 300 กรัม (ประมาณ 1 ก ามือ) 
6. น้ าตาล 5-10 ช้อน 
7. ผงชูรส 2-3 ช้อน 

ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
1. ขอดเกล็ด และควักไส้ ก่อนล้างท าความสะอาด 1-2 น้ า 
– ปลาสม้ตัว หลังจากขอดเกล็ด ควักไส้ และล้างท าความสะอาด อาจตัดหัวออกหรือไม่ตอ้งตัดหัวก็ได้ 
– ปลาสม้แผ่น ให้แล่เอาเนื้อปลาออกจากกระดูกเป็นแผ่นๆ จากนั้นเลาะเอาก้างขนาดใหญ่ออก 
หรือไม่ต้องเลาะเอาก้างขนาดใหญ่ออกก็ได้ 
– ปลาสม้ช้ิน/ปลาส้มสับ ให้น าแผ่นปลาทีเ่ลาะออกจากก้างมาสับเป็นช้ินๆขนาดใหญ่ แต่ขนาดเล็ก
กว่าปลาสม้แผ่น ซึง่อาจเลาะเอาก้างขนาดใหญอ่อกหรือไมเ่อาออกก็ได้ 
– ปลาสม้ฟัก/ปลาส้มบด หมายถึง หลังแล่เนื้อปลา ใหเ้ลาะเอาก้างขนาดใหญ่ออก ก่อนสับหรือบด
เนื้อปลาใหล้ะเอียดหรือเป็นช้ินเลก็ๆ 
– ปลาสม้เส้น หมายถึง หลังแล่เนือ้ปลาออกเป็นแผ่น ให้เลาะเอาก้างขนาดใหญ่ออก ก่อนสบัเป็นช้ิน
เรียวยาวหรอืเฉือนเป็นเส้นๆ 
2. น ากระเทียมมาปอกเปลือก ต าโขลกหรอืบดใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆ 
3. น าข้าวเหนียวมานึ่งให้สกุ 

ข้ันตอนการผสมวัตถุดิบ 
1. น าเนื้อปลาหรอืตัวปลามาคลุกผสมกับวัตถุดิบที่เตรียมไว้ในชามขนาดใหญ่ ได้แก่ กระเทียม ข้าว
เหนียวนึ่งหรือน้ าซาวข้าว เกลือ และน้ าตาล โดยการคลุกพรอ้มกับขย าด้วยมือ นาน 10-20 นาที 
2. น าปลาที่คลกุกับส่วนผสมแล้วใส่กระปกุ ก่อนปิดฝาใหส้นทิ หรือ บรรจุใส่ถุงพลาสติก 
3. ส าหรบัปลาสม้สบั นิยมปั้นเป็นกอ้น ก่อนน ามาหอ่ด้วยใบตอง หรือ ใส่ถุงพลาสติก ก่อนใช้ท่อนไม้
กลมรีดใหเ้ป็นแผ่น แล้วรัดด้วยหนังยาง 
4. น าภาชนะหมักปลาส้มตัง้ทิ้งไว้ในร่ม นาน 3-4 วัน ก็พร้อมรับประทาน ทั้งนี้ หากเป็นฤดรู้อนจะ
เป็นปลาส้มได้เร็ว ประมาณ 2-3 วัน แต่หากเป็นฤดูหนาวอาจนานถึง 5-7 วัน 

ทั้งนี้ การรับประทานปลาสม้ แนะน าให้ปรุงสุกก่อน เช่น การปิ้งย่างโดยตรงหรือห่อใบตองปิง้ หรือ
น ามาทอดก็อร่อยไม่แพ้กัน แต่บางท้องที่นิยมรับประทานดิบ โดยเฉพาะชาวอีสาน ซึ่งเสี่ยงต่อการติด
โรคพยาธิใบไม้ในตับหรือพยาธิอื่นๆ 
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การเก็บรักษาปลาส้ม 
ปลาส้มทีห่มักจนได้รสเปรี้ยวเหมาะแก่การรับประทานแล้ว หากเกบ็ไว้ในอุณหภูมิหอ้งหรือวางไว้ในตู้
กับข้าวจะเก็บได้นาน 1-3 วัน ข้ึนอยู่กับความร้อนของอากาศ หลังจากนั้น จะเปรี้ยวมาก ไม่เหมาะ
รับประทาน แต่หากเกบ็ไว้ในตู้เย็นประมาณ 8-10 ºC จะเก็บได้นาน 3-4 สัปดาห์ หากเกบ็ในช่องแช่
แข็งจะเก็บได้นานประมาณ 3 เดือน 

ลักษณะปลาส้มท่ีมีคุณภาพ 
1. ใช้ชนิดปลาตามที่ระบ ุ
2. สีเนื้อปลาต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเนือ้ปลา เช่น ปลาตะเพียนมเีนื้อสีขาวอมชมพูหรือแดงอม
ชมพูปะปนกัน เนื้อปลาไม่มสีีคล้ าหรอืมสีีอื่นนอกเหนือจากสธีรรมชาติของเนื้อปลา 
3. มีกลิ่นเปรี้ยวจากการหมกัเนื้อปลา มกีลิ่นกระเทียม (หากใส่) ไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นเหม็นบูด กลิ่น
เหม็นอับหรือกลิ่นหืน 
4. มีรสเปรี้ยวตามธรรมชาติ ต้องไม่เปรี้ยวมาก จนรับประทานไม่ได้ 
5. ลักษณะเนื้อปลาส้มคงสภาพเป็นตัว เป็นแผ่น เป็นช้ิน เปน็เส้น หรือเป็นก้อนตามประเภทปลาส้ม 
เนื้อปลาไม่เปื่อยยุ่ย 
6. ไม่พบสิ่งแปลกปลอม เช่น เส้นผม มูลสัตว์หรอืแมลง ดิน กรวด และทราย เป็นต้น 
7. ไม่ควรใช้วัตถุกันเสีย 
8. มีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.0-6.0 
9. จุลินทรีย ์
– ไม่พบเช้ือ Salmonella (ตัวอย่าง 25 กรัม) 
– ไม่พบเช้ือ Clostridium (ตัวอย่าง 0.1 กรัม) 
– พบเช้ือ Escherichia coli น้อยกว่า 10 MPN (ตัวอย่าง 1 กรัม) 
– ไม่พบเช้ือรา 
– ไม่มีไข่พยาธิ 

ลักษณะปลาส้มท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
1. น้ าหมักปลาสม้มสีีคล้ า และขุ่น น้ าหมักเกิดฟองมาก และกลิ่นคาวหรอืเหม็น 
2. เนื้อปลาเปือ่ยยุ่ย มีกลิ่นบูด 
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ปลาย่างรมควัน 
การรมควันเป็นการถนอมอาหารโดยวิธีลดปรมิาณน้ าบางส่วนควบคู่กับการใช้สารเคมี จาก

ควัน ดังนั้นการรมควันจึงช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสีย เช่ือว่ามนุษย์ได้ค้นพบการ รมควันด้วย
ความบังเอญิ โดยการแขวนอาหาร เช่นเนื้อหรือปลาไว้ใกล้กองไฟ เมื่ออาหาร ได้รบัไอและมีควันแทง
ทะลเุข้าไปในอาหาร พบว่าอาหารมรีสชาติดีข้ึน และท าใหอ้าหารนั้นมอีายุการเก็บนานข้ึน 
 การรมควันมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1. เพิ่มรสชาติอาหารและท้าให้มกีลิ่นหอม  
2. ท้าให้อาหารมีสสีวยน่ารบัประทาน  
3. เก็บถนอมอาหารได้นานข้ึน  
4. ท้าให้เนื้อนุ่ม  
 

ขั้นตอนการท าปลารมควัน 
ปลาที่ใช้ในการรมควันจะต้องสดและมีคุณภาพดี ปกติปลารมควันนิยมใช้ปลาที่มี ไขมัน

ค่อนข้างสูงซึ่งมีไขมันประมาณร้อยละ 15 - 20 เช่น ปลาหลงัเขียว  ในประเทศไทย นิยมใช้ปลาน้ าจืด 
รมควันจนแหง้กรอบ ซึง่ข้ันตอนการท าปลารมควัน มีดังนี ้ 

1. การเตรียมวัตถุดิบ ข้ันตอนน้ีข้ึนอยู่กับชนิดของปลาและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ปลาขนาดใหญ่ 

มักรมควันเป็นช้ิน โดยตัดหัว หาง ดึงอวัยวะภายในออก ถ้าขนาดใหญ่มากกจ็ะตัดเป็นท่อน ๆ 

หรืออาจแลเ่นื้อมารมควันโดยใช้เนื้อติดหนัง ปลาขนาดเลก็ อาจรมควันทั้งตัว หรือแล่เป็น 2 

ซีกแต่ไม่ขาดออกจากกัน  

2. การใสเ่กลือ เป็นการปรุงรส เวลาและความเข้มของน้ าเกลือต่างกันตามขนาด ของปลาและ

ชนิดของวัตถุดิบ ส่วนใหญ่จะใช้น้ าเกลือเข้มข้นร้อยละ 70 – 80 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย  ซึ่งเกลือ

จะช่วยปรบัปรุงรสชาติและลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ น้ าเกลือที่ใช้ควรเปลี่ยนทกุวันไม่

ควรใช้ซ้ า เนื่องจากในน้ าเกลอืจะมี โปรตีนที่ ละลายได้ (soluble protein ) เจือปนอยู่ ถึง

จะเติมเกลือลงไปความเข้มข้นก็จะจ ากัด เกลือ ไมส่ามารถละลายได้เพิ่มข้ึนและมีโอกาส

จุลินทรีย์ที่ชอบเกลือ (halophilic bacteria) เจริญได้ รวมทั้งเกลือที่ใช้ซ้ ากันนาน ๆ อาจเกิด

การหมัก (fermentation) นอกจากนี ้หากใช้เวลาใน การหมักนาน ต้องคอยเติมเกลือเพื่อ

ปรับความเข้มข้นของเกลอืให้มีความเข้มข้นเท่าเดิม นอกจากการแช่เกลือหรือน้ าเกลือแล้ว ก็

อาจแช่ในน้ าเกลอืที่เตมิสารปรุงแต่งกลิ่นรส เช่น สี น้ าตาล หรือเครื่องเทศด้วย  

3. ผึ่งให้แห้ง ข้ันตอนนี ้ท าให้โปรตีนที่ละลายในน้ าเกลือจับบรเิวณผิวของผลิตภัณฑ์ ท าใหผ้ิว

เป็นมันดูน่ารับประทาน และลดความช้ืนของวัตถุดิบก่อนรมควัน อาจใช้เวลาแขวนปลา ทิ้งไว้
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นานถึง 18 ช่ัวโมง จะท้าใหห้นังปลาแห้ง เพือ่จะได้ติดกลิ่นควัน เกิดสีสวย แต่ถ้าผิวแห้ง 

เกินไปควันจะจับที่ผิวได้น้อย  

4.  การรมควัน ใช้ระยะเวลาและอุณหภูมิตามที่ต้องการ ถ้าใช้อุณหภูมิรมควันในช่วง 30 – 50 

องศาเซลเซียส จัดเป็นการรมควันที่อุณหภูมิต่ า หากใช้ช่วง 50 – 80 องศาเซลเซียส สลบักบั

การตากแหง้เป็นเวลา 2 – 3 วัน จะช่วยลดความช้ืน ท าให้เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานข้ึน  

5. การบรรจุหบีหอ่ ต้องทิ้งไว้ใหเ้ย็นก่อนบรรจุ เพราะถ้าเก็บขณะที่อุณหภูมสิูง ผลิตภัณฑ์ก็จะ

ช้ืน  

เนื้อนุ่มและเกิดราข้ึนได้ง่าย  
วิธีย่างปลาไม่ให้ติดตะแกรง 

ปลาย่างรมควันกลิ่นหอมอาจเป็นมื้อปิง้ย่างกบัครอบครัว หรอืเป็นจานเด็ดในงานปาร์ตี้กบั
เพื่อนฝงู เพื่อจานปลาที่ดูน่ารับประทาน การรกัษาผิวปลาให้เรียบเนียนไม่ติดตะแกรงปิง้เปน็เรื่อง
ส าคัญ วิธีย่างปลาใหส้วยงาม มีขั้นตอนดงันี ้

1. ใช้ตะแกรงปิง้ทีส่ะอาดไม่มีคราบไหม้ ทาตะแกรงด้วยน้ าส้มสายชูบางๆ 
2. เลือกปลาสด ไม่ลอกหนงัออก หนังปลาจะช่วยให้เนื้อปลาชุ่มช้ืน และไม่แตกร่วนออกจากกัน 
3. ทาผิวปลาด้วยน้ ามันบางๆ 
4. อุ่นเตาให้รอ้นจัดกอ่นวางปลาลงไป 
5. ไม่พลิกปลาบ่อยๆ ควรใช้ตะหลิวแบนส าหรบัพลิกปลาโดยเฉพาะ 
6. ใช้ปลาประกบกัน 2 ไม้ เวลาย่างปลา เพื่อใหป้ลาติดกันแน่นมากขึ้น ไม่หลุดง่าย 
7. ใช้ไม้มะขามเป็นไมเ้สียบ เพื่อเวลาย่างสีจะสวยงามมากข้ึน 
8. การย่างปลาจะท าการย่าง 2 ครั้ง เพือ่เพิม่ความกรอบที่ยาวนานข้ึน 

 นอกจากนี้ควรเลือกปลาเนื้อแน่น ที่ย่างได้ง่ายและรสชาติอร่อย เพียงเท่านี้ก็ไดจ้านปลาที่
สวยงามและยังหมดกงัวลเรื่องท าความสะอาดตะแกรงปิ้งอีกด้วย 
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