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กิตติกรรมประกาศ 

 
รายงานฉบับน้ีสำเร็จลุล3วงได7ด7วยความกรุณาของบุคคลหลายฝ@าย อาสาสมัครขอกราบขอบพระคุณ 

กรมความร3วมมือระหว3างประเทศ กระทรวงต3างประเทศ ที่ได7ให7โอกาสในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
ณ เมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน  

ขอกราบขอบพระคุณเจ7าหน7าที่กรมความร3วมมือระหว3างประเทศ ผู 7เชี ่ยวชาญโครงการ ที่ให7
คำปรึกษาในเรื่องต3าง ๆ รวมทั้งให7คำแนะนำ ติดตามความก7าวหน7า แก7ไขข7อบกพร3องที่เป`นประโยชนaต3อ
การดำเนินงาน ทำให7การปฏิบัติงานมีความสมบูรณaมากย่ิงข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณเจ7าหน7าที่จาก หน3วยงาน L’Observatoire du Changement Social และ 
Le Maire de la Commune de Djakotomey ท ี ่ด ูแลอาสาสม ัครเป `นอย 3างด ีตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานอยู3 ณ สาธารณรัฐเบนิน 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณวิชัย และครอบครัวแซ3โค7ว (แสงแก7ว) เจ7าของร7านอาหารไทย Bangkok 
Terrasse ณ เมือง Cotonou สาธารณรัฐเบนินท่ีคอยดูแล ความเป̀นอยู3 และแนะนำการใช7ชีวิตอยู3ท่ีเบนิน
ให7กับอาสาสมัครทุกด7าน 

นอกจากนี้ยังขอขอบพระคุณ คุณพุฒิภูมิ อาษานอก และคุณสกุญกาญจนa ลิบลับ เพื่อนร3วมงาน
อาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติงานอยู3 ณ สาธารณรัฐเบนิน รวมถึงเพื่อนอาสาสมัครประเทศอื่น ๆ ที่ให7
ความช3วยเหลือ และให7กำลังใจตลอดมา 

คุณงามความดี และประโยชนaอันพึงเกิดขึ้นจากรายงานฉบับนี้ ผู7วิจัยขอมอบแด3กลุ3มเกษตรกร และ
กลุ3มสตรีทุกคนในเมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน ตลอดจนผู7ที่เกี่ยวข7องสนับสนุน ช3วยเหลือจน
โครงการดำเนินการมาได7ด7วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

นิตยาภรณa นิพัทธaศานตa 
อาสาสมัครเพ่ือนไทย สาธารณรัฐเบนิน 2562 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
กรมความร3วมมือระหว3างประเทศ (TICA) มีหนึ่งในพันธกิจหลักคือ การสนับสนุนการพัฒนาอย3าง

ยั่งยืนของประเทศต3าง ๆ (Sustainability) ผ3านการแบ3งปÅนความรู7 และประสบการณaของไทย โดยเฉพาะ
การประยุกตaใช7แนวทางการพัฒนาอย3างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปÇ พ.ศ. 2561 
นั้น กรมความร3วมมือระหว3างประเทศได7ริเริ ่มโครงการพัฒนาอย3างยั่งยืนขึ้น ณ เมือง Djakotomey 
สาธารณรัฐเบนิน เพื่อเป`นการนำแนวทางการพัฒนาด7วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช7สำหรับชุมชน
ในเขตทวีปแอฟริกาตะวันตก อีกทั้งมีเปÜาหมายในการจัดตั้งศูนยaการเรียนรู7เศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชน
ต7นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคaคือ 1) เพื ่อให7เกษตรกรได7รับความรู7เรื ่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และประยุกตaใช7ในครอบครัวได7 ชุมชนสามารถดำรงชีวิตด7านการเกษตร และพึ่งพา
ตนเองได7 2) ชุมชนอื่น และเกษตรกรสามารถเรียนรู7 และฝáกฝนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ยั่งยืนได7อย3างมีประสิทธิภาพ 3) ปลูกฝÅงจิตสำนึก และพัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืนด7าน
อาหารในชุมชน และ 4) ประชาชนในพื้นที่ได7รับคำแนะนำเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรู7
ในเรื ่องเกษตรทฤษฎีใหม3 รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน และการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพให7สอดคล7องกับบริบทของพ้ืนท่ีเมือง Djakotomey 

โดยการดำเนินงานด7านที่ผ3านมาระหว3างเดือนธันวาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563 ที่ผ3านมา
อาสาสมัครได7ดำเนินกิจกรรมร3วมกับเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ การสอนผลิตปุçยหมักแบบไม3พลิกกลับกอง
วิศวกรรมแม3โจ7 การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช7วัสดุธรรมชาติในท7องถิ่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และถนอมอาหารอย3างง3ายให7กับกลุ3มสตรีในท7องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค3า ยืดอายุอาหาร และผลผลิตให7สามารถ
รับประทานได7นานข้ึน และสามารถต3อยอดอาชีพได7ในอนาคต 

และเนื่องด7วยสถานการณaการแพร3ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรมความร3วมมือ
ระหว3างประเทศได7มีคำสั่งให7อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สาธารณรัฐเบนิน เดินทางกลับมายังประเทศ
ไทยจนกว3าสถานการณaดังกล3าวจะคล่ีคลายลง ดังน้ันการปฏิบัติงานต้ังแต3เดือนเมษายน 2563 อาสาสมัคร
จึงได7จัดทำข7อมูลเอกสารรายงาน (ประจำเดือน) ที่ได7รับมอบหมาย เพื่อสานต3อการดำเนินโครงการใน
ระหว3างที่อยู3ในประเทศไทย โดยรายงานฉบับนี้อาสาสมัครได7แบ3งการนำเสนอเนื้อหารายงานออกเป`น 3 
ส3วน ได7แก3 1) ลักษณะงานของอาสาสมัคร 2) รายละเอียดกิจกรรม (แบ3งออกเป̀น 2 ส3วน คือกิจกรรมตาม
แผนงาน และกิจกรรมนอกเหนือแผนงาน) และ 3) สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ข7อเสนอแนะต3อกรมความ
ร3วมมือระหว3างประเทศ 
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บทที่ 2  
ลักษณะงานของอาสาสมัคร 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเบนิน 
ลักษณะงานของอาสาสมัครตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยู3 ณ สาธารณรัฐเบนิน ได7แก3 การสำรวจ

พ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการจัดต้ังศูนยaการเรียนรู7 การจัดเก็บข7อมูลท่ีดิน กิจกรรมทางการเกษตร และการสอน
กลุ3มสตรีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อธิบายในรูปแบบตารางดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แผนปฏิบัติงานระหว5างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธF 2563 

แผนการปฏิบัติงาน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

หมายเหต ุ

2562 2563 

1.ปฏิบัติงานเพื่อสานตAอความตAอเนื่องในการจัดตั้งศูนยIการเรียนรูKเศรษฐกิจพอเพียง เมือง Djakotomey 

- พบปะ แนะนำตัวกับเกษตรกร และคนในชุมชน ทำการสำรวจพื้นที่ 

re-check ขEอมูลเพื ่อวางแผนการจัดตั ้งศูนยMการเรียนรู Eเศรษฐกิจ

พอเพียง 

    

- เ ก ็ บ ข E อ ม ู ล ก า ร จ ั ด ก า รท ี ่ ด ิ น  ก ิ จ ก ร รมท า ง ก า ร เ กษต ร  

และปศุสัตวMในพื้นที่เกษตรกร เพื่อจัดทำขEอมูลของศูนยMการเรียนรูEทั้ง 

2 ศูนยM 

    

- เก็บขEอมูลภูมิปSญญาดEานการผลิตอาหารของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อ

วางแผนการสVงเสริมการผลิตอาหาร และแปรรูปอาหารในทEองถิ่น 

    

- สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อวางแผนการแปรรูป หรือนำวัสดุเหลือ

ใชEมาใชEใหEเกิดประโยชนMสูงสุด 

    

2.สอน ใหKคำแนะนำดKานการแปรรูป และเผยแพรAปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สอนแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรภายในทEองถิ่น อยVางมี

สVวนรVวม 

    

- สอนการผลิตปุYยหมักแบบไมVพลิกกลับกอง วิศวกรรมแมVโจE จากวัสดุ

เหลือใชEภายในทEองถิ่น เพื่อลดตEนทุนการผลิต และฟ\]นฟูคุณภาพดิน 
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ตารางท่ี 2 แผนปฏิบัติงานการจัดอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให=กับกลุ?มสตรีในเขตพ้ืนท่ีเมือง Djakotomey 

แผนปฏิบัติงาน 
ทดลอง เฟส 1 เฟส 2 สรุปผล 

หมายเหต ุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. มันทอด (Fried Potato)                       จัดอบรมอาทิตย<ละ 1 

ครั้ง กลุDมละ 5 - 10 

คน 

เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อ

ทดสอบดูเมนูที่

ชาวบRานสนใจ และ

นำมาปรับแกRในเฟสที่ 

2 

2. เฟรนฟาย (French Fried)                       

3. ขRาวเกรียบ (Crispy Rice Cake)                       

4. สRมเชื่อม (Orange Candy)                       

5. แยมสRม (Orange Jam)                       

6. สRมอบแหRง (Dried Orange)                       

7. มะเขือเทศอบแหRง (Drid Tomato)                       

8. ปุoยหมักแมDโจR (Fertilizer by Maejo)                       

9. น้ำยาลRางจาน (Dishwashing)                       

10. น้ำสRมสายชู (Vinegar)                       

11. มันรังนก (Fried Potato Bird's. net)                       

12. มันฉาบ (Sweet Potato Glaze)                       

13. ถั่วทอด (Fried Peanut cookie)                       

14. ไขDนกกระทา (Sweet Potato Ball)                       

15. มันทิพย< (Grilled Sweet Potato)                       

 

3  
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน ณ ประเทศไทย 
แผนการปฏิบัติงานในช0วงกลับมาประเทศไทย 
เนื่องจากสถานการณ.การแพร1ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID19 ที่มีความรุนแรง

และขยายพื้นที่ไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐเบนินซึ่งอาสาสมัครปฏิบัติงานอยู1 ประกอบกับขWอจำกัดใน

การเดินทางระหว1างประเทศของแต1ละประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทางกรมความร1วมมือระหว1างประเทศจึง

เห็นสมควรใหWอาสาสมัครไทยทุกคนเดินทางกลับประเทศเป\นการชั่วคราว และปฏิบัติงานต1อเนื่องใน

ประเทศไทยจนกว1าสถานการณ.โรคระบาด COVID-19 จะคลี่คลายและปลอดภัยพอจะกลับไปปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ี ดังน้ันกรมความร1วมมือฯ จึงไดWกำหนดขอบข1ายการปฏิบัติงานในหWวงเวลาการกลับมาประเทศไทย

ของอาสาสมัครไทย โดยใหWศึกษาขWอมูล และจัดทำเอกสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานภายใตWโครงการ ดังน้ี 

1. จัดทำรายงานเพ่ือเป\นการเสริมองค.ความรูW หลักการ และความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต.ใชWภายใตWโครงการความร1วมมือเพื่อการพัฒนาในต1างประเทศ และเพิ่มเติม

ในส1วนท่ีจะเป\นประโยชน.ต1อการดำเนินโครงการฯ ดังน้ี 

1.1 ท่ีมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจWาอยู1หัวฯ รัชกาลท่ี 9 

1.3 บริบททางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของเมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน 

รวมถึงปmจจัยที่เป\นอุปสรรค และปmจจัยเอื้ออำนวยต1อการเผยแพร1ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการ

แกWไข และขWอเสนอแนะ 

1.4 วิเคราะห./สรุปสิ่งที ่ชุมชนยังขาด เช1น องค.ความรูW สาธารณูปโภค อุปกรณ. ฯลฯ โดย

วิเคราะห.จากประสบการณ.ในพื้นที่ช1วงเดือน พฤศจิกายน. 2562 - มีนาคม 2563 ที่ปฏิบัติงานที่เมือง 

Djakotomey 

1.5 บทบาทของกรมความร1วมมือฯ และอาสาสมัครในการช1วงเหลือชุมชนในเขตเมือง 

Djakotomey 

1.6 ขWอเสนอแนะต1อกรมความร1วมมือฯ เพื ่อปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ทั ้งในส1วน

อาสาสมัคร ผูWเช่ียวชาญ และบทบาทของกรมความร1วมมือฯ 

2. จัดทำแผนงาน และรายงานผลการดำเนินงาน (รายเดือน) สำหรับกิจกรรมเพื่อสานต1อการ

ดำเนินโครงการฯ ในระหว1างท่ีอยู1ในประเทศไทย โดยประสานงานอย1างใกลWชิดกับกรมความร1วมมือฯ และ

ผูWเช่ียวชาญ ประกอบดWวย 
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2.1 กิจกรรมในโครงการย1อยที่สามารถดำเนินการไดWในประเทศไทย และงานโครงการในพื้นท่ี

ที ่ยังคWางอยู 1ที ่สามารถปฏิบัติในไทยไดW โดยคำนึงถึงความสอดคลWองกับ Logical Framework และ 

operation plan ของโครงการฯ 

2.2 เตรียมการจัดทำสื่อการเผยแพร1ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเผยแพร1เทคนิค

ดWานการเกษตร การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ.ทางการเกษตร เพื่อใชWเผยแพร1ในพื้นที่ชุมชน 

เมือง Djakotomey (ขWอมูล ถWอยคำและรูปแบบ) ซึ ่งสอดคลWองกับ Operation Plan : Output 4 : 

Dispatch of Volunteer/4.7 To disseminate information on SEP and Thai agricultural 

techniques 

2.3 จัดทำเอกสารรวบรวมขWอมูลองค.ความรูWดWานการประกอบอาหารทWองถิ่นในพื้นที่เมือง 

Djakotomey เพื่อใชWเป\นขWอมูลต1อยอดการพัฒนาดWานอาหารใหWกับคนในพื้นที่ และบุคคลที่สนใจ ซ่ึง

สอดคลWองกับ Output 4 : Dispatch of Volunteer/4.7 To disseminate information on SEP and 

Thai agricultural techniques 

2.4 เรียนรูWเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมความรูWที่สามารถนำไปถ1ายทอดแก1เกษตรกรเบนินไดW เช1น 

การแปรรูปผลิตผลการเกษตร การเพาะพันธุ.เห็ด เป\นตWน ซึ่งสอดคลWองกับ Operation plan : Output 4 

: Dispatch of Volunteer/4.2 To transfer Thai agricultural techniques and SEP concept to 

farmer and local authorities 

2.5 ติดต1อกับผูWนำชุมชน และเกษตรกรตัวอย1างของชุมชน Djakotomey อย1างสม่ำเสมอ เพ่ือ

ติดตามความคืบหนWาการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีจะจัดต้ัง CLC ในเมือง Djakotomey 

 
  



 6 

บทที่ 3  
รายละเอียดกิจกรรม 

 
ในการปฏิบัติงาน และดำเนินกิจกรรมการเป\นอาสาสมัครระหว1างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง

เดือนพฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครไดWปฏิบัติงานทั้งในพื้นที่เมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน และ

ปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยมีการดำเนินกิจกรรมแบ1งตามหัวขWอดังน้ี 

 

3.1 กิจกรรมท่ีปฏิบัติตามแผน 
1) การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน (เดือนพฤศจิกายน 2562 - 

เดือนมีนาคม 2563) 
- การรายงานตัวปฏิบัติงาน และจัดทำเอกสารการพักอาศัยในประเทศเบนิน 

- การจัดทำขWอมูลบริบทชุมชน สังคม และวัฒนธรรมของเมือง Djakotomey 

- การทำปฏิทินการปลูกพืช และการเล้ียงสัตว.ของเกษตรกรตWนแบบ 

- การจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาการประกอบอาหาร และการรับประทานของคนในพ้ืนท่ีเมือง 
Djakotomey 

- การจัดทำแผนการปฏิบัติงานการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในทWองถิ่นเมือง 

Djakotomey 

- กิจกรรมที ่ดำเนินการร1วมกับชุมชนในพื ้นที ่เมือง Djakotomey (เดือนธันวาคม 256- 

มีนาคม 2563) 

 

2) การปฏิบัติงานในประเทศไทย (เดือนเมษายน - เดือนพฤศจิกายน 2563)  
เดือนเมษายน : (1) ที่มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) วิเคราะห./สรุปสิ่งที่ชุมชนยัง

ขาดในรูปแบบ SWOT Analysis 

เดือนพฤษภาคม : บทบาทของกรมความร1วมมือระหว1างประเทศ และอาสาสมัครในการ

ช1วยเหลือชุมชนในเขตเมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน 

มิถุนายน : การทำสื่อ หรือคู1มือกิจกรรมต1าง ๆ ใหWกับเกษตรกรในทWองถิ่น ซึ่งเป\นขWอมูลที่เขWาใจ

ง1าย เกษตรกรสามารถนำขWอมูลไปใชWไดWจริง ไดWแก1 (1) การตัดแต1งกิ่งไมWผล (2) การขยายพันธุ.พืช (สWม, 

มะม1วง) (3) การผลิตสารไล1แมลงดWวยวิธีชีวภาพ และ(4) การผลิตสารไล1ยุงดWวยวิธีง1าย 
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เดือนกรกฎาคม : จัดทำคู1มือการทำปุëยหมักไม1พลิกกลับกองวิศวกรรมแม1โจW และน้ำหมักชีวภาพ  

เดือนสิงหาคม : จัดทำคู1มือประโยชน. และการใชWประโยชน.จากกลWวยในการปลูกพืช  ฮอร.โมน

หน1อกลWวย และการผลิตฮอร.โมนไข1 และการใชWประโยชน.ในการปลูกพืช  
เดือนกันยายน :จัดทำคู1มือเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม1 และการจัดทำ Infographic เกี่ยวกับการ

ออมเงิน 

เดือนตุลาคม : จัดทำโปสเตอร. และแผ1นพับ สำหรับ Community Learning Centre (CLC) 

เด ือนพฤศจิกายน : จ ัดทำโปสเตอร .  Creating Sustainable Community, 7 Steps to 

Sustainable Community และข้ันตอนการรวมกลุ1ม 

 

3.2 กิจกรรมท่ีปฏิบัตินอกเหนือจากแผนงาน 
- การเย่ียมชมหมู่บ้าน Kinkinhouuè (หมู่บ้านทำสบู่) 
- เย่ียมชมฟาร์มผักของเกษตรกรเครือข่าย (Mr. Zakou) 
- เรียนรู้การทำเต้าหู้ถ่ัวเหลือง (Fromage) กับกลุ่มสตรีในท้องถ่ิน 
- เรียนรู้การทำขนม Kuli Kuli กับกลุ่มสตรีในท้องถ่ิน 
- เย่ียมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการการเกษตรต้นแบบท่ี Centre Songhai Regional 
- สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองวิศวกรรมแม่โจ้ให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
- กิจกรรมนันทนาการรวมกับเด็ก และเยาวชนในชุมชน (สอนเล่นแบดมินตัน เตะฟุตบอล เล่น

เกม สอนภาษาฝร่ังเศส) 
- เย่ียมชมฟาร์มเล้ียงไก่ และปลานิล ของเกษตรกรในท้องถ่ินเมือง Djakotomey 
- เย่ียมชมหมู่บ้านชาว Fulani และการทำ Fromage จากนมวัว 
- เย่ียมชมกลุ่มสตรีผู้ผลิตขนมปังในท้องถ่ินเมือง Djakotomey 
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3.1 กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผน 
การรายงานตัวปฏิบัติงาน และจัดทำเอกสารการพักอาศัยในประเทศเบนิน 

 

 
 
 

8  
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การจัดทำข*อมูลบริบทชุมชน สังคม และวัฒนธรรมของเมือง Djakotomey 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

  

  

  

  

บริบทพ้ืนท่ี ลักษณะภูมิศาสตร ์ การเดินทาง 

ไฟฟ้า น้ำประปา/น้ำบริโภค 

โรงเรียน โรงพยาบาล 

ปั๊มน้ำมัน ตลาด 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปศุสัตว์ที่สำคัญ 

ประชากร : 134,028 คน 

ชาติพันธุ. : Adja, Fon 

ภาษา : Adja, ฝรั่งเศส 

ศาสนา : คริสต= อิสลาม วูด ู

พื้นที ่: 32,500 เฮกตาร= 

สูงจากระดับน้ำทะเล : 122 เมตร 

ฤดูกาล : 2 ฤดู (รJอน,ฝน) 

เขตเวลา: UTC+1(Africa/PotoNovo) 

ถนน : เสJนทางหลัก ลาดยาง 

         เสJนทางรอง ดินทราย 

พาหนะเดินทาง : รถโดยสาร 

คFาโดยสารเขIาเมือง : 3,000 cfa/รอบ 

บ"านเรือนของประชากรส0วนใหญ0ยัง

ไม0มีไฟฟ;าใช" 

ระบบน้ำประปายังไมdเขJาถึงทุกครัวเรือน 

คนในพื้นที่ใชJน้ำบาดาลในการบริโภค 

มี 2 แห0ง คือ โรงเรียน CEG1 และ 

CEG 2 (ประถม – มัธยม) 

มี 3 แห'ง คือ Hospital Area 

D’aplahoué , Hôpital A.p.h. De 

Gohomey และ Hospital Area De 

Akplahoe 

มี 5 แห0ง ทั้งปNOมขนาดเล็ก และ

ขนาดกลาง 

(1) มันสำปะหลัง (2) สNม (3) มะเขือ

เทศ (4) ถั่วเนียเบยY (5) กลNวย  

(6) กระเจี๊ยบเขียว และ (7) สับปะรด 

(1) แพะ (2) ไก' (3) กระต'าย  

(4) สุกร และ (5) วัว 

มี 2 แห0ง คือตลาด Djakotomey 

และ Azove 
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ปฏิทินการปลูกพืช ของ Mr. Leon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ ของ Mr. Mahouna 

ปฏิทินการปลูกพืช (อ1างอิงจากฟาร5ม Mr. Leon) 
พืชหลักที่สำคัญ เช1น มันสำปะหลัง เกษตรกร มักจะทำการ

ปลูก 1 ครั้งต1อป@(โดยใชFท1อนพันธุ I) และใส1ปุ Lยหมัก ในเดือน

กุมภาพันธIของทุกป@ จากนั ้นจะทำการเก็บเกี ่ยวช1วงเดือน

ธันวาคม ขFาวโพด ทำการปลูก 2 ครั้งต1อป@ โดยปลูกและใส1ปุLย

ครั ้งแรกในช1วงเดือนเมษายน เก็บเกี ่ยวช1วงเดือนกรกฎาคม 

ปลูกครั้งที่ 2 และใส1ปุLยในช1วงเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวอีก

ครั้งช1วงเดือนพฤศจิกายน 

ปฏิทินการเลี้ยงปศุสัตว ์(อ้างอิงจากฟาร์ม Mr. Mahouna) 
เกษตรกรเลี้ยงแพะตลอดปี โดยแพะที่นิยมเลี้ยงคือ แพะพันธุ์
เนื้อ โดยการซื้อพันธุ์มาจากแหล่งจำหน่ายแพะภายในท้องถิ่น  
การจำหน่ายแพะ สำหรับบริโภคเนื้อ และเพื่อประกอบศาสนพิธี
ในศาสนาอิสลาม และวูด ูไก่ไข่ จากการสอบถาม Mr. Mahouna 
นำสายพันธุ์มาจากประเทศเบลเยี่ยม ด้วยเหตุผลว่าเป็นไก่ไข่สาย
พันธุ์ดี ให้ผลผลิตไข่เกือบตลอดปี แต่ในช่วงอากาศเย็น (เดือน
พฤศจิกายน ถึงธันวาคม) ปริมาณไข่จะน้อยกว่าปกติ หรือไม่มีไข่
เลย กระต่าย นิยมเลี้ยงเพื่อรับประทานเนื้อ และผึ้งเลี้ยงภายใน
บริเวณสวนส้ม ให้ผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม 

 

การทำปฏิทินการปลูกพืช  
และการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต้นแบบ 

 

10 
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การจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาการประกอบอาหาร และการรับประทานของคนในพื้นที่เมือง Djakotomey 
 

 

 

11 
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การจัดทำแผนการปฏิบัติงานการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในท9องถิ่นเมือง Djakotomey 
ปฏิบัติงานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท1องถิ่นเมือง Djakotomey 
   ผลจากการสำรวจเบื้องตFนดFานภูมิปXญญาการผลิตอาหารของเกษตรกรในพื้นที่เมือง Djakotomey พบว1า วิถีชีวิตของเกษตรกรเปcนวิถีเกษตรกรรมที่เขFามา

บุกเบิกพื้นที่ทำกิน ตFองพึ่งพาปXจจัยสี่จากธรรมชาติในการยังชีพ เนFนการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองเปcนหลัก อาหารภูมิปXญญาทFองถิ่นแต1ละชนิดเริ่มคิดคFนขึ้นจาก

วิถีชีวิตที่เปcนอยู1ในแต1ละวัน การใชFวัตถุดิบที่มีอยู1ในทFองถิ่นมาประกอบอาหาร การทำอาหารของเกษตรกร เนFนการปรุงจากพืชหัว (มันสำปะหลัง, มันมือเสือ, 

มันเทศ) พืชผักไม1กี่ชนิด (มะเขือเทศ, ใบมะเขือเปราะ, กระเจี๊ยบเขียว) ขFาวโพด ปาลIม ถั่วลิสง ถั่วเนียเบยI (Black eyed bean) ถั่วเหลือง พริก ฯลฯ 
 

12 
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กิจกรรมที่ดำเนินการรIวมกับชุมชนในพื้นที่เมือง Djakotomey (เดือนธันวาคม 256- มีนาคม 2563) 
 

 
 

1 3 
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การปฏิบ ัต ิงานในประเทศไทย การปฏิบ ัต ิงานในประเทศไทย (เด ือนเมษายน ถึง 

เดือนพฤศจิกายน 2563) 

 

เดือนเมษายน 2563 

จัดทำรายงานเก่ียวกับ ท่ีมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ความเป>นมาและความหมายของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

- องคEประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การประยุกตEใชIปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 

- หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

- สรุปการนIอมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 
มาประยุกตEใชIกับงานอาสาสมัคร ณ สาธารณรัฐเบนิน 

และทำการวิเคราะหE/สรุปส่ิงท่ีชุมชนยังขาดในรูปแบบ SWOT Analysis 
เดือนพฤษภาคม 2563 

จัดทำรายงานบทบาทของกรมความร^วมมือระหว^างประเทศ และอาสาสมัครในการช^วยเหลือชุมชนใน
เขตเมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน 
เดือนมิถุนายน 2563 

การทำสื่อ หรือคู^มือกิจกรรมต^าง ๆ ใหIกับเกษตรกรในทIองถิ่น ซึ่งเป>นขIอมูลที่เขIาใจง^าย เกษตรกร
สามารถนำขIอมูลไปใชIไดIจริง ไดIแก̂ (1) การตัดแต̂งกิ่งไมIผล (2) การขยายพันธุEพืช (สIม, มะม̂วง) (3) การผลิต
สารไล̂แมลงดIวยวิธีชีวภาพ และ(4) การผลิตสารไล̂ยุงดIวยวิธีง̂าย 
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เดือนกรกฎาคม 2563 

จัดทำคู̂มือการทำปุsยหมักไม̂พลิกกลับกองวิศวกรรมแม̂โจI และน้ำหมักชีวภาพ  

  
  
เดือนสิงหาคม 2563 

จัดทำคู^มือประโยชนE และการใชIประโยชนEจากกลIวยในการปลูกพืช  ฮอรEโมนหน̂อกลIวย และการผลิต
ฮอรEโมนไข̂ และการใชIประโยชนEในการปลูกพืช  
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เดือนกันยายน 2563 
จัดทำคู̂มือเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม̂ และการจัดทำ Infographic เก่ียวกับการออมเงิน 

  
  

เดือนตุลาคม 2563 

จัดทำโปสเตอรE และแผ̂นพับ สำหรับ Community Learning Centre (CLC) 
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เดือนพฤศจิกายน 2563 
จ ัดทำโปสเตอร E  Creating Sustainable Community, 7 Steps to Sustainable Community 

และข้ันตอนการรวมกลุ̂ม 
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3.2 กิจกรรมท่ีปฏิบัตินอกเหนือจากแผนงาน 
กิจกรรมที่อาสาสมัครทำนอกเหนือจากแผนงานส^วนใหญ^เป>นกิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิต เพ่ือ

เรียนรูIลักษณะทางสังคม การประกอบอาชีพ การทำการเกษตรในพื้นที่เมือง Djakotomey และ
ใกลIเคียง เพื่อนำสิ่งที่ไดIรับมาปรับประยุกตEใชIในการทำกิจกรรมร^วมกับกลุ^มเกษตรกรของโครงการ 
โดยกิจกรรมนอกเหนือแผนงานท่ีอาสาสมัคร ไดIเขIาร̂วมและศึกษาเพ่ิมเติมกับคนในทIองถ่ิน ไดIแก̂ 

การเย่ียมชมหมู่บ้าน Kinkinhouuè (หมู่บ้านทำสบู่) 
เรียนรูIการผลิตผลิตสบู^จากขี้เถIาโกโกI ซึ่งสบู^นี้คนในพื้นที่นิยมใชIอย^างแพร^หลายไม^ว^าจะเป>นสำหรับ

การอาบน้ำ ลIางจาน ฯลฯ มีดIวยกัน 2 แบบคือ สบู̂ดำ และสบู̂ขาว 

  
  

เย่ียมชมฟารMมผักของเกษตรกรเครือขPาย (Mr. Zakou) 

อาสาสมัครเย่ียมชมฟารEมผักของ Mr. Zakou หน่ึงในสมาชิกกลุ̂มเกษตรกรของโครงการ ท่ีฟารEมน้ีถือ
ว̂าเป>นฟารEมท่ีมีระบบการจัดการการปลูกพืช และการจัดการน้ำท่ีดี มีการใชIเทคโนโลยีดIานการเกษตรในการ
ปลูกพืช เช̂น มีการวางระบบน้ำในแปลง มีการใชI Solar cell ในการสูบน้ำจากคลองมายังอ̂างเก็บน้ำ อีกท้ัง
ยังนำความรูIดIานการผลิตน้ำสIมควันไมI และปุsยหมักมาใชIในการลดตIนทุนการผลิตพืชในฟารEม 
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เรียนรูZการทำเตZาหูZถ่ัวเหลือง (Fromage) กับกลุPมสตรีในทZองถ่ิน 

อาสาสมัครเรียนรูIการผลิตเตIาหูIถ่ัวเหลือง (Fromage) กับ Mrs. Monnique Nangbenape หน่ึงใน
สมาชิกกลุ̂ม Mr. Atto Leon เพ่ือเรียนรูIวิถีชีวิต ภูมิปåญญาดIานการผลิต และแปรรูปถ่ัวเหลืองมาเป>นน้ำ
เตIาหูI และ เตIาหูIถ่ัวเหลือง (Fromage) 

  
  

เรียนรูZการทำขนม Kuli Kuli กับกลุPมสตรีในทZองถ่ิน 

อาสาสมัครเรียนรูIการทำขนม Kuli Kuli ซ่ึงเป>นขนมท่ีนิยมในแถบประเทศแอฟริกาตะวันตก (ไนจีเรีย
, กาน̂า, โตโก) โดยขนม Kuli Kuli เป>นขนมท่ีผลิตมาจากถ่ัวลิสง กระบวนการคือนำเนยถ่ัวลิสงมาทอดใน
น้ำมัน จากน้ันผ่ึงใหIแหIง ขนมมีรสชาติหวาน กรอบ 
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เย่ียมชมศูนยMเรียนรูZดZานการจัดการการเกษตรตZนแบบท่ี Centre Songhai Regional 

อาสาสมัครเย่ียมชม และศึกษาระบบการจัดการพ้ืนท่ีการเกษตร และกระบวนการแปรรูป และพัฒนา
ผลิตภัณฑEของ Centre Songhai เช^น การปลูกพืชผักตามฤดูกาล การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงแพะ การ
แปรรูปปาลEมน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันปาลEม การผลิตปุsยหมักใชIเองภายในฟารEม และการเลี้ยงปศุสัตวE เช̂น แพะ 
กระต̂าย มIา ฯลฯ 

  
  

สาธิตการผลิตปุnยหมักแบบไมPพลิกกลับกองวิศวกรรมแมPโจZใหZกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

อาสาสมัครตIองการทำกิจกรรมร^วมกับเพื่อนบIาน โดยเฉพาะเด็ก เพื่อสอนการผลิตปุsยหมักแบบไม̂
พลิกกลับกอง จากเศษวัสดุธรรมชาติที่มีอยู^รอบ ๆ พื้นที่ ทดลองและสาธิตใหIเห็นกระบวนการการย^อยสลาย 
และการนำไปใชIของปุsยหมัก ซ่ึงเม่ือเกษตรกรหรือชาวบIานบริเวณใกลIเคียงมาพบปะท่ีบIาน จะไดIเห็นตัวอย̂าง 
สามารถนำไปปฏิบัติ ลดตIนทุนการผลิต และที่สำคัญเกษตรกรมีปุsยธรรมชาติที่มีธาตุอาหารครบถIวนไวIใชIเอง
ในฟารEม 
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กิจกรรมนันทนาการรวมกับเด็ก และเยาวชนในชุมชน (สอนเลPนแบดมินตัน เตะฟุตบอล เลPนเกม สอน

ภาษาฝร่ังเศส) 

อาสาสมัครสอนเล̂นแบดมินตัน ฟุตบอล กระโดดเชือก อีกท้ังสอนภาษาอังกฤษ และเรียนรูIภาษา
ฝร่ังเศส และภาษา Adja จากเด็ก ๆ ในชุมชน 

  
  

เย่ียมชมฟารMมเล้ียงไกP และปลานิล ของเกษตรกรในทZองถ่ินเมือง Djakotomey 

เย่ียมชมฟารEมเล้ียงไก̂ไข̂ และปลานิลในพ้ืนท่ีเมือง Djakotomey โดยฟารEมแห̂งน้ีไดIรับการสนับสนุน
จาก งบประมาณ และอุปกรณEการเพาะเล้ียงจาก JICA  
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เย่ียมชมหมูPบZานชาว Fulani และการทำ Fromage จากนมวัว 

ชาว Fulani เป>นชนเผ̂าท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ยังชีพดIวยการเล้ียงสัตวE (วัว) โดยไม̂มีหมู̂บIานเป>นหลัก
แหล̂ง มักเดินทางอพยพฝูงสัตวEตามฤดูกาล โดยหมู̂บIานชาว Fulani ท่ีอาสาสมัครเขIาเย่ียมชมน้ันเดินทางมา
กับฝูงวัวจากภาคเหนือของประเทศเบนิน ชาว Fulani มีรายไดIจากการขายนมวัว และ Fromage ท่ีผลิตจาก
นมวัว 

  
  

เย่ียมชมกลุPมสตรีผูZผลิตขนมปvงในทZองถ่ินเมือง Djakotomey 

อาสาสมัครเย่ียมชม และศึกษาการทำขนมปåงกับกลุ̂มสตรีในทIองถ่ิน โดยการอบขนมปåงจะนำขนมปåง
อบในเตาดินซ่ึงเป>นเตาท่ีมีลักษณะเฉพาะพบไดIในเขตเมือง Djakotomey  
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บทที่ 4  
สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงานของอาสาสมัครในพื้นที่เมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน ในเดือน 

พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ^านมานั้น อาสาสมัครไดIลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และศึกษา
ขIอมูลพื้นฐานของพื้นที่ ดIวยการศึกษาขIอมูลเกือบทุกมิติของชุมชน เพื่อทำความเขIาใจสภาพบริบท 
คIนหาปåญหา และรวบรวมองคEความรู Iของคนในชุมชน ไม^ว^าจะเป>นขIอมูลดIานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลIอม และลักษณะการทำเกษตรกรรมแนวคิด ความเชื่อ ลักษณะการดำเนินชีวิตของเกษตรกร
ในพื้นที่ โดยอาสาสมัครพบว^า การดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่มีลักษณะคลIายคลึงกับสังคมไทยใน
ชนบท คือ ผูIคนส^วนใหญ^มีรายไดIจากอาชีพเกษตรกรรมเป>นหลัก มีศักยภาพในการผลิตสินคIาดIาน
การเกษตร และปศุสัตวE ไม^ว^าจะเป>น การผลิตสIม มันสำปะหลัง ขIาวโพด มะเขือเทศ ถั่ว Black-eyed 
bean การผลิตแพะ กระต^าย ฯลฯ แต^ยังขาดองคEความรูIดIานการบริหารจัดการผลผลิต การตลาดท้ัง
ในครัวเรือน และระดับกลุ^ม อาสาสมัครจึงไดIจัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพใหIกับกลุ^มสตรี และพัฒนา 
ลดตIนทุนการเกษตรใหIกับกลุ^มเกษตรกร รวมทั้งยังสอดแทรกความรูIดIานการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาชุมชนใหIกับกลุ^มเด็ก ๆ และคนในชุมชน เพื่อต^อยอดองคEความรูIเดิมของคนในพื้นที่ ซึ่งการ
ดำเนินงานของอาสาสมัครไดIนIอมนำหลักการทรงงาน และแนวทางการพัฒนาชุมชนอย^างยั่งยืนตาม
แนวพระราชดำริ หรือทฤษฎีใหม^ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มาเป>นแนวทางในการวางรากฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ี  
ปรับประยุกตEใชIใหIสอดคลIองกับสภาพภูมิสังคมของเมือง Djakotomey อีกท้ังเป>นองคEความรูIท่ีมีความ
เป>นสากล สอดคลIองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 
ขององคEการสหประชาชาติ (UN) ซ่ึงสรุปการดำเนินงานไวIดังน้ี 
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การดำเน ินงานท ี ่สอดคล Zองก ับเป wาหมายการพ ัฒนาอย Pางย ั ่ งย ืน (Sustainable 

Development Goals) 

  

    

การดำเนินงานของอาสาสมัครในดIานการพัฒนาการ
เกษตร การแปรรูปผลผลิต หรือแมIกระทั่งการสอนใหIคน
ในทIองถ่ินใชIประโยชนEจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี เป>นแนวทาง
ใหIคนในทIองถิ ่น มีทางเลือกในการรับประทานอาหาร 
ผู Iใหญ^ และเด็กไดIรับสารอาหารที ่หลากหลายมากข้ึน 
เกษตรกรมีรายไดIเพิ่มมากขึ้น จากการขายผลผลิต และ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

 

    
 

การส^งเสริมใหIกลุ^มสตรีแปรรูป และพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร นอกจากจะเป>นแนวทางที ่ทำใหIเกิดความ
หลากหลาย และทางเลือกในการรับประทานอาหาร ยัง
เป>นการเปúดโอกาสใหIกลุ^มสตรี และผูIหญิงในทIองถิ่นมี
บทบาท สิทธิในการช^วยเหลือครอบครัว ชุมชนในการ
สรIางรายไดI และมีส^วนร^วมในการพัฒนากลุ^มเกษตรกรใน
ทIองถ่ิน 

 

 

    
 

 

การทำการเกษตร โดยเฉพาะอย^างยิ่งการใชIปุsยเคมี ซึ่งทำ
ใหIเกิดการปลดปล^อยกùาซไนตรัสออกไซดE ซึ่งเป>นสาเหตุ
หลักของการเกิดภาวะโลกรIอน ทำใหIเกิดการเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศ และทำใหIสภาพดินเสื่อมโทรม โดยการ
ดำเนินงานของอาสาสมัครนั ้น อาสาสมัครส^งเสริมใหI
เกษตรกรผลิตปุsยหมักจากวัสดุธรรมชาติในทIองถิ่นใชIเอง 
เพื่อลดตIนทุนการผลิต ประยุกตEใชIวัสดุธรรมชาติใหIเกิด
ประโยชนEสูงสุด รวมท้ังปลอดภัยต̂อสุขภาพของเกษตรกร 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

1. ด้านการเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในช่วง
ระยะเวลาปีแรกที่อาสาสมัครได้เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ควรมีการสำรวจ และเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมท้ัง
ด้านภูมิศาสตร์ (ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่าไม้ ภูมิอากาศ) และสังคมศาสตร์ (วิถีชีวิต ความเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร พฤติกรรมการบริโภค ฯลฯ) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญในการวางแผน
ออกแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ ทำให้ทางกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญ และอาสาสมัครสามารถออกแบบกิจกรรมได้ตรงกับความต้องการ 
สอดคล้องบริบท และได้ทราบปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของชาวบ้านในพ้ืนท่ี 

2. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และอาสาสมัครควรมีการถอดบทเรียนการดำเนิน
โครงการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแนวทางในการวางแผนการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

3. ควรมีการดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครทุกระยะ เพื่อให้
ทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคความเป็นไปได้ในการดำเนินงานข้ันต่าง ๆ ของโครงการ 

4. เนื่องจากปัญหาหลักของประเทศในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่ คือเร่ืองน้ำ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ำ การมีน้ำสำหรับบริโภคอุปโภคไม่เพียงพอ การขาดแคลนน้ำในการเกษตร 
และการที่ชาวบ้านไม่สามารถนำน้ำที ่อยู ่ใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้ จึงอยากจะเสนอว่าควรจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาสาสมัครที่มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาให้
คำแนะนำ แก้ไขหรือหาแนวทางในการจัดการปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อถ้าสามารถจัดหาแหล่งน้ำในพื้นท่ี
ได้แล้ว การดำเนินการด้านการเกษตร หรือดำรงชีวิตจะสามารถดำเนินการได้ง่ายข้ึน 

5. จากการดำเนินงานในพื้นที่ อาสาสมัครได้เห็นถึงสภาพปัญหาในด้านการเข้าถึงอาหาร
เพื่อบริโภคของคนในท้องถิ่น โดยพบว่าปัญหาหลักในพื้นที่คือ ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึง
อาหารได้ (โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน เนื้อสัตว์ ไข่ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีฐานะ
ยากจน จึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อเนื้อสัตว์ หรือไข่บริโภค หรือถ้าบริโภคก็ไม่สามารถบริโภคได้เป็น
ประจำ) อาสาสมัครจึงอยากเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
ที่เดิม มีวัตถุประสงค์จะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิต และปรับปรุงพันธุ์แพะในท้องถิ่น เพื่อเป็น
แพะพันธุ์ดี ขยายผลให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ ให้เพิ่มเติมกิจกรรมการส่งเสริม การผลิตไก่
ไข่ และไก่เนื้อพันธุ์พื ้นเมืองให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ โดยอาสาสมัครเห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวชาวบ้านและเกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง วิธีการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ชาวบ้านและเกษตรกร
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สามารถนำพืชในท้องถ่ินผลิตเป็นอาหารไก่ได้ด้วยตนเอง โดยถ้าได้ทำการขยายพันธุ์ และขยายองค์
ความรู้ในการเลี้ยงไก่ให้กับชุมชนได้ ชาวบ้านและเกษตรกรก็จะมีแหล่งโปรตีนจากไข่ไก่ และเนื้อไก่ ไว้
รับประทานเองภายในครอบครัว จะช่วยบรรเทาภาวะขาดสารอาหารให้กับเด็ก และชาวบ้านในพื้นท่ี 
หรือในอนาคตชาวบ้านสามารถนำความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวต่อยอดให้เกิดรายได้ให้กับครอบครัวได้

อีกด้วย 
6. ควรมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักที่เกษตรกรสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ เช่น บวบ 

กระเจี๊ยบเขียว ถั่วพู ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ฟักทอง ฟักเขียว เป็นต้น ซึ่งพืชบางชนิดที่กล่าวมานอกจาก
เก็บเมล็ดพันธุ์ได้แล้ว ชาวบ้านยังสามารถเก็บพืชเหล่านั้นไว้รับประทานได้นานมากกว่า 1 เดือนอีก
ด้วย เช่น ฟักทอง ฟักเขียว ข้าวโพด เป็นต้น ทั้งนี ้เพื ่อให้เกิดความหลากหลายของอาหารให้กับ
ชาวบ้านในพื้นที่ โดยอาสาสมัครดำเนินการสอนวิธีการปลูกพืช การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การเก็บ 
และขยายเมล็ดพันธุ์ คุณค่าทางอาหารที่ได้จากพืช และการประกอบอาหารจากพืชผักให้แก่ชาวบ้าน
ควบคู่ไปด้วย 

ข้อเสนอแนะสำหรับอาสาสมัครรุ่นต่อไป 
1. ยารักษาโรค อาสาสมัครควรเตรียม (1) ยากันยุง สเปรย์ฉีดยุง ไปด้วยเนื่องจากในช่วง

ฤดูฝนเสี่ยงต่อการเป็นมาลาเรีย (2) น้ำเกลือสำหรับล้างจมูก และล้างตา เนื่องจากการเดินทางมีฝุ่น
เยอะ รวมทั้งพายุฝุ ่นจากทะเลทรายซาฮาราทางตอนเหนือ (ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม) (3) ยา
ประจำตัว โดยเฉพาะยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง เน่ืองจากหาซ้ือจากร้านขายยาในประเทศเบนินยาก
มาก 

2. การแลกเงินก่อนเดินทาง อาสาสมัครควรแลกเป็นเงินยูโรจากประเทศไทยเพื่อไปแลก
เป็นเงิน CFA เบนิน ซ่ึงการใช้เงินสกุลยูโรในการแลกเป็นเงิน CFA เบนินจะได้ค่าเงินท่ีดีกว่าดอลลาร์ 

3. อาหารการกิน ควรเตรียมผงปรุงรส (คนอร์,รสดี ฯลฯ) ไปด้วยสำหรับอาสาสมัครที่นิยม
รับประทานอาหารไทย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในพื้นที่เมือง Djakotomey และซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมือง 
Cotonou มีจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นบะหมี่จากประเทศอินโดนีเซีย ข้าว แนะนำให้อาสาสมัครซื้อข้าว
หอมมะลิจากในเมือง Cotonou หรือถ้าจะซื ้อจากตลาด Djakotomey สังเกตข้าวหอมมะลิจาก
ประเทศไทย หรือเวียดนาม จะเป็นข้าวที่รสชาติดี ส่วนข้าวท้องถิ่นที่จำหน่ายทั่วไป จะเป็นข้าวเก่า หุง
ไม่ข้ึนหม้อ มีกล่ิน และแข็ง 

4. อุปกรณ์อื่น ๆ (1) ไฟฉาย หรือเทียน เนื่องจากเกิดเหตุไฟดับค่อนข้างบ่อย (2) กระบอก
น้ำ สำหรับใส่น้ำเพื ่อไปปฏิบัติงานนอกพื้นที ่ (3) pH Test Kid และ Soil Test Kid สำหรับตรวจ
คุณภาพดิน และน้ำ 
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ภาพบรรยากาศการเดินทาง และสภาพพ้ืนท่ีเมือง Djakotomey 

 

  
เส$นทางการเดินทางระหว0างเมือง (เส$นทางหลัก) เส$นทางการเดินทางระหว0างเมือง(เส$นทางรอง) 

  
เส$นทางการเดินทางระหว0างหมู0บ$าน เส$นทางการเดินทางภายในหมู0บ$าน 

  
ลักษณะบ$านของคนในท$องถิ่น ลักษณะครัวของคนในท$องถิ่น 
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แหล0งจำหน0ายน้ำในท$องถิ่น วิธีการในการบรรทุกน้ำของคนในท$องถิ่น 

  
ปKLมน้ำมันขนาดเล็กในท$องถิ่น ปKLมน้ำมันขนาดกลางในท$องถิ่น 

  
บรรยากาศตลาดนัด Azove ภาพบรรยากาศตลาดนัด Djakotomey โซนจำหน=ายสัตว@ปBก 
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ภาพบรรยากาศการทำงานรPวมกับกลุPมสตรี และเกษตรกร 

 

  
อาสาสมัครและเกษตรกร(การทำกล$วยฉาบ) อาสาสมัครและเกษตรกร(การทำขนมกลMวยและเคNกกลMวยนึ่ง) 

  
อาสาสมัครและเกษตรกร(การทำขนมกลMวยและเคMกกลMวยนึ่ง) อาสาสมัครและเกษตรกร(การทำแยมสับปะรด) 

  
อาสาสมัครถ0ายภาพร0วมกับเกษตรกร อาสาสมัครถ0ายภาพร0วมกับเกษตรกร 

 

 

 

 


