


 
 

 
 

ค ำน ำ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก ทรงมีพระราชดําริว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น  
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกับป่า อีกเป็นจํานวนมาก จนก่อตั้งเป็นชุมชนต่าง ๆ ขึ้น  
จึงทรงมีพระราชปณิ ธานที่ จะสืบสาน รักษา และต่อยอดงานในพระราชดําริ เกี่ยวกับป่ าและคน 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เคยพระราชทานแนวพระราชดําริไว้  
ใจความว่า การที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องทําให้คนในชุมชน มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าและช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดํารงความอุดมสมบูรณ์ ไว้ได้ตลอดไป 

 

จากพระบรมราชโองการข้างต้น คณะทํางานระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (คณะทํางานด้านเศรษฐกิจ) 
และผู้เกี่ยวข้อง ได้นําพระบรมราโชบายมาดําเนินการโดยตลอด เป็นแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริม 
การประกอบอาชีพของชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และช่วย
รักษาป่าไม้ให้ดํารงความสมบูรณ์ไว้ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
จังหวัดกาญจนบุรี (ด้านเศรษฐกิจ) ฉบับนี้ ประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการ ผลการดําเนินงาน  ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การสํารวจข้อมูลสํามะโนประชากร และการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน  
(กลุ่มสถานภาพขาดแคลน 27 ครัวเรือน) คณะผู้จัดทําหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ต่อไป 

 
          คณะผู้จัดทํา 
        กันยายน 2564 
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  ควำมเป็นมำ 
 

โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ จังหวัดกำญจนบุรี 
 

1. ตามประกาศ (พระบรมราชโองการ) แต่งตั้ง  คณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขต 
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยมี  
องค์ประธานที่ปรึกษา คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
เป็นองค์ประธานกรรมการ  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ง เมื่อปี  พ.ศ. 2534 มีประชากรอาศัยอยู่ เป็นจํานวนมาก และมีปัญหานานัปการ  
ทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐและชุมชน เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน  
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาประเทศและสังคม 
โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยตรง อันจะนําไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ 
ชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนานั้น ต้องมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา โดยการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเศวรด้านตะวันตกและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นต้นแบบที่ดี
ในการให้ภาครัฐนําไปเป็นแบบในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่งอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป  ในส่วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการ 
 2. คําสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 82/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน 5 คณะ โครงการพัฒนา
ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2562 
ประกอบด้วย 1) คณะทํางานด้านสาธารณสุข 2) คณะทํางานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 3)  คณะทํางาน 
ด้านทางสัญจรและสาธารณูปโภค 4) คณะทํางานด้านพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม และ  
5) คณะทํางานด้านเลขุการและประสานงาน โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทํางาน
ด้านพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม 
 3. คําสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 07/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด 
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี  
ลงวันที่  13 กุมภาพันธุ์ 2563 จํานวน 7 คณะ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทํางาน ทั้งนี้  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทํางานด้านเศรษฐกิจ โดยคณะทํางานด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด 
เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ผู้อํานวยการ
สถานีพัฒนาที่ดิน ผู้กํากับการตํารวจตระแวนชายแดนที่ 13 ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9  
นายอําเภอสังขละบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ ร้อยโทกรันชัย ภควัฒน์นานนท์ (หัวหน้าชุดประสานงาน
โครงการพัฒนาชุมชนฯ) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก นายวีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) และผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
(เกษตรที่สูง) เป็นคณะทํางานและเลขานุการ ต่อมาจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือเชิญสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมดําเนินงานในโครงการฯ ดังกล่าว 
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 4. คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 224/2564 เรื่อง คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ  จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  9 มีนาคม 2564 โดยมี 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอําพันธุ์ เวหุตันติ) เป็นประธานคณะทํางาน หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทํางาน 
 

วัตถุประสงค ์
 

โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ จังหวัดกำญจนบุรี 
  

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการบํารุงรักษา อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานท่ีพึงได้รับ 

2 

 

สนับสนุนการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

3 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท่ีอยู่ภายใต้กฎระเบียบ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

4 
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กำรแบ่งกลุ่มงำนด้ำนเศรษฐกิจ 
 

คณะทํางานระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (ด้านเศรษฐกิจ)  ได้แบ่งกลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. กำรส ำรวจ 
ข้อมูลส ำมะโนประชำกร 

5. กำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำรำยครัวเรือน 

2. กำรเพิ่มรำยได้

การส่งเสริม
การปลูกพืชในแปลงรวม 

(ในโรงเรือน)

การส่งเสริม
การปลูกพืชในแปลงรวม 

(นอกโรงเรือน)

การส่งเสริม
การพัฒนาไม้ผลเดิม

การส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
และการตลาด

3. กำรลดรำยจ่ำย

การส่งเสริม
การปลูกพืชสวนครัว

การส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์น้ํา

การส่งเสริม
ด้านปศุสัตว์

การส่งเสริม
การทํานารวม

4. กำรด ำเนินงำนอื่นๆ

การปรับปรุงบํารุงดิน/การพัฒนาที่ดิน

การประชุมขับเคลื่อนงาน

การศึกษาความเป็นไปได้ของการ

ขอขึ้นทะเบียน GI สินค้า "อบเชย"
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1. กำรส ำรวจข้อมูลส ำมะโนประชำกร บ้ำนสำละวะ – บ้ำนไล่โว ่
 

  ภาพรวมการจัดทําข้อมูลสํามะโนประชากร เป็นการสํารวจรายครัวเรือนด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
ของชุมชนไล่โว่ และชุมชนสาละวะ หมู่ที่  4 บ้านไล่โว่ ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี โดยกําหนดเกณฑ์ 
ตามหลักสังคมวิทยา เพ่ือจัดกลุ่มครัวเรือนในชุมชน นําไปสู่การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมรายครัวเรือน 
ที่มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อความขาดแคลนของครอบครัว  ประกอบด้วย  
1) มีทรัพย์สินที่เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ เช่น จํานวนที่ดิน ไร่นา สวน พืชพันธุ์ผลไม้ / จํานวนโค – กระบือ 
หรือปศุสัตว์ / รถไถนา หรือรถยนต์ ฯลฯ จํานวนน้อยมาก หรือไม่มี 2) มีรายได้ที่มาจากผลผลิตจํานวนน้อยมาก  
หรือไม่มี ซึ่งสัมพันธ์กับการมีทรัพย์สินตามข้อที่ 1) และ 3) การไม่มีสถานะทางสังคมและการไม่มีสัญชาติไทย 
ส่งผลต่อการมีบัตรประชาชนที่จะไปรับจ้างทํางาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้และการรับบริการจากรัฐ 
  การสํารวจข้อมูลดังกล่าวได้ร่วมบูรณาการกับหลายภาคส่วน โดยมีหน่วยงานหลักในการดําเนินการ 
และมีผลการดําเนินการ ดังนี้       
 

  1.1 หน่วยดําเนินการ :  1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
    2) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
     

1.2 ผลการดําเนินงาน :  
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
ดําเนินการสํารวจข้อมูลครัวเรือน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชุมชนบ้านไล่โว่ บ้านสาละวะ 
หมู่ที่ 4 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนโครงการฯ 
โดยสรุปจากการสํารวจพบข้อมูล ดังนี้ 
  1.1) ชุมชนบ้านสาละวะ   
   - มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ มีจํานวนสมาชิก  
4 – 6 คน จํานวน 21 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมามีสมาชิก 7 – 9 คน จํานวน 20 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 - 3 คน มีจํานวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20 และ 
สําหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 10 คนข้ึนไป มีจํานวน 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.67 
    - สมาชิกในชุมชนบ้านสาละวะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือน 
มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร และการรับจ้าง โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีสมาชิกทํางานประจําในชุมชน
และนอกชุมชน ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถแสดงรายได้ที่เป็นตัวเงินได้ แต่ยังสามารถดําเนินชีวิตอยู่ด้วยวิถี
การผลิตแบบดั้งเดิม คือ ปลูกเพ่ือกินโดยการปลูกข้าวไร่ ประกอบกับลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบ
เครือญาต ิพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
   - ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตสําคัญและเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน 
ประกอบด้วย ข้าวไร่ ข้าวนา กาแฟ หมาก ขม้ิน มะม่วงหิมพานต ์และผลไม้อ่ืน ๆ 
   - การใช้ประโยชน์พื้นที่ ชุมชนบ้านสาละวะ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกพืชผัก 
และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก ่ปลูกผักสวนครัว จํานวน 41 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.33 ของครัวเรือนทั้งหมด 
เลี้ยงปลา จํานวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.67 เลี้ยงโค/กระบือ จํานวน 22 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
36.67 เลี้ยงสุกร จํานวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่) จํานวน 36 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 60 
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   - รายจ่ายในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่ายา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 
ที่ต้องใช้มีรายการค่าใช้จ่ายเกือบทุกครัวเรือน สําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร โดยเฉพาะบุตรที่เรียนนอกชุมชน  
และมีครัวเรือนที่ต้องจ่ายภาระหนี้สิน จํานวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10 
   - การเข้าร่วมโครงการ ชุมชนบ้านสาละวะ มีจํานวน 60 ครัวเรือน โดยมีครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว  จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.33 และมี
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักแปลงรวม จํานวน 44 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ส่วนครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมโครงการทอผ้ากะเหรี่ยง จํานวน 25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.66 และครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการเลี้ยงปลา จํานวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.66 
   - การจัดช่วงชั้นด้วยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic status) 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มสถานภาพ รวม 60 ครัวเรือน คือ ระดับสูง / มีกิน จํานวน 12 ครัวเรือน ระดับกลาง /พอมีพอกิน 
จํานวน 34 ครัวเรือน และ ระดับต่ํา / ขาดแคลน จํานวน 14 ครัวเรือน 
 

ตำรำงแสดง กำรจัดช่วงชั้นด้วยสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic status) 
บ้ำนสำละวะ ต ำบลไล่โว่ อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี รวม 60 ครัวเรือน 

 

กลุ่มสถำนภำพ 
เกณฑ์กำรจัดช่วงชั้นด้วยสถำนภำพ 

ทำงเศรษฐกิจและสังคม  
(Socioeconomic status) 

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน จ ำนวน 

ระดับสูง /  
มีกิน 

(1) การมีทรัพยส์ินจํานวนมาก เช่น จํานวนที่ดิน ไร่นา 
สวนพืชพันธุ์ผลไม/้ จํานวนโค -กระบือ หรือปศุสตัว ์/  
รถไถ่นา หรือรถยนต ์ฯลฯ  
(2) การมีรายได้ที่มาจากผลผลติจาํนวนมาก ซึ่งสัมพันธ์
กับการมีทรัพยส์ินจํานวนมากข้างต้น  
(3) การมีตําแหน่งทางสังคมสูง / มีการศึกษา / การเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ / การมีสญัชาติไทย / เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน (ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ และการบริการ
จากรัฐ)  
(4) การมีสมาชิกครัวเรือนทํางานประจําในชุมชนหรือ
นอกชุมชน  

นายผู้แพร, นายคมสันต ์ 
นายเส่งโพ่, น.ส.มะเอเส่ง  
นายสังคม, นางบุญแก้ว  
นายพิทักษ์,  นายสุวิทย ์ 
นายพุทธชัย, นายทวัช, 
น.ส.โสภา,  นายเออน่ึง  

12 
ครัวเรือน 

ระดับกลำง / 
พอมีพอกิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การมีทรัพยส์ินจํานวนปานกลาง เช่น จํานวนที่ดิน 
ไร่นา สวนพืชพันธุ์ผลไม ้/ จํานวนโค-กระบือหรือปศุ
สัตว ์/ รถไถ่นา หรือรถยนต ์ฯลฯ  
(2) การมีรายได้ที่มาจากผลผลติจาํนวนปานกลาง ซึ่ง
สัมพันธ์กับการมีทรัพย์สินจํานวนปานกลางข้างต้น  
(3) การมีหรือไมม่ีตําแหน่งทางสังคม /ระดับการศึกษา / 
การเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ / การมีหรือไมม่ีสญัชาติไทย 
(ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้และการบริการจากรัฐ)  
(4) ) การมีหรือไม่มสีมาชิกครัวเรอืนทํางานประจําใน
ชุมชนหรือนอกชุมชน  

นายเชาวลิต,  นายตาท,ู   
นายเหม่งละ ,นางภัทราวดี,  
นายไก,่ นางมะละเมียง ,  
นายคองเซ่อ, นายโจ ,นายซาอั่ว,  
นายอะท้อ, นายอ่องยุ,  
นายเมโท่ง,  นายชะโอเซิ่ง,   
นายลิชิ, นายไข่ก่า,  นายดาจ่อ,   
นายช่องดิ,  นายพ่อท่อง,   
นายล่าแว , นายซิอั่ว,  
นายโซเมี๊ยะวิน, นายโชติเอ , 
นายหม่องหน่วยทอง, 
น.ส.ชาลสิา ,นางพ่องตาโถ ่, 
นายออหมี ้, นางน่องมะละ, 

34 
ครัวเรือน 
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กลุ่มสถำนภำพ 
เกณฑ์กำรจัดช่วงชั้นด้วยสถำนภำพ 

ทำงเศรษฐกิจและสังคม  
(Socioeconomic status) 

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน จ ำนวน 

 
 
 

นายโพ่ผ่อง , นายกระชาย , 
นายทอง , นายโจโ่พ่เซ ,  
นายหม่องจ ี,นายอ่องเคเมีย่ , 
นางนภาลัย 

ระดับต่ ำ / 
ขาดแคลน 

(1) การมีทรัพยส์ินจํานวนน้อยมาก หรือ ไม่ม ี(จํานวน
ที่ดิน ไร่นา สวนพืชพันธุ์ผลไม ้/ จํานวนโค –กระบือ 
หรือปศุสตัว ์/ รถไถ่นา หรือรถยนต์ ฯลฯ)  
(2) การมีรายได้ที่มาจากผลผลติจาํนวนน้อยมาก หรือ 
ไม่ม ีซึ่งสัมพันธ์กับการมีทรัพย์สินจํานวนน้อยมาก หรือ 
ไม่ม ีข้างต้น  
(3) การไม่มตีําแหน่งทางสังคม และการไม่มสีัญชาตไิทย  
(4) การมีหรือไมม่ีสมาชิกครัวเรือนทํางานประจําใน
ชุมชนหรือนอกชุมชน  

นายอะทุ้ง, นางมะติเอ, 
นางมือหน่องกล่อง,นายมอแหงะ
น.ส.โพ่ภา, น.ส.มือเต้าพ่อ,  
นางน่อเม่อไน้, นายลาแควะ, 
นายซาดีคว่า, นายนะล,ู  
นายหน่องเอหน,ู นางมือน่องสา, 
นายเหลา่ซู, นายโจทุงไหล ่ 

14
ครัวเรือน 

 
 1.2) ชุมชนบ้านไล่โว่ 
   - มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียน-
ราษฎร์ จํานวน 52 ครัวเรือน และไม่มีบ้านเลขท่ีตามทะเบียนราษฎร์ จํานวน 4 ครัวเรือน ครัวเรือนส่วนใหญ่
จะมีจํานวนสมาชิก 4 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมามีสมาชิก 7 – 9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
ครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อยท่ีสุดคือ 1 คน และ ครัวเรือนที่มีสมาชิกมากที่สุด 12 คน 
   - สมาชิกในชุมชนบ้านไล่โว่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจาก 
การขายผลผลิตจากการเกษตร และรับจ้างทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน บางครอบครัวจะมีรายได้เป็น
จํานวนเงินที่ชัดเจน แต่บางครัวเรือนจะไม่สามารถแสดงรายได้ที่เป็นตัวเงินได้ แต่ยังสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ 
เนื่องจากชุมชนยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยกันและกันของสมาชิก 
ในชุมชน    

- ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตสําคัญและเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน 
ประกอบด้วย ข้าวไร่ ข้าวนา กาแฟ หมาก มะม่วงหิมพานต ์และมีผลไม้อ่ืนๆ 
   - มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณที่อยู่อาศัยในการปลูกพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  
ที่ไม่ขัดต่อข้อห้ามของหมู่บ้าน ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงโค/กระบือ โดยมีครอบครัวที่เลี้ยงโค/ 
กระบือ 25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.57 ปลูกผักสวนครัว 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 
บ่อปลา 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.70 
   - รายจ่ายในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่จําเป็นในการอุปโภคบริโภค และ 
การประกอบอาชีพ ได้แก่ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ยานพาหนะ ที่ต้องใช้จ่ายทุกครัวเรือน 
รองลงมา คือ การศึกษาบุตร จํานวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50 ค่ารักษาพยาบาล จํานวน 9 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 16.07 และมีครัวเรือนที่ต้องจ่ายภาระหนี้สิน จํานวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
   - การจัดช่วงชั้นด้วยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic status) 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มสถานภาพ รวม 56 ครัวเรือน คือ ระดับสูง / มีกิน จํานวน 11 ครัวเรือน ระดับกลาง / พอมีพอกิน 
จํานวน 32 ครัวเรือน และ ระดับต่ํา / ขาดแคลน จํานวน 13 ครัวเรือน 
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ตำรำงแสดง กำรจัดช่วงชั้นด้วยสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic status) 
บ้ำนไล่โว่ ต ำบลไล่โว่ อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี รวม 56 ครัวเรือน 

 

กลุ่มสถำนภำพ 
เกณฑ์กำรจัดช่วงชั้นด้วยสถำนภำพ 

ทำงเศรษฐกิจและสังคม  
(Socioeconomic status) 

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน จ ำนวน 

ระดับสูง / มีกิน (1) การมีทรัพยส์ินจํานวนมาก เช่น จํานวนที่ดิน ไร่นา 
สวนพืชพันธุ์ผลไม ้/ จํานวนโค-กระบือหรือปศุสตัว ์/  
รถไถ่นา หรือรถยนต ์ฯลฯ  
(2) การมีรายได้ที่มาจากผลผลติจาํนวนมาก ซึ่งสัมพันธ์กับ
การมีทรัพยส์ินจํานวนมากข้างต้น  
(3) การมีตําแหน่งทางสังคมสูง / มีการศึกษา / การเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ / การมีสญัชาติไทย / เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน (ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้และการบริการจากรัฐ)  
(4) การมีสมาชกิครัวเรือนทางานประจําในชุมชน หรือ
นอกชุมชน  

นายขํา, นางช่อทิพย,์  
นายชูติมน, นายวันชัย, 
นางสาวจันทร์สดุา,  
นายก้องเคียว,นายชัยยะ,  
นายพุธ, นายธวัช,  
นายประสงค,์ นายระว ี

11 
ครัวเรือน 

ระดับกลำง / 
พอมีพอกิน 

(1) การมีทรัพยส์ินจํานวนปานกลาง เช่น จํานวนที่ดิน  
ไร่นา สวนพืชพันธุ์ผลไม ้/ จํานวนโค-กระบือ หรือปศสุัตว ์
/ รถไถ่นา หรือรถยนต ์ฯลฯ  
(2) การมีรายได้ที่มาจากผลผลติจาํนวนปานกลาง  
ซึ่งสัมพันธ์กับการมีทรัพย์สินจาํนวนปานกลางข้างต้น  
(3) การมีหรือไมม่ีตําแหน่งทางสังคม /ระดับการศึกษา / 
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / การมีหรือไม่มีสัญชาติไทย 
(ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้และการบริการจากรัฐ)  
(4) ) การมีหรือไม่มสีมาชิกครัวเรอืนทํางานประจํา 
ในชุมชนหรือนอกชุมชน  

นายสุทิธิชัย, นายสุทิน,
นางสาวชมพูนุช, นายรุ่ง,  
นางโพ่ช่องจา, นายพีรพล,  
นายเนปอง, นายดีขวา,  
นายมะโซเส่อ, นายสมคิด 
นายโม่จาเดะ,นายทองสุข, 
นางจิตรา, นายชาตร,ี 
นายวีระพงษ,์ นางมาลี 
นางสาวรัตนาภรณ,์  
นายเอกชัย,นายยุวศักดิ,์ 
นางสาวพิมพร, นายไผท, 
นางวารี, นางมะเอตึ่ง,  
นายโชคด,ีนางสาวมราจ,ี  
นายง่วย, นายหม่องฉาเส่ง  
นางต้วยเส่ง, นายแพร, 
นายประสิทธ์ิ,นางสาวกนกพร, 
นางย่งตวย 

32 
ครัวเรือน 

ระดับต่ ำ /  
ขาดแคลน 

(1) การมีทรัพยส์ินจํานวนน้อยมาก หรือ ไม่ม ี(จํานวน
ที่ดิน ไร่นา สวนพืชพันธุ์ผลไม ้/ จํานวนโค-กระบือ หรือ 
ปศุสัตว ์/ รถไถ่นา หรือรถยนต ์ฯลฯ)  
(2) การมีรายได้ที่มาจากผลผลติจาํนวนน้อยมาก หรือ  
ไม่ม ีซึ่งสัมพันธ์กับการมีทรัพย์สินจํานวนน้อยมาก หรือ  
ไม่ม ีข้างต้น  
(3) การไม่มีตําแหน่งทางสังคม และ การไม่มีสัญชาติไทย  
(4) การมีหรือไมม่ีสมาชิกครัวเรือนทํางานประจํา 
ในชุมชนหรือนอกชุมชน  

นายอะชิ,นางสาวจะซอง 
นางมีแง,นายอติ  
นายโจ่จะพอง,นายสมชาย 
นายสุรโิย,นายขนมจีน 

นางช่วยเขียวหนิง่, 
นางพิคูล่า, นางสาวดิชิ 
นายตอง, นายพ้าโอ 

 

13 
ครัวเรือน 
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2. กำรเพิ่มรำยได ้
  

  การดํารงชีวิตของประชาชนบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ มีการดํารงชีวิตโดยการเพาะปลูกข้าวไร่  
หาของป่า และปลูกพืชไม้ผลเดิม การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด และไก่ ซึ่งเป็นการปลูกและการเลี้ยง 
ตามธรรมชาติ ยังไม่มีการพัฒนาผลผลิต ประกอบกับในชุมชนมีพ้ืนที่ที่ชาวบ้านยินยอมพร้อมใจกันยกให้เป็น
พ้ืนที่ที่ชาวบ้านสามารถทํากิจกรรมปลูกพืชร่วมกันได้ โดยเรียกพ้ืนที่ดังกล่าวว่า “แปลงรวม” (บ้านสาละวะมี
ทั้งหมด 5 แปลง บ้านไล่โว่มี 1 แปลง) ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น จึงส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน จํานวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

2.1  กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชในแปลงรวม (ในโรงเรือน) 
2.1.1 หน่วยดําเนินการ : 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
     2) สํานักงานพาณิชจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ : พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้  
 

2.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ : พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 

2.1.4 งบประมาณ :  จํานวน 287,350 บาท  
 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 

2.1.5 ผลการดําเนินงาน : 
 1) การศึกษาดูงานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวอย่าง 
 2) ทดสอบการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่โครงการ 
 3) ร่วมกันการสร้างโรงเรือน และระบบน้ํา  
 4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 
  5) ส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน 
  6) ส่งเสริมการจําหน่ายและการตลาด 
 7) สนับสนุนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ในผลผลิต 
 8) จํานวนโรงเรือน 28 โรงเรือน ชนิดผักที่ปลูกประกอบด้วย กวางตุ้งฮ่องเต้ คะน้ายอด 

ผักกาดขาวเบา ดําเนินการปลูกผักแล้ว จํานวน 8 ครั้ง รายได้รวม 109,221 บาท มีเกษตรกรเข้าร่วม จํานวน 
10 ครัวเรือน เฉลี่ย 10,992 บาท/ครัวเรือน 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 2

( 4 คร้ัง)

• ปลูกวันที่ 4 ก.พ. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 5 มี.ค.64
• ปลูกวันที่ 18 ก.พ. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 19 มี.ค.64
• ปลูกวันที่ 2 มี.ค. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 7 เม.ย.64
• ปลูกวันที่ 26 มี.ค. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 28 เม.ย.64

ไตรมำส 3

(1 คร้ัง)

• ปลูกวันที่ 9 มิ.ย. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 14 ก.ค.64

ไตรมำส 4

(3 คร้ัง)

• ปลูกวันที่ 14 ก.ค. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 9 ส.ค. 64
• ปลูกวันที่ 21 ก.ค. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 16 ส.ค. 64
• ปลูกวันที่ 14 ส.ค. 64 เก็บผลผลิต วันที่ 13 ก.ย. 64
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 9) การแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณ ี
    

ปัญหำอุปสรรค 
กำรแก้ไข 

(ผลผลิตผักที่ออกในช่วงเดือน สิงหำคม – กันยำยน 2564) 

1. สถานการณโ์รคระบาดโควิด - 19 
    - บริษัทได้แจ้งเป็นกรณีฉุกเฉิน ในการงด 
รับซื้อช่ัวคราว ยังไม่มีกําหนดในการเปิดรับซื้อ 
2. สถานการณ์ฝนตกหนัก  
    - น้ําท่วมแปลงเสียหาย 3 แปลง  
      (แปลงที่ 1 , 4, 5)  
    - ไม่สามารถนําผลผลิตออกมาจําหน่ายได้ 

  
- เมื่ อวันที่  9 สิ งหาคม 2564 และ วันที่  17 กันยายน 2564 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดําเนินการหาตลาดและเช่ือมโยง
การจําหน่ายผลผลิตผักอินทรีย์ของชาวบ้านในชุมชนบ้านสาละวะ - ไล่โว่ 
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   เนื่องจากผู้รับซื้องดรับซื้อ 
ผลผลิตช่ัวคราว จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด - 19  
จําหน่ายผักอินทรีย์ (คะน้า ผักกาดขาว กวางตุ้งฮ่องเต้) จํานวน 693 
กิโลกรัม มูลค่า 20,310 บาท 
- เกษตรกรจําหน่ายผลผลิตผักบางส่วนให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรี  
เพื่อนําไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
- จังหวัด และสถาบันวิจัยพื้นที่สูงฯ ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการรับซื้อ
ผลผลิตและนําผลผลิตที่ รับซื้อมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ ไว้บริ โภค 
ในครัวเรือน จํานวน 736 กก. เป็นเงิน 14,720 บาท 

  

2.1.6 ปัญหาอุปสรรค :  
 1) ระบบน้ําไม่ม่ันคง 
  2) กระบวนการผลิตในระยะแรกยังไม่สม่ําเสมอ 
   3) สถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ที่ส่งผลต่อตลาดรับซื้อ  
 4) การสื่อสารไม่สะดวกเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาได้ทันที 
 5) การช่วยเหลือเฉพาะกรณี การบรรจุผักในปริมาณ 5 กก./ถุง เป็นปริมาณที่มากเกินไป  

ทําให้การจําหน่ายปลีกให้กับประชาชนทั่วไปในระดับครัวเรือนค่อนข้างยาก ประกอบกับผักมีความบอบช้ําง่าย 
ระยะการเดินทางที่ไกล จึงได้แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรปรับขนาดบรรจุ เป็น 1 กิโลกรัม ในการจําหน่ายครั้งต่อๆ ไป  
และปริมาณสินค้ามีความไม่แน่นอน  

 

2.1.7 ข้อเสนอแนะ :  
 1) เสริมระบบน้ําที่มีอยู่ให้สม่ําเสมอตลอดปี 
 2) เพ่ิมประสิทธิการผลิตที่สม่ําเสมอและมีมาตรฐาน  
 3) มีช่องทางการตลาดมากขึ้น 
 4) วางแผนเข้าติดตามอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเกษตรกรมีความเชื่อมั่น และสามารถให้ความ

ช่วยเหลือ ได้หากเกิดปัญหาในการผลิตพืช 
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ภำพกำรด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชในแปลงรวม (ในโรงเรือน) 
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ภำพด ำเนินกำรจัดกำรผลผลิตที่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดช่วยกระจำยและจ ำหน่ำยให้ผู้รับซื้อ (บริษัท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพด ำเนินกำรน ำผลผลิตผักท่ีแจกให้ชำวบ้ำนบริโภคในครัวเรือน 
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 2.2 กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชในแปลงรวม (นอกโรงเรือน)   
  2.2.1 หน่วยดําเนินการ : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกจิเพ่ือสังคม) จํากัด  
 

2.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ: การส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ แปลงนอกโรงเรือน บ้านสาละวะและ
บ้านไล่โว่ 

 

2.2.3 ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

2.2.4  งบประมาณ  : จํานวน 200,000 บาท 
 แหล่งที่มา : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด  
 

2.2.5 ผลการดําเนินงาน : 
 1) ดําเนินการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแปลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การใช้สมุนไพร  
เพ่ือไล่แมลง แก่เกษตรกร จํานวน 10 ราย (บ้านสาละวะ 5 ราย บ้านไล่โว่ 5 ราย)     

 2) จัดทําแผนแปลงรวมนอกโรงเรือน บ้านสาลาวะ – ไล่โว่ ประจําปี 2564 
 3) จํานวนแปลงรวมนอกโรงเรือน ที่ดําเนินการส่งเสริม 
 

แปลงท่ี 
จ ำนวนสมำชิก 

(รำย) 
กำรปลูกพืช 

บ้ำนสำละวะ 14  

แปลงที่ 1 6 ขม้ินชัน  ** โดยรอบๆ ขอบแปลงปลูกตะไคร้หอม ข่า แซมเพ่ิมเติม 

แปลงที่ 3 4 เผือกหอม ขิง ตะไคร้หอม  และข่า 

แปลงที่ 4 4 ตะไคร้หอม และ ข่า ** สมาชิกในแปลงสนใจจะปลูกเผือกหอมใน
แปลงเกษตรที่บ้านตนเอง 

บ้ำนไล่โว่ 14  

แปลงที่ 1 14 ขิง ** เตรียมปลูกสมุนไพรเพ่ิมในพ้ืนที่ว่างบริเวณรอบๆ แปลง  

รวม 28  
 

 4) การดําเนินการในแปลง 
  4.1) สร้างจุดผลิตปุ๋ยในแปลงรวมบ้านสะละวะ และบ้านไล่โว่  บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

กาญจนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ดําเนินการปรับปรุงสถานที่ทําปุ๋ย
หมักในแปลงรวม สอนและผลิตปุ๋ย เตรียมความพร้อมเพ่ือการปรับปรุงแปลง และเตรียมดินสําหรับ 
การเพาะปลูกตามวงรอบการผลิตของปี 2564 

 4.2) สนับสนุนพันธุ์ขิง จํานวน 500 กิโลกรัม  เผือกหอม ข่า ตะไคร้หอม กระชายขาว 
และฟ้าทะลายโจร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม 

 4.3) จัดทําระบบน้ําโซล่าเซลล์ แปลงนอกโรงเรือนตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการฯ 
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  4.3) ส่งเสริมการขยายพันธุ์แปลงสมุนไพร ( แปลง 3 และแปลง 4 ) โดยให้ปลูกสมุนไพร
รอบแปลงให้ความรู้การเก็บและขยายเชื้อจุลินทรีย์ในการกําจัดศัตรูพืช  ส่งเสริมจุดเรียนรู้สมุนไพรแปลงที่ 3 
โดยนําพันธุ์สมุนไพรไปขยายให้ปลูกรอบแปลงผัก 
 5) การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 บ้านสาละวะ แปลง 3 เก็บเกี่ยวผลผลิตขิง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 (ขิงแก่) จํานวน 
950 กิโลกรัม เนื่องจากชาวบ้านต้องการขยายพันธุ์ในชุมชน จึงจําหน่ายให้กับคนในชุมชน กิโลกรัมละ  
25 - 30 บาท 

บ้านไล่โว่ แปลง 1  เก็บเกี่ยวผลผลิตขิงอ่อน (กรกฎาคม 2564) / ขิงแก่ (ธันวาคม 2564 ) 
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับต่อไร่ : ประมาณ  2,500 - 3,000 กก./ ไร่ 

 
 ภำพกำรด ำเนินกิจกรรมและติดตำมกำรปลูกพืชในแปลงรวม (นอกโรงเรือน) 
    

1. แปลงรวม 3 บ้านสาลาวะ ทดลองขุดขิงขึ้นมาดูน้ํ าหนักและขนาดของผลผลิต เมื่อวันที่  
30 ตุลาคม  2563 ขิงแก ่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จํานวน 950กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. สร้างจุดผลิตปุ๋ยในแปลงรวมบ้านสะละวะ และบ้านไล่โว่ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 

 3. ติดตามผลการดําเนินการแปลง 3 นอกโรงเรือน และปรับปรุงระบบบน้ํามายังแปลงผัก 
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  4. อบรมการขยายเชื้อ บีที กําจัดหนอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. จุดเรียนรู้ภายในชุมชนด้านสมุนไพร แปลง 3  (บ้านสาละวะ) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  6. ติดตามการดําเนินการและนําพันธุ์เผือกไปให้ปลูกและสาธิตการปลูกแปลงรวม 3  (บ้านสาละวะ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. แปลงรวมบ้านไล่โว่ ( นอกโรงเรือน)  การเตรียมการ และการเจริญเติมโตของขิง ( กุมภาพันธ์ -
มิถุนายน 2564) 
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 8. ติดตามช่อมบํารุงระบบน้ําและติดตาม
ผลการดํ า เนิ น การ  บ้ าน สาละวะ  เมื่ อ วั น ที่  
10 กรกฎาคม 2564 
 

9. ดําเนินการจัดทําระบบน้ําแปลงรวมบ้านไล่โว่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. เข้าพ้ืนที่ พร้อมทีมวิจัยกรมอุทยาน กรมแพทย์แผนไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เตรียม
พ้ืนที่ปลูกสมุนไพร ประสานงาน เก็บตัวอย่าง และส่งตัวอย่างเปลือกอบเชยและใบอบเชย เพ่ือตรวจค่า 
ความเข้มข้นของสาร ตัวอย่าง จากตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ อยู่ในเขตทุ่งใหญ่ฯ  (มิถุนายน 2564) 
 
 

 
 
 

11. ติดตามผลการดําเนินการและนําสมุนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชายขาวไปส่งมอบในพ้ืนที่ 
(สิงหาคม 2564) 
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 2.3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำไม้ผลเดิม 
 

2.3.1 กำแฟ มะม่วงหิมพำนต์ 
   1) หน่วยดําเนินการ :  - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
     - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  
       (เกษตรที่สูง) 
     - สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี  
     - สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
  

   2) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    2.1) ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการสวนไม้ผลเดิม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้  
ด้วยการสาธิตการปฏิบัติ 
    2.2) ส่งเสริมการปลูกไม้ผล เพ่ือบริโภคและเพ่ิมรายได้ 
    2.3) ส่งเสริมการบํารุงรักษาไม้ผลเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
 

 3) ระยะเวลาดําเนินการ :  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 

 4) งบประมาณ :  327,440 บาท 
     แหล่งที่มา : 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จํานวน 309,000 บาท 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)  
      จํานวน 18,440 บาท 
 

   5) ผลการดําเนินงาน :   
  5.1) สํารวจแผนที่ดินของเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวทางด้านการจัดการผลผลิตเกษตร และ

การจัดการน้ําภาคการเกษตร จํานวน 361 แปลง แบ่งเป็นบ้านสาละวะ 168 แปลง บ้านไล่โว่ 193 แปลง  
ข้อมูลชุดนี้จัดเป็นฐานข้อมูลในการนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมต่อไป 

  5.2) การสํารวจตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร พบว่า ตลาดรับซื้อมีความต้องการ
ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นจํานวนมาก  

  5.3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความต้องการ 
  5.4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการจัดการแปลงไม้ผลเดิม (กาแฟ หมาก 

มะม่วงหิมพานต์ และไม้ผลอ่ืนๆ) และแนะนําการแก้ไขปัญหาและเทคนิคเพ่ือเสริมประสิทธิภาพผลผลิต 
  5.5) จัดทําแปลงสาธิตการจัดการไม้ผลเดิมให้กับเกษตรกร จํานวน 10 ราย เพ่ือเป็น

แปลงตัวอย่าง 
 

 6) ปัญหาอุปสรรค :   
  6.1) การตัดแต่งกิ่งไม้ผล เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกษตรกรยังไม่เกิดการยอมรับ 
  6.2) การสร้างศรัทธาต้องใช้ระยะเวลา 
  6.3) ในแปลงปลูกไม้ผลเดิมยังมีน้ําไปไม่ถั่วถึง 
  6.4) การคมนาคมไม่สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินการ 
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 7) ข้อเสนอแนะ :  
  7.1) คัดเลือกเกษตรกรเป็นแปลงเรียนรู้ สาธิตและเป็นแบบอย่างที่ดี  
  7.2) การตัดแต่งกิ่งไม้ผลนั้น ต้นไม้จะให้ผลผลิตในรุ่นต่อไปต้องใช้ระยะเวลาให้  3 - 4 ปี  

ซึ่งเป็นเวลานาน ในการจัดการแปลงได้แบ่งสัดส่วนในการตัดแต่งเป็นระยะ 
  7.3) จัดหาน้ําเพื่อช่วยในการบํารุงดูแลต้นไม้ผลให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.4) การสร้างแรงจูงใจด้วยคุณภาพผลผลิตที่ดี และโอกาสด้านการตลาด 
 

ภำพด ำเนินกิจกรรมส ำรวจแผนที่ดินของเกษตรกร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพด ำเนินกิจกรรมกำรส ำรวจตลำดรับซื้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพด ำเนินกิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับเกษตรกรในกำรจัดกำรแปลงไม้ผลเดิม 
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2.3.1 กำรจัดท ำแปลงเกษตรกรต้นแบบ (ด้ำนกำรจัดกำรไม้ผล) 
   1) หน่วยดําเนินการ : - สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  
    - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  
      (เกษตรที่สูง) 
    - สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
 

   2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม : เพ่ือพัฒนาอาชีพระยะกลางให้แก่เกษตรกร ด้วยการ
จัดการไม้ผล  

  

 3) ระยะเวลาดําเนินการ : พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 

 4) งบประมาณ : จํานวน 23,600 บาท 
  แหล่งที่มา : - สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จํานวน 20,600 บาท 
   - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)  
         จํานวน 3,000 บาท     
 

 5) ผลการดําเนินงาน :  
  5.1) การคัดเลือกแปลงเกษตรกร และเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือพัฒนาแปลงเกษตรกร

ตัวอย่าง จํานวน 10 แปลง 10 ราย 
 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยด ำเนินงำน 

1. กำรขยำยพันธุ์พืช - แนะนําและฝึกปฏิบัติการเสียบยอดและ
การเสริมรากทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) 
- ศูนย์วิ จั ยและพัฒ นาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
- ส ถ านี พั ฒ น าที่ ดิ น จั งห วั ด
กาญจนบุรี 

2. กำรเตรียมพื้นที่ปลูก 
และกำรปลูกพืช 

- แนะนําและฝึกปฏิบัติการสร้างสวนไม้ผล
ในระยะปลูกและการจัดการที่เหมาะสม  

3. กำรบ ำรุงรักษำพืช - แนะนําการตัดแต่งก่ิงหลังเก็บผลผลิต 
- แนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุ๋ยหมัก 
น้ําหมัก ปุ๋ยพืชสด 
- แนะนําการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 

4. กำรจัดกำรผลผลิต - ให้ความรู้เรื่องการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 

5. กำรตลำด - เข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  
ทั้ง 10 ราย 

- วิสาหกิจชุมชน 
- สนง.พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 



19 

 
 

  5.2) ปรับปรุงไม้ผลเดิมบ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ เกษตรกรตัวอย่าง 10 ราย 
 

ผลกำรปฏบิตัิงำนปรบัปรุงไม้ผลเดิมบำ้นสำละวะและบ้ำนไล่โว ่

ล ำดบั ชื่อเกษตรกร 

กำรตดัแต่งกิ่งไม้ผลเดิม 
(ต้น) 

กำรจดักำร
สวน 

ผสมผสำน 
(ไร่) 

กำรปลกูไม้ผลใหม่ (ต้น) 
กำรเสียบยอด
พันธุด์ี (ต้น) 

หมำยเหต ุ

กำแฟ 
มะม่วง 

หิมพำนต ์
ไม้ผล 
อื่น ๆ 

อโวคำโด ทุเรียน มังคดุ ทุเรียน ลิ้นจี ่

1 นายคมสันต์  พิทกัษ์ชาติคีร ี 200 - - - - - - - - แนะนําการตัดแต่งกิ่งกาแฟ 1 ไร่ 

2 นายพิทักษ์  กอ้งขจรคีร ี - 30 - - 40 - - - - ปลูกอโวคาโด้ 40 ตน้ 

3 นายตาทู  จํารัสหิรัญ - - - - 40 - - - - ปลูกอโวคาโด้ 40 ตน้ 

4 นายทวัช  คงนานด ี 200 - - 1 - - - - - แนะนําการตัดแต่งกิ่งหลังเก็บผลผลิตกาแฟ 

5 นายมะเอเส่ง  กอ้งสนัน่ไพร - 4 - - - - - - - แนะนําการตัดแต่งกิ่งให้กับเกษตรกร ทรงตน้ที่มอีายุ 
5 ปีขึ้นไป 

6 นายไผท  กติติขจรพงไพร 200 40 20 
(เงาะ) 

๑ (ลิ้นจี่) 

1 - - - - - มีแผนตดัแต่งกิ่งเงาะหลังเก็บผลผลิต 

7 นายวิชัย  สังขละเจดชีัย - - - 1 - 20 30 - - แนะนําการเสียบยอดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 10 ต้น 
/มีแผนการเปลี่ยนยอดมังคุดเดอืนตุลาคม 

8 นางสาวกนกพร  กุลคณาภรณ ์ - 50 - - - - - - - ยังไม่ได้ดําเนินงาน /มแีผนในการแนะนําการตัดแต่ง
กิ่งให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 

9 นายประสงค์  สังขละสุวรรณ - - - 2 - 20 20 10 - เกษตรกรปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และมแีผนใน
การให้คําแนะนําการเสริมรากทุเรียน 

10 นางสาวหทัยรัตน์ โสภาปัจจุสมัย 200 - - - - - - - - รอตัดแต่งหลังเก็บผลผลิต 

รวม 800 124 21 5 80 40 50 10 -  

   

 6) ปัญหาอุปสรรค :   
  6.1) การจัดการไม้ผลเดิมต้องดําเนินการสอดคล้องกับฤดูกาล 
  6.2) การทําความเข้าใจกับเกษตรกรในการสร้างศรัทธาในการดําเนินงาน 
 

 7) ข้อเสนอแนะ :  
  7.1) จัดกิจกรรมพาเกษตรกรตัวอย่างไปศึกษาดูงานในพ้ืนอื่นๆ ที่เป็นตัวอย่าง 
  7.2) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ให้สามารถเป็นวิทยากรเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ 

แก่เกษตรกรทั่วไป 
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ภำพกำรด ำเนินกิจกรรมปรับปรุงไม้ผลเดิม เกษตรกรตัวอย่ำง  
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  2.3.3 กำรส่งเสริมกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ แปลงนำยไผท กิตติขรพงไพร 
   1) หน่วยดําเนินการ :  - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  

  (เกษตรที่สูง)  
    - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

  - สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
  - บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกจิเพ่ือสังคม) จํากัด  
 

 2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม : เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน 
 

 3) ระยะเวลาดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2564 
 

 4) ผลการดําเนินงาน : 
 1) แนะนําส่งเสริมการสร้างสวนไม้ผลในระยะปลูกและการจัดการที่เหมาะสม การสร้าง
และการจัดการสวนไม้ผลการวางผังแปลง การขุดหลุมปลูก การรองก้นหลุม การปลูก การเสริมราก 
ประกอบด้วย ทุเรียน มะม่วง มะขามเทศมัน อะโวคาโด้ เซียนท้อ ลองกอง เงาะ มังคุด ต้นยางนา และ
ดําเนินการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  2) แนะนําการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  เช่น การปลูกหญ้าแฝก  
การทําน้ําหมักชีวภาพ การทําปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ 

  3) สอนวิธีการเพาะเห็ดเผาะและเห็ดป่า 
 4) ตัดแต่งก่ิงไม้ผล  
 

    ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมาย : นายไผท กิตติขจรพงไพร  มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง 
การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ร้อยละ 50 
    

 ภำพกำรด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ แปลงนำยไผท กิตติขรพงไพร 
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 2.4 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ    
 

  2.4.1 หน่วยดําเนินการ :  1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
    2) กิ่งกาชาดอําเภอสังขละบุรี 
    3) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี  

   4) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี   
 

  2.4.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม :  
   1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม 
    2) เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนให้ประชาชนในพื้นท่ี 
    3) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าทอกะเหรี่ยง 
   4) เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี    
 

2.4.3 ระยะเวลาดําเนินการ : ปี 2563 - 2564 
 

2.4.4 งบประมาณ : จํานวน 582,100 บาท 
   แหล่งที่มา :  1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 206,100 บาท 
    2) อําเภอสังขละบุรี  จํานวน 340,000 บาท 

  3) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน   30,000 บาท 
  4) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี  จํานวน     6,000 บาท 
 

2.4.5 ผลการดําเนินงาน :  
  1) ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม  
     - จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ทุกวันที่ 1 ของเดือน เพ่ือหารือวางแผน 

การผลิตของกลุ่มในแต่ละเดือน ณ ที่ทําการกลุ่ม (ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ และ
บ้านสาละวะ จํานวน 2 แห่ง) 

   - จัดทําบัญชีสต๊อกวัตถุดิบเส้นด้ายและบัญชีคุมผลิตภัณฑ์ และเอกสารทะเบียนคุม 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกลุ่ม เช่น  บันทึกการประชุมกลุ่ม บัญชีรายรับ – รายจ่ายของกลุ่ม บัญชีการยืม 
และซื้อด้าย บัญชีการผลิตผ้าทอของสมาชิก บัญชีการจําหน่ายผ้าทอ บัญชีข้อมูลกําลังการผลิตสินค้า เป็นต้น 

 2) ด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
  - อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก  

กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ – สาละวะ เช่น การตัดเย็บหน้ากากผ้า  การซ่อมแซมเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
  - มอบจักรเย็บผ้าให้ชุมชนๆ ละ 2 หลัง เพ่ือให้สมาชิกได้ฝึกทักษะการตัดเย็บอย่างต่อเนื่อง 

จนเกิดความชํานาญ 
 3) ด้านสืบสานดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าทอกะเหรี่ยง 
  - ฝึกทักษะการทอผ้าจากก่ีเอว ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ได้สนับสนุน

เส้นด้ายทอผ้าจํานวน 1,111 ไจ ให้แก่กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ – สาละวะ เพ่ือเป็นทุนตั้งต้นในการ
ดําเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564   

 - อบรมและฝึกทักษะการทอผ้ากะเหรี่ยงด้วยกี่พระราชทาน (หลักสูตร 30 วัน/ ชุมชน) 
ภายใต้โครงการ “สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ ด้วยการพัฒนาทักษะผ้าทอกะเหรี่ยง” ในพ้ืนที่ โครงการ 
พัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี  
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 - ฝึกทักษะการทอผ้าด้วยเส้นไหมผสมผสานกับด้ายประดิษฐ์   โดยศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกาญจนบุรี    

 - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้านผ้าทอกะเหรี่ยงจากรุ่นสู่รุ่น 
 4) ด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์  สร้างงาน  สร้างรายได้ 
  -  สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าสู่

กระบวนการรับรองมาตรฐานสินค้า รวมทั้งการตลาด 
  -   เพ่ิมช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์ โดยการจัดทํา E- catalog เพจออนไลน์ 

ของหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น OTOP Kanchanaburi ซิ่นลุนตยาพม่า ซิ่นมอญ  ซิ่นกะเหรี่ยง เฟซบุ๊คส่วนตัว เป็นต้น 
 

ผลผลิตตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำย :  
- ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม 
 1) กลุ่มอาชีพทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ – สาละวะ มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 2) กลุ่มอาชีพทอผ้ากะเหรี่ยงมีการจัดทําบัญชีสต๊อกวัตถุดิบเส้นด้ายและบัญชีคุมผลิตภัณฑ์ 

และเอกสารทะเบียนคุมที่เก่ียวข้องกับการบริหารกลุ่ม และมีการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
- ด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือน : สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไล่โว่ – สาละวะ ร้อยละ 60 มีทักษะการตัด

เย็บหน้ากากผ้า และซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่าย สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 50 บาท/คน/ครั้ง 
- ด้านสืบสานดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าทอกะเหรี่ยง 
 1) สมาชิกกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ – สาละวะ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทอผ้า

กะเหรี่ยงจากก่ีเอว และก่ีกระทบเพ่ิมข้ึน 
 2) กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ – สาละวะ สามารถนําเอาเส้นไหมมาผสมผสานกับเส้นด้ายประดิษฐ์

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
 3) เกิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยง จํานวน 2 แห่ง 
- ด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์  สร้างงาน  สร้างรายได้ 
 1) มีช่องทางการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 2) มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของกลุ่ม จํานวน 5 ชนิด  ได้แก่  หมวก  หน้ากากผ้า  ย่าม ผ้าถุง  

และเสื้อกะเหรี่ยง 
 3) สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการจําหน่าย จํานวน 165,800 บาท (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563 – 2564) 

โดยรายได้มาจากช่องทางการจําหน่าย ดังนี้ 
  - เพจ OTOP Kanchanaburi     เป็นเงิน 15,000 บาท 
  - เพจซิ่นลุนตยาพม่า ซิ่นมอญ ซิ่นกะเหรี่ยง   เป็นเงิน  54,500 บาท 
  - Facebook ส่วนตัว       เป็นเงิน 10,000 บาท 
  - ส่วนกลาง     เป็นเงิน 86,280 บาท 
 

2.4.6 ปัญหาอุปสรรค :  
  1) คณะกรรมการและสมาชิกส่วนใหญ่เขียนภาษาไทยไม่คล่อง เป็นอุปสรรคในการจัดทํา

บัญชีสต๊อกสินค้า 
  2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้การเข้า

ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีข้อจํากัด 
 3) ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงยังไม่ได้มาตรฐาน ราคาสูง  และยังไม่ตรงตามความต้องการ

ของตลาดในยุคปัจจุบันมากนัก  
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4.4.7 ข้อเสนอแนะ : 
 1) มอบหมายโดยมีพนักงานเจ้าเหมาบริการสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลให้ในเบื้องต้น โดยสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ให้ข้อมูล 
 2) ปรับกลยุทธ์การปฏิบัติงานจากจัดกิจกรรมอบรม เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการทอผ้าและ

เย็บผ้าหมุนเวียนกันไป โดยมีพนักงานเจ้าเหมาบริการสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในพ้ืนที่
เป็นผู้ควบคุมและดูแล 

 3) บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ที่ความสนใจ และตรงกับความต้องการของตลาด 

 4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการทําตลาดออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 
 5) ฝึกทักษะคนในชุมชนเป็นนักตลาดรุ่นใหม่ นําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพ่ิมช่องทาง

การตลาด 
 6) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องการทําตลาดออนไลน์ 
 7) ควรจัดหาแหล่งทุนตั้งต้น เพ่ือขยายผลการบริหารจัดการกลุ่มเชิงธุรกิจ 
 

ภำพด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพด ำเนินกิจกรรม ด้ำนกำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 
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ภำพด ำเนินกิจกรรม ด้ำนสืบสำนด ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้ำนกำรแต่งกำยด้วยผ้ำทอกะเหรี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพด ำเนินกิจกรรม ด้ำนกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์  สร้ำงงำน  สร้ำงรำยได้ 
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รำยช่ือสมำชิกกลุ่มทอผ้ำกะเหรี่ยงบ้ำนไล่โว่ - สำละวะ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล บ้ำนเลขที่ คุ้มบ้ำน ต ำแหน่ง 
1 น.ส.มือสะเตะ ก้องขุนคีรี 10/2 สาละวะ ประธาน 
2 น.ส.อําพร พิทักษ์ชาตคีรี 12/1 สาละวะ สมาชิก 
3 นางมะจวยเกร่ง โชติเสริมสิน 12/1 สาละวะ สมาชิก 
4 น.ส.อาภาพร ก้องขจรคีรี 15/4 สาละวะ กรรมการฝ่ายการตลาด 
5 นางภาวิณี พิทักษ์ชาตคีรี 17/1 สาละวะ กรรมการฝ่ายผลิต 
6 น.ส.โชติกา โชติเสริมสิน 37 สาละวะ สมาชิก 
7 นางมึงเอซุ จํารัสหิรัญ 38 สาละวะ สมาชิก 
8 นางนอซะมือ (ไม่มีนามสกุล) 2/ส สาละวะ สมาชิก 
9 น.ส.ตี้เอ (ไม่มีนามสกุล) 6/8 สาละวะ สมาชิก 

10 นางน่อแคะ (ไม่มีนามสกุล) 9/8 สาละวะ สมาชิก 
11 นางน่อสะดอง (ไม่มีนามสกุล) 20/8 สาละวะ กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
12 น.ส.น้ําหวาน (ไม่มีนามสกุล) ไม่มีบ้านเลขท่ี สาละวะ สมาชิก 
13 น.ส.หน่องเอหนู (ไม่มีนามสกุล) ไม่มีบ้านเลขท่ี สาละวะ สมาชิก 
14 นายน่อเท (ไม่มีนามสกุล) ไม่มีบ้านเลขท่ี สาละวะ สมาชิก 
15 น.ส.น่อมุโจ่ง (ไม่มีนามสกุล) 17/ช สาละวะ สมาชิก 
16 น.ส.มะเอ (ไม่มีนามสกุล) 17/ช สาละวะ สมาชิก 
17 นางนภาลัย จํารัสหิรัญ 40 สาละวะ เหรัญญิก 
18 นางสาวจันทร์สุดา  มงคลนําชัย 20/ช ไล่โว่ กรรมการ 
19 น.ส.น่อมือทวย 7 ไล่โว่ สมาชิก 
20 น.ส.มะสิ่งเส่ง ก้องขุนคีรี 19 ไล่โว่ รองประธาน 
21 นางย่งตวย คุณก้องยืนยง 19 ไล่โว่ กรรมการฝ่ายการตลาด 
22 น.ส.นอมึงโจ่ง  18/ช ไล่โว่ สมาชิก 
23 นางโพ่ช่อจะ 24/ช ไล่โว่ สมาชิก 
24 น.ส.สาวน ีคงนานดี ไม่มีบ้านเลขท่ี ไล่โว่ เลขานุการ 
25 นางสาวช่อทิพย์  กัลยาณธรรม 7/1 ไล่โว่ กรรมการฝ่ายผลิต 
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 2.5 กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและกำรตลำด 
   

  2.5.1 หน่วยดําเนินการ :  1) สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
                 2) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี   
 

  2.5.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม :  
                   1) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน  ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีรายได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ต่อปี           
                  2) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจ  ในเรื่อง 
วิสาหกิจชุมชน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 

2.5.3 ระยะเวลาดําเนินการ : มีนาคม – กันยายน 2564 
 

2.5.4 งบประมาณ : 30,000 บาท 
   แหล่งที่มา :  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี   

 

2.5.5 ผลการดําเนินงาน : 
 1) ดําเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และ

จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 วิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 
  1.1) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านสาละวะ โดยมี นายคมสันต์  พิทักษ์ชาตคีรี           

เป็นประธาน กิจกรรม/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟตากแห้ง, สารกาแฟ มีสมาชิกเข้าร่วม จํานวน 30 คน 
  1.2) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพป่าตะวันตก (ผาแดง) โดยมี นายวิชัย สังขละเจดีย์ชัย       

เป็นประธาน  กิจกรรม/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟตากแห้ง, พืชผัก มีสมาชิกเข้าร่วม จํานวน 30 คน 
 2) ดําเนินการตั้งกฎระเบียบหรือกติกาของวิสาหกิจชุมชน โดยประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจ

ชุมชนและสมาชิก ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 เพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการตั้งกฎระเบียบ หรือ
กติกาของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุปกฎระเบียบ/กติกา ของทั้ง 2 ชุมชน ดังต่อไปนี้   

         2.1) ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด    
  2.2) ห้ามให้เด็กเก็บเมล็ดกาแฟ 
  2.3) ห้ามปลูกกาแฟ/พืชผักในพื้นที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด เพ่ือไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
  2.4) สินค้าต้องมีคุณภาพ/มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด 
 3) การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดําเนินงานให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน 

ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาและกฎระเบียบ/กติกาของวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้ง เน้นย้ําการจัดการผลผลิต/
สินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

 4) ส่งเสริมการตลาด  
   4.1) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0 – 7 

กาญจนบุรี จัดหาเครื่องชั่งกลาง ประเภทเครื่องชั่งสปริง พิกัดกําลัง 60 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือมอบ
ให้แก่ชุมชนบ้านสาละวะ จํานวน 1 เครื่อง และไล่โว่ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการซื้อขายผลิตผล 
ทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น เพ่ือให้ชุมชนผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการตลาด รวมถึงการใช้เครื่องชั่งในการซื้อขายสินค้าที่ถูกวิธีและการดูแลรักษา
เครื่องชั่งเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 20 ราย 
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         4.2) เชื่อมโยงการจําหน่ายผลผลิต  เมล็ดพริกไทยดําตากแห้ง จํานวน 35 กิโลกรัม มูลค่า 
7,000 บาท ผ่านเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ (BizClub) 

          4.3) จัดกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ“สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต”  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญ นายสุรเชษฐ์  ยุทธสุนทร 
เจ้าของและผู้จัดการร้านกาแฟสดจากไร่คุณหญิง แหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมดเจ้าแรกของประเทศไทย และเป็น
กาแฟแบรนด์ไทยของคนเมืองกาญจน์ ซึ่งปลูกและส่งออกเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมียม เพ่ือพูดคุยให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเมล็ดกาแฟของชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความม่ันใจว่า
หากคนในชุมชนสามารถผลิตเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพ จะมีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน  

         4.4) เชื่อมโยงสมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือรับซื้อกาแฟจากวิสาหกิจชุมชน
สาละวะ และวิสาหกิจชุมชนไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยประสานนางสาวณปภัช  พิณเทพ 
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดกาญจนบุรี ในการรับซื้อสารกาแฟโรบัสต้า ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
จํานวน 825 กิโลกรัมๆ ละ 160 บาท  มูลค่า 133,600 บาท สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างแรงจูงใจ
ให้ชุมชนผลิตกาแฟที่มีคุณภาพในฤดูการผลิตปีต่อๆ ไป 

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดําเนินงานตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยได้               
บูรณาการความร่วมมือระหว่างสํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ               
ในจังหวัดกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดกาญจนบุรี 
ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้แนะนําแก่ชาวบ้านในชุมชนในการปลูกและ
บํารุงรักษาดูแลต้นกาแฟ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิต  ตลอดจนวิธีการเก็บเมล็ดกาแฟ  การตากเมล็ด
กาแฟที่ถูกวิธี  จนถึงกระบวนการผลิตเป็นสารกาแฟ เพ่ือให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ  
ของตลาด 

  ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
      1) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน จํานวน 60 ครัวเรือน ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีรายได้จากการ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ ต่อปี          
          2) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน จํานวน 60 ครัวเรือน ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความรู้และ

ความเข้าใจในเรื่องวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 80  
  3) ชาวบ้านในชุมชนได้รับความรู้ในการปลูกและบํารุงรักษาดูแลต้นกาแฟ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

และปริมาณผลผลิต  ตลอดจนวิธีการเก็บเมล็ดกาแฟ  การตากเมล็ดกาแฟที่ถูกวิธี  จนถึงกระบวนการผลิต  
เป็นสารกาแฟ เพ่ือให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 

 4) มีช่องทางการจําหน่ายเพ่ิมข้ึน 1 ช่องทาง  
 

2.5.6 ปัญหาอุปสรรค :   
 1) การสื่อสารกับเกษตรกรในพื้นที ่
 2) สารกาแฟที่สมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และ

นําไปตรวจสอบ พบว่า สารกาแฟมีความชื้นสูง และมีราขึ้นที่ เมล็ด มีเมล็ดที่ยังไม่สุกผสมอยู่เป็นจํานวนมาก 
เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการ วิธีการเก็บเมล็ดดิบของกาแฟ การตาก  
การคัดแยกเมล็ด    
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2.5.7 ข้อเสนอแนะ :  
 1) การส่งเสริมต้องค่อยเป็นค่อยไป ให้เวลาชาวบ้านปรับตัว และคอยให้กําลังใจ 
 2) ให้ความรู้ในการเก็บและคัดเลือกเมล็ดกาแฟจากต้น การตาก การคัดแยกเมล็ด และ 

การเก็บรักษาสารกาแฟ เพ่ือให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

ภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
  1. การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จํานวน  
2 วิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564  
   บ้ำนสำละวะ            บ้ำนไล่โว่ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     2. ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 เพ่ือตั้ง
กฎระเบียบ หรือ กติกาของวิสาหกิจชุมชน  

    บ้ำนสำละวะ 

บ้ำนไล่โว่ 
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3. ประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดําเนินงานให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

4. ส่งเสริมการตลาด 
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4. ส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
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3. กำรลดรำยจ่ำย 
  

  เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงส่งเสริมกิจกรรม เช่น การปลูกผักสวนครัว 
การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงสัตว์ปีก เน้นบริโภคในครัวเรือน ทําให้ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายได้ประมาณ  
ปีละ 3,000 บาท ต่อครัวเรือน จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 

 3.1 กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสวนครัว 
 

3.1.1 หน่วยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
 

3.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม :  
         1) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        2) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ได้ไม่น้อยกว่า 1๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี 
 

3.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ : มกราคม - กันยายน 2564 
 

3.1.4  งบประมาณ  12,240 บาท  
 แหล่งที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
 

3.1.5  ผลการดําเนินงาน :  
   1) ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่  และโครงการ 
ทหารพันธุ์ดี มทบ.17 

   2) ถ่ายทอดความรู้ และให้คําแนะนําเรื่องการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และ 
การทําเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า 
   3) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน จํานวน 76 ครัวเรือน (บ้านสาละวะ 41 ครัวเรือน บ้านไล่โว่  
35 ครัวเรือน) สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ เป็นเงิน 250 บาท/ครัวเรือน/ปี 

  ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
          1) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน (จํานวน 116 ครัวเรือน) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูก 

พืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนร้อยละ 80 
                     2) ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน (จํานวน 76 ครัวเรือน) สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ เป็นเงิน 
250 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 

3.1.6 ข้อเสนอแนะ : ควรเยี่ยมเยียนและให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่อง 
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ภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
 

  1. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ และโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.17 
 

บ้ำนสำละวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้ำนไล่โว่ 
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2. ถ่ายทอดความรู้ ให้คําแนะนําเรื่องการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการทําเชื้อรา 
ไตรโครเดอร์ม่า สารสกัดสะเดาไล่แมลง 

 

บ้ำนสำละวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  บ้ำนไล่โว่  
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  3. การติดตามและให้คําแนะนําเกษตรกร 
  บ้ำนสำละวะ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บ้ำนไล่โว่ 
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 3.2 กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ        
 

  3.2.1 หน่วยดําเนินการ : สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
 

3.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ในบ่อรายครัวเรือน 

(1)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์น้ําแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ 
(2) เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการบรรเทาสภาวะขาดแคลน

และยากไร้ 
(3) เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ําที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

3.2.3 ระยะเวลาดําเนินการ : มกราคม – กันยายน 2564 
 

3.2.4  งบประมาณ : จํานวน 166,960 บาท  
 แหล่งที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
 

3.2.5  ผลการดําเนินงาน :  
 (1) เลี้ยงปลาในบ่อรายครัวเรือน กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อ และ เลี้ยงกบในกระชังบก  

รวม 49 ครัวเรือน 
   - บ้านสาละวะ 29 ครัวเรือน   
   - บ้านไล่โว่    20  ครัวเรือน  
 (2) บ่อปลาชุมชน จํานวน 4 แห่ง  
   - บ้านสาละวะ 2  แห่ง   
   - บ้านไล่โว่    2  แห่ง 
 

  ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมาย : ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชนมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อราย
ครัวเรือน ได้แก่ การเลี้ยงปลา และเลี้ยงกบในกระชังบก รวมถึงการเลี้ยงปลาในบ่อปลาชุมชน ได้รับมอบปัจจัย
การผลิต ในการเลี้ยงสัตว์น้ํา เช่น พันธุ์สัตว์น้ํา อาหารสัตว์น้ํา และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์น้ํา และได้รับความรู้
ด้านการประมง จํานวน 49 ครัวเรือน และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้จํานวน 750 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 

3.2.6 ปัญหาอุปสรรค :  
        (1) ปัญหาเรื่องการคมนาคมในช่วงฤดูฝน ทําให้ไม่สามารถเข้าไปติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือ

ให้คําแนะนําหรือรับทราบปัญหาในการเลี้ยงได้อย่างทั่วถึง 
      (2) บ้านสาละวะ เนื่องจากบ่อปลาส่วนใหญ่อยู่ริมน้ํา อาจมีปัญหาน้ําท่วมบ่อ ทําให้ปลาหลุดรอด

ออกจากบ่อ ทําให้ผลผลิตมีน้อย บ้านไล่โว่ บ่อปลาไม่สามารถเก็บน้ําได้ ต้องใช้บ่อพลาสติก ซึ่งจะไม่ยั่งยืน 
 (3) มีปัญหาเรื่องน้ําในการเลี้ยงปลา  ถ้ามีการต่อท่อน้ําจากลําห้วยสําหรับทําการเกษตรและ

เลี้ยงปลาบริเวณครัวเรือน แยกกับน้ําใช้ในครัวเรือน ก็จะทําให้มีการเลี้ยงปลาและทําการเกษตรบริเวณ
ครัวเรือนได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีความสนใจเลี้ยงปลามากแต่ติดปัญหาเรื่องน้ํา 
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ภำพกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
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   3.3 กำรส่งเสริมด้ำนปศุสัตว์  
 

  3.3.1 หน่วยดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
 

3.3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม :  
 1) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก การปรับระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม  

(เฉพาะบ้านสาละวะ) เพ่ือเพ่ิมโปรตีนสําหรับการบริโภคและลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
 2) ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายครัวเรือนและสร้างการรบรู้ดานการเลี้ยงสัตว์ทั้ง 2 ชุมชน 

เพ่ือให้คําแนะนําด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 

3.3.3 ระยะเวลาดําเนินการ :  ปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
     ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
 

3.3.4  งบประมาณ :  ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 20,000 บาท 
    ปีงบประมาณ 2564 จํานวน 330,100 บาท  
 แหล่งที่มา : กรมปศุสัตว์ 
 

3.3.5  ผลการดําเนินงาน :  
 ปีงบประมาณ 2563 
 - ปรับปรุงและสร้างเล้าไก่ 1 ครัวเรือน 
 - ปรับปรุงและสร้างเล้าเป็ด พร้อมสนับสนุนพันธุ์เป็ดเนื้อ 2 ครัวเรือน จํานวน 20 ตัว 
 - ตรวจเยี่ยมให้คแนะนําด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์

และแร่ธาตุสําหรับสัตว์ จํานวน 57 ครัวเรือน 
   บ้านสาละวะ 32 ครัวเรือน 
   บ้านไล่โว่      25 ครัวเรือน 
 

 ปีงบประมาณ 2564 
 - ปรับปรุงและสร้างเล้าสัตว์ปีก พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 35 ครัวเรือน 

     ไก่พ้ืนเมือง 26 ครัวเรือน 260 ตัว 
     เป็ดไข่        9 ครัวเรือน    90 ตัว 

 - ตรวจเยี่ยมให้คแนะนําด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์
และแร่ธาตุสําหรับสัตว์ จํานวน 53 ครัวเรือน 

   บ้านสาละวะ 37 ครัวเรือน 
   บ้านไล่โว่     16 ครัวเรือน 

  ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
  - ชาวบ้านให้มีการเลี้ยงสัตว์ปีกรายครัวเรือน ได้แก่ การเลี้ยงเป็ดไข่ เป็ดเนื้อและไก่พ้ืนเมือง  
จํานวน 37 ครัวเรือน  

- ชาวบ้านมีแหล่งโปรตีนจากสัตว์ปีกบริโภคภายในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
ได้จํานวนไม่น้อยกว่า 1,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี 
 - สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรบ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ ได้รับการตรวจเยี่ยม พร้อมให้คําแนะนํา
ด้านการเลี้ยงสัตว์ จํานวน 57 ครัวเรือน 
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3.3.6 ปัญหาอุปสรรค :  
   - ช่วงเข้าฤดูฝน มีปัญหาเรื่องการคมนาคม ไม่สามารถเข้าไปติดตามการเลี้ยงสัตว์ หรือให้
คําแนะนําหรือรับทราบปัญหาในการเลี้ยงได้อย่างทั่วถึง 

 

 
ภำพด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศสุัตว์ 
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 3.4 กำรส่งเสริมกำรท ำนำรวม 
 

  การทํานารวมสามารถดําเนินการได้เฉพาะในพ้ืนที่บ้านสาละวะ  โดยพ้ืนที่บ้านไล่โว่ยังไม่มีการ
ดําเนินการ 
  3.4.1 หน่วยดําเนินการ : อําเภอสังขละบุรี 

 

3.4.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม : 
 1) เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกป่า 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน มีข้าวบริโภคเพียงพอ 
 

3.4.3 ระยะเวลาดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2564 
 

3.4.4  ผลการดําเนินงาน :  
  ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมาย : การทํานารวมในปี 2564 จะทําการเก็บผลผลิตในช่วงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564  
 

  การทํานารวมของบ้านสาละวะ  
  1) จํานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมนารวม ๔7 ครัวเรือน จากทั้งหมด ๕๔ ครัวเรือน 
  2) จํานวนนารวมมีทั้งหมด ๒๒ แปลง 
 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมนำรวม   (แยกรำยแปลง) 
แปลงที ่ ชื่อ - นำมสกุล ครัวเรือน

ที่เข้ำร่วม 
แปลงที ่ ชื่อ - นำมสกุล ครัวเรือนที่

เข้ำร่วม 
1 นายคมสนัต์ พิทักษช์าตคีร ี 5 12 นายโพ่เชอุ๊ (ไม่มนีามสกลุ)  1 
 นายโพทู (ไม่มีนามสกุล)  13 นายเอสะแย (ไม่มีนามสกุล)  2 
 นายคมสนั (ไม่มีนามสกุล)   นายโซเมี๊ยะวิน (ไม่มีนามสกุล)  
 นายละเว (ไม่มนีามสกุล)  14 นายลชิิ (ไม่มีนามสกุล)   

 นายพ่อท่อง (ไม่มีนามสกุล)    นายหม่องหน่วยทอง (ไม่มีนามสกุล)   
2 นายเส่งโพ่ พิทักษช์าตคีร ี 3   นายจิอั่ว (ไม่มีนามสกุล)/จิจิ๋ว   
 นายเออนึ่ง เอกธวัช   15 นางมือหน่องกล่อง(ไม่มีนามสกลุ)  5 
 น.ส.อาภาพร ก้องขจรคีรี     น.ส.ชาลิสา เอกอุดมวิทย์    

3 นางเข่งวง พงผาแดง  4   นางโดะมะ (โพ่ตูมุ่ย)    
 นายสงัคม ก้องสนัน่ไพร     นายโอ้คอ (ไม่มนีามสกุล)    
 นายโจ (ไม่มนีามสกุล)     นายเหล่าซู (ไม่มีนามสกุล)    
 นายทอง (ไม่มีนามสกุล)   16 นายเพ่อู่ทู (ไม่มนีามสกุล)  2 

4 นายบุญแก้ว ก้องขจรคีรี  2   นายออหมี้ (ไม่มีนามสกุล)    
 นายพุทธชัย ภัทรสิริวงศ์  17 นายโจ่โพ่ศรี (ไม่มนีามสกุล)  2 

5 นายทวชั คงนานดี  2   นายโจทุงไหล่ (ไม่มนีามสกุล)    
  นางมือนองสา (ไม่มีนามสกุล)    18 นางนภาลยั จํารัสหิรัญ  1 
6 น.ส.โสภา ผาภูมชิโลทร  2 19 นายดาจ่อ (ไม่มนีามสกุล)  2 
  นายโชติเอ (ไม่มนีามสกลุ)      นายซ่องติ (ไม่มีนามสกุล) (ต้อตงิ)    
7 นายตาทู จาํรัสหิรัญ  1 20 นายไข่กา (ไม่มนีามสกุล)  1 
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมนำรวม   (แยกรำยแปลง) 
แปลงที ่ ชื่อ - นำมสกุล ครัวเรือน

ที่เข้ำร่วม 
แปลงที ่ ชื่อ - นำมสกุล ครัวเรือนที่

เข้ำร่วม 
8 นายเหม่งละ ศรีพนาวงศ์  2 21 นายลา่แว (ไม่มีนามสกุล)  1 
  นายอะท้อ (ไม่มีนามสกุล)    22 นายอะเป (ไม่มีนามสกุล)  1 
9 นายไก่ (ไม่มนีามสกลุ)   2    
  นายอ่องยุ (ไม่มนีามสกุล)       

10 นายคองเซ่อ (ไม่มีนามสกุล)  1    
11 นายพิทักษ์ ก้องขจรคีรี  2    
  นายซาอ่ัว (ไม่มนีามสกลุ)       

 

 

ภำพกำรด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรท ำนำรวม 
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4. กำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
 
  

 4.1 กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน/กำรพัฒนำที่ดิน (สร้ำงกำรรับรู้และบริกำร ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน) 
   

4.1.1 หน่วยดําเนินการ : สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
 

4.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม :  
- เพ่ือสร้างการรับรู้ สนับสนุน และให้บริการ ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา 

และการพัฒนาที่ดิน รูปแบบต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรต่างๆ และ
เกษตรกร ที่เก่ียวข้อง 

 

4.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ : เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

4.1.4  ผลการดําเนินงาน 

 

 

4.1.6 ปัญหาอุปสรรค :  ช่วงฤดูฝน / เมื่อมีฝนตก การเดินทาง การขนส่งวัสดุต่างๆ เป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก บางช่วงมีการปิดหมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์ มาตราการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) 

 

4.1.7 ข้อเสนอแนะ :  ปรับแผนดําเนินการในช่วงที่ฝนยังไม่ชุก สื่อสาร / สอบถาม / แจ้งแผนในการ
เดินทางเข้า-ออก ล่วงหน้า/ ปรับแผนเข้าปฏิบัติงานตามสถานการณ์ 

 
 
 
 
 

ที ่
 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
แผน 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้/เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 40 

ราย 
78 
ราย 

4,000 

2 กิจกรรมที่ 2 เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ - 
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ 

30 
ตัวอย่าง 

30 
ตัวอย่าง 

4,500 

3 กิจกรรมที่ 3 สาธิต/ณรงค์ / สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัย  
เพ่ือผลิต+ใช้ประโยชน์ น้ําหมัก พด.2 พด.7 

1,500 
ลิตร 

1,500 
ลิตร 

19,500 

4 กิจกรรมที่ 4 สาธิต/ณรงค์ / สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัย  
เพ่ือผลิต+ใช้ประโยชน์ ปุ๋ยหมัก 

20 
ตัน 

20 
ตัน 

68,000 

5 กิจกรรมที่ 5 สาธิต/ณรงค์ / สนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน(เมล็ดปอเทือง-ถั่วพร้า) 

1,000 
กิโลกรัม 

1,000 
กิโลกรัม 

30,000 

6 กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนปัจจัยการผลิต - สารปรับปรุงดินกรด 
(โดโลไมท์) 

8 
ตัน 

8 
ตัน 

13,600 

หมายเหตุ  ทุกกิจกรรม ใช้งบประมาณปกติ ที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรจาก กรมพัฒนาที่ดิน  
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ภำพด ำเนินกิจกรรม สร้ำงกำรรับรู้/เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงดิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพด ำเนินกิจกรรม เก็บตัวอย่ำงดินเพื่อวิเครำะห์ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
วิเครำะห์ จำกกลุ่มวิเครำะห์ดิน สพข.10 จ.รำชบุรี 
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ภำพด ำเนินกิจกรรมสำธิต/ณรงค์ / สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัย เพื่อผลิต+ใช้ประโยชน์  
น้ ำหมัก พด.2 พด.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพด ำเนินกิจกรรมสำธิต/ณรงค์/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัย เพื่อผลิต+ใช้ประโยชน์ ปุ๋ยหมัก   
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ภำพด ำเนินกิจกรรมสำธิต/ณรงค์ / สนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบ ำรุงดิน 

(เมล็ดปอเทือง-ถั่วพร้ำ) และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต - สำรปรับปรุงดินกรด (โดโลไมท์) 
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 4.2 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ สินค้ำ “อบเชย”  
   

  4.2.1 หน่วยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม : การศึกษาความเป็นไปได้ของการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “อบเชย” 

 

4.2.3 ระยะเวลาดําเนินการ : กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 
 

4.2.5 ผลการดําเนินงาน : จังหวัดกาญจนบุรี มีคําสั่งที่ 7175/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ของการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “อบเชย” 
โดยคณะทํางานฯ ได้ประชุม และมีมติเห็นว่า การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “อบเชย”                   
ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี หรือ สินค้า “อบเชยทุ่งใหญ่
นเรศวรฯ” จะต้องเตรียมความพร้อม ศึกษา วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในหลายมิติ ซึ่งคณะทํางานฯ 
ได้สืบค้นข้อมูลแล้ว พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอโดยเฉพาะประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 1) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์อบเชยทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังและ              
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเก่ียวกับสินค้าอบเชยในพ้ืนที่ 

 2) การศึกษาช่องทางการตลาดของสินค้าอบเชยทุ่งใหญ่นเรศวรฯ และความคุ้มค่าของ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 3) การศึกษาข้อมูลทางวิชาการอย่างละเอียดถี่ถ้วน เกี่ยวกับเอกลักษณ์พิเศษของอบเชย                  
ทุ่งใหญ่นเรศวรฯ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน อันส่งผลให้อบเชยทุ่งใหญ่นเรศวรฯ 
มีความโดดเด่นแตกต่างจากอบเชยในแหล่งภูมิศาสตร์อื่น 

 4) การกําหนดความชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่การผลิต หรือการเพาะปลูกอบเชยทุ่งใหญ่
นเรศวรฯ เนื่องจากพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขต
ครอบคลุมหลายอําเภอในจังหวัดกาญจนบุรี และมีการบังคับใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่แตกต่างกัน                     
อันส่งผลต่อแนวทางปฏิบัติเพ่ือซื้อขายสินค้าอบเชย รวมถึงการตรวจสอบควบคุมว่า สินค้าอบเชย เป็นของป่า
หรือไม่ และหากเป็นของป่าต้องอยู่ในอาณาบริเวณใดของพ้ืนที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย               
ที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
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4.3 กำรประชุมขับเคลื่อนงำนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2563 

การประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยคณะกรรมการบริหารฯ ที่มีพลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา เป็นประธาน  
มีการประชุมและลงพื้นที่ 17 ครั้ง 

30 - 31
มกราคม 8 กุมภาพันธ์ 24 มีนาคม 17 เมษายน 4 มิถุนายน 16 กรกฎาคม

17 กรกฎาคม 20 สิงหาคม 21 สิงหาคม 2 กันยายน 11 กันยายน 21 ตุลาคม

4 พฤศจิกายน 5 พฤศจิกายน 24 พฤศจิกายน 27 พฤศจิกายน 22 ธันวาคม

ปี พ.ศ.2563 

การประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยคณะท างานระดับจังหวัดฯ  
ที่มี นำยจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน  

มีการประชุมและลงพื้นที่ 23 ครั้ง 

21 มกราคม 4 กุมภาพันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 18 มีนาคม 25 พฤษภาคม

18 มิถุนายน 22 มิถุนายน 24 มิถุนายน 26 มิถุนายน 30 มิถุนายน

13 กรกฎาคม 25 สิงหาคม 10 กันยายน 6 ตุลาคม 7-8 ตุลาคม

12 ตุลาคม 19 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 26 พฤศจิกายน 7 ธันวาคม

15 ธันวาคม 18 ธันวาคม 28 ธันวาคม 
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ปี พ.ศ.2564 (ถึงกันยายน 2564) 

การประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยคณะกรรมการบริหารฯ ที่มีพลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา เป็นประธาน  
มีการประชุมและลงพื้นที่ 6 ครั้ง 

3 กุมภาพันธ์ 4 กุมภาพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 24 กุมภาพันธ์

24 มีนาคม 17 กันยายน

ปี พ.ศ.2564 

การประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยคณะท างานระดับจังหวัดฯ  
ที่มี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน 

มีการประชุมและลงพื้นที่ 5 ครั้ง 

21 พฤษภาคม 24 พฤษภาคม 26 พฤษภาคม 28 พฤษภาคม

24 สิงหาคม

ปี พ.ศ.2564 

การประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยคณะท างานระดับจังหวัดฯ  
ที่มีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน  

มีการประชุมและลงพื้นที่  8 ครั้ง 

2 กุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2 มีนาคม

15 มีนาคม 22 มีนาคม 15 กันยายน 23 กันยายน
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5. กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยครัวเรือน (กลุม่สถำนภำพระดับขำดแคลน) 
 

การจัดทําแผนพัฒนารายครัวเรือน  (กลุ่มสถานภาพระดับขาดแคลน จํานวน 27 ครัวเรือน)  
ตามการจัดช่วงชั้นด้วยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic status) ) โดยสํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าพ้ืนที่สํา รวจชุมชนบ้านสาละวะ  
บ้านไล่โว่  หมู่ที่ 4 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2564 
เพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาและการช่วยเหลือครัวเรือนที่เป็นกลุ่มสถานภาพระดับขาดแคลน โดยสรุป
แนวทางช่วยเหลือของจังหวัด ดังนี้ 
 5.1 การพัฒนาอาชีพ (อาชีพหลัก/ อาชีพเสริม ) 
  1) การทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค แก้ไขปัญหาข้าวไม่เพียงพอ 
ต่อการบริโภคในครัวเรือน 
  2) การทําข้าวไร่ : สนับสนุนพันธุ์ข้าวไร่พันธุ์ดี 
    3) ไม้ผลเดิม : ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล ไม้ยืนต้น และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
  4) ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน 
  5) ส่งเสริมการปลูกพืชนอกโรงเรือน 
  6) การพัฒนาอาชีพ (กลุ่มทอผ้า กลุ่มทําไม้กวาด กลุ่มจักสาน) 
  7) ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วพร้า 
  5.2 การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย  
    1) ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
    2) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา 
  3) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก  
  5.3 การพัฒนาการศึกษา  
    1) การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
    2) การช่วยเหลือฟ้ืนฟูพัฒนาเด็กพิเศษ 
    3) การส่งเสริมให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
    4) ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือน มาเรียนหนังสือกับ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
    5) ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
 5.4 การพัฒนาสุขอนามัย  
  1) ดูแลการเจ็บป่วยโรคประจําตัว  
  2) ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
  3) ให้ความรู้การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล 
  4) ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
  5) แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ   
  6) แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส  
  7) ดูแลการคุมกําเนิด ให้ความรู้ความเสี่ยงของการมีบุตรมาก 
  8) ดูแลการได้รับวัคซีนของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการเด็ก 
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 5.5) การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
 5.6) เงินสงเคราะห์  
  (1) เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  
 (2) กองทุนคุ้มครองเด็ก 

 (3) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  
 (4) เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  
 (6) เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  
 (7) เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลําบาก  
 (8) เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 (9) เงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 ทั้งนี้ การกําหนดแนวทางการช่วยเหลือ จะขึ้นอยู่กับสมรรถนะของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนแรงงาน 
และความต้องการของชาวบ้าน 
  

ภำพด ำเนินกำรลงพ้ืนที่เพื่อส ำรวจข้อมูล 
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5.1 แผนพัฒนำรำยครัวเรือน (กลุม่สถำนภำพระดับขำดแคลน)  บ้ำนสำละวะ 14 ครัวเรือน 
 

บ้ำนเลขที่ 9/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำงมือหน่องกล่อง (มือน่องกร่อง)  ไม่มีนำมสกุล   (นำรวม) 
จ ำนวนสมำชิก 10 คน พื้นที่ 7 ไร ่

ที ่ ชื่อจริง นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นางมือหน่องกล่อง (มือน่องกร่อง) ไม่มีนามสกุล 7 -1080-0022-90-8 41 - หัวหน้าครัวเรือน/ทอย่ามได้ 
2 ดญ.มือมือ  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 15 - นักเรียน ม.1 (โรงเรียนกองม่องทะ) 
3 ดช.กมลชัย  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 9 - นักเรียน ป.2  
4 ดญ.มือแดแอ้  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 13 - นักเรียน ป.6 
5 นายโจเกเก (โจโกโก) ไม่มีนามสกุล 7-1088-9049-51-7 19 - เกษตรกร 
6 นายโจเลอเร่อ  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 27 - เกษตรกร 
7 นายโจกีก่ี  ไม่มีนามสกุล ไม่ไมี 17 - นักเรียน กศน.สังขละบุรี (ม.ปลาย) 
8 นางชางมือ ไม่มีนามสกุล ไม่ไมี 29 - เกษตรกร (ภรรยาโจเลอเร่อ) มีความรู้ในการทําไม้กวาด 
9 ด.ญ.ชิดาพร ไม่มีนามสกุล ไม่ไมี 4  - นักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 

10 นายโท่งใหม่ลา ไม่มีนามสกุล ไม่ไมี 52 - สามีมือหน่องกล่อง 
 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 7 คน เนื่องจากเป็นครอบครัวขยาย 
แรงงานสามารถทําข้าวไร่ และปลูกไม้ผล รวมทั้งรับจ้าง
ในชุมชน 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ/ สนง.พาณิชย์
จังหวัด)  
  - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค (ซึ่งปีนี้เข้าร่วม 
ทํานารวมแล้ว) หากผลผลิตยังไม่เพียงพอก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
  - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน : ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม (แปลง 1) 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

- รับจ้างทั่วไป เช่น ดายหญ้าถางหญ้าตามสวนไร่ของ
เพ่ือนบ้านในชุมชน แต่ไม่สม่ําเสมอและไม่แน่นอน  
- รับจ้างทําถนนช่วงที่มีงาน ปัจจุบันไม่มีงานแล้ว 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปีที่ผ่านมา ทําข้าวไร่ไว้บริโภคเอง ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 ปี๊บ 

ซึ่งได้ผลผลิตข้าวเปลือก 50 ปี๊บ (ไม่พอกินต้องยืม 
เพ่ือนบ้าน)  
- มีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ในพ้ืนที่ข้าวไร่ เช่น พริก 
ฟัก แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว ข้าวโพด และพืชผักอ่ืนๆ  
อีกหลายชนิด 
- ในสวน มีการปลูกกาแฟ 125 ต้น มะม่วงหิมพานต์ 
50 ต้น หมาก ขม้ิน บุก เงาะ กล้วย บางส่วนเพิ่งปลูก 
ซึ่งยังไม่มีผลผลิต  
- บริเวณรอบพื้นท่ีที่อยู่อาศัย มีการปลูกพืชผักสวนครัว  
- เลี้ยงสัตว์ปีก 10 ตัว 

  - ไม้ผลเดิม :  1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว 
บ้านสาละวะ 
 

 1.2 อาชีพเสริม (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ/ บริษัทประชารัฐฯ/ สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด/ สนง.พาณิชย์จังหวัด/ สถานีพัฒนาที่ดิน/ กศน. จังหวัด) 
  - ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนอกโรงเรือน 4 ชนิด ตะไคร้หอม ข่า กลอย ขม้ิน 
  - พัฒนาอาชีพ เรื่องการทําไม้กวาดดอกหญ้า 
  - สมาชิกคนที่ 1 กับคนที่ 8 สนับสนุนให้เป็นวิทยากรสอนอาชีพการทําไม้กวาด 
 - ต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการทําไม้กวาดดอกหญ้า ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
เพ่ิมช่องทางการตลาด 
  - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้เสริม/ 
เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน (พืชหลังนา) 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/  
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาค
ครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา/ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
  

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เช่น  
เกลือ ผงชูรส กาแฟ ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 
ไม่มีความแน่นอน  

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - บางครั้งไปขอยารักษาตามอาการที่อนามัยในชุมชน 
 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - มีรถมอเตอร์ไซค์ ถ้าไม่มีงาน ก็ไม่ใช้ จะใช้เฉพาะมีธุระ
จําเป็น 
- มีค่าใช้จ่ายน้ํามันเครื่องตัดหญ้าในไร่ 
 
 

- กำรศึกษำบุตร - ไม่มีค่าใช้จ่ายการศึกษาลูก มีเพียงค่าขนมลูกบ้าง 
ในแต่ละวัน ซึ่งจํานวนไม่มาก 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบันมีภาระหนี้สินร้านค้าในชุมชนเกือบหมื่นบาท  

ซึ่งเป็นหนี้สินที่สะสมเกิดจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
แต่ละครั้ง ถ้ามีรายได้จากการรบัจ้าง ก็ค่อยชําระคืนร้านค้า 

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส เกิน 
 - แนะนําเรื่องการคุมกําเนิด 
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - มีความรู้เรื่องการทําไม้กวาด 
- มีความรู้เรื่องการทําย่าม 
- มีความรู้เรื่องการทําหลังคาบ้านด้วยวัสดุท้องถิ่น  
(ใบสาละอ่อง) 

- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 
- รายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากมีสมาชิก 
ในครัวเรือนหลายคน 
- ไม่มีรายได้ในการเกษตร เนื่องจากเพ่ิงปลูก 
- มีที่ทํากินน้อย ทําให้ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
- ลูกสะใภ้ทําไม้กวาดเป็น ทําแล้วขายไม่ได้ สินค้าค้าง 
อยู่จํานวนมาก ไม่มีแหล่งจําหน่าย 
- แม่ซ่ึงเป็นหัวหน้าครัวเรือนทอย่ามได้ แต่ไม่มีแหล่ง
จําหน่าย 
ด้านสาธารณสุข 
- ครัวเรือนพบปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา 
ห้องนอน ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านเป็นไม้ไผ่ พ้ืนเป็นไม้ ผนังบ้านเป็นไม้ไผ่ 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีพ 

- ต้องการความช่วยเหลือ ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค  
ไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้ที่น้อยเป็นหนี้สินสะสม 
- ขาดแคลนผ้าห่ม (ฤดูหนาว) 
- อุปกรณ์ในครัวเรือน เช่น จาน ช้อน และอ่ืน ๆ 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ลูกสะใภ้ทําไม้กวาดเป็น ทําแล้วขายไม่ได้ สินค้าค้างอยู่

จํานวนมาก ไม่มีแหล่งจําหน่าย ควรส่งเสริมให้ตลาด
รองรับ 
- ครัวเรือนมีความรู้เรื่องการทอย่าม แต่ไม่มีแหล่ง
จําหน่าย 
- ดังนั้น ควรส่งเสริมแปรรูปวัตถุดิบภายในท้องถิ่น 
พร้อมกับส่งเสริมด้านการตลาดเพ่ือจําหน่าย  

 

อ่ืน ๆ - เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีนามสกุล 
ส่งผลให้ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากบริการ
ของภาครัฐ รวมถึงขาดโอกาสด้านอื่น ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

56
 

บ้ำนเลขที่ 12/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำงมือน่องสำ ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 4 คน  

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นางมือน่องสา ไม่มีนามสกุล ไม่มี 44 - หัวหน้าครัวเรือน / รับจ้างดายหญ้า 
2 นายอั่งคู ไม่มีนามสกุล ไม่มี 76 - คนชรา 
3 ดญ.นองจิจิ ไม่มีนามสกุล ไม่มี 13 - เด็กพิเศษ 
4 ดช.กิตติศักดิ์ ไม่มีนามสกุล ไม่มี 12 - นักเรียน 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 1 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง ต้องดูแลอีก 3 คน  
ทําให้มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่ไมเ่พียงพอต่อการดํารงชีพ 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบนัวิจัยฯ/สนง.พาณิชยจ์ังหวัด/ บริษทัประชารัฐฯ)  
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไมผ้ล/ไม้ยืนตน้ 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกบัความต้องการของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านสาละวะ
   

 1.2. อาชีพเสริม  (สถาบนัวิจัยและพัฒนาฯ/ บริษัทประชารัฐฯ/ สนง.พฒันาชุมชน
จังหวัด/ สนง.พาณชิย์จังหวัด)    
    - ส่งเสริมการปลูกสมนุไพรนอกโรงเรือน 4 ชนิด ตะไคร้หอม ข่า กลอย ขมิ้น 
  - ประชาสัมพนัธ์  เพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ย่าม 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจงัหวัด/  
สนง.ปศสุัตว์จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพชืสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - การเลี้ยงสัตว์น้าํ : ส่งเสริมให้มีการเพาะสัตวน์้ําบริเวณครัวเรือน แต่มีปัญหา เร่ืองน้ําใน
การเลี้ยง เนื่องจากต้องใช้น้าํร่วมกับภาคครัวเรือน  
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : อยู่ระหว่างสร้างการรับรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงนิได ้

 
- รับจ้างดายหญ้าตามสวนตามไร่ของเพื่อนบ้านในชุมชน  
ซึ่งรายไดบ้างครั้งได้ครั้งละ 300 บาท แตไ่ม่สม่ําเสมอและ
ไม่แน่นอน  
- ปีที่ผา่นมาขายขมิ้น ได้เงิน 5,000 บาท 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได ้ - ปีที่ผา่นมา ทําขา้วไร่ไว้บริโภคเอง ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 ปี๊บ  
ซึ่งได้ผลผลิตขา้วเปลือก 50 ปีบ๊ (บางปไีม่พอกินต้องยืม
เพื่อนบ้าน)  
- มีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ในพื้นที่ข้าวไร่ เช่น พริก ฟัก 
แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว ข้าวโพด และพืชผักอื่น ๆ 
อีกหลายชนิด  
- ในสวน มีการปลูกกาแฟ หมาก ขมิ้น บางส่วนเพิ่งปลูก 
ซึ่งยังไม่มีผลผลิต ขณะที่บางส่วนเก็บขายได ้
- บริเวณรอบพื้นที่ที่อยู่อาศัย มกีารปลูกพืชผักสวนครัว 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายสินคา้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนมีทุกวัน ถ้ามีเงิน
ก็จะซื้อตุนไว้ ถ้าไม่มีเงินก็ไปเอาสินค้าที่รา้นคา้ในชุมชน 
มาก่อน ถ้ามีค่อยผ่อนชาํระ ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ยแต่ละเดือน 
ไม่มีความแนน่อน จึงไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศกึษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวดั) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา/ประสานศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรชี่วยเหลือฟื้นฟูพฒันาเด็กพิเศษ 
 - สนับสนนุให้เป็นปราญชช์าวบา้นให้ความรู้เรื่องการมุงหลังคาบ้าน เพื่อส่งเสริมเรื่อง
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
  

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลประเมินระดบัพัฒนาการ แนะนาํการเลี้ยงดู/การดูแลเด็กพิเศษ (เนื่องจากเป็น
เด็กหญิงและกําลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ อาจมีปญัหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์)  
 - ดูแลตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุ
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนาํการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนบัสนุนซ่อมแซมบ้าน 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - บางครั้งไปขอยารักษาตามอาการที่อนามัยในชุมชน 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ 

- กำรศึกษำบุตร - ไม่มีค่าใช้จา่ยการศึกษาลูก มีเพียงค่าขนมลูกบ้าง 
ในแต่ละวนั ซึ่งจํานวนไม่มาก 

- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบนัมีภาระหนีส้ินร้านค้าในชุมชน 5,000 กว่าบาท  
ซึ่งเป็นหนี้สนิที่สะสมเกิดจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
แต่ละคร้ัง ถ้ามีรายได้จากการรับจ้าง ก็ค่อยชาํระคืนร้านค้า 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - มีความรู้เรื่องการทําหลังคามุงบ้านด้วยใบสะละอ่อง  
คล้ายใบตองตึง 

- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 
- รายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
- มีที่ทํากินน้อย ไม่มีความรู้อะไร  
- ข้าวไม่พอบริโภคในครัวเรือน 
- เนื่องจากมีเด็กพิเศษ และคนชราทําให้ไมส่ามารถออกไป
ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ต้องออกจากบ้านได้ 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา ห้องนอน ห้องครัว 
- น้องจีจีเป็นเด็กพิเศษที่ต้องดูแล (พัฒนาการทางสมองต่ํา)
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบา้นเปน็ไมไ้ผ่ พืน้เปน็ไม้ ผนังบ้านเป็นไม้ไผ่ 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีพ 

- ของใช้ในบ้าน 
- เงินทุนเพื่อการดํารงชีพ 
- อุปกรณ์การเกษตร 

 

- สิ่งที่ควรส่งเสริม - ส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้ที่แน่นอน โดยที่ไม่เดือนร้อน ไม่
เป็นต้องหนี้สนิ  
- ลูกสาวที่แยกบ้านไปมีครอบครัวแล้ว นํายา่มมาให้ฝากขาย 
อาจจะต้องส่งเสริมให้มีตลาดรองรับ 

 

อื่น ๆ - เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีนามสกุล สง่ผลให้
ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากบริการของภาครัฐ 
รวมถึงขาดโอกาสด้านอ่ืน ๆ 
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บ้ำนเลขที่ 20/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำงน่อเม่อไน้  ไม่มีนำมสกุล   (ท ำข้ำวไร่) 
จ ำนวนสมำชิก 3 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นางน่อเม่อไน้ ไม่มีนามสกุล 6-7108-71005-11-8 52 - เกษตรกร (มีโรคประจําตัว อาการไม่ค่อยมีแรง) 
2 นายคมสันต์ ไม่มีนามสกุล 7-7108-00038-15-1 18 - เกษตรกร / รับจ้าง/ มีความรู้เรื่องการจักสาน 
3 นางพิจิ โชติธนรักษ์  16 - ภรรยา นายคมสันต์ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 3 คน แต่แม่ทํางานมากไม่ได้เกิด
อาการอ่อนแรง แรงงานหลักได้แก่ลูกชาย 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/สถาบันวิจัยฯ/ สนง.พาณิชย์จังหวัด)  
  - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค หากผลผลิตยังไม่
เพียงพอก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก  (ซึ่งปีนี้เข้าร่วมทํานารวมแล้ว) 
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
         2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
   

 1.2. อาชีพเสริม (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ/ บริษัทประชารัฐฯ/ สถานีพัฒนาที่ดิน) 
  - ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนอกโรงเรือน 4 ชนิด ตะไคร้หอม ข่า กลอย ขม้ิน 
  - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้เสริม/ 
เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน (พืชหลังนา)  
  - ปลูกขมิ้นในแปลงรวม (แปลง 1 ) ปลูกอยู่แล้ว ต้องการปลูกเพ่ิม เพ่ือมีรายได้ 
(แต่มีที่ดินน้อย)  
 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- รับจ้างในชุมชน ซึ่งรายได้ไม่สม่ําเสมอและไม่แน่นอน  
ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
- รอบปีที่ผ่าน ขายพริกและขมิ้น ได้ 3,000 บาท 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปีที่ผ่านมา ทําข้าวไร่ปลูกไว้กินเอง ได้ผลผลิต 70 ปี๊บ 
แต่มาปีนี้มาทํานาแทน และมีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ 
ในพ้ืนที่ข้าวไร่ เช่น พริก ฟัก แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว 
และพืชผักอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 
- ในสวน มีการปลูกกาแฟ หมาก บุก มะม่วงหิมพานต์ 
เงาะ ทุเรียน มังคุด ซึ่งยังไม่มีผลผลิตเนื่องจากเพ่ิงปลูก
ได้ไม่นาน 
- บริเวณรอบพื้นท่ีที่อยู่อาศัย มีการปลูกพืชผักสวนครัว 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ น้ําตาล น้ํามันพืช 
เกลือ ผงชูรส สบู่ แฟ้บ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายปีละ  
2 - 3 พันบาท ต้องใช้อย่างประหยัด 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/  
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับ 
น้ําภาคครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : อยู่ระหว่างสร้างการรับรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ไม่มีบุตรที่อยู่ระหว่างศึกษา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกลําดับที่ 2, 3 มาเรียนหนังสือกับ กศน. 
   

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลการเจ็บป่วยโรคประจําตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง นางน่อเม่อไน้ 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส  
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย ไปอนามัยรักษา
โรคตามอาการ 

 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มีรถมอเตอร์ไซด์ จึงไม่มีค่าน้ํามันรถ 
- กำรศึกษำบุตร - 
- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบันมีภาระหนี้สินร้านค้าในชุมชน 3,000 กว่า

บาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่สะสมเกิดจากการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคแต่ละครั้ง และยืมญาติพ่ีน้อง 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - ลูกชายมีความรู้เรื่องการจักสาน เช่น ตะกร้า 
สามารถส่งเสริมเป็นอาชีพได้ 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- สภำพปัญหำ ด้านเศรษฐกิจ 

- รายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
- ปัญหาหนี้สินสะสมจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ร้านค้าในชุมชน และหยิบยืมญาติพ่ีน้อง 
- ที่ทํากินมีน้อย 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา ห้องนอน 
ห้องครัว 

 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีพ 

- จากสภาพความขาดแคลน ทําให้มีความต้องการ
เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อ จาน ช้อน เนื่องจาก
สภาพความลําบาก 
- ในฤดูหนาว ต้องการเครื่องนุ่งห่มหรือผ้าห่ม 
เนื่องจากอากาศหนาว 

 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - เนื่องจากมีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยต้องการพ้ืนที่ในการ
เพาะปลูกขมิ้น เนื่องจากปลูกแล้วทําให้มีรายได้ดี  
ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว 
- ส่งเสริมอาชีพจักสาน เนื่องจากมีความรู้และฝีมือ 
ด้านจักสานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ควรส่งเสริม
ด้านการจักสานและตลาดรองรับ 
- อยากมีอาชีพใหม่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

อ่ืน ๆ - เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีนามสกุล 
ส่งผลให้ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากบริการ
ของภาครัฐ รวมถึงโอกาสด้านอ่ืน ๆ 
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บ้ำนเลขที่ 26/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
 

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยลำแควะ (พำรำค่วย) ไม่มีนำมสกุล     (ท ำข้ำวไร่) 
จ ำนวนสมำชิก 7 คน พื้นที่ 6 ไร ่

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายลาแควะ (พาราค่วย) ไม่มีนามสกุล 6-7108-71008-14-1 46 - เกษตรกร / รับจ้างในชุมชน/มีความรู้ในการจักสาน 
2 นางมือจุงป่า  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 45 - เกษตรกร / แม่บ้าน 
3 ดช.คมเดช ไม่มีนามสกุล 7-7108-00075-73-1 5 - เด็กเล็ก (เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
4 ดช.ไตรภพ ไม่มีนามสกุล 7-7108-00076-58-4 2 - เด็กเล็ก 
5 ดช.ซูซู ไม่มีนามสกุล 7-7108-00076-70-3 8 - นักเรียน ป.2 
6 ดญ.ลาซู (มือล่าซู) ไม่มีนามสกุล ไม่มี 13 - นักเรียน (เลิกเรียนเนื่องจากไม่อยากเรียน) 
7 ดช.วันชัย ไม่มีนามสกุล 7-7108-00037-79-1 18 - จบ ป.4 ไปทํางานกับญาติที่ชุมชนบ้านทิไล่ป้า (ไม่อยู่บ้าน) 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน (อยู่ 6 คน) โดยสามี
ทํางานในไร่ ส่วนภรรยาดูแลลูก ๆ เนื่องจากยัง
เป็นเด็กเล็ก 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/สถาบันวิจัยฯ/สนง.พาณิชย์จังหวัด/บริษัทประชารัฐฯ) 
  - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคหากผลผลิตยังไม่เพียงพอ
ก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก (ปัจจุบันทําข้าวไร่) 
  - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน จํานวน 2 โรง 
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านสาละวะ  

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- รับจ้างในชุมชน ซึ่งรายได้ไม่สม่ําเสมอ และ 
ไม่แน่นอน 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปีที่ผ่านมา ทําข้าวไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 30 
ปี๊บ และทํานาได้ผลผลิต 100 ปี๊บ (เป็นนาร้าง
ของเพ่ือนบ้าน ซึ่งต้องยืมรถไถ่นาของคนอ่ืน)  
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
 - มีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ในพ้ืนที่ข้าวไร่ เช่น 

พริก ฟัก แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว และพืชผัก 
อ่ืนๆ อีกหลายชนิด 
- ในสวน มีการปลูกกาแฟ หมาก ซึ่งยังไม่มี
ผลผลิตเนื่องจากเพ่ิงปลูกได้ไม่นาน 
- บริเวณรอบพื้นท่ีที่อยู่อาศัย มีการปลูกพืชผัก
สวนครัวหลากหลายชนิด โดยปลูกผักท่ีสามารถ
เก็บได้ตลอดทั้งปี ทําให้สามารถลดรายจ่ายได้ 

 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/ สนง.พาณิชย์จังหวัด) 
  - พัฒนาอาชีพต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการจักสาน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และ 
เพ่ิมช่องทางการตลาด   
  

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/  
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาคครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : อยู่ระหว่างสร้างการรับรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา/ส่งเสริมให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกคนที่ 7 มาเรียนหนังสือกับ กศน. 
   

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส  
 - ดูแลการคุมกําเนิด ให้ความรู้ความเสี่ยงของการมีบุตรมาก 
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 

 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานสนับสนุนการซ่อมแซมบ้าน 
 
 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ น้ําตาล  
น้ํามันพืช เกลือ ผงชูรส สบู่ แฟ้บ ฯลฯ รายจ่าย
แต่ละเดือนไม่มากนักเพราะรายได้ไม่แน่นอน  

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - ในปีที่ผ่าน ไปโรงพยาบาล เกิดการแท้งลูก  
ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้จ่าย เพราะไม่มีเงินเลย                                                          

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ จึงไม่มีค่าน้ํามันรถ 
 

- กำรศึกษำบุตร - โดยรวมจะเป็นค่าขนมของลูกท่ีไปโรงเรียน  
ไม่มากนักตามกําลังที่มี 

- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบันมีภาระหนี้สินร้านค้าในชุมชน 8,000 
กว่าบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่สะสมเกิดจากการซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคแต่ละครั้ง หากมีรายได้ 
ค่อยจ่ายร้านค้าทีหลัง 
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 - เนื่องจากต้องจ่ายหนี้ที่ติดค้างข้าวเปลือก 

ที่ยืมเพ่ือนบ้านปีที่แล้ว จํานวนข้าวเปลือก  
60 ปี๊บ ทําให้ไม่เพียงต่อการบฺริโภค ปัจจุบัน 
ต้องยืมข้าวเปลือกเพ่ือนบ้าน (กํานัน)  
จํานวน 20 ปี๊บ 

 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - สามีมีความรู้เรื่องการจักสานทุกชนิด เช่น 
ตะกร้า  ไหน่ และมีความรู้เรื่องทําหลังคาบ้าน  
ทําหลังคามุงบ้านด้วยใบสะละอ่อง  
คล้ายใบตองตึง 

 

- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 
- รายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
- ปัญหาหนี้สิน เมื่อเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ต้อง
ใช้เงินจํานวนมาก ทําให้ต้องหยิบยืมเพื่อนบ้าน 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา ห้องนอน 
ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านเป็นไม้ไผ่ ทั้งพ้ืนและผนังบ้าน 
เป็นไม้ไผ่ทั้งหมด 

 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีพ 

- จากสภาพความขาดแคลน ทําให้มีความ
ต้องการเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อ จาน 
ช้อน เนื่องจากสภาพความลําบาก 
- ในฤดูหนาว ต้องการเครื่องนุ่งห่มหรือผ้าห่ม
เนื่องจากอากาศหนาว 
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- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมอาชีพจักสาน เนื่องจากมีความรู้และ

ฝีมือด้านจักสานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น 
ควรส่งเสริมด้านการจักสานและตลาดรองรับ  
 

 

อ่ืน ๆ - ปีนี้ทํานาร่วมกับเพื่อนบ้าน 
- เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มี
นามสกุล ส่งผลให้ขาดโอกาสในการรับการ
ช่วยเหลือจากบริการของภาครัฐ รวมถึงขาด
โอกาสด้านอ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่  16/ช หมู่ 4   บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน  นำยหม่องมุย   ไม่มีนำมสกุล (ท ำข้ำวไร่) 
จ ำนวนสมำชิก 7  คน พื้นที่ 21 ไร่ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 1 คน คือนายหม่องมุย  
ส่วนภรรยาต้องเป็นคนดูแลลูกเล็กวัย 6 เดือน 
(สมาชิก 7 คน) 

 

 
 
 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบันวิจัยฯ/สนง.พาณิชย์จังหวัด/บริษัทประชารัฐฯ)  
  - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน (หลังทําข้าวไร่) : ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม (แปลง 1)  
  - ไม้ผลเดิม :  
   1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น  
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านสาละวะ 
 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ / ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายหม่องมุย  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 49 - (อยู่บ้าน) หัวหน้าครอบครัว 
2 นางมือเตาพ่อ  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-29-7 46 - (อยู่บ้าน) ภรรยา 
3 ด.ช.ก้องภพ  เอกอุดมวิทย์ 8-7108-76017-30-7 11 ไทย (อยู่บ้าน) เรียนโรงเรียนกองมองทะสาขาสะละวะ ป.3 
4 ด.ญ.กมลเนตร  ไม่มีนามสกุล 7-7108-00073-26-7 8 - (อยู่บ้าน) เรียนโรงเรียนกองมองทะสาขาสะละวะ ป.1 

5 ด.ญ.ดานี  ไม่มีนามสกุล 7-7108-00075-90-1 9 - (อยู่บ้าน) เรียนโรงเรียนกองมองทะสาขาสะละวะ ป.2 
6 ด.ญ.แสงดาว  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 5 - (อยู่บ้าน) เรียนชั้นอนุบาล 
7 ด.ช.ปีใหม่  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 6 เดือน - (อยู่บ้าน) ลูกเล็ก 
8 ด.ช.โจต่องเชิด  ไม่มีนามสกุล ไม่มี 13 - (ไม่อยู่บ้าน) ย้ายไปอยู่กับญาติบ้านเสน่ห์น้อง (ไม่อยู่) 
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- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- รายได้ไม่สม่ําเสมอ และไม่แน่นอน 
ส่วนใหญ่ภายในครอบครัวได้มาจากการรับจ้าง
ภายในหมู่บ้าน วันละ 250 - 300 บาท/วัน  
เป็นการรับจ้างภายในไร่ / สวน จะมีคนจ้าง 
1 - 2 ครั้ง/เดือน 
- ไม่มีรายได้ในการเกษตร 

 1.2. อาชีพเสริม (สถานีพัฒนาที่ดิน) 
  - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้เสริม/ 
เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน (พืชหลังนา) 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาคครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว (มอบในชื่อ
ภรรยา) 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
    

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลการได้รับวัคซีนของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการเด็ก 
 - แนะนําวิธีการคุมกําเนิดท่ีเหมาะสม 
 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนการซ่อมแซมบ้าน 

 

 

 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - การเพาะปลูก  
   1. ข้าวไร ่ ปลูกไว้ประมาณ 3-4 ไร่ ปีที่แล้ว
เก็บข้าวได้ 100 ปี๊บ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค     
   2. ครอบครัวมีการปลูกกาแฟ จํานวน 20 
ต้น อายุ 1 ปี (ยังไม่มีการเก็บผลผลิต) 
   3. มะม่วงหิมพานต์ จํานวน 80 ต้น  
อายุ 1 -5 ปี (ยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้) 
   4. หมาก จํานวน 5 ต้น อายุ 1 ปี  
(ยังเก็บผลผลิตไม่ได้)  
   5. ขม้ิน  (ยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้)    
   6. ปลูกผักไว้กินภายในไร่ เช่น แตงกวา,
มะเขือ, ฟัก และได้ปลูกผักสวนครัวไว้ 
บริเวณบ้าน เช่น ตะไคร้, พริก, ผักพ้ืนบ้าน 
- การเลี้ยงสัตว์ : เลี้ยงไก่ จํานวน 8 ตัว  
(ไม่ออกไข่) 
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รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
มีค่าใช้จ่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
เดือนละ 1,000 - 1,500 บาท/เดือน 

6. เงินสงเคราะห์ (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) รวมเป็นเงิน 11,000 
บาท 
 - พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวนเงิน 1,000 บาท 
 - นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามหลักเกณฑ์สงเคราะห์เด็ก 
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5)    เป็นเงิน 10,000 บาท ดังนี้ 

 (1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท  
ต่อเด็กหนึ่งคน 

 (2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับประถมศึกษา 
ไม่เกิน คนละ 2,000 บาท   

 (3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุนประกอบ
อาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว   
 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน นมสําหรับเลี้ยงดูเด็ก
และอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล -  
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ -  
- กำรศึกษำบุตร - 

- ภำระหนี้สิน หนี้สินปัจจุบันเป็นการเชื่อสินค้าต่างๆ เป็นเงิน 
7,000 บาท มีการแบ่งใช้หนี้ เมื่อรับจ้างได้ 
ครั้งละ 100 - 200 บาท/ครั้ง 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน -  

- สภำพปัญหำ  1. เรื่องข้าวปีนี้ทําข้าวไร่ได้ผลผลิตน้อย 
เนื่องจากการบริโภคข้าวในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 
ปริมาณในการบริโภคข้าวต่อเดือน 10 ปี๊บ  
แต่ปีนี้คาดว่าจะได้ข้าวน้อยได้เพียงแค่ 60 ปี๊บ 
ซึ่งทําให้ไม่พอต่อความต้องการ ซึ่งต้องการอยู่ที่ 
120 ปี๊บ /ปี ถ้าไม่พอจําเป็นต้องไปยืมเพ่ือน
บ้านมาก่อน 
2. ด้านรายได้ รายได้ปัจจุบันที่มีในครอบครัว 
ไม่เพียงพอที่จะใช้ต่อเดือน เพราะไม่มีผู้จ้างงาน 

 ต่อเนื่อง และพืชสวนที่ปลูกไว้ยังไม่สามารถ 
เก็บผลผลิตได้ เคยเข้าร่วมการทําผักในโรงเรือน
แต่ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้ว เพราะไม่มีเวลา 
ต้องทําข้าวไร่ จึงทําให้ขาดรายได้ 
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 3. การดูแลบุตร เนื่องจากลูกคนเล็ก ด.ช.ปีใหม่ 
ดื่มนมจากแม่แต่แม่มีน้ํานมไม่เพียงพอ จึงทําให้
ขาดนมท่ีจะต้องใช้ 

 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีพ 

1. อยากทําข้าวในนารวม เพราะ ข้าวนา 
จะได้ผลผลิตมากกว่าการทําข้าวไร่ แต่ปีนี้ 
ทําไม่ทันเพราะได้ลงข้าวไร่ไปแล้ว 
2. อยากทําผักในโรงเรือน นายหม่อยมุย  
สนใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการทําผัก 
ให้ได้คุณภาพและได้เงินเพ่ิมมากข้ึน  

 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน โดยการ 
เพ่ิมจํานวนโรงเรือน 
- ส่งเสริมการทํานารวม 

 

อ่ืน ๆ - รายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพของครัวเรือน
ประมาณ 1,500 บาท/เดือน  
- มีความสนใจที่จะเลี้ยงกบ 
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บ้ำนเลขที ่  12/ช    หมู่ 4  บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน    นำยมอแหงะ ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก  6 คน 

ข้อมูลพื้นฐำนครัวเรือน 

ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
- จ านวนแรงงาน - จํานวนแรงงาน 1 คน จํานวนสมาชิกทั้งหมด 6 คน 

ภรรยา นางเอน่อง มีอาการป่วยเป็นโรคมีน้ําไหลออก
จากหูไปพบแพทย์ครั้งล่าสุด เดือนสิงหาคม 2563 
แพทย์ให้ยามาทานแต่ยังไม่หาย อาการจะเป็นมากข้ึน
ตอนตากแดด ตากฝน  
 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ/ สนง.พาณิชย์จังหวัด)  
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
    2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านสาละวะ 
 1.2. อาชีพเสริม ( บริษัทประชารัฐฯ/สถานีพัฒนาที่ดิน) 
  - ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนอกโรงเรือน 4 ชนิด ตะไคร้หอม ข่า กลอย ขม้ิน 
  - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้เสริม/ เพ่ือปรับปรุง
บํารุงดิน (พืชหลังนา) 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
อำยุ / ปี 

สัญชำติ 
หมำยเหตุ 

1 นายมอแหงะ ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-08-4 43 - เกษตรกร ทําไร่  
2 นางเอน่อง ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-09-2 42 - อยู่บ้าน เป็นโรคน้ําไหลออกจากหูจะมีอาการหนักมากเวลาตากแดด ตากฝน 
3 ด.ช.รณชัย ไม่มีนามสกุล  12 - เรียนโรงเรียนไล่โว่ ป.6 
4 ด.ญ.จอมขวัญ เอกธวัช 8-7108-76028-84-8 11 ไทย เรียนโรงเรียนไล่โว่ ป.5 
5 ด.ญ.ชนากานต์ (ชนการต์) ไม่มีนามสกุล 7-7108-00075-59-6 3 - เรียนศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล 
6 ด.ญ.ชนาภา (ชนภา) ไม่มีนามสกุล 7-7108-00073-25-9 4 - เรียนศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล 
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ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัว
เงินได ้

 
- ครอบครัวมีรายได้จากนายมอแหงะ รับจ้างภายใน
หมู่บ้าน รายได้ 300 บาท/วัน เป็นการรับจ้างในไร่ 
ในสวน แต่จะไม่ได้มีคนจ้างทุกวัน จะมี 1 - 2 ครั้ง/
เดือน และมีการทําผักในโรงเรือนรายได้ที่ได้รับ  
300 บาท แต่ปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมแล้ว ใน 1 ป ี
จะมีการปลูกขมิ้นไว้ในบริเวณบ้าน ปีที่แล้วได้  
300 กิโลกรัม ขายได้ 2,000 บาท 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาคครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา/ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
    

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ตรวจรักษาโรคหู นางเอน่อง  
 - ดูแลการคุมกําเนิด 
 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

5. เงินสงเคราะห์ (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) รวมเป็นเงิน 11,000 บาท 
 - พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวนเงิน 1,000 บาท 
 - นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามหลักเกณฑ์สงเคราะห์เด็ก  
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5) เป็นเงิน 10,000 บาท ดังนี้ 

 (1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท  
ต่อเด็กหนึ่งคน 

 (2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับประถมศึกษาไม่เกิน  
คนละ 2,000 บาท   
 (3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุนประกอบอาชีพไม่
เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว   

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็น
ตัวเงินได้ 

- การปลูกพืชสวน ณ ปัจจุบัน   
 1. การทําข้าวไร่ การทําข้าวไร่ ปัจจุบัน ครัวเรือน
หนึ่งบริโภคข้าว 7 - 8 ปี๊บ /เดือนจึงส่งผลให้ข้าวไร่ไม่
พอที่จะบริโภคได้ตลอดทั้งปี จึงต้องยืมจากคนใน
หมู่บ้านเพิ่มเติม ปัญหาที่ทําให้ได้ผลผลิตน้อย 
เนื่องจากพ้ืนที่ทําข้าวไร่น้อยลง และข้าวให้ผลผลิต
น้อยลง 
 2. มะม่วงหิมพานต์ จํานวน 5 ต้น อายุ 1 ปี  
(ยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้) 
 3. หมาก ปลูกได้ 1 ปี จํานวน 50 ต้น  
(ยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้  
 4. ปลูกผักสวนครัว เช่น แตงกวา, ผัก, พริก  
ไว้ใช้กินในครัวเรือน  

 - การเลี้ยงสัตว์ : เลี้ยงไก่ จํานวน 8 ตัว 
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ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภค
บริโภค 

 
600 - 800 บาท/เดือน 

(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน นมสําหรับเลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆ 
ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 
      

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล -  
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ -  
- กำรศึกษำบุตร ได้รับการศึกษาครบทุกคน 

- ภำระหนี้สิน - หนี้สินปัจจุบัน ยืมข้าวจากเพ่ือนบ้าน  
จํานวน 20 ปี๊บ  

- ควำมรู้ของสมำชิกใน
ครัวเรือน 

-   

- สภำพปัญหำ  - ข้าวไม่พอกิน ครอบครัวนายมอแหงะทําข้าวไร่  
ปีที่แล้วได้ผลผลิต 50 ปี๊บ จํานวนผู้บริโภคท้ังหมด  
6 คน ปริมาณการบริโภคต่อเดือน 8 ปี๊บ เพราะฉะนั้น
ครอบครัวนี้ ต้องการข้าวในการบริโภค 100 ปี๊บ/ปี 
มีการประสานให้ทํานารวม เพ่ือผลผลิตที่มากกว่า  
แต่นายมอแหงะได้ปลูกข้าวไร่ไปแล้ว จึงไม่มีแรงงาน
เพียงพอ เนื่องจากต้องดูแลข้าวไร่ทุกวัน 
- ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ไม่เพียงพอที่จะใช้ในแต่ละ
เดือน แต่ไม่มีการยืมเงิน/ยืมสินค้า หากมีน้อยก็ได้กิน
น้อย ถ้าไม่มีก็จะทําอาหารจากผักบริเวณบ้าน 

 

- ควำมต้องกำรที่มีควำม
จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ 

-  
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ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
- สิ่งท่ีควรส่งเสริม 1. ส่งเสริมให้ปลูกผักในโรงเรือน  

 นายมอแหงะสนใจที่จะทํา แต่ต้องให้มีรายได้
ประมาณ 1,500 บาท/เดือน พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว 
2. ทํานารวม  
 ทํานารวมไม่ไหวเนื่องจากต้องดูข้าวไร่มีหญ้าเยอะ  
และไม่มีที่ทํานา 
3. เลี้ยงไก่ไข่ 
  มีความสนใจเรื่องเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินเองภายในบ้าน 
ปัจจุบันมี 8 ตัว แต่ไม่ออกไข่ 

 

อ่ืน ๆ   
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บ้ำนเลขที่  7/ช  หมู่  4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน  นำงมะชิโตง  ไม่มีนำมสกุล      (ท ำข้ำวไร่) 
จ ำนวนสมำชิก  5 คน พื้นที่ 7 ไร ่

ที ่ ชื่อ นำมสกุล 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
อำยุ / ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นางมะชิโตง  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71005-85-1 65 - คนชรา  
2 นายโพ่เซอุ้  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71005-87-8 26 - อยู่บ้านกลับมาจากทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี (กลับถาวร) 
3 ด.ช.กันตภรณ์  ไม่มีนามสกุล 7-1199-01091-36-1 3 - อยู่บ้าน (ลูกนายโพเซอุ๊) เข้าศูนย์เด็กเล็ก 

 
เพ่ิม       

4 ด.ช.นเดช  ไม่มีนามสกุล 7-7099-00041-77-2 6 - อยู่บ้าน (ลูกนายโพ่เซอุ๊) 
5 น.ส.ขิงเทวี  ไม่มีนามสกุล  27 - อยู่บ้าน (ภรรยานายโพเซอุ๊) 

- นายอะทุ้ง (อะทุ)  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71005-84-3 62 (เสียชีวิต)  
ข้อมูลพื้นฐำนครัวเรือน 

 

  

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- จ ำนวนแรงงำน จํานวนแรงงาน 2 คน ปัจจุบันนายอะทุ้งป่วยเป็นน้ําท่วมปอด เข้ารับ

การรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 
และส่งผลให้ นางมะชิโตง (ภรรยา) ต้องไปเฝ้าไข้ ซึ่งมีนายไซอ่องเช้า 
ส่งเงินคอยดูแล พ่อ-แม่ นายโพเซอุ๊ (ลูกชายอะทุ้ง) ซึ่งก่อนหน้านี้
ทํางานในตัวอําเภอเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2557 แล้วได้กลับมาอยู่
บ้านตั้งแต่ สิงหาคม 2563 เนื่องจากพ่อป่วยต้องกลับมาทํางาน 
แทนพ่อและดูแล ส่วนนายโพเซอุ๊ ได้กลับมาพร้อมกับนางสาว ขิงเทวี 
ชาวเขา อําเภอ แม่สาย (ภรรยา) มีลูก 2 คน คือ ด.ช.นเดช อายุ 6 ปี 
น.ส.กันตภรณ์ อายุ 3 ปี จึงสรุปแรงงาน 2 คน คือ นายโพเซอุ๊ และ 
น.ส.ขิงเทวี 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ/สนง.
พาณิชย์จังหวัด)  
  - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค หากผลผลิต 
ยังไม่เพียงพอก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก (ปีนี้ทําข้าวไร่ไปก่อน) 
 - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน : ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม (แปลง 1) 
  - ไม้ผลเดิม :  1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
    2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัว
เงินได ้

 
- นายโพเซอุ๊ กลับมาอยู่บ้านได้ 10 เดือน ช่วงที่ผ่านมามีเงินสะสม
จากการทํางานในเมืองจึงพอมีใช้มาระยะหนึ่ง และได้รับจ้างทั่วไป  
ได้ครั้งละ 250 - 300 บาท/วัน จํานวน 1–2 ครั้ง/เดือน และ 
นางขิงเทวี ได้รับจ้างทาสี (บ้านพักครู) ได้วันละ 300 บาท เป็นเวลา 
7 - 8 วัน เคยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักในโรงเรือน แต่ปัจจุบันไม่ได้เข้า
ร่วมแล้ว และมีรายได้จากมีการขายขม้ินที่นายอะทุ้งปลูกไว้ ได้เงิน
จํานวน 2,500 บาท 

  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว 
บ้านสาละวะ 
  

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับ 
น้ําภาคครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : อยู่ระหว่างสร้างการรับรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ไม่มีบุตรอยู่ระหว่างการศึกษา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกคนที่ 3 กับ 6 มาเรียนกับ กศน. 
   

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
- ติดตามการป่วยและการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่ รพ.สังขละบุรี เตรียมความพร้อม

สําหรับรับผู้ป่วยกลับบ้านเมื่ออาการทุเลา 
- แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
- ดูแลการคุมกําเนิด 

 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซอมแซมบ้าน 
 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็น
ตัวเงินได้ 

- การเพาะปลูก 
   1. ครอบครัวมีการปลูกกาแฟ จํานวน 200 ต้น  
(นายอะทุ้งได้ปลูกไว้) อายุ 3 - 5 ปี จะมีการเก็บผลผลิตได้ในปีหน้า 
10 - 20 ต้น 
   2. หมาก จํานวน 3 ต้นอายุ 2 ปี (ยังเก็บผลผลิตไม่ได้) 
   3. ขม้ินได้ปลูกต่อจากนายอะทุ้ง 
   4. ข้าวไร่เป็นการปลูกจากที่เดิมของนายอะทุ้งปีท่ีแล้วได้ผลผลิต 
60 ปี๊บ ปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิต 80 ปี๊บ เพราะได้ทําการปลูก 
เยอะกว่าเดิม 
  - การเลี้ยงสัตว์ : เลี้ยงไก่ จํานวน 20 ตัว เป็นไก่บ้าน ไว้กินภาย 
ในครัวเรือน 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภค
บริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดระยะเวลา 10 เดือน ที่นายโพเซอุ๊ 
กลับมาอยู่บ้าน มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 800 - 1,200 บาท/เดือน 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล -  
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ -   
- กำรศึกษำบุตร -  

- ภำระหนี้สิน 3,500 บาท (เป็นการยืมสินค้าในหมู่บ้าน) 
 

 

- ควำมรู้ของสมำชิกใน
ครัวเรือน 

-   

- สภำพปัญหำ  1. ปัจจุบันครอบครัวได้บริโภคข้าวเดือนละ 7 ปี๊บ ซึ่งปีที่แล้วทําได้
เพียงแค่ 60 ปี๊บ จึงจําเป็นต้องไปยืมเพ่ือนบ้านมา 20 ปี๊บ 
2. นายอะทุง้ป่วย และนางมะชิโต้ง ได้เป็นคนเฝ้าไข้ โดยบ้านของ 
นายอะทุ้ง ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัย จํานวน 4 คน นายโพเซอุ๊ เพ่ิงกลับมา
จากการที่เข้าไปทํางานในเมือง จึงทําให้เจอปัญหากับวิธีการปลูก ดูแล 
รักษา ข้าวไร่ และกาแฟ 
3. ด้านรายได้ : รายไดป้ัจจุบันที่มีในครอบครัวไม่เพียงพอต่อการใช้
อุปโภค บริโภค 

 

- ควำมต้องกำรที่มี 
ควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ 

1. นารวม นายโพเซอุ๊ มีความสนใจที่จะทํานา แต่ติดปัญหาไม่มีที่นา 
และได้ปลูกข้าวไร่ไปก่อนที่จะทํานารวม 
2. ผักในโรงเรือน มีความสนใจและพร้อมเรียนรู้ เพ่ือให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน เพราะมีแรงงานเพียงพอท่ีจะทํา และต้องการรายได้ 
ที่มากกว่าที่เคยได้มา 
3. แนะนําการทําการดูแลกาแฟ หมาก เพราะนายโพเซอุ๊ ยังไม่มี
ความรู้ในการทําสวนผลไม้เดิม 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- สิ่งท่ีควรส่งเสริม 
 

-   

อ่ืน ๆ - นายอะทุ้ง มีลูก 3 คนหน่องเอหนู, โพเซอุ๊, ชลิสา 
- น.ส.ชลิสาเป็นคนส่งเงินดูแลครอบครัวตอนก่อนนายอะทุ้ง จะป่วย 
เดือนละ 1,500-2,000 บาท/เดือนในตอนนี้ก็ยังดูแลนายอะทุ้ง
ตามเดิมตลอดระยะเวลาที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
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บ้ำนเลขที่ ไม่มี หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยนะลู (ย่ำลู)   ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 2 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายนะลู/ยาลู/พุลุ ไม่มีนามสกุล 6-7108-71004-78-2 72 - ทําไร่ เพ่ือยังชีพ /ไปไร่ทุกวัน/มีฝีมือทอเสื่อ ปัจจุบันไม่มีคนซื้ออายุมากแล้ว 
2 นางหน่องปี้  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71004-79-1 68 - พ่ึงพาอาศัยกันในหมู่เครือญาติ อยู่บ้านข้างๆ ลูกชายพึ่งพาเป็นบางครั้ง   

อายุมากแล้ว 
3 นายสายชล ไม่มีนามสกุล  16 - ย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่ทิไล่ป้า 

 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน อยู่ 2 คน อายุ 68 ,72 ปี 

ไปไร่ทุกวัน  
1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (บริษัทประชารัฐฯ)  
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว 
บ้านสาละวะ 
 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด) 
  - พัฒนาอาชีพต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการจักสาน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเพ่ิม
ช่องทางการตลาด 
  - ส่งเสริมเป็นวิทยากร 
    

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับ 
น้ําภาคครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : อยู่ระหว่างสร้างการรับรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 - ไม่มีรายได้ในการเกษตรและอ่ืนๆ (ไม่มีคนจ้าง
เพราะอายุเยอะ) 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปลูกข้าวได้ 60 ปิ๊บ พอกิน 
- ปลูกผักในไร่ เช่น ฟัก แตง เผือก แตงเปรียว  
ไว้บริโภค 
 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
ของใช้เพ่ือบริโภค เช่น น้ํามันพืช เกลือ ผงชูรส  
ลูกชายซื้อให้บางครั้งหากไม่มีก็กินไปเท่าที่มี 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - รักษาอนามัย 3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 

 - ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส  
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 
 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ  
- กำรศึกษำบุตร  
- ภำระหนี้สิน  
- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - นายนะลู มีความรู้ในการสานเสื่อ 
- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 

- รายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย พ่ึงพาอาศัย
กันในหมู่เครือญาติ 
ด้านสาธารณสุข 

- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา ห้องนอน 
ห้องครัว 

- ปัญหาด้านสุขภาพ แก่ชรา  

ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 

- บ้านทําจากไม้และไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคา  
ฝาบ้านปิดไม่มิดชิด 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีพ 

ขาดแคลนของใช้เพื่อบริโภค เช่น น้ํามันพืช เกลือ 
ผงชูรส 

 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม   
อ่ืน ๆ   
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บ้ำนเลขที่ 10/ซ หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
 

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยเพ่อู่ทู ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 5 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายเพ่อู่ทู  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-01-7 35 - เกษตรกร 
2 นางโปโป่  (โปโป้) ไม่มีนามสกุล ไม่มี 22 - อยู่บ้าน เลี้ยงลูกเล็ก 4 เดือน 
3 นางมะแหง่ ไม่มีนามสกุล 6-7108-71004-59-6 78 - คนชรา 
4 ดญ.อังคณา  ไม่มีนามสกุล 7-7108-00076-69-0 2 - อยู่บ้าน 
5 ดช. นาวี (เอเต๋จ่ะ) ไม่มีนามสกุล ไม่มี 4 เดือน - อยู่บ้าน / ทารก 
6 นางมะติเอ  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-00-9 58 - ย้ายไปทิไล่ป้า 
7 นายชีชิ่ง ไม่มีนามสกุล ไม่มี - - ย้ายไปทิไล่ป้า 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 1 คน เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด  
5 คน เป็นคนชรา 1 คน เด็ก 2 คนภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูก 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบันวิจัยฯ/สนง.พาณิชย์จังหวัด/ บริษัทประชารัฐฯ)  
  - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน หลังทํานา (กพ. – มิย.) : ร่วมกิจกรรม
เฉพาะกลุ่ม (แปลง 1) 
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว
บ้านสาละวะ 
 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
-ไม่มีรายได้ในการเกษตรและไม่มีรายได้อ่ืนๆ เนื่องจากทําคน
เดียวไม่มีเวลา ช่วงหน้าแล้งสนใจจะปลูกผักในโรงเรือน 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ทําข้าวไร่ได้ 100 ปิ๊บ พอกิน ปีนี้ทํานา 10 ไร่  

- ปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น กาแฟ เงาะ หมาก  
มะม่วงหิมพานต์ ช่วงหน้าฝนจะทํานา และทําสวน  
- เลี้ยงปลาดุก 
- เลี้ยงเป็ด (เลี้ยงได้ 2 เดือน)  

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาค
ครัวเรือน (เลี้ยงปลาได้ ควรเป็นปลากินพืช) 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน  
10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 

 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
- ดูแลการได้รับวัคซีนของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการ 
- แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส มากเกิน 
- ดูแลการคุมกําเนิด 

 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
มีค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในเครัวเรือน เช่น น้ํามันพืช ผงชูรส 
เกลือ 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - 
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ค่าน้ํามันมอเตอร์ไซค์ เดือนละ 2 ลิตรๆ ละ 50 บาท  

ตัดหญ้าในสวน ปีละ 10 ลิตร ๆ ละ 50 บาท 
- กำรศึกษำบุตร - 
- ภำระหนี้สิน - มีภาระหนี้สินยืมจากญาติๆ 3,000 บาท 

 
- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - 

 

- สภำพปัญหำ  - 
 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น
ต้องกำรด ำรงชีพ 

 - มีลูกเล็ก 4 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวไม่พอ 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ต้องการปลูกผักในโรงเรือน ช่วงฤดูแล้งหลังทํานา  
 

อ่ืน ๆ - เมียทอผ้าไม่เป็น (ไม่สนใจ) 
- เลี้ยงปลากินพืชเพื่อขยายพันธุ์เองได้ 
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บ้ำนเลขที่ 20/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
 

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยโจทุงไหล่   ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 8 คน พื้นที่ 16 ไร่ 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายโจทุงไหล่  ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-51-3 34 - เกษตรกร/รับจ้าง (ถ้ามี) 
2 น.ส.หน่อออกเหลี่ยม/หน่อเปอเล่อ ไม่มีนามสกุล 6-7108-50026-19-1 37 - เกษตรกร อยู่บ้าน 
3 นางมยุจี/มะยุจิ/  หน่อมือกระจอลุ ไม่มีนามสกุล - 69 - คนชรา  อยู่บ้าน 
4 ดญ.ดวงกมล  เอกธวัช 8-7108-76028-86-4 9 ไทย นักเรียน 
5 ดช.วีรภาพ  เอกธวัช 8-7108-76017-09-9 11 ไทย นักเรียน 
6 ดญ.กวินทิพย์  เอกธวัช 8-7108-76028-87-2 7 ไทย นักเรียน 
7 ดช.ชัยยุทธ เอกธวัช 7-7108-00074-98-1 4 - นักเรียน 
8 ดญ.จันทร์จิรา  เอกธวัช 7-7108-00076-45-2 3 - นักเรียน 
9 นายภู่เซ่ทิ ไม่มีนามสกุล - 63 - พ่อ แก่ชรา ย้ายไปอยู่ช่องลุ  

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 1 คน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด  
8 คน เป็นคนชรา 1 คน เด็กนักเรียน 5 คน  
ภรรยาอยู่บ้าน 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบันวิจัยฯ/ สนง.พาณิชย์จังหวัด/ บริษัทประชารัฐฯ)  
  - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนหลังทํานา (ก.พ.-มิ.ย.) : รว่มกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม 
(แปลง 1) 
  - ไม้ผลเดิม :  1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
    2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด   
           - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านสาละวะ 
 
   

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- รับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.  
จ้างเป็นบางครั้ง วันละ 300 บาท 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

- ข้าวไร่ 70 ปิ๊บ ไม่พอกิน ยืมญาติมาแล้ว 50 ปิ๊บ 
(ยืมมาแล้ว 2 ปี) ปีนี้ทํานา 7 ไร่ รอดูว่าผลผลิต 
จะพอกินหรือไม่ 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ปลูกกาแฟ 55 ต้น ให้ผลผลิตแล้ว 10 ต้น ปีนี้ขาย
ได้ 3 ปิ๊บ เป็นเงิน 1,500 บาท  
- หมาก 60 ต้น ให้ผลผลิตแลว้ 10 ต้น กินเอง 50 
ต้น เพ่ิงปลูก 
- มะม่วงหิมพานต์ปลูกได้ 2 ปี ยังไม่ให้ผลผลิต 
- ทุเรียน 10 ต้น เพิ่งปลูก 
- อ่ืนๆ ขมิ้น บุก 
- เลี้ยงปลาดุก เนื่องจากปลาดุกไม่สามารถขยายพันธุ์
ได้ต้องรอสํานักงานประมงจังหวัดสนับสนุน จึง
ต้องการเลี้ยงปลากินพืชเพ่ือขยายพันธุ์ 
- เลี้ยงไก่อยู่แล้ว ไม่กินไข่ ปล่อยให้โต มีลูกแล้ว 5 ตัว  
แม่พันธุ์ 4 ตัว กินตัวแม่พันธุ์บ้าง 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/  
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด)      
 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับ 
น้ําภาคครัวเรือน (มีความต้องการเลี้ยงปลากินพืช)  
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
    - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส  
    - ดูแลการคุมกําเนิด 
    - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
    - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
    - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 

 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

5. เงินสงเคราะห์ (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) รวมเป็นเงิน 
23,000 บาท  
    - พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวนเงิน 3,000 บาท 

- นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามหลักเกณฑ์สงเคราะห์
เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5)  เป็นเงิน 20,000 บาท ดังนี้ 

(1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่เกิน  
1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน เด็ก 3 คน เป็นเงิน 4,500 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับประถมศึกษา 
ไม่เกิน คนละ 2,000 บาท เด็ก 3 คน เป็นเงิน 6,000 บาท 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- มีค่าใช้จ่าย เช่น น้ํามันพืช เกลือ ผงชูรส 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - รักษาอนามัย 
 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - มีค่าน้ํามันมอเตอร์ไซค์ เดือนละ 2 ลิตรๆ ละ  
50 บาท 
- ค่าน้ํามันเครื่องตัดหญ้าที่สวน 12 ลิตร/ปี 600 บาท 

- กำรศึกษำบุตร  
 

- ภำระหนี้สิน - ข้าวไม่พอกิน ยืมข้าวญาติมาแล้ว 50 ปิ๊บ  
(ยืมมาแล้ว 2 ปี) หนี้เป็นตัวเงินไม่มี 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - 

 
(3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุนประกอบ

อาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว 
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน นมสําหรับเลี้ยงดูเด็ก

และอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน เด็ก 3 คน เป็นเงิน 4,500 บาท 
      

- สภำพปัญหำ  
 

ด้านเศรษฐกิจ 
- ข้าวไร่ 70 ปิ๊บ ไม่พอกิน ยืมญาติมาแล้ว 50 ปิ๊บ 
(ยืมมาแล้ว 2 ปี) ปีนี้ทํานา 7 ไร่  
- รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
- มีแรงงานน้อย รายได้น้อย 
- รายได้ในการเกษตรยังมีน้อย 
- รายได้อ่ืน ๆ มีบางครั้งไม่สม่ําเสมอ 
 
 

 ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน ้า ห้องนอน 
ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- บ้านสร้างด้วยไม้และไม้ไผ่ 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีพ 

- สิ่งของเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
- ข้าวที่เพียงพอต่อการบริโภค 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม  - สนใจจะปลูกพืชในโรงเรือน ช่วงฤดูแล้งหลังทํานา 
(คาดว่าสามารถเข้าร่วม 2 โรงเรือน) 

 

อ่ืน ๆ - เลี้ยงกบไม่เป็น ตายเยอะ 
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บ้ำนเลขที่ 14/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
 

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยล่ำซู  ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 6 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายเหล่าซู (ล่าซู) ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-18-1 32 - เกษตรกร / รับจ้างในชุมชน / มีความรู้ด้านจักสาน 
2 นางมาเลอ ไม่มีนามสกุล ไม่มี 29 - เกษตรกร / แม่บ้าน 
3 ด.ญ.ขวัญพร ไม่มีนามสกุล 7-7108-00071-69-8 8 - นักเรียน 
4 ด.ญ.ขวัญใจ ไม่มีนามสกุล 7-7108-00073-47-0 6 - นักเรียน 
5 ด.ญ.ขวัญจิรา ไม่มีนามสกุล 7-7108-00074-97-2 4 - นักเรียน 
6 ด.ช. วิษณุ  ไม่มีนามสกุล 7-7108-00076-91-6 2 - เด็กเล็ก 

 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน ได้แก่ สามีและภรรยา 
- เนื่องจากลูกยังเล็ก ภรรยาจําเป็นต้องดูแลลูกอยู่บ้าน 
 ทําให้สามีจําเป็นต้องทํางานในไร่/สวน/ทํานาเป็นหลัก 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/สถาบันวิจัยฯ/สนง.พาณิชย์จังหวัด/บริษัท
ประชารัฐฯ) 
        - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค  
หากผลผลิตยังไม่เพียงพอก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก         
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด    

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- รับจ้างจูงโคส่งขายข้างล่าง (ตะเคียนทอง)  
โดยคนในชุมชนจ้าง ครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งไม่สม่ําเสมอ  
 มีนานๆ ครั้ง 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปีที่ผ่านมา ทําข้าวไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 90 ปี๊บ  
- มีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ในพ้ืนที่ข้าวไร่ เช่น พริก ฟัก 
แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว และผักอีกหลายชนิด 

  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้าน
สาละวะ  
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- มีสวนซึ่งไม่ทราบว่ามีจํานวนกี่ไร่ โดยมีการปลูกกาแฟ 
หมาก กล้วย เงาะ ขม้ินเหลือง ขมิ้นขาว ซึ่งยังไม่มีผลผลิต
เนื่องจากเพ่ิงปลูกได้ไม่นาน 
- บริเวณรอบที่อยู่อาศัย มีการปลูกพืชผักสวนครัว 
- บริเวณบ้านมีเลี้ยงไก่ 20 กว่าตัว ซึ่งเป็นการเลี้ยง 
แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ 

1.2. อาชีพเสริม (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ/ บริษัทประชารัฐฯ/ สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด/ สนง.พาณิชย์จังหวัด/สถานีพัฒนาที่ดินฯ) 
  - ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนอกโรงเรือน 4 ชนิด ตะไคร้หอม ข่า กลอย ขม้ิน 
  - พัฒนาอาชีพต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการจักสาน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และ
เพ่ิมช่องทางการตลาด   
 - ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดประชาสัมพันธ์  
  - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้เสริม/เพ่ือ
ปรับปรุงบํารุงดิน 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/สนง.
ปศุสัตว์จังหวัด) 
     - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาค
ครัวเรือน  
     - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด) 
 -  

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 
- ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 บาท ที่ต้องซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคซึ่ง 2 - 3 เดือน จะซื้อครั้งหนึ่ง โดยมากจะซื้อกาแฟ 
น้ําตาล น้ํามันพืช ชูรส สบู่ แฟ้บ ยาเส้น ขนมลูก ฯลฯ  

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - 
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - เนื่องจากไม่มีรถมอเตอร์ไซด์ จึงใช้วิธีเดินอย่างเดียว 

- มีค่าใช้จ่ายน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 

- กำรศึกษำบุตร - 
 
 

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
    - ดูแลการคุมกําเนิด 
    - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย 
    - ประสาน อบต.ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
    - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ   
 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบันมีภาระหนี้สินร้านค้าในชุมชน 3,000 กว่าบาท 
ซึ่งเป็นหนี้สินที่สะสมเกิดจากการนําสินค้าอุปโภคบริโภคมา
ก่อนในแต่ละครั้ง หากมีรายได้ค่อยจ่ายร้านค้าทีหลัง 
- บางครั้งไม่มีเงิน ก็อดบ้าง เนื่องจากอายที่จะต้องไปเอา
สินค้ามาก่อน 
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- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - สามีมีความรู้เรื่องการจักสาน 
 

- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 
- ข้าวสารตอนนี้มีเหลือเพียง 2 กระสอบ ไม่น่าจะพอ
สําหรับการบริโภค กว่าผลผลติจากการทํานาซึ่งจะเกี่ยวข้าว
ตอนปลายปี เพราะตอนนี้เพิ่งเริ่มไถ่นา เพ่ือเตรียมลง 
ต้นกล้า หากไม่พอบริโภคก็จะขอยืมเพ่ือนบ้าน หรือ ญาติ 
พ่ีน้องมาก่อนแล้วค่อยคืนให้ที่หลังตอนมี 
ด้านสาธารณสุข 
- ห้องน้ํา ไม่มีใช้โดยสมาชิกในครัวเรือนต้องไปอาบน้ํา 
ที่ลําห้วย ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน 
- ใช้ส้วมหลุมแบบง่าย ๆบนปากหลุมมีไม้ไผ่ไว้ใช้พาดเหยียบ
เวลาขับถ่าย ซึ่งจากการสังเกต พบว่า บริเวณปากหลุมมี
แมลงวันตอมและมีส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งอาจเป็นพาหะนําเชื้อ
โรคได้ 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านเป็นไม้ไผ่ ซึ่งจากการสังเกต พบว่า ตอนนี้บ้านมี
ความเสื่อมโทรมและขาดความม่ันคง  

- ควำมต้องกำร -   
- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - เนื่องจากมีความรู้เรื่องการจักสาน สามารถส่งเสริมให้

รายได้เสริมแต่ต้องช่วยหาตลาดจําหน่าย 
 

- อ่ืน ๆ - เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีนามสกุล ส่งผลให้
ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากบริการของภาครัฐ 
รวมถึงขาดโอกาสด้านอ่ืน ๆ 

 

 



 
 

 

88
 

บ้ำนเลขที่ ไม่มีบ้ำนเลขที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยไกคะดือ ไม่มีนำมสกุล  (ท ำข้ำวไร่) 
จ ำนวนสมำชิก 3 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายกะคะดือ (ไกคะดือ) ไม่มีนามสกุล 0-7108-89049-59-2 26 - เกษตรกร / รับจ้างในชุมชน/การศึกษาจบชั้น ป.6 
2 น.ส.โพภา (พอไมละ) ไม่มีนามสกุล 7-1708-00038-27-5 19 - เกษตรกร / แม่บ้าน / การศึกษาจบชั้น ป.3 (ไม่เคยเข้าเมือง) / มีความรู้

การทําย่าม 
3 ด.ญ.เมษา (ตะพอซู) ไม่มีนามสกุล 7-7108-00075-89-8 3 -  

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน ได้แก่ สามีและภรรยา 
- เนื่องจากลูกยังเล็ก ภรรยาจําเป็นต้องดูแลลูกและทํางานบ้าน 
ดายหญ้าบริเวณรอบบ้าน บางครั้งก็ไปดายหญ้าในสวนด้วย 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/สถาบันวิจัยฯ/สนง.พาณิชย์จังหวัด/บริษัท
ประชารัฐฯ) 
  - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค  
หากผลผลิตยังไม่เพียงพอก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก  
(ปีนี้ทําข้าวไร่)  
 - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน : ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม  
(แปลง 1) 
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว 
บ้านสาละวะ    
 
     

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- รับจ้างในชุมชน เช่น ตัดหญ้า ดายหญ้า ในสวนของเพ่ือนบ้าน
ที่จ้าง รวมถึงรับจ้างฉีดยากําจัดวัชพืชด้วยรายได้ไม่สม่ําเสมอ   
- ปีนี้ได้ขายขมิ้นขาว ได้เงิน 1,000 กว่าบาท มีคนในหมู่บ้าน
มารับซื้อ 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 
 
 
 
 
 

- ปีที่ผ่านมา ทําข้าวไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 80 ปี๊บ  
- มีการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆในพ้ืนที่ข้าวไร่ เช่น พริกกะเหรี่ยง
ข้าวโพด ฟัก แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว และอ่ืน ๆ 
- มีพ้ืนที่สวนไม่มาก แต่มีการปลูกกาแฟ 50 ต้น หมาก กล้วย 
ตะไคร้ ขมิ้นขาว ซึ่งยังไม่มีผลผลิตเนื่องจากเพ่ิงปลูกได้ไม่นาน 
- บริเวณรอบที่อยู่อาศัย มีการปลูกพืชผักสวนครัว 
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- บริเวณบ้านมีเลี้ยงไก่ 14 ตัว มีที่เลี้ยงอยู่แล้ว 7 ตัว  
และมีปศุสัตว์ให้ 8 ตัว เมื่อสามเดอืนที่แล้ว โดยไก่เลี้ยงเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 

 1.2 อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด/ สถานีพัฒนาที่ดิน) 
      - ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
  - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน 
เป็นรายได้เสริม/ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 
   

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมง 
จังหวัด/สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
    - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน   
    - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาค
ครัวเรือน 
 - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
    - ดูแลการคุมกําเนิด 
    - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย 
    - ประสาน อบต.ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
    - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - 
  
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ ใช้วิธีเดินเท้าอย่างเดียว 

- มีค่าใช้จ่ายน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 
- กำรศึกษำบุตร - 

 
- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบันมีภาระหนี้สินร้านค้าในชุมชน 1,000 กว่าบาท 

ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นหนี้สินที่สะสมเกิดจากการนําสินค้าอุปโภค
บริโภคมาก่อนในแต่ละครั้ง  

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - ภรรยามีความรู้เรื่องการทําย่ามทําไว้ใช้เอง 3 ใบ  
แต่ไม่เคยขาย เพราะไม่มีคนสั่งซื้อ โดยเรียนรู้การทําย่ามมาจาก 
น้องสาวสามี 

- สภำพปัญหำ  ด้านสาธารณสุข 
- ห้องน้ํา ไม่มีใช้ โดยสมาชิกในครัวเรือนต้องไปอาบน้ําที่ลําห้วย 
ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน  
- ใช้ส้วมหลุมแบบง่ายๆ บนปากหลุมมีไม้ไผ่ไว้ใช้พาดเหยียบ
เวลาขับถ่าย  

 ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านเป็นไม้ไผ่ ทั้งพ้ืนและผนังบ้านเป็นไม้ไผ่ทั้งหลัง 

 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีพ 

-  
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- สิ่งท่ีควรส่งเสริม -สามารถส่งเสริมเรื่องการทําย่าม เพ่ือจําหน่าย แต่จําเป็นต้องมี

การพัฒนาคุณภาพรูปแบบสินค้าและให้มีความประณีต  
จึงจะสามารถจําหน่ายได้ตลาดต้องการ 
 

 

- อ่ืน ๆ - ผลผลิตข้าวไร่ 80 ปี๊บ จากปีที่แล้วยังเหลืออีก เนื่องจาก 
มีสมาชิกในครัวเรือนเพียง 3 คน ข้าวจึงมีเพียงพอ 
ต่อการบริโภค 
- เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีนามสกุล ส่งผลให้
ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากบริการของภาครัฐ 
รวมถึงขาดโอกาสด้านอ่ืน ๆ 
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บ้ำนเลขที่ 14/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยอะเป ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 6 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายอะเป ไม่มีนามสกุล 6-7108-71008-57-5 36 - เกษตรกร / รับจ้าง เช่น ตัดหญ้า ดายหญ้า  
2 น.ส.หน่องเอหนู ไม่มีนามสกุล 6-7108-71005-86-0 34 - เกษตรกร / ครูสอนภาษากระเหรี่ยงและศาสนาในชุมชน /มีความรู้ 

การทอย่าม 
3 ด.ญ.พรศุกร์   เอกอุดมวิทย์ 8-7108-76015-62-2 12 ไทย นักเรียน 
4 ด.ช.เชาวลิต ไม่มีนามสกุล 7-7108-00071-55-8 8 - นักเรียน 
5 ด.ช.สวุัชชัย เอกธวัช 8-7108-76028-83-0 7 ไทย นักเรียน 
6 ด.ญ.กาญจณา ไม่มีนามสกุล 7-7108-00075-00-6 4 - นักเรียน 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน  
- สามีทํางานในไร่ และรับจ้างตัดหญ้า ดายหญ้า ในหมู่บ้าน  
แต่จะไม่รับจ้างฉีดยากําจัดวัชพืช เพราะกลัวสารเคมียาฆ่าหญ้า  
ไม่ดีต่อสุขภาพ 
- ภรรยาดูแลลูกในครัวเรือน และทําหน้าที่สอนหนังสือ 
ภาษากะเหรี่ยงและศาสนาคริสต์ในชุมชน ซึ่งมีสอนทุกวันศุกร์ 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/สถาบันวิจัยฯ/สนง.พาณิชย์จังหวัด/บริษัท
ประชารัฐฯ) 
  - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคหากผลผลิตยังไม่
เพียงพอก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้าน
สาละวะ 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
-รับจ้างตัดหญ้า ดายหญ้า ในสวนของคนในหมู่บ้าน โดยจ้าง 
ครั้งละ 300 บาท ซึ่งไม่สม่ําเสมอ และไม่แน่นอน 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

- ปีที่ผ่านมา ทําข้าวไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 90 ปี๊บ ไม่พอกิน 
 มีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ในพื้นที่ข้าวไร่ เช่น พริก ฟัก 
แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว ขมิ้น และผักอีกหลายชนิด 
- มีสวน โดยมีการปลูกกาแฟ หมาก และพืชชนิดอื่นๆ  
ซึ่งยังไม่มีผลผลิต เนื่องจากเพ่ิงปลูกได้ 3 ปี 
- บริเวณรอบที่อยู่อาศัย มีการปลูกพืชผักสวนครัว 
- บริเวณบ้านมีเลี้ยงเป็ด 10 ตัว ซึ่งตอนนี้ตายไป 1 ตัว  
เหลือ 9 ตัว 

 1.2. อาชีพเสริม ( บริษัทประชารัฐฯ/ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/ สถานีพัฒนา
ที่ดิน/ กศน. จังหวัด) 
  - ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนอกโรงเรือน 4 ชนิด ตะไคร้หอม ข่า กลอย ขม้ิน 
  - ขณะนี้นางสาวหน่องเอหนู ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้า 
บ้านสาละวะแล้ว สนับสนุนช่องทางการตลาด 
       - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน  
เป็นรายได้เสริม/เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน (พืชหลังนา) 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/  
สนง.ประมงจังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
   - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน  
   - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาค
ครัวเรือน  
   -  เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
    - ดูแลการคุมกําเนิด 
    - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
    - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
    - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 
- ค่าใช้จ่ายประมาณ 200 บาท ที่ต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
ซึ่งไม่ได้ซื้อประจําทุกเดือน  

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล 
 

- 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ ใช้วิธีเดินอย่างเดียวแต่ก็อยากมีรถ
มอเตอร์ไซค์สัก 1 คัน แต่ไม่มีเงินซื้อ เพราะที่นี่นิยมซื้อด้วย 
เงินสด 

- กำรศึกษำบุตร - 

- ภำระหนี้สิน - ตอนนี้ ไม่มีหนี้สิน  

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - ภรรยา มีความรู้และฝีมือการทอย่าม 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 

- ข้าวสารตอนนี้มีเหลือเพียง 1 กระสอบ ไม่น่าจะพอสําหรับ
การบริโภค กว่าผลผลิตจากการทํานาซึ่งจะเกี่ยวข้าวตอน
ปลายปี  
หากไม่พอบริโภคก็จะขอยืมเพ่ือนบ้าน หรือญาติพ่ีน้องมาก่อน 
แล้วค่อยคืนให้ทีหลังตอนมี  

5. กองทุนสงเคราะห์เด็กและคนชรา (สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด) รวมเป็นเงิน 18,000 บาท  
     - พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  
จํานวนเงิน 3,000 บาท 

- นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  
ตามหลักเกณฑ์สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5) เป็นเงิน 15,000 
บาท ดังนี้ 

(1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่เกิน 1,500 
บาท ต่อเด็ก หนึ่งคน เด็ก 2 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับ
ประถมศึกษาไม่เกิน คนละ 2,000 บาท เด็ก 2 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 

(3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุน
ประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว   

(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน นมสําหรับ 
เลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน เด็ก 2 คน 
เป็นเงิน 3,000 บาท      

 ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา ห้องนอน ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านเป็นไม้ไผ่ พ้ืน ผนังบ้านเป็นไม้ไผ่ และมีความเสื่อม
โทรม/ขาดความมั่นคง 

- ควำมต้องกำร - จากสภาพความขาดแคลน ทําให้มีความต้องการเครื่องใช้ 
ในครัวเรือน เช่น หม้อ จาน ช้อน  
- ต้องการปรับปรุงสภาพบ้านให้ดีขึ้น เพราะมีความเสื่อมโทรม 
 ไม้ไผ่เริ่มหมดอายุแล้ว 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมอาชีพจากความรู้และฝีมือด้านการทอย่าม  
และตลาดรองรับ 

- อ่ืน ๆ - ปีนี้ ทํานาร่วมกับเพื่อนบ้าน  
- เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีนามสกุล ส่งผลให้
ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากบริการของภาครัฐ 
รวมถึงขาดโอกาสด้านอ่ืน ๆ 
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บ้ำนเลขที่ 9/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนสำละวะ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยชำดีวำ  ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 3 คน  

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายซาดีคว่า (ชาดีวา) ไม่มีนามสกุล 6-7108-71005-97-5 27 - เกษตรกร / เคยทํางาน จ.ระยอง และเพ่ิงกลับมาบ้านปีที่แล้ว 
2 นางสาวขวัญตา (นอพ่อแตะ) พรชัชวาล 5-7108-00039-77-1 24 ไทย เกษตรกร / แม่บ้าน 
3 ด.ช.พณีทร ไม่มีนามสกุล 7-7108-00074-15-8 6 -  

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน ได้แก่ สามีและภรรยา 
- สามีทํางานในไร่/สวน/และช่วยพ่อทํานา  
- ภรรยาดูแลลูกและทํางานในไร่ช่วยสามี 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (อําเภอสังขละบุรี/ สถาบันวิจัยฯ/ สนง.พาณิชย์จังหวัด/
บริษัทประชารัฐฯ)  
  - ทํานารวม : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค หากผลผลิต
ยังไม่เพียงพอก็จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก (รอดูผลผลิตหากไม่
เพียงพอจะทํานารวม) 
  - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน : ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม (แปลง 1) 
  - ไม้ผลเดิม : 1) ให้ความรู้ด้านการจัดการไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
   2) ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านสาละวะ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว
บ้านสาละวะ 
1.2. อาชีพเสริม (บริษัทประชารัฐฯ/  สถานีพัฒนาที่ดิน) 
 - ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนอกโรงเรือน 4 ชนิด ตะไคร้หอม ข่า กลอย ขมิ้น  
         - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน  เป็นรายได้
เสริม/เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- มีเงินเก็บสะสมก้อนหนึ่งจากการทํางานข้างนอก 
- ที่ผ่านมาภรรยาได้รับโครงการเราชนะ แต่ตอนนี้ไม่มีโครงการ
แล้ว  

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปีที่แล้วไม่ได้ทําไร่ เนื่องจากเพ่ิงกลับมาจากจังหวัดระยอง 
และเพ่ิงจะทําข้าวไร่เป็นปีแรก จึงยังมิได้มีผลผลิต 
- ปีนี้ได้ทําไร่ข้าว ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 ปี๊บ และมีการปลูกพืชผักชนิด
ต่าง ๆในพ้ืนที่ข้าวไร่ เช่น พริก ฟัก แตงกวา แตงเปรี้ยว ถั่ว 
และพืชผักอีกหลายชนิด 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงพัฒนำ 
 - มีพ้ืนที่สวน โดยปลูกกาแฟ หมาก ขม้ิน ทุเรียน เงาะ ซึ่งยังไม่

มีผลผลิตเนื่องจากเพ่ิงปลูกได้ 3-4 ปี - บริเวณรอบที่อยู่อาศัย 
มีการปลูกพืชผักสวนครัว 
- เลี้ยงโค 4 ตัว 
- บริเวณบ้านมีเลี้ยงไก่ ให้โดยปศุสัตว์ 10 ตัว แต่ตอนนี้เหลือ 
3 ตัว ที่เหลือเป็นโรคตายหมด   

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 

 - ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ํา
ภาคครัวเรือน  
    - เลี้ยงสัตว์ปีก : ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จํานวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้ว 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
     - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย 
     - ดูแลการคุมกําเนิด 
     - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย  (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 
 - การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยโครงการบ้านพอเพียง ของ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 20,000 บาท โดยระดมแรงงาน
จากจิตอาสาในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต. 

 

5. เงินสงเคราะห์ (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) รวมเป็น
เงิน 6,000 บาท  
    - พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 
จํานวนเงิน 3,000 บาท 
 - เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง จํานวน 3,000 บาท  

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  
- ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล -  
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - มีรถมอเตอร์ไซด์ 1 คัน จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายน้ํามัน ส่วนมาก

เติมน้ํามันเต็มถังตอนลงไปทําธุรในเมืองสังขละบุรี 
- มีค่าใช้จ่ายน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 

- กำรศึกษำบุตร - 
- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบัน ไม่มีภาระหนี้สิน 

 
- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - มีความรู้เรื่องการทําไร่หมุนเวียน และมีความรู้เรื่องการทํา

สวนผลไม้  
- (นางมือหน่อกล่อง) แม่ของชาดีวา มีความรู้เรื่องทอผ้า  
ทอย่าม โดยค่อนข้างมีฝีมือทําได้อย่างประณีตและสวย 

- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 
- รายจ่ายไม่สัมพันธ์กับรายได้ 
- ไม่มีรายได้ในการเกษตร 
- ไม่มีรายได้อ่ืนๆ 
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 ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 

- สภาพบ้านยังสร้างไม่เสร็จ ผนังบ้านยังไม่มี โดยทํามาหลายปี
แล้วเก็บเงินสะสมที่ละนิดเพ่ือสร้างบ้าน 
 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีพ 
 

 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การทําปุ  ย เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางเกษตร 

- อ่ืน ๆ - ปีนี้ทําข้าวไร่ ไม่ได้ทํานา 
- เนื่องจากครัวเรือนไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีนามสกุล ส่งผลให้
ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากบริการของภาครัฐ 
รวมถึงขาดโอกาสด้านอ่ืน ๆ 
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5.2 แผนพัฒนำรำยครัวเรือน (กลุม่สถำนภำพระดับขำดแคลน)  บ้ำนไล่โว่ 13 ครัวเรือน 
 

บ้ำนเลขที่ ๒๑/ช หมู่ที่ ๔บ้ำนไล่โว่  
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยอะชิ (โจใสด้อง)(ไม่มีนำมสกุล) 
จ ำนวนสมำชิก ๘ คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/
ปี 

สัญชำติ หมำยเหตุ 

๑ นายอะชิ  (โจใสด้อง) ไม่มีนามสกุล 
6-7108-71006-55-5 

๔๘ - เกษตรกร/รับจ้างในชุมชน (ตัดหญ้า,ฟันไร่) ๒๕๐ บาท/วัน เกิดอุบัติเหตุ
มอเตอร์ไซค์ล้มขาเจ็บไม่หายทําให้ทํางานหนักๆไม่ได้ 

๒ นางน่อมือหล่ะ ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-56-4 ๔๒ - เกษตรกร 

๓ นายไต่ไล่โว่ (นายไพ่โล่ว่อ) ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-57-2 ๒๕ - เกษตรกร/รับจ้างในชุมชน (ต้นปีรับจ้างก่อสร้างที่โรงเรียน ๓๐๐บาท/วัน) 
๔ นาย.อาทิตย์  มงคลนําชัย 

8-7108-76014-07-3 
๑๗ ไทย ปัจจุบันเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) มัธยมต้น/

เกษตรกร (ช่วยพ่อแม่) 
๕ ด.ญ.กุลธิดา  เอกอุดมวิทย์ 8-7108-76021-29-1 ๑๒ ไทย ปัจจุบันเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ ป.๖/ช่วยทํางานบ้าน  

๖ นายสุทธิ  เอกอุดมวิทย์ 8-7108-76018-9-66 ๑๙ ไทย ปัจจุบันเรียนโรงเรียนในเมือง(แม่ไม่ทราบว่าเรียนที่ไหนชั้นอะไร) (ไม่อยู่) 
๗ ด.ช.สุริยา ไม่มีนามสกุล 7-7108-00075-09-0 ๔ - ปัจจุบันเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ อนุบาล ๑ 

๘ ด.ญ.เขมิกา ไม่มีนามสกุล 7-7108-00076-50-9 ๓ - ปัจจุบันเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ เด็กเล็ก 
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ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 4 คน  พ่อ  ทําไร่ ทําสวนและรับจ้าง แม่ ปลูก
ผักในโรงเรือนและทําไร่ มีลูก ๑ คนช่วยทําไร่และรับจ้างใน
ชุมชน    สว่นลูกอีก 4 คน กําลังเรียนหนังสือ  

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก(สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ) 
 - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
 - ไม้ผลเดิม : ให้ความรู้ในการจัดการไม้ผล 
 - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน 
 - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ 
 1.2. อาชีพเสริม(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/) 
 - ส่งเสริมด้านการจักสาน พัฒนาอาชีพการจักสานร่วมกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
  - การส่งเสริมอาชีพ โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีและ
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย(สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด) 
 - พืชสวนครัว : ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบริเวณบ้าน 
เพ่ือลดรายจ่าย 
 - เลี้ยงสัตว์น้ํา : ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณครัวเรือน3. การพัฒนา
การศึกษา(สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา/ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
 

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลการบาดเจ็บของ นายอะชิ 
 - ดูแลการคุมกําเนิด 
 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และวัยเรียน 
 - ประสาน อบต. ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 

- รำยได้ / รำยรับ 
๑) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

- รับจ้างในชุมชน (ฟันไร่ ๒๕๐ บาท/วัน รับจ้างทั่วไป ๓๐๐ 
บาท/วัน)ซึ่งรายได้ไม่สม่ําเสมอและไม่แน่นอน 
- ขายผักในโรงเรือน ๑ ครั้ง ๓๐๐ บาท 

๒) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

-ปลูกข้าวไร่ ๒.๕ ไร่ ได้ผลผลิต 100 ปี๊บ ไว้กิน ไม่พอกิน 
- หมาก ได้ผลผลิต ๔ ปี๊บ 
- กาแฟ ได้ผลผลิต ๓ ปี๊บ  
- ปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านไว้กิน 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภค
บริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ น้ํามันพืช ผงชูรส เกลือ กาแฟ ไข่
ไก่ เนื้อไก่ ฯลฯ รายจ่ายประมาณ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน เนื่องจาก
รายได้ไม่แน่นอน 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - เมื่อก่อนเวลาเจ็บป่วยไปรักษาบ้านแม่กะมุ้ย ๕๐๐-๑,๐๐๐ 
บาท/ครั้ง ปัจจุบันรักษาท่ีอนามัย 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - มีรถมอเตอร์ไซค์ ๑ คัน เติมน้ํามัน ๕๐๐ บาท/เดือน 
- มีเครื่องตัดหญ้า ๑ เครื่อง เติมน้ํามัน ๑ ลิตร/ครั้ง/เดือน 

- กำรศึกษำบุตร - ซื้อชุดนักเรียนลําดับที่ ๖ ประมาณ ๑,๐๐๐ บาทค่าเล่าเรียน 
๑,๕๐๐ บาท  
- ให้ค่าขนมลูก ๔-๕ ครั้ง/เดือน คนละ ๒๐ บาท 

- ภำระหนี้สิน ไม่มีหนี้สิน 
 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - พ่อกับแม่มีความรู้สานไผ่ แต่ไม่ชํานาญ 
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  - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 

 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ อบต.)  
 - การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยโครงการบ้านพอเพียง ของ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 20,000 บาท โดยระดมแรงงานจากจิตอาสา
ในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต.(โครงการบ้านพอเพียง ผู้ยื่นขอต้องมีอายุ 18 ปี
บริบูรณ์) 
6. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา)  (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 6.1 พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวนเงิน  
3,000 บาท 
 6.2 พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 3,000 
บาท  
 6.3 พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง เป็นเงิน3,000 บาท 
 6.4 นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กตามหลักเกณฑ์
สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1),(2),(3),(5)  เป็นเงิน 16,000 บาท  ดังนี ้

(1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท 
ต่อเด็กหนึ่งคน เด็ก 2 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับ
ประถมศึกษาไม่เกิน คนละ 2,000 บาทเด็ก 1 คน และระดับมัธยมศึกษา ไม่เกินคน
ละ 3,000บาท เด็ก 1 คนเป็นเงิน 5,000 บาท 

(3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุน
ประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว   

(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน นมสําหรับเลี้ยง
ดูเด็กและอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเด็กหนึ่งคนเด็ก 2 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 

- สภำพปัญหำ  ด้ำนเศรษฐกิจ 
- รายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
- ข้าวไร่ได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากมีสัตว์ป่ามากิน 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาด้านสุขภาพของนายอะชิ ขาเจ็บทํางานหนักๆ ไม่ได้  
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา ห้องนอน ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านทําจากไม้ไผ่  
 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีพ 

-สนับสนุนวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
- สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับสมาชิกในครอบครัว 
- สนับสนุนเครื่องบริโภคต่างๆ เช่น เสื้อผ้า, อาหารแห้งสําหรับที่
จําเป็นในครัวเรือน 
 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการทําเครื่องจักรสานเป็นอาชีพเสริม 
- ส่งเสริมการปลูกผักบริเวณบ้านเพื่อลดรายจ่าย  
 

อ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่ 4/พ หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยโซ่เสง ธนคีรีกุล  
จ ำนวนสมำชิก  2 คน พื้นที่ 2 ไร่ 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/
ปี 

สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นายโซ่เสง ธนคีรีกุล 8-7108-73014-60-9 25 ไทย เกษตรกร/มีบัตรสวัสดิการ/มีความรู้ซ่อมมอเตอร์ไซ๕ 
2 น.ส.อรศิรา ทองพาโสภณ ไม่มี 32 ไทย เกษตรกร/มีบัตรสวัสดิการ/มีความรู้ปักผ้า 
3 น.ส.จะซอง ธนคีรีกุล 8-7108-73009-95-8 59 ไทย ปัจจุบันไปทําไร่ข้าว ณ หมู่บ้านหินตั้ง (จะแก) (ไม่อยู่ในพ้ืนที่) 
4 น.ส.พิมพ์ชนก ก้องขจรคีรี 8-7108-76011-77-5 21 ไทย ปัจจุบันไปทําไร่ข้าว ณ หมู่บ้านหินตั้ง (จะแก) (ไม่อยู่ในพ้ืนที่) 
5 นายตองโจ่ย/ต๋องโจ้ ไม่มีนามสกุล 

6-7108-00062-87-9 
49 - ปัจจุบันอยู่บ้านหินตั้ง ติดต่อซื้อขายโค/กระบือในชุมชน ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท  

(ไม่อยู่ในพ้ืนที่) 
6 น.ส.มะลิ ธนคีรีกุล 8-7108-73014-61-7 23 ไทย ปัจจุบันเป็นลูกจ้างในโรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร (ไม่อยู่ในพ้ืนที่) 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน ลําดับที่ 5,6 ทําไร่ ทําสวน 
ลําดับที่ 1-3   อยู่บ้านหินตั้ง (จะแก) ลําดับที่ 4 
ทํางานโรงงาน จ.สมุทรสาคร 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก(สถาบันวิจัยฯ) 
   - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
   - ไม้ผลเดิม : ให้ความรู้การจัดการไม้ผล 
 

 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด) 
  - ส่งเสริมกลุ่มปักผ้าร่วมกับ สํานักงานพัฒนาชุมชน/พาณิชย์ โดย กศน. 
จะเชิญนางสาวอรศิรา  ทองภาโสภณ ซึ่งมีความรู้เรื่องการปักผ้า เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
ประชาชนในกลุ่มประมาณ 6 คน เรื่องการฝึกอบรมการปักผ้า 
  - การส่งเสริมอาชีพ โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

- ขายขมิ้น 900 บาท/ปี มะพร้าว 400 บาท/ปี  
- ขายกาแฟ จํานวน 30 ต้น 10 ปี๊บ 1,000 บาท 
 - หมาก จํานวน 30 ต้น 
- บัตรสวัสดิการ 600 บาท/เดือน 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

- ปลูกข้าวไร่,ข้าวเหนียว 8 ไร่ ผลผลิต 160 ปี๊บ ไว้
กินเอง (พอกิน) 
- กําลังปักผ้าขาย (ยังไม่เสร็จ) 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
รายจ่าย 
- ค่าอาหาร / สินค้าอุปโภค
บริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ น ้าตาล น ้ามันพืช 
ฯลฯ ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน  
(ใช้บัตรสวัสดิการ ๖๐๐ บาท ไปซื อของใช้) 

   - ฝึกอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ให้นายโซ่เสง 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย(สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด) 
 - พืชสวนครัว : ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบริเวณบ้าน 
  - เลี้ยงสัตว์น้ํา : ได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อพลาสติกแล้ว 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ อบต.) 
 - การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 40,000 บาท โดยระดม
แรงงานจากจิตอาสาในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต. 
 

5. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)   
รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
 - พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จํานวนเงิน 
3,000 บาท 
 - พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท 
 - พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลําบาก 3,000 บาท 
   
 

- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล - รักษา (มีไข้ตัวร้อนที่อนามัย) 
- ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ - อริศราเดินทางกลับบ้าน ค่ารถ ๒๐๐ บาท/เดือน 
- การศึกษาบุตร - ไม่มีบุตร 
- ภาระหนี้สิน - ไม่มีหนี สิน 
- ความรู้ของสมาชิกในครัวเรือน - อิศรามีความรู้เรื่องปักผ้าท้าส่งกลุ่มทิพุเย 

- โซ่เสง มีความรู้เรื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์ 
- สภาพปัญหา  ด้านเศรษฐกิจ 

- มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่สม่้าเสมอ 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน ้า ห้องนอน 
ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- บ้านสร้างด้วยไม้และไม้ไผ่  

- ความต้องการที่มีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีพ 

- ต้องการส่งเสริมอาชีพที่มีรายได้ประจ้าแน่นอนและ
มั่นคง 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการทอผ้า ปักผ้า ลวดลายใหม่ๆ 
- ส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ (อยากท้าแต่ไม่
มีทุน) 

อ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่ - ไม่มี - หมู่ที่ ๔ (บ้ำนไล่โว่) 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำงมีแง  ไม่มีนำมสกุล 
จ านวนสมาชิก ๔ คน 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

อายุ/ปี สัญชาติ หมายเหตุ 

๑ นางมีแง ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๕๒ - เลี ยงหลานอยู่ท่ีบ้าน 
๒ นายกีบ ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๒๑ - อาชีพหลักเป็นเกษตรกร / รับจ้างในชุมชน 
๓ น.ส.มือบา  มงคลนําชัย 8-7108-76021-44-4 ๑๙ ไทย อาชีพหลักเกษตรกร / รับจ้างในชุมชน/ เลี ยงลูก 
๔ ด.ช.วราวุฒิ  มงคลนําชัย 1-7179-00050-27-4 ๕ เดือน ไทย ๕ เดือน 

 
ข้อมูลพื้นฐานรายครัวเรือน 

ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
- จ านวนแรงงาน จ้านวนแรงงาน ๓ คน โดยสามีเป็นแรงงานหลักท้างานรับจ้างและ

ท้างานในไร่ ส่วนภรรยาออกไปช่วยท้าแปลงผักในโรงเรือน และ
ช่วยแม่สามีดูแลลูกชาย อายุ ๕ เดือน  

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก(สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ) 
 - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
 - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน 
 - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านไลโ่ว ่: ส่งเสริมใหเ้ข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านไลโ่ว ่
 

 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
 - พัฒนาอาชีพการจักสานร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมขนจังหวัด
กาญจนบุรี 
  - ต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการจักสาน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเพ่ิม
ช่องทางการตลาด 
  - สนับสนุนให้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ 
และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 

- รายได้ / รายรับ 
๑) สามารถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 
 
 

รายได้ไม่สม่ าเสมอและไม่แน่นอน 
- รับจ้างม้วนด้ายม้วนละ ๑๐ บาทเพ่ิงเริ่มรับจ้างครั้งแรก และยัง
ไม่ได้ค่าจ้าง 
- รับจ้างถางหญ้า เดือนละประมาณ ๑๕ วันๆ ละ ๒๕๐ บาท
ประมาณ ๓,๗๕๐ บาท ต่อเดือน 

๒) ไม่สามารถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

- ท้าไร่และท้าข้าวไร่ไว้กินเอง 
- บางครั้งรับจ้างถางหญ้า รับจ้างฟันไร่ เพ่ือแลกข้าวเปลือกมาไว้กิน
ในครัวเรือนเนื่องจากข้าวไม่พอกิน โดยทํางาน ๒ วัน สําหรับแลก
ข้าวเปลือก ๑๒ ปี๊บ 
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ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
รายจ่าย 
- ค่าอาหาร / สินค้าอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ น ้าตาล น ้ามันพืช เกลือ ชูรส 
ฯลฯ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย(สนง.เกษตรจังหวัด/ในชุมชน ทหาร  
ผู้นําชุมชนอบต.สนง.ประมงจังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 2.1 พืชสวนครัว:ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบริเวณบ้าน เพ่ือลด
รายจ่าย 
 2.2 การเลี้ยงสัตว์น้ํา : ส่งเสริมให้มีการเพาะสัตว์น้ําบริเวณครัวเรือน แต่มี
ปัญหาเรื่องน้ําในการเลี้ยง เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับภาคครัวเรือน 
 

3.การพัฒนาสุขอนามัย(สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลการได้รับวัคซีนของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการเด็ก 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ 
อบต.) 
 - การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดย โครงการบ้านพอเพียงของสถาบัน
พัฒนาองค์ชุมชน เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 20,000 บาท โดยระดมแรงงาน
จากจิตอาสาในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต. 
 

5. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา)(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด/ อบต.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,200 บาท 
 5.1. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี
ฉุกเฉิน จํานวนเงิน 3,000 บาท 
 5.2 พิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  3,000 
บาท 
 5.3 พิจารณาเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท  
(จนอายุครบ 6 ปี) เป็นเงิน 43,200 บาท 
 
 

- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล - ในปีที่ผ่านมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพ่ือคลอดลูก 
จ้านวน ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ช้าระนี ดังกล่าว 
- ค่าใช้จ่ายเมื่อยามเจ็บป่วยเล็กน้อยของสมาชิกในครัวเรือนไม่มี 
เพราะไปรับบริการที่อนามัยชุมชน 
 

- ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ - ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะไม่มียานพาหนะ 
 

- การศึกษาบุตร - ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะบุตรยังเล็กอยู่ 
 

- ภาระหนี้สิน - ข้าว 100 ปี๊บ 
- ในปีที่ผ่านมามีหนี้สินจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
เพ่ือคลอดลูกของ น.ส.มือบา เป็นจํานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งยัง
ไม่ได้ชําระหนี้ 

- ความรู้ของสมาชิกในครัวเรือน - สมาชิกในครับครัวคือ น.ส.มือบา มีความรู้ในการทอผ้า และได้
สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือนแล้ว 
- สมาชิกในครัวเรือนคือ นางมีแงมีความรู้ในการจักรสานเครื่องใช้
ในครัวเรือน 
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ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
- สภาพปัญหา  ด้านเศรษฐกิจ 

- ข้าวไม่พอกิน เนื่องจากต้องจ่ายหนี เก่าท่ีติดค้างข้าวเปลือกท่ียืม
มาปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อปีที่แล้วท้าข้าวไร่ได้ ๑๒๐ ปี๊บ ต้องน้าไปช้าระหนี 
ข้าวจากกองทุนข้าวของหมู่บ้าน จ้านวน ๑๐๐ปี๊บ ท้าให้เหลอืข้าว
ไว้กินในครัวเรือนเพียง ๒๐ ปี๊บ ท้าให้ต้องไปรับจ้างเพ่ือหาเงินมา
ซื อข้าวกิน และบางครั งต้องท้างานใช้แรงเพื่อแลกกับข้าวเปลือกมา
ไว้กินในครัวเรือน 
- ปัจจุบันมีภาระหนี สินที่ต้องใช้จ่ายช่วงคลอดลูก ประมาณ 
๔,๐๐๐ บาท 
- ปัจจุบันที่ดินที่ปลูกบ้านไม่ใช่ของตนเอง จึงไม่สามารถปลูกพืช
สวนครัว หรือพืชอ่ืนๆ ส้าหรับใช้บริโภคในครัวเรือนได้ (แต่ใน
อนาคตจะย้ายบ้านไปปลูกในที่ดินของแม่ น.ส.มือบา) 
- กศน.เข้ามาส่งเสริมการเลี ยงปลานิล โดยสนับสนุนลูกปลานิล 
๔๐๐ ตัวแต่ยังไม่สามารถเลี ยงได้เนื่องจากพลาสติก ๒ ผืนที่ใช้ปู
พื นบ่อเลี ยงปลามีขนาดเล็กกว่าบ่อที่ขุดเตรียมไว้ ท้าให้เก็บน ้าไม่ได้ 
ต้องซื อพลาสติกมาเพ่ิม ท้าให้ไม่สามารถเลี ยงปลาได้ (บ่อเลี ยงปลา
อยู่ในที่ดินของแม่ น.ส.มือบา)  
ด้านสาธารณสุข 
- ปัจจุบันไม่มีห้องน ้าต้องไปขอใช้ของเพ่ือนบ้าน 
- ต้องเดินทางไปรับนมผงให้ลูกที่โรงเรียน ตชด.สุนทรเดช 
 

 5.4 นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามหลักเกณฑ์
สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(3) ,(5) เป็นเงิน 8,000 บาท ดังนี้ 

 (1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็ก 
ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 

 (3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหา 
ความเดือดร้อนเงินทุนประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว   

 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม  
ที่นอน นมสําหรับเลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 
 

- ความต้องการที่มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ 

- ต้องการสนับสนุนนมผงส้าหรับเลี ยงลูกวัย ๕ เดือน เพราะเงินซื อ
นมไม่เพียงพอ บางครั งต้องเดินเท้าไปรับนมผงพระราชทานของ
สมเด็จพระเทพฯ ที่โรงเรียน ตชด. บ้านเสน่พ่อง ซึ่งอยู่ห่างไกล 
เดินทางล้าบากมาก 
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ประเด็น / สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนา 
- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ปัจจุบันครัวเรือนได้สมัครเข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือน 

- ได้รับการสนับสนุนการเลี ยงปลานิลในบ่อพลาสติกจาก กศน.  
ที่สนับสนุนลูกปลานิล ๔๐๐ ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับท้าบ่อ
เลี ยงปลา 
 

อ่ืน ๆ - น.ส.มือบา หลังจากคลอดลูกได้ ๕ เดือน ปัจจุบันเริ่มท้างานนอก
บ้านได้แล้ว โดยให้แม่สามีเป็นคนเลี ยงลูก แต่ก็ยังต้องดูแลลูกท้าให้
ไม่สามารถออกท้างานเพ่ือหารายได้ไม่เต็มที่ 
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บ้ำนเลขที่ 23/ ช  หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยอะติ (หม่องดิ)  ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 5  คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายอะติ (หม่องดิ) ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-68-8 34 - เกษตรกร/รับจ้างทั่วไปในชุมชน 300 บาท/วัน 
2 นางโพ่อา ไม่มีนามสกุล ไม่มี 31 - เกษตรกร/รับจ้างตัดหญ้า 200 บาท/วัน / มีความรู้การทําไม้กวาด 
3 ด.ญ.กัลยา (น่องเจ่นี่) เอกธวิช 8-7108-76028-79-1 11 ไทย ปัจจุบันกําลังศึกษาโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ ชั้น ป.5 
4 ด.ช.พชรพล (ซ่องค่า) ไม่มีนามสกุล 7-7199-00050-76-3 4 - ปัจจุบันกําลังศึกษาโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ ชั้นอนุบาล  
5 ด.ญ.วิไลวรรณ ไม่มีนามสกุล 7-7108-00076-01-1 3 - ปัจจุบันกําลังศึกษาโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ ชั้นอนุบาล 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน ลําดับที่ 1,2 สามี ทําไร่/รับจ้างทั่วไป
ในชุมชน  ภรรยา ทําไร่/รับจ้างตัดหญ้า และมีลูกเรียน 3 คน 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ) 
  - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
  - ไม้ผลเดิม : ให้ความรู้ในการจัดการไม้ผล 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ 
 

 1.2. อาชีพเสริม (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ/บริษัทประชารัฐฯ/ 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด/สถานีพัฒนาที่ดิน) 
  - การส่งเสริมอาชีพ โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีและ 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 
  - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้า เพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้เสริม/
เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 
 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

- รับจ้างทั่วไป 300 บาท/วัน  
- รับจ้างตัดหญ้าด้วยเครื่อง 300 บาท/วัน (ค่าน้ํามันผู้จ้าง
ออกให้) 
- รับจ้างตัดหญ้าด้วยมือ 200 บาท/วัน 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปลูกข้าวไร่ 4 ไร่ ผลผลิต 100 ปี๊บ ไว้กินเอง (พอกิน) 
 

รายจ่าย 
- ค่าอาหาร / สินค้าอุปโภคบริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ น ้าตาล เกลือ น ้ามันพืช 
ปลา สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท/
เดือน (ซื อสัปดาห์ละ ๑ ครั ง)  
- ค่าสีข้าวปี๊บละ ๑๓ บาท 
- ค่าน ้ามันเครื่องตัดหญ้า ๑๐ ลิตร ตัด ๘ ไร่ ตัด ๒ เดือน/ครั ง 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล - รักษาที่โรงเรียนอนามัย 

 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 2.1 พืชสวนครัว: ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบริเวณบ้านเพ่ือลดรายจ่าย 
 2.2 เลี้ยงสัตว์น้ํา : ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณครัวเรือน 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลการคุมกําเนิด 
 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล เกิน 
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ(รอที่ของตนเอง) 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

5. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด/) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท 
 5.1. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
จํานวนเงิน 1,000 บาท 
 5.2. นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 
ตามหลักเกณฑ์สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5)  
เป็นเงิน 10,000 บาท ดังนี้ 

 (1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่เกิน 
1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 

 (2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับ
ประถมศึกษาไม่เกิน คนละ 2,000 บาท   

- ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ - ค่าน ้ามันรถมอเตอร์ไซค์ ๑ คัน ๑๕๐ บาท/เดือน 
- การศึกษาบุตร - ค่าขนมลูก ๒๐๐ บาท/เดือน ครั งละ ๒๐ บาท ๓ คน 
- ภาระหนี้สิน - ยืมเงินเพ่ือนบ้าน ครั งละประมาณ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท 

ประมาณ ๒-๓ เดือนถึงใช้คืน 
- ความรู้ของสมาชิกในครัวเรือน - อะติ มีความรู้เป็นช่างต่อท่อประปา 

- โพ่อา มีความรู้ท้าไม้กวาดใช้เอง 
 

- สภาพปัญหา  ด้านเศรษฐกิจ 
- มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
- ไม่มีเวลาเข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องท้าไร่ รับจ้างหา
รายได้ และลูก ๆ ยังเล็กยังไม่สามรถช่วยงานได้เยอะ 
ด้านสาธารณสุข 
-ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน ้า ห้องนอน ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ปัจจุบันอาศัยบ้านคนอ่ืนอยู่ 
(เจ้าของไม่อยู่แล้ว) และเจ้าของบ้านแบ่งที่ให้ปลูกบ้าน
ประมาณ ๓ ไร่ แต่ยังไม่มีเงินปลูก เบื องต้นนายอะติจะท้าการ
สร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ ซึ่งจะด้าเนินการประมาณช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง  
 

- ความต้องการที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ 

- สนับสนุนวัสดุปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและการดูแลรักษา เช่น ทุเรียน เงาะ 

เป็นต้น  
- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้าน/ที่ไร่ 
- ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์น ้า เช่น ปลา กบ เป็นต้น  

 (3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุน
ประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว   

 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน  
นมสําหรับเลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 

 อ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่ - ไม่มี -  หมู่ที่ 4 (บ้ำนไล่โว่) 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน  นำยโจ่ซะพอง  ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 4 คน 
ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นายโจ่ซะพอง ไม่มีนามสกุล ไม่มี 36 - ทําไร่ /รับจ้างดายหญ้า 
2 นางสวย ไม่มีนามสกุล ไม่มี 33 - แม่บ้าน/เลี้ยงลูก 
3 ด.ญ.วีระยา ไม่มีนามสกุล ไม่มี 4 - ปัจจุบันเรียนอยู่ศูนย์เด็กเล็กบ้านไล่โว่  
4 ด.ญ.ดาริน ไม่มีนามสกุล ไม่มี 2 - ปัจจุบันเรียนอยู่ศูนย์เด็กเล็กบ้านไล่โว่  
 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- จ ำนวนแรงงำน 

 
จํานวนแรงงาน 1 คน ทํางานรับจ้างเป็นหลัก ส่วนภรรยาเลี้ยงลูก
อยู่ที่บ้าน 

ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง (ท ำข้ำวไร่ในที่ดินของญำติ) 
1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (บริษัทประชารัฐฯ) 
 - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
 - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิก
กองทุนข้าวบ้านไล่โว่ 
 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
  - สนับสนุนให้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า เพ่ือสร้างโอกาสในการ
พัฒนาทักษะ และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 

2. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลการคุมกําเนิด ความเชื่อเรื่องการคุมกําเนิด 
 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัยและสุขาภิบาลอาหาร 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส  

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 
 
 

รำยได้ไม่สม่ ำเสมอและไม่แน่นอน 
-รับจ้างถางหญ้า เดือนละประมาณ 15 วันๆ ละ 300 บาท
ประมาณ 4,500 บาท ต่อเดือน 
-รับจ้างม้วนด้ายม้วนละ 10 บาท ซึ่งไม่ได้ทําประจํา โดยเมื่อปีที่
ผ่านมาประมาณ ๕-๖ ครั้ง รายได้ประมาณ ๒๐๐-4๐๐ บาท/ครั้ง 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ -ทําข้าวไร่ในที่ดินของญาติ ปีที่แล้วได้ผลผลิต 30 ปี๊บ 
รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ น้ําตาล น้ํามันพืช เกลือ ชูรส 
ฯลฯ ประมาณ  

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - ไม่มี เนื่องจากใช้บริการของอนามัย 
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มี เพราะไม่มียานพาหนะ 
- กำรศึกษำบุตร - ยังไม่มี เพราะลูก ๒ คน ปัจจุบันเรียนอยู่ศูนย์เด็กเล็ก 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ภำระหนี้สิน - ปัจจุบันมีภาระหนี สินร้านค้าในชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

เช่น กาแฟ น้ําตาล น้ํามันพืช เกลือ ชูรส ฯลฯ แต่เป็นหนี้ที่ไม่ได้
ค้างนาน เมื่อรับจ้างได้เงินก็ไปชําระหนี้ทําให้ไม่มีหนี้ตกค้างนานๆ 

 - ประสาน อบต.ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

3. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - 
- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 

- ข้าวไม่พอกินเนื่องจากไม่มีที่ดินทํากินปัจจุบันทําข้าวไร่ร่วมกับ
ญาติซึ่งได้ส่วนแบ่งปีละ ๓๐ ปี๊บ ต้องรับจ้างหาเงินซื้อข้าวสําหรับ
บริโภคในครัวเรือนเพ่ิมเติมในแต่ละปี 
-ที่ดินที่ปลูกบ้านไม่ใช่ของตนเอง จึงไม่สามารถปลูกพืชสวนครัว 
หรือเลี้ยงปลาในบริเวณบ้านได้ 
ด้านสาธารณสุข 
-สุขภาพไม่แข็งแรง ปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากฉีดยาคุม 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านไม่มั่นคง สร้างด้วยไม้ไผ่ และสร้างอยู่บนที่ดินของคน
อ่ืนไม่มีพ้ืนที่ว่างบริเวณบ้านและบริเวณบ้านไม่ถูกสุขลักษณะ ครัว
ประกอบอาหารอยู่ใต้ถุนบ้านและวางบนพื้นดิน 
- ไม่มีห้องน้ําต้องไปขอใช้ของเพ่ือนบ้าน 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรด ำรงชีพ 

- การซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากบ้านทําด้วยไม้ไผ่ ฝาบ้านไม่แข็งแรง 
ไม่สามารถกันลมกันฝนได้ 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการรับชิ้นงานจากกลุ่มทอผ้ามาทําท่ีบ้าน 
อ่ืน ๆ - ไม่ต้องการทํากิจกรรมร่วมกับคนอ่ืนแต่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่สามารถนํากลับมาทําที่บ้านได้  
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บ้ำนเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยสมชำย  วงศ์งำมชัย 
จ ำนวนสมำชิก 1 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นายสมชาย วงศ์งามชัย 3-7108-00070-41-9 59 ไทย เกษตรกร/มีบัตรสวัสดิการ 300 บาท/เดือน 
 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 1 คน  ทําไร่ ทําสวน บริเวณบ้าน นำยสมชำย วงศ์งำมชัย มีปัญหำด้ำนสำยตำเนื่องจำกตำเป็นต้อกระจกมองไม่ค่อยเห็น 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก(บริษัทประชารัฐฯ) 
  - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ 
 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
  - สนับสนุนการปลูกสมุนไพรรอบ ๆ บ้าน 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย(สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด) 
 - พืชสวนครัว: ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบริเวณบ้านเพื่อลดรายจ่าย 
เนื่องจากตาเป็นต้อกระจกมองไม่ค่อยเห็นทํากิจกรรมที่ต้องเดินลําบาก 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย(สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ส่งต่อไปตรวจรักษาโรคต้อกระจก กรดไหลย้อน ที่ รพ.สังขละบุรี 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส 
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- มีบัตรสวัสดิการ 300 บาท/เดือน  
- อายุ 60 ปี ได้บัตรคนชราเดือนละ 600 บาท 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปลูกข้าวไร่ 0.5 ไร่ (ไร่ซาก) ผลผลิต 20 ปี๊บ ไว้กินเอง 
พอกิน 

รายจ่าย 
- ค่าอาหาร / สินค้าอุปโภคบริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น น ้ามันพืช ผงชูรส เกลือ บะหมี่
กึ่งส้าเร็จรูป ฯลฯ ใช้บัตรสวัสดิการซื อ ๓๐๐ บาท/เดือน 

- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล - รักษาที่โรงเรือนอนามัยบ้านไล่โว่ 
- ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ - ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ อาศัยเพ่ือนบ้านเดินทางออกไป 

(นานๆ ไปที) 
- การศึกษาบุตร - 
- ภาระหนี้สิน - ไม่มีหนี สิน 
- ความรู้ของสมาชิกในครัวเรือน - มีความรู้เรื่องการปลูกข้าว ปลูกพืช 

 
- สภาพปัญหา  ด้านเศรษฐกิจ 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- มีรายได้ทางเดียวคือบัตรสวัสดิการ ๓๐๐ บาท/เดือน 
ด้านสาธารณสุข 
-ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน ้า ห้องนอน ห้องครัว 
- ปัญหาด้านสุขภาพ ตาเป็นต้อกระจกมองไม่เห็น  
ไม่สามารถไปรับจ้างได้ และเป็นโรคกรดไหลย้อน 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- บ้านท้าด้วยสังกะสีเก่าซึ่งได้รับบริจาคจากวัดเวลาฝนตก
หลังคารั่ว เสาบ้านผุ ต้องใช้ไม้ค ้ายันรอบบ้าน สภาพบ้าน 
ไม่มีความแข็งแรง 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ อบต.) 
 - การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 40,000 บาท 
โดยระดมแรงงานจากจิตอาสาในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต. (ซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้ยื่นขอต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์) 
 

5. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000  บาท 
 1. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี
ฉุกเฉินจํานวนเงิน 3,000 บาท 
 2. กรณีสิ้นสุดการรักษาเรื่องต้อกระจก หากแพทย์วินิจฉัยเข้าข่ายคนพิการ 
แนะนําสิทธิการทําบัตรผู้พิการเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 3. พิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง จํานวน 
3,000 บาท 
  4. พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้สูงดอายุในสภาวะยากลําบาก  
(กรณีอายุครบ 60 ปี) 3,000 บาท 
   

- ความต้องการที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ 

- สนับสนุนวัสดุปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สร้างห้องน ้า   
(ปัจจุบันใช้ขุดหลุม) 
- ต้องการน ้าและไฟฟ้า ปัจจุบันไม่มีไฟฟ้าใช้และหน้าแล้ง 
ไม่มีน ้าใช้ 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านเนื่องจากอายุเยอะ  
ตาเป็นต้อกระจกมองไม่เห็นท้ากิจกรรมที่ต้องเดินทาง
ล้าบาก 

อ่ืน ๆ 
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บ้ำนเลขที่ - ไม่มี -  หมู่ที่ 4 (บ้ำนไล่โว่) 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน  นำยสุริโย  ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก ๘ คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประจ ำตัว
ประชำชำชน 

อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นายสุริโย ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๔๗ - ทําไร่ของตัวเอง รับจ้างเป็นบางครั้งที่มีงาน 
2 นางมะเล่ (มะเล็ง) ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๓๕ - รับจ้างม้วนด้ายเป็นบางครั้ง ครั้งละ ๑๐๐-๓๐๐ บาท 
3 น.ส.สภุาพร ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๑๖ - ลูกสาวช่วยแม่ค้าทํากับข้าว วันละ ๕๐ บาท 
4 ด.ญ.นฤมล ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๑๑ - ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่  
๕ ด.ช.โจโ่พ่ทู ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๑๐ - ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ 
๖ ด.ญ.วาสนา ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๙ - ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาไล่โว่ 
๗ นายพู่นาอี ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๕๙ - ทําไร่เป็นของตัวเอง 
๘ ด.ช.ซอเวียโก  (มิกกี้) ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๑ -  

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน 
 

 

จํานวนแรงงาน ๔ คน โดย 
นายสุริโยทํางานรับจ้างเป็นบางครั้งๆ ละ ๒๕๐ บาท 
นางมะเล่ (มะเล็ง) รับจ้างม้วนด้ายแล้วแต่จะมีผู้จ้าง 
น.ส.สุภาพร ช่วยแม่ครัวทําอาหารวันละ ๕๐ บาท 
นายพู่นาอี ทําข้าวไร่ไว้กินเอง 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (บริษัทประชารัฐฯ) 
  - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวไร่บ้านไล่โว่ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกข้าวไร่บ้านไล่โว่ 
 

 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
  - สนับสนุนให้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ และเพ่ิม
ช่องทางการตลาด (สะดวกรับงานมาทําที่บ้าน : จ้างงานในส่วนที่ครัวเรือนสามารถทําได้ 
ได้แก่ การม้วนด้าย) 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 
 
 

รายได้ไม่สม่ําเสมอและไม่แน่นอน 
- รับจ้างวันละ ๒๕๐ บาท 
- รับจ้างม้วนด้าย ๓๐๐ บาท/ครั้ง แล้วแต่จะมีคนจ้าง 
- ช่วยแม่ครัวทําอาหารวันละ ๕๐ บาท 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

-ทําข้าวไร่ไว้กินเอง 2. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษ 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ดูแลการคุมกําเนิด 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส 
 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
 - ให้ความรู้การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล 
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
  - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

4. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภค
บริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น 
กาแฟ น้ําตาล น้ํามันพืช เกลือ ชูรส ฯลฯ ประมาณ 
๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - ไม่มีค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากใช้บริการที่อนามัย 
 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มี เพราะไม่มียานพาหนะ 
 

- กำรศึกษำบุตร - ให้ลูกบ้างเป็นบางครั้งถ้ามีเงิน แต่หากไม่มีก็ไม่ได้ให้ 
- ภำระหนี้สิน - มีหนี สินบ้างเล็กน้อยส้าหรับซื อสินค้าอุปโภคบริโภค 

เมื่อยามไม่มีเงิน 
- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - มีความรู้ด้านการทอผ้า ปักผ้า แต่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วม

ทอผ้า หรือกิจกรรมใดๆ 
- มีความประสงค์จะรับจ้างอย่างเดียว 

- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาข้าวไม่พอกินเนื่องจากทําข้าวไร่ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภค เมื่อปีที่ผ่านมาได้ผลผลิต ๑๔๐ ปี๊บ จ่ายหนี้
กองทุนข้าวในหมู่บ้าน ๒๐ ปี๊บ คาดว่าจะไม่พอกิน
ประมาณ ๒ เดือนข้าวไม่พอกินเนื่องจากไม่มีที่ดินทํากิน
ปัจจุบันทําข้าวไร่ร่วมกับญาติซึ่งได้ส่วนแบ่งปีละ ๓๐ ปี๊บ 
ต้องรับจ้างหาเงินซื้อข้าวสําหรับบริโภคในครัวเรือน
เพ่ิมเติมในแต่ละปี 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
ปัญหาหนี้สิน 
เมื่อไม่ได้รับจ้างก็ไม่มีเงินซื้อสินค้าสําหรับอุปโภค บริโภค 
ปัญหาด้านสุขอนามัย 
- ห้องน้ําไม่ดีสภาพทรุดโทรมไม่มีหลังคา และอาศัยป่า
หญ้าในการขุดหลุมในการถ่ายหนักถ่ายเบา 
- เป็นโรคผิวหนัง 
ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 
- ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีพ 

- การซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากบ้านทําด้วยไม้ไผ่  
ฝาบ้านไม่แข็งแรง ไม่สามารถกันลม กันฝนได้ 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการรับชิ้นงานจากกลุ่มทอผ้ามาทําท่ีบ้าน  
 

อ่ืน ๆ - ไม่ต้องการทํากิจกรรมร่วมกับคนอ่ืนแต่ต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมที่สามารถนํากลับมาทําท่ีบ้านได้  
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บ้ำนเลขที่ - หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่  
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยขนมจีน  ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 7 คน / แรงงำน 3 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นายขนมจีน ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๖3 - อยู่ในชุมชนมีอาชีพทําไร่  
2 นายภูผา (มาเคาะเมาะ) ไม่มีนามสกุล 0-7108-89049-60-6 ๒3 - อยู่ในชุมชนมีอาชีพทําไร่ / รับจ้างทั่วไป 
3 นางนองปลี ไม่มีนามสกุล ไม่มี ๔2 - อยู่ในชุมชนทําหน้าที่ดูแลลูกและงานบ้าน 
4 

น.ส.น่องโพ่ซี 
ไม่มีนามสกุล ไม่มี 

๑๙ 
- ไปทํางานที่กรุงเทพฯ อาชีพแม่บ้าน จะกลับบ้านช่วงสงกรานต์/ปีใหม่ของทุกปี 

(ไม่อยู่) 
5 ด.ช.มานะ(โจ่แอที) ไม่มีนามสกุล ไม่มี 12 - อยู่ในชุมชน เรียนหนังสือไม่จบ ป.6 เรียนแค่ ป.3   
6 ด.ช.ธิติพล ไม่มีนามสกุล ไม่มี 4 - เรียนอนุบาล 1 
7 ด.ช.นัชชา ไม่มีนามสกุล 0-7199-0006-95-3 ๑ - - 
8 ด.ญ.นภาพร - ไม่มีนามสกุล ไม่มี 14 - แต่งงานอาศัยอยู่บ้านสามี (อยู่ในหมู่บ้าน)  มาเยี่ยมบ้านเป็นครัง้คราว(ไม่อยู่) 
9 ด.ช.ชาวิน อรุณศรีสุวรรณ 1-7108-00110-52-0 10 ไทย เป็นหลานมาอาศัยอยู่ด้วย 

 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- จ ำนวนแรงงำน มีแรงงาน จํานวน 3 คน ได้แก่ นายขนมจีน นางนองปลี 

และ นายภูผา อยู่ประจํา 7 คน 
1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก(สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ) 
 - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
 - ไม้ผลเดิม : ให้ความรู้การจัดการไม้ผลเดิม 
 - ให้ความรู้ในเรื่องการเสียบยอดไม้ผล เช่น ทุเรียน 
 - เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

รายได้ไม่สม่ําเสมอและไม่แน่นอน 
-รับจ้างทั่วไป 
-ลูกสาวส่งมาให้จากกรุงเทพฯ เดือนละประมาณ 2,000 บาท 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

-ทําไร่ ทําข้าวไร่ประมาณ 6 ไร่  
-ปลูกไม้ผล พืช ผักสวนครัว ในบริเวณบ้าน 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
-เลี้ยงปลาบริเวณบ้าน   1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด) 

  - การส่งเสริมอาชีพ โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีและ สภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ สนง.
ปศุสัตว์จังหวัด) 
 2.1 พืชสวนครัว: ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวบริเวณรอบครัวเรือนลดค่าใช้จ่าย 
 2.2 เลี้ยงสัตว์น้ํา : ได้รับการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์น ้าในบ่อพลาสติกแล้ว 
(ครัวเรือนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านการลดรายจ่ายเป็นหลัก) 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนเพ่ือให้สมาชิกลําดับที่ 5 ให้กลับเข้าศึกษาต่อ  
หาทุนการศึกษา/ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
 

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ตรวจสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส 
 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
 - ประสาน อบต. ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ น้ําตาล น้ํามันพืช ชูรส 
นมข้น ฯลฯ ประมาณ 1,000 บาท ต่อเดือน รายจ่ายแต่
ละเดือนไม่มากนักเพราะรายได้ไม่แน่นอน 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล -ปัจจุบันใช้บริการจากอนามัย 
 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ -มีเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง ใช้ปีละ 4-5 ครั้ง  
 

- กำรศึกษำบุตร - โดยรวมจะเป็นค่าขนมของลูกท่ีไปโรงเรียน ไม่มากนักตาม
กําลังที่มี 

- ภำระหนี้สิน -ไม่มี (เมื่อลูกส่งมาให้จะนําไปใช้) 
 

- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน  
- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 

-ข้าวไม่พอกิน ทําข้าวไร่ ประมาณ 6 ไร่ ถ้าปีไหนหมูป่ามา
กิน ข้าวจะไม่พอกิน ซื้อข้าวกินในหมู่บ้าน ปี๊บละ 60 บาท 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน้ํา  
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
-สภาพบ้านไม่มั่นคงเป็นไม้ไผ่ 

6. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท 
 6.1. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวนเงิน 
1,000 บาท 
 6.2. นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามหลักเกณฑ์
สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5) เป็นเงิน 10,000 บาท ดังนี ้

 (1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่เกิน 1,500 
บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 

 (2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับ
ประถมศึกษา ไม่เกินคนละ 2,000 บาท   

 (3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุน
ประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว   

 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน  
นมสําหรับเลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเด็กหนึ่งคน 

 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรด ำรงชีพ 

-การซ่อมแซมบ้าน  
-อาหารสําหรับบริโภคในครัวเรือน 
- นมผงสําหรับเด็ก เนื่องจากใช้นมข้นหวานเลี้ยงลูกอายุ  
๑ ปี 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม -ความรู้เรื่องการเสียบยอดไม้ผล เช่น การเสียบยอดทุเรียน
พ้ืนเมือง 
-เมล็ดพันธุ์ผัก และพืชไม้ผล  

อ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำงช่วยเขียวหนิ่ง  จรรยำแจ่มจ ำรัส 
จ ำนวนสมำชิก 2 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลฃบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นางช่วยเขียวหนิ่ง   จรรยาแจ่มจํารัส 
3-7108-00071-35-1 

82 ไทย อายุเยอะมากแล้ว/มีเบี้ยคนชรา 800 บาท/เดือน เบี้ยคนพิการ 800 บาท/
เดือน (หูไม่ได้ยิน) บัตรสวัสดิการ 300 บาท/เดือน 

2 นายเปรียว  (นายสุขจริต) พนาอุดม 
3-7108-00071-40-7 

51 ไทย ทํางานเป็น รปภ.อยู่จ.นนทบุรี เงินเดือน 14,000 บาท(ไม่ได้ส่งให้ที่บ้าน
เนื่องจากมีครอบครัวต้องดูแล) 

3 น.ส.จิราพร    กิตติขจรพงไพร 1-7108-00040-26-2 27 ไทย อยู่บ้านเลขท่ี 50 มาอาศัยอยู่ชั่วคราว 
4 นายขวัญ กิตติขจรพงไพร - 39 ไทย อยู่บ้านเลขท่ี 50 มาอาศัยอยู่ชั่วคราว 
5 ด.ช.ราชสิงห ์ กิตติขจรพงไพร 2-7108-00039-97-1 9 ไทย อยู่บ้านเลขท่ี 50 มาอาศัยอยู่ชั่วคราว 
6 ด.ช.จิราวุฒิ กิตติขจรพงไพร 2-7108-00040-61-9 6 ไทย อยู่บ้านเลขท่ี 50 มาอาศัยอยู่ชั่วคราว 
7 ด.ช.เจษฎา กิตติขจรพงไพร 2-7108-00041-09-7 4 ไทย อยู่บ้านเลขท่ี 50 มาอาศัยอยู่ชั่วคราว 
8 ด.ญ.ขวัญชนก กิตติขจรพงไพร 2-7108-00041-74-7 2 ไทย อยู่บ้านเลขท่ี 50 มาอาศัยอยู่ชั่วคราว 

 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- จ ำนวนแรงงำน – รำย - ไม่มีแรงงานภาคเกษตร อายุแก่ชราทําเกษตรไม่ไหว

หูไม่ได้ยิน ลูกชายไปทํางาน รปภ. จ.นนทบุรี 
1. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ประเมินความจําเป็นการใช้เครื่องช่วยฟังจากอาการหูไม่ได้ยิน 
 - ตรวจสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส 
 - ประสาน อบต. ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- บัตรสวัสดิการ 300 บาท/เดือน  
- เบี้ยสูงอายุ 800 บาท/เดือน 
- เบี้ยคนพิการ 800 บาท/เดือน 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได ้ - ไม่มี 2. การพัฒนาที่อยู่อาศัย (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ อบต.) 

 - การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการเป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 40,000 
บาท โดยระดมแรงงานจากจิตอาสาในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต. 
 

3. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
 1. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ จํานวนเงิน 
3,000 บาท 
 2. พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลําบาก 3,000 บาท 
 3. สนับสนุนให้ญาติเข้าฝึกรบรมเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
   

รายจ่าย 
- ค่าอาหาร / สินค้าอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น น ้ามันพืช ผงชูรส เกลือ 
และของใช้อื่นๆ ประมาณ ๕๐๐ บาท/เดือน โดยใช้
เงินสวัสดิการ 

- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล - รักษาที่อนามัย 
- ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ - ไม่มี 
- การศึกษาบุตร - ไม่มี 
- ภาระหนี้สิน - ไม่มีหนี สิน 
- ความรู้ของสมาชิกในครัวเรือน - มีความรู้เรื่องทอผ้า และเครื่องจักสาน 
- สภาพปัญหา  ด้านเศรษฐกิจ 

- อยู่คนเดียวมีรายได้จากบัตรสวัสดิการ/เบี ยคนชรา/
คนพิการ พอกินและลูกเอาข้าวมาให้ไม่ต้องซื อ  
ด้านสาธารณสุข 
-ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน ้า ห้องนอน 
ห้องครัว 
- ปัญหาด้านสุขภาพ แก่ชรา หูไม่ยินเลย  
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- บ้านท้าจากไม้และไม้ไผ่ ไม่มีห้องน ้า ต้องอาศัยไปใช้
บ้านลูกๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลมาก 

- ความต้องการที่มีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีพ 

- สนับสนุนวัสดุปลูกสร้างห้องน ้า  

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้าน เพื่อลดรายจ่าย  
อ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่  -  หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำงพิคูล่ำ (คูลำ)  ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 2 คน 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 นางพิคูล่า (คูลา)/เมียะเข่) ไม่มีนามสกุล ไม่มี 77 - เกษตรกร 
2 นายช่องลุ (นายเลอซะ) ไม่มีนามสกุล ไม่มี 33 - ย้ายไปอยู่บ้านที่ไร่ป้า นานๆมาหาแม่ที 

 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงแก้ไข 
- จ ำนวนแรงงำน– รำย - จํานวนแรงงาน 1 คน  แก่ชราแต่ยังทําไร่ได้ ส่วนลูกชาย 

ย้ายไปอยู่ที่ไร่ป้ามีครอบครัวแล้ว 
1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
  - ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการจักสาน สนับสนุนการรวมกลุ่มร่วมกับ
สํานักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 2.1 พืชสวนครัว: ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านเพ่ือบริโภค  
(มีปัญหาเรื่องไม่มีน้ํารดผัก เนื่องจากไม่สามารถใช้น้ําปะปาได้) 
 

3. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - ตรวจสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส 
 - ปรับเปลี่ยนความเชื่อการรักษาโรคแผนปัจจุบัน 
 - พูดคุยทําความเข้าใจขอบข่ายการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน 
 - ประสาน อบต.ไล่โว่ ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

 
- ปลูกข้าวไร่ 2 ไร่ ผลผลิต 10 ปี๊บ ทํากินเอง พอกิน  
ขาย 1 ปี๊บๆละ 300 บาท 
- ขายพริกแห้งกิโลกรัมละ 150 บาท ได้ประมาณ 1,000-
2,000 บาท/ป ี

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงิน
ได้ 

- ไม่มี 

รายจ่าย 
- ค่าอาหาร / สินค้าอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น กาแฟ ๑ – ๒ ห่อ/เดือน ผงชูรส  
๖กิโลกรัม/ปี น ้ามันพืช ๑ – ๒ ขวด/เดือน เกลือ ๕ ถุง ใช้ได้
ประมาณ ๕ ปี ประมาณ ๕๐๐ บาท/เดือน 

- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล - รักษากับแม่กะมุ้ย หมอประจ้าหมู่บ้าน ประมาณ ๑,๐๐๐ 
บาท/ครั ง 

- ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ - ไม่มี 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงแก้ไข 
- การศึกษาบุตร - ไม่มี  
- ภาระหนี้สิน - ไม่มี 
- ความรู้ของสมาชิกในครัวเรือน - มีความรู้เรื่องจักสาน เช่น เสื่อที่ท้าจากไม้ไผ่ไว้ตากข้าว  

- สานหญ้าคามุงหลังคาบ้าน 
- สภาพปัญหา  ด้านเศรษฐกิจ 

- มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากอยู่คนเดียว 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน ้า ห้องนอน ห้องครัว 
- ปัญหาด้านสุขภาพ แก่ชรา  
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- บ้านท้าจากไม้และไม้ไผ่  

- ความต้องการที่มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ 

- ไม่มีน ้าใช้  (มีท่อน ้าประปาผ่านหน้าบ้านแต่ไม่สามารถใช้
น ้าประปาได้ ฝังท่อลึกท้าให้น ้าไม่ไหล ) ต้องไปอาศัยหิ วน ้าจาก
เพ่ือนบ้านมากินมาใช้ตลอดทั งปี 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้าน/ที่ไร่ เพ่ือลดรายจ่าย  
อ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่ 4/ช หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่  
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน น.ส.ดิชิ ไม่มีนำมสกุล 
จ ำนวนสมำชิก 5 คน/แรงงำน 2 คน พื้นที่ 13 ไร่ 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 
1 น.ส.ดิชิ (น.ส.ติชิ) ไม่มีนามสกุล 0-7108-89026-84-3 28 - ทําไร่ / ปลูกผักในโรงเรือน / รับจ้างถางหญ้า  
2 ด.ช.พนธ์ฤทธิ์  เอกธวัช 8-7108-89000-74-2 11 ไทย นักเรียน ป.6 
3 ด.ญ.กิริยา ไม่มีนามสกุล 0-7108-00006-71-6 2 - อยู่บ้าน 
4 ด.ญ.กมลวรรณ ไม่มีนามสกุล 0-7108-00027-69-1 1 - อยู่บ้าน 
5 นายพาดา ไม่มีนามสกุล - 45 - ทําไร่/ทําสวน/เลี้ยงโค/รับจ้าง 
6 ด.ช.กันตะพงศ์  โสภาปัจจุสมัย 2-7108-00040-79-1 7 ไทย อนุบาล 1 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 2 คน  1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ) 
  - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี 
  - ไม้ผลเดิม : ให้ความรู้การจัดการไม้ผล 
 - ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม 
 1.2. อาชีพเสริม (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ/บริษัทประชารัฐฯ/สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด/สถานีพัฒนาที่ดิน) 
 - ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการจักสาน สนับสนุนการรวมกลุ่มร่วมกับ
สํานักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

รายได้ไม่สม่ําเสมอและไม่แน่นอน 
- รับจ้างทั่วไป/ถางหญ้า วันละ 200 บาท ได้เงิน
ประมาณ 1,600 บาท ต่อปี 
- ข้าวไร่ ปี๊บละ 50 บาท 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ทําไร่ /ข้าวไร่ ประมาณ 4 ไร่ ได้ข้าว 100 ปี๊บ 
- ปลูกกาแฟ 10 ต้น (ยังเก็บผลผลิตไม่ได้) 
- ปลูกหมาก 200 ต้น (ยังเก็บผลผลิตไม่ได้) 
- เลี้ยงโค 3 ตัว 
- ปลูกผักสวนครัว 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

 
- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประมาณ 1,000 – 2,000 
บาท/เดือน เช่น กาแฟ น้ําตาล น้ํามันพืช เกลือ ชูรส นม
ข้น ผ้าอ้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ  

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมงจังหวัด/ 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 2.1 พืชสวนครัว : ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านเพ่ือบริโภคเอง  
 2.2 เลี้ยงสัตว์น้ํา : ส่งเสริมให้มีการเพาะสัตว์น้ําบริเวณครัวเรือน  
แต่มีปัญหาเรื่องน้ําในการเลี้ยง เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับภาคครัวเรือน 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
  - ส่งเสริมช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา  
 

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
 - แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส 
 - แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย การใช้นมข้นหวานเลี้ยงดูเด็ก 
 - แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 
 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - หน่วยงานช่วยสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน 
 

6. เงินสงเคราะห์ (เด็กและคนชรา) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,000 บาท 
 6.1. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
จํานวนเงิน 3,000 บาท 
 6.2. นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 
ตามหลักเกณฑ์สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5)  
เป็นเงิน 13,000 บาท ดังนี้ 

(1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละ 
ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน เด็ก 2 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - ใช้บริการทีโ่รงเรือนอนามัย 
- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - มีรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ํามัน แต่ใช้

เฉพาะในหมู่บ้าน 
- กำรศึกษำบุตร - ค่าขนมลูกบ้าง (ถ้าม)ี 
- ภำระหนี้สิน มีหนี้สิน 1,000 บาท เป็นค่าอาหาร เครื่องใช้ในครัว  

นมข้น 
- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - สานตะกร้า กระด้ง หมวกกันฝน ที่เก็บข้าว 
- สภำพปัญหำ  ด้านเศรษฐกิจ 

- ปีนี้คาดว่าข้าวอาจไม่พอกินเนื่องจากสัตว์ป่าลงมากิน
พืชผลในไร่ 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- หลังคาที่ทําจากสังกะสีเก่ามาก หลังคารั่ว ไม่มีเงินซื้อ 
มาเปลี่ยน 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีพ 

- การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
- นมเด็กทารก 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน โดยการเพ่ิมโรงเรือน 
ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
- ส่งเสริมเรื่องการจักรสานเครื่องใช้ต่างๆ  

อ่ืน ๆ - ปัจจุบันเข้าร่วมการปลูกผักในโรงเรือนแต่รายได้ยังน้อย 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
(2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก  

โดยระดับประถมศึกษาไม่เกิน คนละ 2,000 บาทเด็ก 1 คน 
(3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนเงินทุน

ประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทต่อครอบครัว   
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน นมสําหรับ

เลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆไม่เกิน 1,500 บาทต่อเด็กหนึ่งคน 
เด็ก 2 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
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บ้ำนเลขที่ 20/ช  หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน นำยตอง  (ไม่มีนำมสกุล) 
จ ำนวนสมำชิก 6 คน 
 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นายตอง ไม่มีนามสกุล 6-7108-50008-81-9 54 - เกษตรกร/รับจ้างในชุมชน 200-300 บาท/วัน 
2 น.ส.นอมึงโจ่ง (นางนองมือจุ่ง) ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-50-5 37 - เกษตรกร/รับจ้างในชุมชน 150-200 บาท/วัน/ทอผ้า 
3 ด.ช.วชิชากร ไม่มีนามสกุล 7-7108-00074-67-1 4 - เรียนโรงเรียนไล่โว่ อนุบาล 1 
4 ด.ญ.สุพารัตน์ มงคลนําชัย 8-7108-76014-26-0 13 ไทย เรียนโรงเรียนอุดมวิทย์ ม.1 
5 ด.ช.ภาษิต ไม่มีนามสกุล 7-7108-00070-83-7 9 - เรียนโรงเรียนไล่โว่ ป.4 
6 นายอิศพฤกษ์ (ไปยาโพ่) เอกธวัช 8-7108-76028-82-1 17 ไทย รับจ้างก่อสร้าง 300 บาท/วัน พ่ึงทําได้ 13 วัน/ช่วยพ่อแม่ทําไร่ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 
ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 

- จ ำนวนแรงงำน - จํานวนแรงงาน 3 คน  ลําดับที่ 1,2,6 สามีทําไร่ และรับจ้าง
ทั่วไป ภรรยา ทําไร่ ทอผ้า (ทําที่บ้าน) และรับจ้างตัดหญ้า มีลูก
ชายช่วยทําไร่/รับจ้าง 1 คน  และกําลังเรียน 3 คน 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก(สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ) 
  - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธ์ดี  
  - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน 
  - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว
บ้านไล่โว่ 
  - ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม 
 1.2. อาชีพเสริม(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
  - นางสาวนอมึงโจ่ง ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านไล่โว่แล้ว 
  - พัฒนาต่อยอดทักษะด้านการทําไม้กวาดดอกหญ้า ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและเพ่ิมช่องทางการตลาด 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

- ทอผ้าขาย (ทําเองที่บ้าน) ขายเสื้อ 1 ตัว 700 บาท กระเป๋า 2   
ใบ ๆ ละ 700 บาท  
- รับจ้างทั่วไป 150-300 บาท/วัน รายได้ไม่แน่นอน 
- ขายผักในโรงเรือน 1 ครั้ง ได้ส่วนแบ่ง 150 บาท 

2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปลูกข้าวไร่ 4 ไร่ ผลผลิต 250 ปี๊บ ไว้กินเองในครัวเรือน
เพียงพอ 
- ปลูกผักสวนครัวบริเวณไว้กินเอง 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
รายจ่าย 
- ค่าอาหาร / สินค้าอุปโภคบริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ น ้ามัน ผงชูรส กาแฟ เกลือ ยาเส้น 
ฯลฯ  
 

 - การส่งเสริมอาชีพ โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
กาญจนบุรีและ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 
 - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้
เสริม/เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย(สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมง
จังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 2.1 ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 2.2ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ํา
ร่วมกับน้ําภาคครัวเรือน 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
 - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา/ส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างเรียน 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกคนที ่6, 7  มาเรียน กศน   

 

4. การพัฒนาสุขอนามัย(สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
- ดูแลการคุมกําเนิด 
- แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส  
- แนะนําโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน 
ประสาน อบต.ไล่โว่ สร้างห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ 
- แนะนําการดูแลสุขลักษณะทั่วไป ความสะอาด การกําจัดขยะ 

 
 
 
 

- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล - รักษาโรคไข้หวัด ความดันสูง กับแม่กะมุ้ย ประมาณ ๒๐๐ บาท/
ครั ง 
 

- ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ - ค่าเช่ารถขนข้าวไร่ ๑๕ ปี๊บ/๑๐๐ ปี๊บ  
- มอเตอร์ไซค์ใช้ในยามจ้าเป็นช่วงฤดูฝน ค่าน ้ามัน ๒ ลิตร ๆ ละ 
 ๕๐ บาท/ครั ง 
 

- การศึกษาบุตร - ให้ลูกไปเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิ์ ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท  
 

- ภาระหนี้สิน - เซ็นค่าของกิน ของใช้ในครัวเรือน 
 

- ความรู้ของสมาชิกในครัวเรือน - นายตองมีความรู้ท้างานก่อสร้าง 
- นางน่อมือจุ่งมีความรู้เรื่องทอผ้า ท้าไม้กวาด 
 

- สภาพปัญหา  ด้านเศรษฐกิจ 
- ไม่ได้ไปร่วมปลูกผักในโรงเรือนเพราะต้องไปท้าไร่ไม่มีเวลา 
- ทอผ้าเองที่บ้านมีรายได้มากกว่าท้าที่ศูนย์ทอผ้า 
ด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาสุขภาวะอนามัย เช่น ห้องน ้า ห้องนอน ห้องครัว 
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย 
- สภาพบ้านท้าจากไม้ไผ่ ไม่แข็งแรง  หลังคาฝนสาดได้ 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ความต้องการที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ 

- สนับสนุนวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ 
อบต.)  
 - การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดย โครงการบ้านพอเพียงของ สถาบัน
พัฒนาองค์ชุมชน เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 20,000 บาท โดยระดมแรงงาน
จากจิตอาสาในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต. (โครงการบ้านพอเพียง ผู้ยื่นขอ
ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์) 
6. เงินสงเคราะห์เด็กและคนชรา (สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000บาท 

 6.1. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
จํานวนเงิน 3,000 บาท 
 6.2. นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กตาม
หลักเกณฑ์สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5) เป็นเงิน 
14,000 บาท ดังนี ้

 (1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละไม่
เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน เด็ก 2 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 

 (2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดย
ระดับมัธยมศึกษาไม่เกิน คนละ 3,000 บาทเด็ก 1 คน 

 (3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน
เงินทุนประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทต่อครอบครัว   

 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน 
นมสําหรับเลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเด็กหนึ่ง คนเด็ก 2 คน 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม - ส่งเสริมการปลูกผักบริเวณบ้าน/ที่ไร่ เพ่ือลดรายจ่าย 
- ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าลวดลายใหม่ๆ 
 

อ่ืน ๆ  
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บ้ำนเลขที่ ๑๘ / ช หมู่ที่ 4 บ้ำนไล่โว่ 
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน  นำยพ้ำโอ   (ไม่มีนำมสกุล) 
จ ำนวนสมำชิก ๖ คน พื้นที่  4 ไร่ 

ที ่ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อำยุ/ปี สัญชำติ หมำยเหตุ 

1 นายพ้าโอ ไม่มีนามสกุล 6-7108-71006-40-8 ๔๑ - ปลูกผักโรงเรือน ๑ โรงเรือน ตัดหญ้าที่ไร่ (รับจ้างตัดหญ้ากับ น.ส.พอลู้ และ ด.ช.
ซิง เป็นบ้างครั้ง ๆ ละ ๒๐๐ บาท 

2 น.ส.พอลู้ ไม่มีนามสกุล - ๔๑ - ตัดหญ้า  ปลูกข้าว อยู่บ้านเป็นแม่บ้านทํางานบ้าน 
3 ด.ช.ช ู เอกอุดมวิทย์ 8-7108-76016-30-1 ๑๓ ไทย ลูกสาวช่วยแม่ค้าทํากับข้าว วันละ ๕๐ บาท 
4 น.ส.นาน่า ไม่มีนามสกุล 0-7108-10344-2 ๑๘ ไทย ไปเรียนต่อในอําเภอสังขละบุรี 
๕ ด.ช.ชิง ไม่มีนามสกุล 7-7108-00063-45-8 ๑๔ - พ่ึงจบการศึกษา ป.๖ โรงเรียนไล่โว่ ช่วยครอบครัวทํางานอยู่ในชุมชน 
๖ ด.ช.สมชาย ไม่มีนามสกุล 7-7108-00077-23-8 ๗ - เรียนอยู่ชั้น ป. ๑ โรงเรียนไล่โว่ 

 
ข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือน 

ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
- จ ำนวนแรงงำน 
 

 

จํานวนแรงงาน ๓ คน โดย 
นายพ้าโอ ปลูกผักโรงเรือน ๑ โรงเรือน ตัดหญ้าที่ไร่ 
น.ส.พอลู้ ตัดหญ้า ปลูกข้าว  อยู่บ้านเป็นแม่บ้านทํางานบ้าน 
ด.ช.ชิง พึ่งจบการศึกษา ป.๖ โรงเรียนไล่โว่ ชว่ยครอบครัว
ทํางานอยู่ในชุมชน 

1. การพัฒนาอาชีพ 
 1.1. อาชีพหลัก (สถาบันวิจัยฯ/บริษัทประชารัฐฯ)  
  - ข้าวไร่ : สนับสนุนพันธ์ข้าวไร่พันธุ์ดี 
 - จัดตั้งกองทุนข้าวบ้านไล่โว่ : ส่งเสริมให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนข้าว 
บ้านไล่โว่ 
 - ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน : ร่วมกิจกรรมกลุ่มเฉพาะ 
 
 

- รำยได้ / รำยรับ 
1) สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ 

รายได้ไม่สม่ําเสมอและไม่แน่นอน 
-รับจ้างตัดหญ้าครั้งละ ๒๐๐ บาท เดือนละ ๒ – ๓  ครั้ง 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
2) ไม่สำมำรถแจกแจงเป็นตัวเงินได้ - ปลูกผักบริเวณไร่ ได้แก่ ฟักทอง พริก 

 
 1.2. อาชีพเสริม (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด/ 
สถานีพัฒนาที่ดิน) 
 - ต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการจักสาน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเพ่ิม
ช่องทางการตลาด 
 - ส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้าเพ่ือขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นรายได้
เสริม/เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่าย (สนง.เกษตรจังหวัด/ สนง.ประมง
จังหวัด/ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) 
 2.1 ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวบริเวณบ้าน 
 2.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อพลาสติก 
แต่มีปัญหาเรื่องน้ํา เนื่องจากต้องใช้น้ําร่วมกับน้ําภาคครัวเรือน 
 

3. การพัฒนาการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/ กศน. จังหวัด) 
  - ประสานโรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา/ส่งเสริมการหารายได้ระหว่าง
เรียน 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกคนที่ 5 มาเรียน กศน.  

  

4. การพัฒนาสุขอนามัย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด/ อบต.) 
- ติดตามดูแลรักษาอาการทางจิตเวช ให้ความรู้เพื่อนบ้าน/เตรียมชุมชน

รองรับการบําบัดรักษา 
- ดูแลการคุมกําเนิด 
- แนะนําการบริโภคเกลือ น้ําตาล ผงชูรส เกิน 
 
 
 
 

รำยจ่ำย 
- ค่ำอำหำร / สินค้ำอุปโภคบริโภค 

- ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เกลือ  
ชูรส น้ํามัน ผงซักพอก สบู่ ค่าขนมลูก เป็นบางครั้ง  น้ํามันพืช 
เกลือ ชูรส ฯลฯ ประมาณ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

- ค่ำยำ ค่ำรักษำพยำบำล - ค่ายาครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท สําหรับผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งไปรักษา  
๓ ครั้งแล้ว ในปี ๒๕๖๔ 

- ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ - ไม่มี เพราะไปกับเพ่ือนบ้าน 
- กำรศึกษำบุตร - ค่าขนมลูกครั้งละ ๕-๑๐ บาท 
- ภำระหนี้สิน - มีหนี สินจากการไปรับการรักษาโรคจิตเวชกับแม่กะมุ้ย 
- ควำมรู้ของสมำชิกในครัวเรือน - นายพ้าโอสามารถสานเข่ง และสร้างบ้านได้ 
- สภำพปัญหำ  โรคประจําตัว 

- มีความกังวลเรื่องโรคประจําตัว 
- เคยติดยาเสพติดจนเกิดอาการหลอน เวลามีอาหารกําเริบก็
ออกจากบ้านต้องติดตามหัวตัวและต้องให้กินยาระดับอาการ 
เช่น ดื่มเหล้า หรือกินยาระงับประสาท 

- ควำมต้องกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีพ 

- อยากรักษาโรคประจําตัวเกี่ยวกับอาการที่กําเริบ เพราะเคย
ติดยาเสพติดมาก่อน 

- สิ่งท่ีควรส่งเสริม การทําแปลงผักข้างบ้าน 
- อยากได้เมล็ดพันธุ์มาปลูกไว้ใกล้บ้านเช่น คะน้า ผักบุ้ง พืชผัก
สวนครัวต่าง ๆ 
 
 

อ่ืน ๆ - 
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ประเด็น / สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรพัฒนำ 
 5. การพัฒนาที่อยู่อาศัย (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ 

อบต.) 
  - การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดย โครงการบ้านพอเพียง ของ สถาบัน
พัฒนาองค์ชุมชน เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน 20,000 บาท โดยระดมแรงงาน
จากจิตอาสาในชุมชน ทหาร ผู้นําชุมชน อบต. 

 

6. เงินสงเคราะห์เด็กและคนชรา (สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท 
 6.1 พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 3,000 บาท 
 6.2. พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
จํานวนเงิน 3,000 บาท 
 6.3. นําเข้าพิจารณาขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 
ตามหลักเกณฑ์สงเคราะห์เด็ก ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 (1) ,(2) ,(3) ,(5)  
เป็นเงิน 10,000 บาท ดังนี้ 

(1) ค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับเด็กครั้งละ 
ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน 

(2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก  
โดยระดับประถมศึกษาไม่เกิน คนละ 2,000 บาท   

(3) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีท่ีมีปัญหา 
ความเดือดร้อนเงินทุนประกอบอาชีพไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท  
ต่อครอบครัว   

(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่ม ที่นอน  
นมสําหรับเลี้ยงดูเด็กและอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเด็กหนึ่งคน 
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ผังแสดงค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำชุมชน 
ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่ง 

จังหวัดกำญจนบุรี 

       คณะท ำงำน 5 คณะ โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ  
       จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
กำญจนบุรี 
 
 
 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนพัฒนำอำชีพ
เกษรกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะท ำงำนด้ำน 
ทำงสัญจร 

และสำธำรณูปโภค 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนกำรศึกษำ
และวัฒนธรรม 

 

  คณะท ำงำน 
ด้ำนสำธำรณสุข 

 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนเลขำนุกำร

และประสำนงำน 

 

คณะท ำงำนระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร 
ด้ำนตะวันตก จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนกำรสื่อสำร 

 

 

คณะท ำงำนด้ำน 
สำธำรณูปโภค 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนสำธำรณสุข 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนคมนำคม 

 

 

  คณะท ำงำนด้ำนเลขำนุกำรและประสำนงำนระหว่ำงจังหวัดและคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรฯ 

 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนกำรศึกษำ 

 

คณะท ำงำน 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่ง จังหวัดกำญจนบุรี 
(ค ำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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รำยนำมผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
นางสาวเอ้ืองพร  นพคุณ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 

 

คณะผู้จัดท ำ 
1. นายปกรณ์ กรรณวัลลี  นายอําเภอสังขละบุรี 
2. นายคํารณ  มะปรางหวาน  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)  
3. นายวันชัย  วงษา   ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
4. นายมนตรี  เชื้อใจ  เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
5. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ  ประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
6. นายมนัส เทพรักษ์   ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
7. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
8. นายผกายเนติ์ เล่งอี้   พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 
9. นางรัชนี  โพธิสัตยา  พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี 
10. นางทิวาพร ศรีวรกุล  ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
11. นางบุญยลักษณ์  กําเลิศทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
12. นางสาวนันทภรณ์  แช่มตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
13. นางสาวธิดาวรรณ  โพธิ์เพ็ชร  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  

สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
14. นายดํารงรัตน์  สุภาพัฒน์ ปลัดอําเภอสังขละบุรี 

ที่ว่าการอําเภอสังขละบุรี 
15. นายพรศักดิ์ ประสมทอง  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
16. นางสาวอัลิปรียา  สิริสิทธิ์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงฯ ห้วยเขย่ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
17. นางอัจนา ปาลบุตร  นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 
18. นางศิริพรรณ  ฤทธิ์สอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
19. นางสาวสุมณฑา  มณเทียร นักวิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
20. นางสาวพิมลรัตน์  เชียงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
21. นางสาวอรุณรัตน์  จุฑาศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวสุฤดี  บุญสมปอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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