
นาง อรชร  เพ่ิมพวก 
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

-------------------------------------------- 

 
  

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ประวัติส่วนตัว 
อายุ : 50  ปี  ( 22 มีนาคม พ.ศ. 2511 ) 
สถานภาพ : สมรสกับนายส าเริง เพิ่มพวก  มีบุตร  2  คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 30/1 ม. 3  ต.ร าพัน  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี 
เบอร์โทร 087-8331731 

2. ประวัติการศึกษา 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ส่วนที ่ส่วนที ่11  ::  ขอ้มลูพ้ืนฐานขอ้มลูพ้ืนฐาน  

        1. ประวัตกิารจัดตั้งกลุ่ม   1. ประวัตกิารจัดตั้งกลุ่ม   

          กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าศาลา  หมู่ที่  3  ต าบลร าพัน  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  จัดตั้งเมื่อ
วันที่  19  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2543 มีสมาชิกเริ่มต้น   จ านวน   20  ราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิก
ที่เป็นแม่บ้านเกษตรกรร่วมกลุ่มกันสร้างอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก  และให้
ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทางด้าน
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก โดยยึดหลักปรัชญา



เศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกเห็นคุณค่าของพ้ืนฐานสายใยแห่งความรักของครอบครัว  ในด้านเศรษฐกิจทาง
กลุ่มได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจัดท าบ่อหมักน้ าปลา  เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการจัดท าน้ ามังคุด  
เพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก โดยการน าสมุนไพรพื้นบ้านที่แทบมีอยู่ทุกครัวเรือนมาท าน้ าพริกจ าหน่าย             
ในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางกลุ่มมุ่งหวังให้สมาชิกรู้จักพ้ืนฐานการพออยู่พอกินของครอบครัว ตามแบบ
สังคมชนบท  นับเป็นกลุ่มที่สามารถศึกษาดูงานบนพื้นฐานสังคมชนบทโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงคุณภาพชีวิตทั้งบุคคล ทั้งกลุ่มและสถาบันเกษตรกรอันดีงามสืบต่อไป 

 

คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา 

1. นางอรชร   เพ่ิมพวก      ประธาน 
2. นางดวงพร ศรีคงรักษ์  รองประธาน 
3. นางวรรณา เพิ่มพวก    เลขานุการ 
4. นางบรรทม ปลื้มภักดิ์  เหรัญญิก 
5. นางต่อม เหมพฤกษ์  ปฏิคม 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มปัจจุบัน   24  ราย 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

หมายเหตุ 

เลขที่ หมู่ ต าบล 

1. นางอรชร     เพ่ิมพวก 31/1 3 ร าพัน 32203-00814-260  

2. นางปิ่น        สนเสริฐ 36/1 3 ร าพัน 32203-00813-531  

3. นางวรรณา  เพ่ิมพวก 11 3 ร าพัน 32203-00811-686  

4. นางต่อม      เหมพฤกษ์ 24 3 ร าพัน 32203-00812-674  

5. นางรัตณา    คุ้มทรัพย์ 27 3 ร าพัน 32203-00812-852  

6. นางจรรยา   จันทสิทธิ์ 9 3 ร าพัน 32203-00811-503  

7. นางอนงค์    เสมสฤษดิ์ 4/3 4 ร าพัน 32203-00814-243  

8. นางดวงพร   ศรีคงรักษ์ 2/1 4 ร าพัน 32203-00814-278  



9. นางอุทิศ     ชุมพล 49 3 ร าพัน 32203-00814-391  

10. นางสมนึก  ศรีคงรักษ์ 12 3 ร าพัน 32203-00812-071  

11. นางจ าเนียร  คณะดี 15/4 3 ร าพัน 32203-00812-127  

12. นางบุญเกิด  คณะดี 20 3 ร าพัน 32203-00811-660  

13. นางประทุม  คณะดี 2/1 3 ร าพัน 32203-00811-015  

14. นางมุ่ย    ศรีคงรักษ์ 12 3 ร าพัน 32203-00813-387  

15. นางจรวย     ปลื้มภักตร ์ 11/1 3 ร าพัน 32203-00811-741  

16. นางกันญา   คณะดี 33 3 ร าพัน 32203-00813-425  

17. นางนกเล็ก   ศรีคงรักษ์ 26 3 ร าพัน 32203-00812-810  

18. นางบรรทม  จันทสิทธิ์ 1/3 3 ร าพัน 32203-00811-023  

19. นางกัญญา   วัฒนศักดิ์ 26/3 3 ร าพัน 32203-00790-778  

20. นางเฉลา    ทองมี 26 3 ร าพัน 32203-00113-181  

21. นางวิมล   เหมพฤกษ์ 11 3 ร าพัน 32203-00811-694  

22. นางไพเราะ   เพ่ิมพวก 22 3 ร าพัน 32203-00813-930  

23 นางอ านวย  สมเสริฐ  3 ร าพัน   

24 นางนงนุช  สมเสริฐ  3 ร าพัน   

 

 2. การด าเนินกิจกรรม     
       - กลุ่มมีการบริหารจัดการโดยการแบ่งหน้าที่การบริหารตามกิจกรรมต่างๆ  
    2.1 กิจกรรมการท าน้ ามังคุด 
มีผู้รับผิดชอบโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ 
1.  นางอรชร  เพิ่มพวก     ต าแหน่ง ประธาน  
2.  นางดวงพร  ศรีคงรักษ์  ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายจัดซื้อ  



3.  นางวรรณา  เพ่ิมพวก   ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายตรวจสอบวัสดุ  
4.  นางบรรทม   จันทสิทธิ์  ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายการตลาด  
5.  นางต่อม   เหมพฤกษ์   ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายการตลาด  

 

วิธีการด าเนินงาน  

อุปกรณ์ 

 1. มังคุดสุก      2. น้ าตาลทราย 

 3. มีดส าหรับแกะเปลือกและเมล็ด   4. กาละมัง 

 5. ผ้ากรอง      6. ทัพพีอุ้ม 

 7. หม้อส าหรับใช้ต้มน้ ามังคุด    8. เตาแก๊ส 

 9. ขวดพลาสติก ( ขวดเพชรบรรจุร้อน ) 10. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิความร้อน 

11. อุปกรณ์วัดความหวาน 

 

 

 

 



ขั้นตอนวิธีการท า 

1. ท าความสะอาดเปลือกมังคุด แกะเปลือกมังคุด ถ้าเนื้อมังคุดมีเมล็ดแคะเมล็ดออก  
2. น าเนื้อมังคุดท่ีได้มาค้ันเอาแต่น้ ามังคุดโดยใช้ผ้าขาวบาง 
3. เมื่อได้น้ ามังคุดแล้วน ามาต้ม โดยใช้อัตราส่วน น้ ามังคุด 4 กิโลกรัม ต่อน้ าสุกสะอาด 6 ลิตร ต้มรวมกัน 
    ในหม้อต้ม 

 4. ใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิความร้อนในหม้อต้ม เมื่อมีอุณหภูมิถึง 80 องศาเซลเซียส ให้ใส่น้ าตาลจ านวน 1   
    กิโลกรัม ใช้อุปกรณ์วัดความหวาน ให้มีความหวานไม่เกิน 12 บริกซ์ 
 5. ปิดเตาแก๊ส รอให้อุณหภูมิลดลงเหลือ 60 องศาเซลเซียส บรรจุขวด ปิดฝา แช่ขวดในน้ าเย็นทันที  

 

 

 



หมายเหตุ นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นแล้วทางกลุ่มยังมีการท ากิจกรรมที่เสริมข้ึนมา  เช่น การท าสบู่จาก
เปลือกมังคุด และมังคุดกวน ซึ่งจะปฏิบัติกันในช่วงที่มีผลผลิตล้นตลาด และในช่วงฤดูกาล 

 

   

 

 



บทสรุปบทสรุป  

  ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา  หมู่ที่  3  ต าบลร าพัน  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  
เป็นศูนย์เรียนรู้ในการรวมกลุ่มกันของสตรีแม่บ้านเกษตรกรในการผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  น้ า
มังคุด   น้ าหม่อน   ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแปรรูปจากหม่อนและมังคุด    โดยเริ่มตั้งแต่การน าวัตถุดิบภายใน
ท้องถิ่นมาท าการแปรรูปจนกระทั้งถึงขั้นตอนการจ าหน่าย  การตลาด  และการบริหารจัดการกลุ่ม  การ
ด าเนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  สร้างความสามัคคี
ให้แก่สมาชิก 

 


