






“ภมูปิญัญาทอ้งถิน่” ถอืเปน็ความภมูใิจในรากเหงา้แหง่ปญัญา ความสามารถและการประยกุตใ์ชท้กัษะของคนใน  
ท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ที่มีความเด่นชัดใน
หลากหลายดา้น อยา่งไรกต็ามภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีฝ่งัลกึอยูใ่นแตล่ะชมุชน ยงัขาดการนำองคค์วามรูแ้ละแนวคดิใน  
การจดัการสมยัใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ มาชว่ยในการบรูณาการทำใหภ้มูปิญัญาดงักลา่วสง่ผลดตีอ่ความเขม้แขง็ของ  
ระบบเศรษฐกจิฐานราก ซึง่ถอืเปน็ปจัจยัสำคญัลำดบัตน้ในการยกระดบัคณุภาพชวีติ ขบัเคลือ่นความมัน่คง และ  
ความสุขให้กับคนในสังคม ทั้งนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมเอกลักษณ์จำเพาะถิ่นฐาน ให้เป็นแบบอย่างของ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนำมายังความภาคภูมิใจของชุมชน  

การเปน็ธนาคารแหง่ภมูปิญัญา เปน็หนึง่ในยทุธศาสตรข์องธนาคารออมสนิ ในการสง่เสรมินโยบายดา้นความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูและเผยแพร ่ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ผา่นโครงการ “ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่” ทีมุ่ง่เนน้การแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิในระดบัฐานราก  
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ เห็นถึงความสำคัญของการ
เสรมิสรา้งและพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยนำองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมสมยัใหม ่ของนกัศกึษามาพฒันายกระดบั  
คณุภาพผลติภณัฑห์รอืบรกิารในทอ้งถิน่ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาด ซึง่เปน็การสรา้งความมัน่คงใน  
อาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน โดยการร่วมเรียน ร่วมรู ้และร่วมทำ 

ในโอกาสทีป่พีทุธศกัราช 2561 ธนาคารออมสนิอยูเ่คยีงคูส่งัคมไทยมาครบ 105 ป ีและเพือ่เปน็การจรรโลงรกัษา  
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป จงึไดร้วบรวม 105 ภมูปิญัญา จากโครงการ “ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่” นำมาไว ้ 
ในหนงัสอื “105 ป ีธนาคารออมสนิ 105 ชมุชนมดี ีออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่” ใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่อยูคู่ก่บั  
สังคมไทย สมดังคำกล่าวที่ว่า “พัฒนาความรู ้เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน” 

 
 
 

 
 

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย) 
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

สารจากผูอ้ำนวยการธนาคารออมสนิ 
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105 ปี ธนาคารออมสิน 
105 ชมุชนมดี ีออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่ 

พฒันาความรู ้ เสรมิภมูปิญัญา  สรา้งคณุคา่เศรษฐกจิชมุชน 





16 สถาบนัอดุมศกึษา 
รว่มกบัธนาคารออมสนิ สรา้งอาชพี  สรา้งรายได้ 
 แกช่มุชนเศรษฐกจิฐานราก 



การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการสร้างเศรษฐกิจให้
เติบโตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญมาก ธนาคารออมสินจึงพยายามอย่าง
ยิ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมๆ 
กับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และ
ร่วมมือพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้
สังคมระดับฐานราก สามารถพัฒนาตนเองได ้ สร้างอาชีพได ้ จนนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน 

แนวคิดข้างต้นนำมาสู่การสร้างสรรค์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการที่
ตั้งใจรวบรวม และเป็นตัวกลางเผยแพร่ภูมิปัญญา พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา
ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อีกทั้งยังต้องการให้ภูมิปัญญาทั้งหลายกลายเป็นแรง
บันดาลใจ และแรงสนับสนุนกลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไป ต่อยอดภูมิปัญญา สู่การสร้าง
อาชีพ สร้างรายได ้

ธนาคารออมสิน เชื่อเหลือเกินว่าความตั้งใจนี้จะเป็นพลังอันงดงาม ช่วยสืบสานภูมิ
ปัญญาที่มีมาอย่างยาวนาน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจเป็นความรู้ สู่การสร้างอาชีพได้
อย่างแท้จริง 

...เมื่อความรู้เหล่านี้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา คุณค่าของคนไทยก็ยังคงอยู่ให้เราได้
ชื่นชนเสมออย่างแน่นอน 16 สถาบนัอดุมศกึษา 

รว่มกบัธนาคารออมสนิ สรา้งอาชพี  สรา้งรายได้ 
 แกช่มุชนเศรษฐกจิฐานราก 





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



กลุ่มรวีวรรณกล้วยกรอบ 
ต.เจรญิราษฎร ์อ.แมใ่จ จ.พะเยา 

กลุ่มรวีวรรณกล้วยกรอบ
ได้เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 
โดยเริม่จากสมาชกิทีม่เีวลาวา่งจาก 
การทำนาทำสวน และมีความสนใจ
ในการแปรรูปกล้วยเนื่องจาก  
ในหมู่บ้ านมีการปลูกกล้วยกัน
จำนวนมาก เริ่มแรกมีสมาชิก
จำนวน 10 คนได้แปรรูปกล้วย
หอมทองเป็นกล้วยกรอบ ให้ชื่อ
ว่า “รวีวรรณกล้วยกรอบ” โดย
ใช้ชื่อของประธานกลุ่ม เมื่อได้นำ
ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ ายตาม  
ร้านค้าต่างๆ ทั้งในหมู่บ้านและ

อำเภอใกล้เคียง ปรากฏว่าขาย  
ไดน้อ้ย ทำใหส้มาชกิบางคนทอ้ถอย 
แม้ว่ าทางกลุ่มจะพยายามเปิด
ตลาดให้กว้างขึ้นก็ยังไม่ประสบ
ความสำเร็จในที่สุดก็ปิดตัวลง 

ความเด่นของกล้วยหอมทอง ที่มี
การปลูกมากในหมู่บ้าน นำมาแปรรูป 
และการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

แม่ใจ
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พะเยา
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กลุ่มรวีวรรณกล้วยกรอบ 

แต่ด้วยความมั่นใจของประธานกลุ่มในความ
กรอบอร่อยและสีสวยของกล้วยกรอบที่ทำมาจาก
กล้วยหอมทองซึ่งมีความแตกต่างจากกล้วยฉาบทั่วไป
จึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสเปิดตลาดได้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงคิด
หาทางให้คนทั่วไปได้ชิมกล้วยกรอบให้ได้เพื่อจะได้รับรู้
รสชาต ิจงึนำไปเปน็ของฝากแกห่นว่ยงาน ตา่งๆ ญาต ิ
เพือ่น และคนรูจ้กั ตลอดจนเอาไปชว่ยงาน ต่างๆ ด้วย
เอกลักษณ์ที่ผลิตจากกล้วยหอมทอง ซึ่งยังไม่มีใครทำ
และความกรอบของกลว้ย สเีหลอืงสวยทำใหร้ววีรรณ 
กล้วยกรอบกลับมาพื้นตัวอีกครั้ง มียอดขายเพิ่มขึ้น 
มีลูกค้ารายใหม่มากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง นักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนาโดย
คำนึงถึงความทันสมัยของบรรจุภัณฑ์และขั้นตอน
การเตรียมวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงปริมาณวัตถุดิบและ
เวลาให้คุ้มค่าที่สุด โดยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากกล้วย
กรอบที่ต้องปอกเปลือก กลายเป็นกล้วยกรอบที ่ 
ไม่ต้องปอกเปลือก ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมที ่ 
แปลกใหม่และน่าสนใจไปอีกขั้น 

“ขอบคุณน้องๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ร่วมกันพัฒนา 
รับฟังพวกเรา ตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ 
และได้รู้วิธีการที่ทำให้ปอกกล้วยได้ไวขึ้น สะดวกและ
ดีขึ้นมากๆ ค่ะ” 

กล้วยที่เป็นวัตถุดิบหลัก 

ขั้นตอนการผลิต สอนการทำบัญชีรับจ่าย 

กล้วยที่ผ่านการทอดแล้ว 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

ภาพแห่งความทรงจำ 

ตัวแทนกลุ่มรวีวรรณกล้วยกรอบ 
ต.เจริญราษฎร ์อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

โทร. 089-9996585 
การขายหน้าร้าน 



ชนเผ่าลาหู่ซี  
บา้นขอนมว่ง ทีอ่ยู ่ต.ปา่ไหน ่อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 

พร้าว
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ชนเผ่าลาหู่ซ ี บ้านขอนม่วง 
ต .ป่าไหน่ อ .พร้าว จ . เชียงใหม่  
เป็นชนเผ่าที่มีการทอเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย โดยเป็นโครงการ
พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ ดอยม่อนล้าน เพื่อเป็น
สถานที่ท่อง เที่ ยวชุมชน การ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไป แต่ด้วยปัจจุบันนี้ผ้าชน

เผ่าไม่ว่าจะเป็นอาข่าหรือลาหู่ ได้
เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเข้ามาส่ง
เสริมของหน่วยงานต่างๆ ด้วย
การส่งเสริมกระบวนการผลิตแบบ
ใหม่ๆ ใช้วัสดุแบบใหม่ๆ จนทำ  
ให้ไม่หลงเหลือความเป็นอัตลักษณ์
ของชนเผ่าเลย ซึ่งจะทำให้ศิลป
วฒันธรรมในดา้นผา้ชนเผา่สญูหาย 
ไปตามกาลเวลาได ้

ผา้ชนเผา่ลาหูซ่ ี แสดงถงึอตัลกัษณ ์
และภมูปิญัญาอยา่งแทจ้รงิ ควรคา่ 
แก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
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กลุ่มนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จึงมองเห็นความ
สำคัญในการพัฒนาผ้าชนเผ่าบนดอยม่อนล้าน ที่จะนำเอาลวดลายโบราณ
และกระบวนการผลติแบบดัง่เดมิมาสง่เสรมิและออกแบบผลติภณัฑผ์า้ชนเผา่ 
ให้มีความร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าเอาไว้เหมือนเดิม ใน
ปัจจุบันนี้ลวดลายโบราณของชาวลาหู่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ผ้าโทเร ซึ่งผิดจาก
โบราณเป็นอย่างมาก เพราะลวดลายลาหู่สมัยโบราณนั้น ทำมาจากผ้าฝ้าย 
ย้อมธรรมชาติด้วยสีคราม เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติและลวดลายที่สวยงาม
จากงานหัตถกรรมของคนในกลุ่มชนเผ่านั้นเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้
ให้คงอยู่ต่อไป จึงมีการพัฒนาต่อยอดลวดลายดั่งเดิม โดยใช้ลวดลาย
โบราณมาปรับประยุกต์ให้เข้าใช้กับชีวิตประจำวันได ้ และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอยู่ต่อไปจนถึงรุ่นหลัง รวมถึงชุมชนให้มีรายได้และส่งเสริมการ
ผลิตที่ดียิ่งขึ้น 

ชนเผ่าลาหู่ซ ี 

ชนเผ่าลาหู่ซี 
บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

โทร. 089-7554269 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การจัดจำหน่ายนอกสถานที ่

ขอบคุณสำหรับการเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญา
การทอผ้าของพวกเรา 
ขอบคุณค่ะ 



กลุ่มผู้ปกครองคนพิการ 
ต.แมส่นั-เมอืงยาว อ.หา้งฉตัร จ.ลำปาง 

ห้างฉัตร
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ ต.แม่สัน-เมืองยาว ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2556 มีครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่ม จากหมู่บ้านต่างๆ ใน 
2 ตำบล คือ ต.แม่สัน และต.เมืองยาว จำนวน 12 ครัวเรือน รวม
สมาชิก จำนวน 20 ราย ผู้พิการมีทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20–22 ปี สภาพของความพิการ เป็นความพิการทางด้าน  
สติปัญญาและทางร่างกาย ทำให้ผู้ปกครองจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  
ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะไปทำงานนอกบ้านได ้

ร่วมพัฒนาสร้างกิจกรรมเพื่อ
สร้างรายได้ ให้แก่ผู้พิการทาง  
สติปัญญาและร่างกายได้ 
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กลุ่มผู้ปกครองคนพิการ 
นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จึงร่วมกันสร้างกิจกรรมเพื่อ

สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม เช่น กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอัดถุงก้อนเชื้อ
เห็ด กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหารวุ้น กิจกรรมการแยกเลี้ยง
เนื้อเยื่อเห็ด กิจกรรมการทำหัวเชื้อเห็ด เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และยก
ระดับอาชีพการผลิตเห็ดให้กับกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ ตำบลแม่สัน เมืองยาว 
เพื่อการเรียนรู้และการสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตัว
เองได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มผู้ปกครองคนพิการ 
ต.แม่สัน-เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

โทร. 091-2976324 

“ขอบคุณที่มาสอนพวกเรา ให้
เลี้ยงดูตัวเองได ้ มาให้ความรู้
ความช่วยเหลือ เด็กๆ ก็ต้องนำ
ไปพฒันาตอ่ไป ขอบคณุมากๆคะ่” 



กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้  
ชมุชนออนใต ้ต.แมอ่อน อ.สนักำแพง จ.เชยีงใหม ่

สันกำแพง
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ชุมชนออนใต้ ต .แม่ออน 
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประกอบ
ด้วยชาวบ้านชุมชน 11 หมู่บ้าน มี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,816 
ครัวเรือน และประชากรทั้งสิ้น 
5,322 คน อาชีพหลัก ได้แก่ 
เกษตรกรรม ทำนา ทำไร ่เลีย้งสตัว ์
รบัจา้งและทอผา้ อาชพีเสรมิ ไดแ้ก ่
เยบ็ปกั ทำกระดาษสา ทำดอกไมจ้นั 
จักสานและรับจ้ าง เย็บตัด เสื้อ  

ชมุชนออนใต้เป็นหนึ่งในชุมชนที่ถูก  
คดัเลอืกเปน็ “หมูบ่า้นอตุสาหกรรม 
สรา้งสรรค”์ (Creative Industry 
Village) หรอื CIV ทีก่รมสง่เสรมิ 
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
ไดท้ำการคดัเลอืก 9 ชมุชนทัว่ประเทศ 
ซึ่งชุมชนมีความพร้อมทางด้าน
วัฒนธรรม แหล่งโบราณวัตถ ุ 
ทางประวัติศาสตร ์ วิถีการใช้ชีวิต
พื้นบ้านดั้งเดิมที่ชัดเจน 

“ชุมชนออนใต้” เป็นชุมชนที่  
มีความโดดเด่นทางด้านงาน
หัตถกรรมโดยใช้งานฝีมือ 
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กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต ้ 

ชาวบ้านทุกคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่
จะช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวสำคัญภายในชุมชน อาทิเช่น วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) 
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชมุชนทีช่าวบา้นใหค้วามเลือ่มใส ศรทัธา พระ
ธาตดุอยโงม้ (ที่เก็บอัฐิธาตุของครูบาศรีวิชัย) โบราณสถานบ้าน
เชียงแสน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตาเผาสังคโลก เป็นต้น และเป็น
ชุมชนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
พระราชดำเนินเยี่ยมชมพื้นที่ถึง 9 ครั้ง เพื่อสำรวจสถานที่ชุมชน
แห่งนี้ในการหาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูให้เกิดความเจริญ 
นอกจากนี้ยังมีดอยม่อนจิ๋ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
งดงามที่ได้รับการขนานนามว่า “ฟูจิออนใต้” และชุมชนแห่งนี้ถูก
ค้นพบให้เป็นแหล่งดูดาวที่สำคัญทางดาราศาสตร์อีกสถานที่หนึ่ง
ของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ชุมชนออนใต้จัดเป็นชุมชน  
ที่มีความโดดเด่นทางด้านงานหัตถกรรมโดยใช้งานฝีมือ และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ ผ้าปัก  
งานจักสาน เป็นต้น 

กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ 
ชุมชนออนใต้ ต.แม่ออน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

โทร. 064-2207167 

“ขอบคุณทีมงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ที่มาช่วยสอนการทำงานและการตลาดกับชุมชนให้
พัฒนาขึ้น ขอบคุณมากค่ะ” 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การออกจำหน่ายสินค้านอกสถานที ่

ภาพแห่งความทรงจำ 

การหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน 

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 



ก้าวแรกสู่บ้านหลวง 
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

พร้าว
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

บ้านหลวง เป็นเทศบาลตำบลที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด
ของอำเภอจอมทอง และถือว่าเป็นเทศบาลตำบลที่มี
พื้นที่มากที่สุดจังหวัดเชียงใหม ่ มีธรรมชาติที่สวยงาม
และมีความอุดมสมบูรณ ์ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการ
ขยายตัวในด้านโรงแรมรีสอร์ท จำนวนมาก ประกอบกับ
เป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตจอมทอง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต
จอมทอง ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ
รองรบัการขยายตวัของเมอืงจอมทอง ในอนาคตอกีดว้ย 

ด้วยพื้นที่ของชุมชนบ้านหลวง
มีแหล่งท่องเที่ยว มีธรรมชาต ิ
ที่สวยงามจำนวนมาก 
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หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
นักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนาโดย ลงไปทำสื่อ Video 
โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหลวง จัดกิจกรรมสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านหลวง เเปล  
โปรเเกรมทัวร์ของบ้านหลวงเป็นภาษาอังกฤษ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรส โดยการคิดค้นและประยุกต์นวัตกรรม
เครื่องผ่าเสาวรส ซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ช่วยลดระยะเวลาใน
การผ่าเสาวรส ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขณะใช้
งาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ดึงดูดต่อผู้พบเห็น อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จัดทำแผนกิจกรรมให้
คนในชุมชนได้ศึกษาและทำความเข้าใจด้านการตลาดมากขึ้น 
ทำให้บ้านหลวงสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นกว่าอดีต 

ก้าวแรกสู่บ้านหลวง 

ตัวแทนชุมชนบ้านหลวง 
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

โทร. 087-1832992 

“ขอบคุณน้องๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเรา 
เช่น เรื่องการทำโฮมสเตย์แบบถูกวิธ ี การทำ
บัญชีรับจ่าย ร่วมทั้งจัดทำวีดีโอเพื่อชุมชน
ของเรา และยงัไดผ้ลติภณัฑน์ำ้เสาวรสแบบใหม ่
ที่ดีกว่าเดิม ขอบคุณมาก” 

 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านสองธาร 
บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

แม่แจ่ม
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

“ผ้าตีนจกแม่แจ่ม” มรดกทาง
วัฒนธรรมและทรัพย์สินทาง
ปญัญาอนัลำ้คา่ของคนแมแ่จม่ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
ตีนจกบ้านสองธาร ตั้งอยู่ที่ บ้าน
สองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
วสิาหกจิผา้ทอทีส่บืสานภมูปิญัญา 
พื้นเมืองมาตั้งแต่โบราณ โดยมี
ลายตีนจก 16 ลายที่ขึ้นทะเบียน
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การที่ 

“ผ้าตีนจกแม่แจ่ม” ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ทำให้ชาว
แม่แจ่ม ต่างได้ตระหนักถึงความ
วริยิะและอตุสาหะในการสรา้งสรรค ์
ของบรรพบุรุษ ที่ส่งต่อสืบทอด
มรดกทางหัตถกรรมอันล้ำค่ามิให้
สูญหายไปตามกาลเวลา 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านสองธาร 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านสองธาร 
ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

โทร. 089-8558420 

“ขอขอบคุณธนาคารออมสินและนักศึกษาที่มาช่วยสอน
วิธีการทำบัญชีที่ถูก และการขายของผ่านออนไลน์ 
ทำให้มีช่องทางการขายมากขึ้น ขายของได้มากขึ้น” 

กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ได้นำผ้าตีนจกแม่แจ่มไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อนุญาตให้ใช้ 
ตรา G.I. ติดตีนจกที่ผ่านการตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจ
สอบภายในอำเภอแม่แจ่ม ผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่ผ้าตีนจกแม่แจ่มได้
รับขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ คือ ได้รับการคุ้มครองให้ผ้า
ตีนจกแม่แจ่มเป็นมรดกอันล้ำค่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคน
แม่แจ่ม ได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศและต่างประเทศโดย
ข้อมูลของ G.I. ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ช่างทอได้รับเงินค่าจ้างทอเพิ่มขึ้น
เกิน ครึ่งจากของเดิมที่เคยได้ทำให้ช่วยเหลือครอบครัวได้มากขึ้น 
(ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ อำนวยท้องฝายผ้าซิ่นตินจกแม่แจ่ม)  
หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น นักศึกษาได้เข้าร่วม 
พัฒนาชุมชน โดยเน้นได้ด้านการทำบัญชีแบบถูกวิธ ี การตลาด  
การขายออนไลน ์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้าถึง ผ้าตีนจก
บ้านสองธาร มากขึ้น ทำให้ชุมชนมีช่องทางจัดจำหน่ายมากขึ้น สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 



กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง 
ตั้งอยู่ที่ 24/2 หมู่ 1 ต.นาโบสถ ์อ.วังเจ้า จ.ตาก 

วังเจ้า
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง ตั้งอยู่ที่ 24/2 หมู่ 1 ต.นาโบสถ์ 
อ .วังเจ้า จ .ตาก ก่อตั้ง เมื่อปี 2553 เป็นกลุ่มที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปอาหารชาววังประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 
น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกตาแดง น้ำผึ้งบรรจุขวด 
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

การสร้างเอกลักษณ ์ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ ์ เพิ่มช่องทางการ
จำหน่าย “น้ำพริก” ของกลุ่ม
แปรรปูอาหารชาววงัไดม้ากขึน้ 
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กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง 

หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์
รกัษถ์ิน่ นกัศกึษาไดร้ว่มกบัชมุชนในการออกแบบ 
logo และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ โดย
การใช้แรงบรรดาลใจในการออกแบบโลโก้มา  
จากลักษณะผู้ประกอบการ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ใหม่
พรอ้มทัง้สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กต่วัผลติภณัฑ ์
มากขึ้น สามารถลดต้นทุกการผลิตด้วย สอน
การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ ์ เช่น 
การขายออนไลน์ และการฝากขายตามร้านต่างๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้แก่
กลุ่มอีกด้วย 

ตัวแทนกลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง 
24/2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 

โทร. 089-8565182 

“ขอบคณุนอ้งๆ ทีช่ว่ยผลกัดนั
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่างๆ และ  
นำ้ผึง้ ดใีจมากทีไ่ดโ้ลโกใ้หม ่ ได้
บรรจุภัณฑ์ที่สวยขึ้น แถมยัง
ถกูกวา่เกา่ดว้ย” 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม ่

การขายผ่านสื่อออนไลน ์

ภาพแห่งความทรงจำ 

เรียนรู้การผลิต 





มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



สวนเห็ดกรรณิกา 
ตั้งอยู่ที ่71 หมู่1 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
 

สวนเห็ดกรรณิกา ตั้งอยู่ที ่ 71 หมู ่ 1 ต .แม่ยาว  
อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย เกดิจาก คณุประภาวรนิทร ์ปตีติระกลู 
(เจ้าของ)ซึ่งเป็นคนจังหวัดเชียงราย หลังจากเรียนจบ  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เข้าทำงาน
ประจำโรงพยาบาลในกรุงเทพ จนมคีรอบครวั ดว้ยลกัษณะงาน

ที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เลยลาออกจากงานและกลับมา  
อยูบ่า้นทีเ่ชยีงราย จากนัน้ ก็ริเริ่มสร้างสวนเห็ดกรรณิกาเป็น 
แหล่งผลิตเห็ดสด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และมีการเปิดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 
ทั้งภาคการบรรยายและภาคปฎิบัติ  

คืนชีวิตกลับสู่ธรรมธรรมชาติ 
เพาะเห็ดด้วยใจ แปรรูปด้วยรัก 

แม่ยาว 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
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หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
สวนเห็ดกรรณิกาจึงร่วมกับนักศึกษา ในการพัฒนาการ
ผลิต การจัดการ การเงินการบัญช ี การตลาด ช่องทาง 
การจำหน่าย การสร้างนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให ้ 
นา่สนใจมากขึน้ เชน่ แหนมเหด็ ขา้วเกรยีบเหด็ เหด็อบกรอบ 
หลายรสชาต ิและการอนรุกัษ ์สบืสานวฒันธรรมภมูปิญัญา 
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป “สวนเห็ดกรรณิกา คืนชีวิตกลับ
สู่ธรรมชาต ิเพาะเห็ดด้วยใจ แปรรูปด้วยรัก” 

สวนเห็ดกรรณิกา 
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ติดต่อคุณวรรณนรา จันทาพูน โทร. 081-8308059 

“การทำงานของกลุ่มนักศึกษามีการติดต่อที่
ต่อเนื่อง และสร้างสิ่งใหม่ๆ หลากหลายอย่าง
ให้เรา ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ” 

ศึกษาการทำบัญชีรับจ่าย 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนการผลิต 

บรรจุภัณฑ์หัวเชื้อเห็ด ร่วมกันขนส่งหัวเชื้อเห็ด 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



กลุ่มแปรรูปเกษตรสร้างสรรค์ ตำบลท่าสุด 
ตัง้อยู ่บา้นเลขที ่632 หมู ่39 ต.ทา่สดุ อ.เมอืง จ.เชยีงราย 

จุ ด ป ร ะ ส งค์ ใ น ชุ ม ชน เ พื่ อ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวที่
เหลือ มาแปรรูป จนกลายมา
เป็น “ข้าวขวด” ผลิตภัณฑ์
หลักของชุมชน 

ท่าสุด 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

ตั้งอยู ่บ้านเลขที่ 632 หมู่ 39 ต.ท่าสุด อ.เมือง 
จ . เชียงราย โดยมี นางกาญศรี จันต๊ะชัย ดำรง
ตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเกษตร
สร้างสรรค ์ โดยจุดประสงค์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวที่เหลือ จากการจัดสรรปันส่วนของชาวบ้าน และ
เป็นจุดศูนย์กลางในการเป็นศูนย์รวมพบปะพูดคุยและ
สร้างรายได้เสริมของชาวบ้าน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรสร้างสรรค์ มีขนาดพื้นที่ 10 ไร ่ มีสมาชิกกลุ่ม
จำนวน 31 คน มผีลติภณัฑห์ลกั คอื ขา้วแตน๋ ขา้วคัว่ 
และข้าวอินทรีย์ปรงุรส โดยผลติภณัฑย์งัไมไ่ดผ้า่นการ
รบัรองมาตรฐานใดๆ 
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กลุ่มแปรรูปเกษตรสร้างสรรค์ ตำบลท่าสุด 

หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุว
พัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาและชุมชนร่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ ์คือ “พอน พอน” เกิดจาก 
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่นิยมปลูก ในภาค
เหนือและถูกค้นคว้าว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีสายพันธุ์
แรกของประเทศไทย และได้ผ่านการปลูกด้วย
กรรมวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแปรรูป
ข้าวเพื่อให้เกิดขนมขบเคี้ยว จากผู้ปลูกสู่การ
แปรรูป ทำให้สร้างรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

“รู้สึกดีใจที่ทีมน้องๆ เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ข้าวขวด (ข้าวกล้องกรอบ) ป้าขอขอบคุณ ที่ได้เข้า
มาช่วยในการสอนเขียนรายรับรายจ่าย เข้ามาช่วย
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตต่างๆ” 

กลุ่มแปรรูปเกษตรสร้างสรรค ์ตำบลท่าสุด 
บ้านเลขที่ 632 หมู่ 39 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  

 โทร. 084-3672852 

การสอนทำบัญชีรับจ่าย การทดสอบผลิตภัณฑ์ 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

ออกแบบโลโก ้
และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์



วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแล 
ตัง้อยูท่ี ่เลขที ่84 หมู ่3 ซ.4 ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชยีงราย 

นางแล 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแล ตั้งอยู่ที ่
เลขที ่ 84 หมู่ 3 ซอย 4 ตำบลนางแล อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
ด้านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว การ
แปรรูปสินค้า การบริการที่พักโฮมสเตย ์ ซึ่งเป็นที่นิยม
ของคนเมืองที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของชุมชน
เมือง เพื่อมาพักผ่อนสูดอากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทาง
เหนอืของประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัมผีลติภณัฑท์ีข่ึน้ชือ่ 
ของตำบลนางแล นั้นคือสับปะรด ที่มีให้ชิม ทั้งสดและ
แบบแปรรูป ซึ่งสับปะรดที่นี่มีปริมาณมากกว่าความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดปัญหาสับปะรด  
ล้นตลาด 

“บาร์สับปะรด” เป็นกลุ่มที่รวมตัว
กันของชาว ต .นางแล แปรรูป
สับปะรดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสับปะรดล้นตลาด 
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วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแล 

หลังจากการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
จึงเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักศึกษา ร่วมกัน
พัฒนาการแปรรูปสับปะรดในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า บาร์
สบัปะรด โดยมกีารตัง้ชือ่วา่ “บาร ์ชะนดั” ทำใหช้มุชนมรีายได ้
มากขึ้น และแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาดได ้นอกจากนี้ยังมี
การสอนการทำบัญชีรับจ่าย การทำบัญชีการตลาดเบื้องต้น 
ทำให้ชุมชนมีความรู้มากขึ้น สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได ้

“ทางนักศึกษาน่ารักและขยัน มา
ช่วยให้ความรู ้ ช่วยการทำธุรกิจ
เบื้องต้นต่างๆ การตลาดและ
ออกแบบบรรจภุณัฑใ์หใ้หม”่ 

กระบวนการผลิต 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

การขายผ่านสื่อออนไลน์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแล 
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 84 หมู่ 3 ซ.4 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  

 โทร. 095-8588385 



หากคุณอยากจะหาที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติสักแห่ง ในประเทศไทย 
หนองแสล๊บอาจเป็นทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจก็ได้ 

หนองแสล๊บ 
ตัง้อยูห่มูท่ี ่2 บา้นสนัตน้กอก ต.ทา่สดุ อ.เมอืง จ.เชยีงราย 

ท่าสุด 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

หนองแสล๊บ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
บ้านสันต้นกอก ตำบลท่าสุดจังหวัด
เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ของ จังหวัดเชียงราย ที่พร้อม
จะให้คุณดื่มด่ำ ไปกับธรรมชาติที่
งดงาม มีทั้งวิวภูเขาและแม่น้ำที่เหมาะ
แก่การพักผ่อนร่างกายที่อ่อนล้าจาก
การทำงาน ปัจจุบันได้มีการส่งเสริม

ให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบ
นิเวศ ทำให้สร้างอาชีพและรายได้ให้
กับคนในชุมชน หนองแสล๊บตั้งอยู่
ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีแพ  
ให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้
ถึง 30 คน มีร้านค้าเล็กๆ ที่ขาย
อาหารและเครื่องดื่มราคาประหยัด 
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หลังจากการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น นักศึกษาและชุมชน ได้มีการเข้าร่วม
ปรับปรุงภูมิทัศน ์ ให้สวยงามขึ้น และแก้ไขปัญหา
แผนที่การท่องเที่ยวให้ดูง่ายขึ้น ทำสื่อการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ให้หน๊องแสล๊บเป็นที่รู้จักมากขึ้น จน
สร้างรายได้และความพึงพอใจให้กับชุมชนมากขึ้น
ดว้ย หากคณุอยากจะหาทีท่อ่งเทีย่วธรรมชาตสิกัแหง่ 
ในประเทศไทย หนองแสล๊บอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจก็ได้ “หนังแสล๊บ วันเดียว เที่ยวท่าสุด” 

หนองแสล๊บ 

หนองแสล๊บ ตั้งอยู่หมู่ที ่2 บ้านสันต้นกอก ต.ท่าสุด อ.เมือง 
จ.เชียงราย  ตดิตอ่คณุจตวุรรณ คำวงั ผูใ้หญบ่า้นสนัตน้กอก 

โทร. 086-1559872 

“ตามที่น้องๆ นักศึกษาโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ทำ ให้ความ เป็นอยู่ ของคนใน
ชุมชนดีขึ้น เนื่องจากมีนักท่อง
เที่ยวกลับมาเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้
ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอบคุณ
โครงการดีๆ มาก” 
 



“ลำแต๊” สับปะรดอบแห้ง ของดี
ประจำถิน่ ต.บา้นดู ่ ไดม้าจากการ
แปรรปูสบัปะรดทีเ่หลอืจำนวนมาก 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ป่าซาง 
ตัง้อยูท่ี ่8 หมูท่ี ่2 ต.บา้นดู ่อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 

บ้านดู่ 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้
ป่าซาง ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็น  
แหล่งเพราะลูกสับปะรดภูแลชั้นเลิศ 
ซึ่ งภูแลเป็นพันธุ์สับปะรดที่ ได้รับ  
จดสิทธิบัตร “GI” จากกรมทรัพย์
สินทางปัญญา เพราะมีรสชาติ และ
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสับปะรด

ทัว่ไป ซึง่เปน็ผลไมข้ึน้ชือ่ของ ต.บา้นดู ่
จ.เชยีงราย ซึง่วสิาหกจิชมุชนแปรรปู 
ผลไม้ป่าซาง มีการนำส่งสับปะรดไป
ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จำนวนมาก แตก่ย็งัมสีบัปะรดคงเหลอื
จำนวนมาก เนื่องจากสับปะรดภูแลที่
นี่มีมากเกินความต้องการ และส่งผล
ให้สับปะรดสุกจนขายไม่ได้  
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ป่าซาง 
นอกจากนี้ยังมีสับปะรดที่มีขนาดเล็กไม่ตรงความต้องการ

ของผู้ซื้อแท้จริง ซึ่งเรื่องขนาดไม่ได้ส่งผลต่อรสชาติสับปะรด 
ทางชุมชนจึงทำการแปรรูปสับปะรดขาย โดยการทำเป็นสับปะรด
อบแห้ง ซึ่งยังขาดการพัฒนาและการขายแบบจริงจัง หลังจาก
นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเข้าพัฒนาร่วมกับ
ชุมชน จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ลำแต๊” ลำแต๊คือ
สับปะรดอบแห้งที่ทำมาจากสับปะรดภูแล 100 % จึงมีไฟเบอร์
ช่วยในการขับถ่าย และด้วยรสขาติหวานอมเปรี้ยว จึงเหมาะ  
กับการทานเป็นอาหารว่าง นอกจากความอร่อยที่มาพร้อม  
คุณประโยชน ์ ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น ทำให้ทุกอย่างลงตัว 
ส่งผลให้สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนมากขึ้น 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ป่าซาง 
ตั้งอยู่ที ่8 หมู่ที ่2 ต.บ้านดู ่อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ติดต่อคุณราตรี แสงคำ โทร. 081-9987540 

“ขอบคุณน้องๆ ที่ช่วยออกแบบโลโก้ ใหม่ และ
ออกแบบระบบบัญชีที่เป็นพื้นฐานทางการเงินให้แก่
กลุม่ ซึง่หวงัวา่กลุม่ของเราจะสรา้งรายไดช้ว่ยเหลอื
ชมุชนไดม้ากขึน้คะ่” 

การคัดเลือกสับปะรด 

กระบวนการผลิต 

ตู้อบสับปะรด 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การขายผ่านสื่อออนไลน์ 

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์



วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยห้วยส้าน 
172 ม.6 บา้นหว้ยสา้น ต.แมส่รวย อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แม่สรวย 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

“กล้วยเบรคแตก” ของฝาก
จากชมุชนบา้นกลว้ยหว้ยสา้น 
ปลูกโดยวิธีการทำเกษตร
อินทรีย์ทั้งสิ้น 

 

“คนเราไม่จำเป็นต้องรวยยศ  
รวยศักดิ์ เงิน หรือทอง แต่เราสามารถ
ทำดีให้กับสงัคมไดเ้พยีงขา้วเมลด็เดยีว” 
ประโยคนี ้ เป็นคำพูดของ ลุงชวน  
หรือ นายบุญชวน ต่วนเครือ ประธาน
วิสาหกิจบ้านกล้วยห้วยส้าน ลุงชวนมี
ความภูมิใจ และตั้งใจจริงในการทำ
เกษตรอินทรีย์ มุ่งทำเกษตรที่ ใส่ ใจ
สุขภาพของผู้บริโภค โดยมผีลติภณัฑ์

หลักคือ กล้วยเบรคแตก กล้วยเบรค
แตกคือกล้วยที่ห่ามแล้ว นำมาทอดให้
กรอบ โดยกล้วยเบรคแตก จะมีรส
หวานตามธรรมชาติของกล้วย และ
แน่นอนกล้วยเบรคแตกของลุงชวน 
มาจากกล้วยที่ปลูกโดยวิธีการทำ
เกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น ด้วยความอร่อย
และปลอดภัย 
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วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยห้วยส้าน 

กล้วยเบรคแตกวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยห้วยส้าน จึงเป็นที่ต้องการของ
คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อปลีก หรือซื้อส่งมาแบ่งขายเองของพ่อค้าแม่ค้า
ในชุมชน หลังจากการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาและ
ชุมชนร่วมกันพัฒนาด้านโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ วางแผนการตลาดทั้งขายปลีก
และขายส่ง เพิ่มการฝากขาย ณ ร้านของฝากประจำจังหวัด เพิ่มสินค้าใหม่เป็น
กล้วยตากที่ให้ความหวานโดยธรรมชาติ ทำให้กล้วยเบรคแตก วิสาหกิจชุมชน
บ้านกล้วยห้วยส้าน สร้างรายได้และเป็นที่นิยมในวงกว้าง 

วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยห้วยส้าน 
บ้านห้วยส้าน ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ติดต่อคุณบุญชวน ต่วนเครือ โทร. 081-3003071 

“ทางกลุ่มก็ต้องขอขอบคุณ น้องๆ อาจารย ์
และธนาคารออมสิน ที่มาให้ความช่วยเหลือ
พวกเรา ส่งต่อเจตนารมณ์ที่ดีของผม ที่มี
ความภูมิใจในการทำเกษตรอินทรีย ์ และหวังดี
ต่อผู้บริโภคทุกคน ขอบคุณครับ” 
 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบโลโก ้
และหลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ภาพแห่งความทรงจำ 

ออกสำรวจพื้นที่ 

การศึกษาการทำกล้วยเบรคแตก 

การหาแนวทางการทำงานร่วมกัน 

พื้นที่แหล่งปลูกกล้วย 





มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



วสิาหกจิชมุชนแปรรปูปลานำ้จดื 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกลุ่ม
ที่พัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน
มาเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชน 
เน้นวัตถุดิบภายในชุมชน เช่น ปลาน้ำ
จืดชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถหาได้จาก
แหล่งน้ำธรรมชาติในท้องถิ่น คนใน
ชุมชนหามาได้ ก็นำมาขายให้กับกลุ่ม 

โดยมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นปลาย่าง  
รมควัน ที่สามารถนำไปทำต้มโคล้ง 
ต้มยำ แกงเหลือง แกงคั่วและอื่นๆ 
และยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชนิด คือ 
ปลากรอบ ที่กรอบอร่อย เหมาะแก่
การนำไปกินกับข้าวต้ม ข้าวสวย 
หรือกินเป็นอาหารว่างก็ได้ 

ปลายา่ง ปลากรอบ อรอ่ยโดนใจ 
ปลาน้ำจืดไทย อยุธยา 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด 
เลขที ่56 ม.3 ต.บา้นขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรอียธุยา 

มหาราช 
พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ติดต่อคุณอรสา โทร. 096-8136717 

หลังจากการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
นักศึกษาและชุมชนร่วมกันปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ข้อด้อยเรื่องสลากไม่ชัดเจน และบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูด 
โดยร่วมกันปรับเปลี่ยน logo ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยน
สลากให้ชัดเจน เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะแก่การเก็บรักษา 
และพกพาสะดวกขึ้น สามารถทานได้หลายครั้งโดยยังคงความ
กรอบและรสชาติคงเดิม ทำการตลาดเรื่องการขายสินค้าออน
ไลน์ การทำบัญชีรับจ่าย ทั้งหมดนี้ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีการสร้างตลาดให้แก่ชุมชนมากขึ้น “ปลาย่าง ปลากรอบ 
อร่อยโดนใจ ปลาน้ำจืดไทย อยุธยา” 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

น้องร่วมหารือกับพี่ๆ ชุมชน 

สอนการทำบัญชีรับจ่าย 

“หลังจากการ เข้ าร่วม
โครงการ นักศึกษาก็มา
ช่วยเรื่องสลาก เรื่องการ
ตลาด และโดยเฉพาะเรื่อง
การขายออนไลน์ผ่านเฟส
บุ๊ค เป็นการสร้างตลาด
อีกหนึ่งช่องทางที่ด ีทำให้
เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาก” 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด 



วิสาหกิจชุมชน ตำบลคลองจิก 
36/12 หมู่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

“ลอ่งเรอืลำจกิ ไดใ้กลช้ดิธรรมชาต ิ
เรียนรู้แนวคิดปราชญ ์ เศรษฐศาสตร์
พอเพยีง รอ้ยเรยีงเสน้สายนำ้ คณุคา่ 
ลำ้เลา่เกรกิเกรยีง เสน้ทางบพติรเคยีง 
เสด็จเรียงเรียบฝั่งคลอง” นั้นคือ
ทัง้หมดของวสิาหกจิชมุชน ต.คลองจกิ 
ตั้งอยู่ที่ 36/12 ม.3 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
เป็นวิสาหกิจเห็ดครบวงจร ที่ทำ  

ทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด มีทั้งศูนย์การ
เรียนรู ้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ
ที่สมบูรณ ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และยังมีประวัติศาสตร์
ของวถิชีวีติรมิฝัง่คลอง ศาสนา อาหาร 
พืน้บา้น ทีน่า่สนใจเหมาะแกก่ารพกัผอ่น 
หย่อนใจ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การแปรรูปเห็ดที่แปลกใหม่และ
สามารถเก็บไว้ได้นาน ทำให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น และยัง
สร้างช่องทางการตลาด 

คลองจิก
พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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วิสาหกิจชุมชน ตำบลคลองจิก 

วิสาหกิจชุมชน ตำบลคลองจิก 
36/12 หมู ่3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

“ขอบคุณโครงการนี้มากๆ ที่ทำให้ชุมชนได้
พิสูจน์ตัวเราเองว่า เรามาถึงจุดที่เราจะ
เดินต่อได ้ และเราจะพัฒนาต่อไปมากขึ้น 
ขอบคุณค่ะ” 

หลังจากการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นเรื่อง
เห็ด ที่ชุมชนมีปริมาณการผลิตและความรู้ที่ศึกษามาอย่าง
ยาวนาน โดยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คือ เห็ดกิมจิ ซึ่งเป็นการ
แปรรูปเห็ดที่แปลกใหม่และสามารถเก็บไว้ได้นาน นักศึกษายัง
ร่วมสร้างเรื่องราวให้กับเห็ดชนิดต่างๆ ในชุมชน ทำให้ชุมชน
มีความแปลกใหม่มีความน่าสนใจมากขึ้น และยังสร้างช่อง
ทางการตลาด เช่น การขายของออนไลน์ การทำบัญชีรับ-
จ่าย การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การออกสื่อโทรทัศน์ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ชุมชนสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บางปลาคลองนก เป็นวิสาหกิจที่มีผลผลิตเกษตร  
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ชมพู่ เสาวรส มัลเบอร์รี่  
ใบหม่อน และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นผลผลิตของชาวบ้าน
ชุมชนเอง โดยเฉพาะใบหม่อน ที่มีอยู่มากในชุมชน  
หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
ใบหม่อนจึงเป็นผลผลิตหลักที่นักศึกษาและชุมชนเลือก  
ที่จะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้ให้ชุมชน 

33/2 ม.1 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

การใช้วิธีการกำจัดศัตรูพืชโดย
วธิธีรรมชาตแิทนการใชเ้คมภีณัฑ์ 
ในการกำจัดทำให้ต้นทุนลดลง 

บางปลา 
นครปฐม ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรบางปลาคลองนก 

33/2 ม.1 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 

การจัดจำหน่ายนอกสถานที่ 

จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใบหม่อนอบกรอบปรุงรส 
โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนคือ ใบหม่อน กระเจี๊ยบเขียว และ
งาขาว โดยการนำใบหม่อนมาตัดแกนกลางออก หันเป็น
ชิ้นเล็ก นำไปปั่นให้ละเอียด จากนั้นก็นำมาเกลี่ยเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมในถุงพลาสติก ก่อนจะนำไปแช่แข็งประมาณ 4-5 
ชั่วโมง หลังจากเวลาผ่านไป ก็นำไปหม่อนที่ผ่านการ  
แช่แข็งแล้ว มาอบโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนจะ
นำมาพักทาซอสปรุงรสโรยงา และก็นำเข้าตู้อบต่ออีก  
10-15 นาที เราก็จะได้ใบหม่อนอบกรอบปรุงรสที่อร่อย
กรอบถูกใจทุกเพศทุกวัยแล้ว หวังว่าใบหม่อนอบกรอบ
ปรุงรสวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบาง
ปลาคลองนก จะเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรไทยที่มีแนวคิด
แปลกใหม ่ นำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตต่อไป 

“คือเด็กๆ มีอะไรมาเสริม มีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ มาลองผิดลอง
ถูกด้วยกัน สนุกและได้ความรู้เพิ่มขึ้น
มากคะ่” 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 



วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม  

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม  
ตั้งอยู่ที่ 117/1 หมู่ที่ 11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสงคราม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพการทำนาเกลือ 
โดยมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากนาเกลือ โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลักเป็นดอกเกลือ ซึ่งดอกเกลือเกิดจาก น้ำทะเลในผืน  
นาเกลือที่ถูกแดดและลมพัดจนแห้งได้ความเค็มประมาณ 20-25 ดีกรี  
สิ่งแวดล้อมและอุณหภูมินี ้ น้ำทะเลที่ชาวนาเกลือนำมาขังไว้จะเกิด  
เกสรเกลอื หรอืเกลอืแรกเริม่ตกผลกึ ทีช่าวนาเกลอืเรยีกวา่ ดอกเกลอื 

117/1 หมู่ท่ี 11 ถ.ตำบลลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

น้ำทะเลที่ชาวนาเกลือนำมาขังไว้
จะเกิดเกสรเกลือ หรือเกลือ
แรกเริ่มตกผลึก ที่ชาวนาเกลือ
เรียกว่า ดอกเกลือ 

ลาดใหญ่ 
สมุทรสงคราม ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม  

หลังจากการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกเกลือ จาก
เดิมที่มีขนาดใหญ ่ จึงทำให้มีการซื้อบริโภคน้อย ปรับเปลี่ยน
มาเป็นกระปุกที่สวยงาม ใช้ได้ทั้งแบบเหยาะ และกระปุกเล็ก 
ภายใต้แบรนด์ Samut Flowe Salt และเกลือไม่ได้มีแค่
ดอกเกลืออย่างเดียว แต่ยังมีเม็ดเกลือที่สามารถเพิ่มรายได้
และมีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน จึงคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น คือ
เกลือสปาเท้าที่เหมาะกับปัจจุบันที่มีคนรักสุขภาพกันมากขึ้น 
ทำใหว้สิาหกจิชมุชนพฒันาคณุภาพเกลอืจงัหวดัสมทุรสงคราม 
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น “ในการทำ
อาหาร ดอกเกลือไม่ได้มีรสชาติเค็มแหลมเหมือนเกลือปรุงรส
ปกต ิ เพราะฉะนั้นดอกเกลือจะทำให้อาหารหอมติดปลายลิ้น
มากกว่า” 

 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือ  
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 

โทร. 081-7315147 

สอนการทำบัญชี ขั้นตอนการผลิต 

การออกจำหน่ายนอกสถานที่ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

“ก็ขอบคุณนักศึกษามาก ที่แนะนำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มาใช้กับตัวเกลือ มีการสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ขึ้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนมากขึ้นด้วย ก็ขอบคุณมาก” 



กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มะพร้าวน้ำหอม บ้านกลางคลองตาปลั่ง 

ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวน้ำหอม
พร้อมดื่ม 100% (Coco 
Smooties) เป็นการนำน้ำ
มะพร้าวและเนื้อของมะพร้าว
มาผสมปั่นรวมกันจนได้น้ำที่มี
สีขาวและมีเนื้อสัมผัส ที่คล้าย 
คลึงเหมือนกับนม 

อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

คลองตาปลั่ง
สมุทรสาคร ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มะพร้าว
น้ำหอม บ้านกลางคลองตาปลั่ง 
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มะพร้าว
น้ำหอมผลสด ในท้องตลาดมีการ
แข่งขันสูง คู่แข่งในการจำหน่าย
มะพร้าวน้ำหอมมีเยอะ ผลิตภัณฑ์
ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มี
น้อย ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก
คู่แข่งรายอื่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม เป็นการร่วมแก้ไขปัญหา
วสิาหกจิชมุชนฯ การสรา้งผลติภณัฑ์ 

ขึ้นมาใหม ่ จึงมีความยากสำหรับ
ชุมชน เนื่องจากยังขาดองค์ความ
รู ้การเก็บรักษา และกำลังการผลิต
ที่ต้องควบคุมในทุกขั้นตอนซึ่งมี
ความซับซ้อนเกินกว่าที่ชุมชน จะ
พัฒนาเองได ้
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มะพร้าวน้ำหอม บ้านกลางคลองตาปลั่ง 

หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาและชุมชน
ร่วมกันพัฒนา โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิต การหาวัตถุดิบมะพร้าวสดให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และการทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ควร
สอดคล้องต่อการสะดวกในการซื้อของลูกค้า และรักษาความหอมหวาน ของ
มะพร้าวน้ำหอม ให้คงมีรสชาติใกล้เคียงกับผลสด การคัดแยกเนื้อมะพร้าว 
การดูแลความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิต  

ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม 100% (Coco Smooties) 
เป็นการนำน้ำมะพร้าวและเนื้อของมะพร้าวมาผสมปั่นรวมกันจนได้น้ำที่มีสีขาว
และมีเนื้อสัมผัส ที่คล้ายคลึงเหมือนกับนม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่แก่
วิสาหกิจขุมชนฯ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอม 
บ้านกลางคลองตาปลั่ง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

โทร. 098-9945646 

“ขอขอบคุณโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น ที่ให้โอกาสพวกเรา และช่วย
เหลือพวกเราจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรง
ตามที่ต้องการ” 



กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน
ต้ังอยู่ท่ี 129 /5 ม.10 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ลาดใหญ่ 
สมุทรสงคราม ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตั้ง
อยู่ที่ 129 /5 ม.10 ต.ลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดอกเกลือและพร้อมที่ จ ะดำ เนิน
โครงการ โดยมีหน่วยงานกองทุน
ฟื้ นฟู แ ล ะพัฒนา เ กษตรกร เ ป็ น  
ผู้สนับสนุน ในการดำเนินโครงการนี้

ตอ่ไป เพือ่ใหม้คีวามยัง่ยนื ดอกเกลอื 
ค้างสต๊อคมีจำนวนมาก ราคาเกลือ
ตกต่ำ ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 
ดอกเกลือยังไม่เป็นที่รู้จัก ขาดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเกลือ จึงเข้า
โครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือ
ของกลุ่มองค์กรชุมชน ให้มีรายได ้ 
เพิ่มขึ้น 
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ดอกเกลือยังไม่เป็นที่รู้จัก ขาด
การสร้างมูลค่าเพิ่มของเกลือ 
จึงเข้ า โครงการเพื่อพัฒนา
ผลติภณัฑเ์กลอืของกลุม่องคก์ร 
ชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน

กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน 
ตั้งอยู่ที ่129 /5 ม.10 ต.ลาดใหญ ่

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  

ขั้นตอนการผลิต 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ทีมนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นลงพื้นที่ เพื่อช่วย
พัฒนาสินค้า ของชุมชน จนเกิดเป็นสินค้าใหม่ ที่มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่า
สนใจ มากกว่าการขายเกลือในรูปแบบทั่วไปตามท้องตลาด การสำรวจความ
ต้องการของตลาด การวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย การ
ออกแบบตราสัญลักษณ ์ ตลอดจน การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอินเตอร์
เน็ตแบบออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ และแบบออฟไลน์ ผ่านร้านค้าชุมชน 
แปรรูปเป็นสินค้า เช่น สบู่ดอกเกลือ เกลือขัดผิว ส่งผู้เชี่ยวชาญสอนสูตร
การทำสบู่ การผลิตสครับขัดผิว ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น 
ออกบูธจำหน่ายในงานต่างๆ ให้ความรู้ด้านการเงิน การจัดการบัญช ี
รายรับ รายจ่าย คิดต้นทุนการผลิต การปันผลรายได้ให้กับกลุ่มองค์กร 
การเก็บสต๊อคสินค้า การนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย การจัดส่ง เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับชุมชน 

“ขอขอบคุณโครงการนี ้ เพราะเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อกลุ่มและขุมชน ช่วยเสริมสร้าง
อาชีพ และสร้างรายได ้ ให้กับชุมชน ชุมชนก็
พร้อมก็พร้อมที่จะร่วมมือและดำเนินการต่อไป” 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ศึกษาบัญชีรับจ่าย 

ภาพแห่งความประทับใจ 



กลุ่มอาชีพวัดจำปา 
22 ชอย 22 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

บางระมาด 
กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

“ดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ” ของกลุ่มอาชีพวัดจำปา 22 ชอย 22 
ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรงุเทพฯ ดอกไมจ้นัทนว์ดัจำปา บรกิารทัว่ไทยรวดเรว็ 
ทันใจ เรียกใช้เรา ดอกไม้จันทน์วัดจำปา ด้วยการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ให้
สืบต่อไป เนื่องจากชุมชน ขาดทักษะเรื่องงานฝีมือ 
ช่องทางการจัดจำหน่ายยังน้อย ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ 
ยังไม่มีการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 

จากแนวความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม 
บรรจงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จาก  
ผักตบชวา สร้างความแตกต่างสร้าง
อาชีพ 
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กลุ่มอาชีพวัดจำปา 

ทีมนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ 
ร่วมวางแผนพัฒนาสอนการทำดอกไม้จันทร์รูปแบบใหม่ เพื่อ
สร้างความแตกต่างให้กับดอกไม้จันทน ์ เพิ่มช่องทางการจัด
จำหน่าย โดยการขายผ่านสื่อออนไลน ์ เฟสบุ๊ค และจัดทำ
นามบัตร แผ่นพับ โบชัวร์ เพิ่มบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ให้ดู
สวยขึน้ สอนวธิกีารคำนวนตน้ทนุ การทำบญัชรีายรบั รายจา่ย 
ให้ถูกต้อง สร้างอาชีพให้คนในชุมชน การบริหารจัดการองค์
ความรู้สมัยใหม่ พัฒนาโลโก้ตราสินค้าให้กับกลุ่ม พัฒนา  
ชอ่งทางจดัจำหนา่ยออนไลน ์ทางเฟสบุค๊แฟนเพจดอกไมจ้นัทน์ 
วัดจำปา จัดหาพื้นที่ในการขายและพื้นที่สื่อสารในการส่งต่อ
ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคผ่านงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริม
สยามสู่ความสู่ความยั่งยืน คิดต่อยอดจากดอกไม้จันทน์
กระดาษ เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากผักตบชวา เพื่อ
ลดปรมิาณผกัตบชวาในคลองและเปน็การลดมลภาวะทางนำ้ดว้ย 

การสอนทำบัญชีรับจ่าย 

ฝึกการทำดอกไม้จันทน์ 

กลุ่มอาชีพวัดจำปา 
22 ชอย 22 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 085-1767268 

“ทางกลุ่มเราขอขอบคุณทางนักศึกษาอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และขอบคุณผู้ที่
สนบัสนนุ อยา่งเชน่ธนาคารออมสนิ และขอบคณุ 
ที่มาเป็นกำลังใจให้เราได้ภูมิใจด้วยนะคะ” 



กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

บางขนุน 
นนทบุรี ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร ต.บางขนนุ 
จ.นนทบุร ี กล้วยเลิศรส สายใยรัก
แห่งครอบครัว โดยมีสโลแกนของ
ผลิตภัณฑ ์ เมืองนนท์ ไม่ ได้มีแต่  
ทุเรียน เพราะของปราบเซียน คือ 
กล้วยเลิศรส เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ 

สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
บางขนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวม
ถึงการจัดสวัสดิการ เพื่อเสริม
ศักยภาพด้านความมั่นคง แก้ ไข
ปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน 
ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์
ของชมุชน และการมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

เมืองนนท์ไม่ ได้มีแต่ทุ เรียน 
เพราะของปราบเซียน คือ 
กล้วยเลิศรส 

�@% A



57

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

ทีมนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น ได้ลงพื้นที่วินิจฉัย ชุมชน สำรวจพื้นที่
หาแหล่งวัตถุดิบกล้วย เพื่อเพียงพอต่อการ
ผลิต การจัดจำหน่าย วางแผนการตลาด 
พัฒนาผลิตภัณฑ ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
โดดเด่น น่าสนใจ ออกแบบเว็บเพจ เพื่อ
โปรโมทสินค้า ออกแบบ OR Code ที่มีข้อมูล
ของสินค้า ที่อยู่แหล่งผลิต ให้สามารถติดต่อ
ซื้อขายได้ง่าย ด้วยวิธีการ อร่อยดีบอกต่อ 
เพิ่มความหลากหลาย อีกทั้งวางระบบการ
จัดการบัญช ี ต้นทุน รายรับ รายจ่าย การ
ปันผลจากการขาย การกระจายรายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้ มี
การจัดส่ง การผลิตที่มีกำหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ช่องทางการ
จัดจำหน่าย ร้านค้าทั่วไป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
ร้านโฮมเบอร์เกอรี่ ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย 
และขายออลไลน ์แบบจัดส่งถึงที ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

โทร. 081-4022895 

“รู้สึกดีใจ และยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทาง
โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่เขา้มาชว่ย 
จากเดิมที่เคยขายกล้วยได้พอประมาณ 
หลังจากที่หน่วยงานเข้ ามาสนับสนุน  
นักศึกษาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้
เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น คนรู้จักมากขึ้น 
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน” 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



โครงการขี้แดดนาเกลือ กลุ่มอาชีพนาเกลือ
ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

บางแก้ว 
สมุทรสงคราม ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โ ครงการขี้ แดดนา เกลื อ  
กลุ่มอาชีพนาเกลือ ต .บางแก้ว 
จ.สมุทรสงคราม เป็นจังหวัด ที่
ติดกับชายทะเล ชาวบ้านในตำบล
บางแก้ว ส่วนใหญ่มีอาชีพทำ  
นาเกลือ ซึ่งชาวบ้านจะนำน้ำทะเล  
มาตากแดดให้เป็นเกลือในช่วงหน้า
แล้ง เมื่อถึงฤดูฝนชาวบ้านจะ  
พักนา เพื่อรอการทำนาเกลือใน  
ฤดูถัดไป ช่วงการพักนาตรงกับ
ฤดูฝน ทำให้ฝนตกลงมายังที่นา

ชาวบ้านทำเกลือ จึงทำให้ เกิด
ตะไคร้น้ำ สาหร่าย และเชื้ออินทรีย์
ต่างๆบนหน้าดินจับกันเป็นแผ่น 
ชาวบ้านเรียกว่า ขี้แดดนาเกลือ 
อดีตขี้ แดดนาเกลือ เป็นปัญหา
อย่างหนึ่งสำหรับชาวนา เนื่องจาก
ต้องขูดและกวาดขี้แดดทิ้งเพื่อทำ  
การเตรยีมนาสำหรบัทำนาเกลอื จงึ 
ทำนา ชาวนาตอ้งเสยีเงนิจำนวนมาก 
ในการขูดขี้แดดทิ้ง 

การพักนาตรงกับฤดูฝน ทำให้ฝน
ตกลงมายังนาที่ทำเกลือ ทำให้เกิด
ตะไคร่น้ำ สาหร่าย และเชื้ออินทรีย์
ต่างๆ บนหน้าดิน จับกันเป็นแผ่น 
ชาวบ้านเรียกว่า “ขี้แดดนาเกลือ” 
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โครงการขี้แดดนาเกลือ กลุ่มอาชีพนาเกลือ

ทีมนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นลงพื้น
ที่ชุมชน มาช่วยจัดทำแผนการตลาดของขี้แดดนาเกลือ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของขี้แดดนาเกลือให้เพิ่ม  
มากขึ้น จัดทำ Packaging ของปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ โดย
ออกแบบให้มีความกระทัดรัด จับถือง่าย มีการป้องกัน
ความชื้น สะดวกในการขนส่ง ไม่มีกลิ่น สร้างความน่า
จดจำ ดึงดูดลูกค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า 
วางกลยุทธ์ช่องทางการตลาด เพื่อให้ขี้แดดนาเกลือเป็นที่
รู้จัก ให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ ดีกว่า ปุ๋ยชนิดอื่นๆ และง่าย
ต่อการค้นหา เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรทุกชุมชน ผ่านช่องทาง
ออลไลน์ การขายปลีก และขายส่ง  

ช่องทางการจัดจำหน่ายไปนำเสนอยังตลาดขาย
ต้นไม ้ ร้านขายปุ๋ย จัดบูธออกขายตามงาน ขายทาง  
ออนไลน ์และมีคนมารับซื้อถึงที่นาเกลือ 

การหาแนวทางการทำงานร่วมกัน 

การสำรวจตลาด 

กลุ่มสหกรณ์นาเกลือบางแก้ว 
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

“ขอขอบคุณ โอกาสที่ธนาคารออมสิน 
มอบให้กับพวกเรา ขี้แดดนาเกลือที่ เหลือ
เยอะและเราไม่เคยเห็นคุณค่า กลับมามี
คุณค่าอีกครั้ง” ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน 
หมู่ 7 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร

บางพรม 
กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซอยปากน้ำ 
-กระโจมทอง ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์น้ำใบเตยวุ้นมะพร้าว 
เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มของคนในชมุชนตลาดนำ้วดัสะพาน 
ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พัฒนาสินค้าจากใบเตยหอม ที่
มีอยู่จำนวนมากในท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชผล
ทางการเกษตรในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

การพฒันาสนิคา้จากใบเตยหอม
ทีม่อียูจ่ำนวนมากในทอ้งถิน่ นำ
มาพัฒนาให้มีความแปลกใหม ่
ชว่ยใหช้มุชนมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ 
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ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน 

สอนการทำบัญชีรับจ่าย 

การทำงานของทีมนักศึกษา 

การเตรียมวัตถุดิบ 

ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมอาจารย ์ โดยการสนับสนุน
จากธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ช่วยให้ความรู้ในด้านการวางแผนการ
จัดการผลิตภัณฑ์ในชุมชน ร่วมกับชาวบ้าน เพื่อหาวิธีการผลิตสินค้า 
จากใบเตยวุ้นมะพร้าว ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ มีการตลาด การ
จัดการระบบบัญชี รายรับ รายจ่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลาก
บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาให้มีอายุสินค้ายาวนานมากขึ้น มีการ
วางแผนการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน ์ ผ่านช่องทางโชเชียล 
เช่น เฟสบุ๊ค ฝากขายร้านค้า ช่วยให้ชุมชนสามารถกระจายสินค้าได้
เพิ่มมากขึ้น และมียอดขายที่เพิ่มขึ้น 

ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน 
หมู่ 7 ถ.ราชพฤกษ ์แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร โทร. 081-4986019 

“รู้สึกขอบคุณกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาช่วย
แนะนำแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
พืชผลทางเกษตรของชุมชน และทำให้ทาง
ชมุชนมรีายได ้จากการจำหนา่ยผลติภณัฑ”์ 

การขายผ่านเฟสบุ๊ค 



ไร่ขิง
นครปฐม ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวไร่ขิง 
ต้ังอยู่ท่ี 63 หมู่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวไร่ขิง ตั้งอยู่ที่ 
63 หมู ่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  
เกดิขึน้จากการรวมกลุม่ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 
เพื่อปลูกข้าวหอมในระบบปลอดภัย เพื่อบริโภค
และแบง่ปนัใหก้บัสมาชกิ มจีำนวนสมาชกิทีร่ว่มกนั 
จัดตั้ง 27 คน จนถึงปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก
เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 73 คน ผลิตภัณฑ์ข้าวปิ่นเกษตร
คัดเกรด เพื่อคนรักสุขภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 3 จากการประกวดข้าวโลก (2nd 
World Rice Competition 2547) โดยเป็น
ข้าวที่ได้พัฒนามาจากการผสมระหว่างขาวดอก
มะลิ 105 จึงอุดมไปด้วย ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส 
และวิตามิน เป็นข้าวขาวกล้องที่ ที่มีธาตุเหล็กที่
เป็นประโยชน์ เมื่อนำมาหุงสุกรวมกับข้าวพันธุ์อื่น 
ช่วยให้ธาตุเหล็กสูงขึ้น 

ข้าวปิ่นเกษตร ข้าวที่ได้พัฒนามาจากการผสม
ระหว่างขาวดอกมะล ิ 105 จึงอุดมไปด้วย 
ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และวิตามิน เป็นข้าว
ขาวกล้องที ่ ที่มีธาตุเหล็กที่เป็นประโยชน ์ เมื่อ
นำมาหุงสุกรวมกับข้าวพันธุ์อื่น ช่วยให้ธาตุ
เหล็กสูงขึ้น 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวไร่ขิง 

ด้วยการแข่งขันทางด้านการตลาดข้าว 
มีการแข่งขันกันสูงในท้องตลาด ข้าวปิ่น
เกษตรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวไร่ขิง 
ยังขาดจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หลังจาก  
เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
นักศึกษาและชุมชนร่วมกันคิดค้น พัฒนา  
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวปิ่นเกษตรให้มีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง และการวางแผนการ
จัดการระบบบัญชี รายรับ รายจ่ายในกลุ่ม
ครัวเรือน พัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
โดดเด่น น่าสนใจ และบ่งบอกถึงสรรพคุณ
ของข้าวได้ชัดเจน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับข้าวปิ่นเกษตรอย่างมาก 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวไร่ขิง 
ตั้งอยู่ที่ 63 หมู่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

โทร. 084-4507189 

“จากก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่พอได้เข้าร่วม
โครงการออมสินและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาพัฒนา เป็นบรรจุภัณฑ์ 
สติ๊กเกอร์ทำให้ผมมองเห็นว่า สามารถต่อยอดพัฒนาไปได้เรื่อยๆ และ
ทำให้สะดุดตาของลูกค้าที่ยังไม่รู้จักสินค้าเรา ก็เป็นการจูงใจให้คนมา
ซื้อของเราได้ด้วย จนเกิดเป็นที่จดจำของลูกค้าได้””์ 

ขั้นตอนการจัดทำบรรจุภัณฑ์ ภาพแห่งความทรงจำ 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 





มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



กลุ่มฅนทำนาเกลือ 
ผลิตภัณฑ์สปา Smooth Bombs ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

บางแก้ว 

กลุ่มฅนทำนาเกลือ ต.บางแก้ว 
อ .เมือง จ .สมุทรสงคราม การทำ  
นาเกลือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
สมุทรสงคราม แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่
ให้ความสนใจน้อยลงจึงทำให้ขาดการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คนใน
ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

เ ก ลื อ เ พื่ อ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ต่  
บรรจุภัณฑ์ที่ดู ไม่น่าสนใจและการ
ประชาสัมพันธ์ที่น้อยทำให้สร้างรายได้
ได้ยากอยู่ด ี ธนาคารออมสินและนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติราชภัฏ
สวนสุนันทาจึงเข้าไปร่วมช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม

แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ ให้ความ
สนใจน้อยลงจึงทำให้ขาดการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการทำสบู่

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ์

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นักศึกษาคิดต่อยอดจากทรัพยากรที่มีอยู่
เดิมคือ “Bath Bomb” ปกติมีลักษณะเป็นก้อนกลม ประกอบ
ด้วยสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อผิวเช่น เกลือ กรดมะนาว 
เบคกิ้งโซดา น้ำมันบำรุงผิว ฯลฯ ใช้หย่อนลงในอ่างอาบน้ำแล้ว  
จะเกิดฟองฟู่แตกตัวกระจายสีและกลิ่นออกมา สร้างความ  
ผ่อนคลายและเพิ่มความรื่นรมย์ในการแช่ตัว หรือจะใช้แช่มือหรือ
เท้าเป็นการสปาเฉพาะส่วนก็ได้เช่นเดียวกัน ตัว Bath Bomb  
ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างและสีสันสวยงามน่ารัก ใช้เกลือคุณภาพ
ของชุมชนและแป้งเกลือจืดเป็นส่วนประกอบ ใส่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่
ที่สวยงามกว่าเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนได้ทั้งในรูปแบบของใช้
และของฝากในราคาที่เป็นมิตรต่อผู้ซื้อ มีการกำหนดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตและสอนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับชุมชน ส่วนด้าน
การตลาดนั้นได้มีกระจายการจัดจำหน่ายไปในบริเวณชุมชนและ
สร้างเพจเฟสบุ๊ค Smooth Bombs เพื่อเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางการขายต่อไปในอนาคต 

“ดีใจที่ท่านอาจารย์และน้องๆ นักศึกษามา
จุดประกายไฟในการทำงาน เมื่อมีนักศึกษา
เข้ามาทำให้งานมีชีวิตชีวา เหมือนต้นไม้ถ้า
ไม่มีดอกมันก็จะจืดๆ” 

กลุ่มฅนทำนาเกลือ 
(ผลิตภัณฑ์สปา Smooth Bombs) 
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
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กลุม่กะลาเพือ่สขุภาพ ต.บางนางลี ่
อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม ปจัจบุนั 
เมื่อคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
นอกจากจะดู แล เรื่ องกินก็ ยั ง  
มี เ รื่ อ ง ใ หญ่ อี ก เ รื่ อ ง คื อ ก า ร  
ออกกำลังกาย เชื่อว่าคงมีเพียง  
วัยรุ่นหรือวัยกลางคนส่วนน้อย  
ที่ จ ะ มี เ ว ล า แ ล ะ มี แ ร ง ออก ไ ป  
ออกกำลังในฟิตเนสหรือในสวน
สาธารณะ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาสุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูก 
และขอ้ การจะออกจากบา้นนอกจาก 
จะเป็นเรื่องยากแล้ว การออก

กำลังกายยังเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า 
แต่เนื่องจากในชุมชน บางนางลี่นั้น
มี ท รั พย ากรอยู่ แ ล้ ว คื อ ก ะ ล า
มะพร้าว ซึ่งไม่ได้ใช้ทำอะไรให้เป็น
ประโยชน ์นกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาล 
และสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเห็นโอกาสในการนำ
ของเหลือใช้ ในชุมชนมาทำเป็น
สินค้าใหม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และสร้างรายได้เพิ่มให้คนในชุมชน
จึงร่วมกับธนาคารออมสิน เขา้ไป
สรา้งสรรคเ์ครือ่งออกกำลงักาย จาก
กะลามะพร้าวขึ้น 

บางนางลี่

กลุ่มกะลาเพื่อสุขภาพ 
เครื่องออกกำลังกายจากกะลามะพร้าว ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม

การนำของเหลือใช้ในชุมชน  
มาทำเป็นสินค้าใหม่เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและสร้างรายได้
เพิ่มให้คนในชุมชน 
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ขั้นตอนการเริ่มผลิต 

การประชุมหาแนวทางการพัฒนา 

ก่อนการปรับปรุงผลิตภัณฑ ์ หลังการปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

สาธิตการเล่นที่ถูกต้อง 

นักศึกษาได้ระดมความคิดกับชุมชนสร้างเครื่องออกกำลังกายในบ้าน
อย่างง่ายจากกะลามะพร้าวในชุมชนแล้วให้คนในชุมชนไปทดลองใช้ ผล  
ตอบรับด้านสุขภาพดีและมีคนให้ความสนใจมากขึ้น เมื่อได้ผลจึงพัฒนาไปสู่
การคิดฉลากสินค้าบอกรายละเอียดและวิธีใช ้ ใส่ในบรรจุภัณฑ์เป็นถุงสวยงาม
น่าซื้อกลับไปใช้ ด้วยความที่วัสดุที่ใช้ทำนั้นหาได้ง่ายและราคาไม่แพง ต้นทุนใน
การผลิตจึงไม่มาก สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ผลิตภัณฑ์มีการจัดจำหน่าย  
ไปยังงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นๆ  
ตลาดอัมพวา และช่องทางออนไลน์คือเพจเฟสบุ๊คและไลน ์

 

“ เดิมกะลาของเราไม่มีคุณภาพ 
ไม่มีราคา หลังจากที่ทางวิทยาลัย
เข้าทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มทำให้
ได้สร้างคุณค่าและทางกลุ่มสมาชิก 
ได้ประโยชน ์ ทำแล้วได้นำไปใช ้ ได้
สุขภาพตนเอง และยังเพิ่มรายได้ 
กต็อ้งขอขอบคณุทัง้ธนาคารออมสนิ 
อาจารย ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชถัฏสวนสุนันทา ไว ้ ณ ที่นี้
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ” 

เครื่องออกกำลังกายจากกะลามะพร้าว 
ต.บางนางลี ่อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ติดต่อคุณอภันตรี เพ็งอุดม โทร. 083-7869680 



เมือง

ชุมชนบ้านลาดใหญ ่2 
เทียนหอมน้ำมันมะพร้าวจากธรรมชาต ิต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

ชมุชนบา้นลาดใหญ ่2 ต.ลาดใหญ ่อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม  
มีสินค้าที่ทำขายประจำถิ่นอยู่คือ เทียนหอมน้ำมันมะพร้าว 
ปกติแล้วเวลาใช้เทียนแล้วเทียนก็มักจะละลายกลายเป็น
น้ำตาเทียนเลอะเทอะ แต่ถ้าเป็นเทียนจากน้ำมันมะพร้าวก็จะ
สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวที่ละลายแล้ว
ได้ แต่รูปลักษณ์ของเทียนหอมและคุณภาพของตัวเทียนยัง
ไม่เป็นที่พอใจของคนในชุมชนนัก จึงได้ธนาคารออมสินและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้า ไปช่วย
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม

เทียนจากน้ำมันมะพร้าวก็จะ
สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์
จากน้ำมันมะพร้าว ที่ละลาย
แล้วได้ 
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ส่วนผสมการทำเทียนหอม 

สาธิตการทำเทียนหอม 

สาธิตการทำเทียนหอม 

เทียนหอมน้ำมันมะพร้าวจากธรรมชาต ิ
ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

ติดต่อคุณอนงค์ ทั่งกรณ ์โทร. 084-9446285 

แต่ เดิมเทียนหอมของชุมชนมีลักษณะ  
ตัวเทียนแห้งช้าและไส้เทียนหลุดออกจากเทียน 
นักศึกษาจึงช่วยหาสาเหตุและค้นพบปัญหาที่สูตร
ผลิตภัณฑ์จึงปรับลดการใช้น้ำมันมะพร้าวลงเพื่อ
ช่วยให้เทียนแข็งตัวได้ดีขึ้น รวมถึงใช้สีเทียน  
ที่ล ะลายในน้ ำมัน ในการเพิ่มสีสัน ให้มีความ  
หลากหลาย จากเดิมเทียนหอมของชุมชนเป็น
แบบธรรมดาก็ถูกอัพเกรดขึ้นมาเป็นเทียนหอม  
อโรมา และสร้างความแตกต่างโดยหล่อเทียนใน
แท่นพิมพ์รูปรถไฟ ออกมาเป็นเทียนรูปหัวขบวน
รถไฟ สื่อถึงตัวชุมชนที่อยู่ใกล้ทางรถไฟลาดใหญ ่
บรรจุใส่ในกล่องสวยงามเหมาะแก่การนำเสนอ
เป็นของฝากประจำชุมชน มีการจัดจำหน่ายใน
ร้านค้าของชุมชนและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม  
ในเพจเฟสบุ๊ค “เทียนหอมน้ำมันมะพร้าว ตำบล  
ลาดใหญ”่ สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

“รู้สึกดีใจที่นักศึกษารู้จักนำสิ่งของที่มีในชุมชนมาพัฒนา
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า ดีใจที่นักศึกษารับฟังความคิดเห็น
ของชาวบา้นและพยายามทำตามความตอ้งการของชาวบา้น 
จนทำให้มีของที่ระลึกชิ้นใหม่เกิดขึ้นคือเทียนหอมรถไฟที่มี
ทั้งกลิ่นหอมและสีสันหลากหลาย” 



อัมพวา

กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บ้านช้าง 
นำ้พรกิเผาสตูรพืน้บา้นบางชา้ง ต.บางชา้ง อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 

กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บ้านช้าง 
ต.บางชา้ง อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 
การทำน้ ำพริ ก เผา เป็ นอี กหนึ่ ง  
ภมูปิญัญาพืน้บา้นทีอ่ยูคู่ก่น้ครวัไทย 
มาแต่ โบราณ แต่แม้จะได้ชื่อว่า  
น้ำพริกเผาเหมือนกัน แต่ละที่ก็จะ  
มีสูตรและส่วนผสมในการทำที่  
แตกต่างกันออกไป น้ำพริกเผาบาง
ช้างนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพราะมา
จากพริกพันธุ์บางช้างที่ได้รับการ
อนุรักษ์ ไว ้ บวกกับสูตรพื้นบ้าน
เฉพาะตัวทำให้มีรสชาติเฉพาะที่ไม่

เหมือนใคร แต่เนื่องจากเป็นอาหาร
พื้นบ้านและมีกรรมวิธีซับซ้อนใน
เรือ่งวตัถดุบิจงึทำใหน้ำ้พรกิบางชา้ง 
ไม่ได้รับความสนใจในการผลิตเพื่อ
การค้ า เพื่ อ เป็นสินค้ าชู โรงของ  
ชุมชน จะมีก็เพียงแต่การทำกินกัน
ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ
ธนาคารออมสินจึงเข้าไปหาทางช่วย
ยกระดับมาตรฐานสินค้าน้ำพริกเผา
ใหเ้ขา้สูต่ลาดไดแ้ละอนรุกัษว์ฒันธรรม 
อาหารพื้นบ้านนี้ไว้ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม

นำ้พรกิเผาบางชา้งนีม้เีอกลกัษณ ์
โดดเด่นเพราะมาจากพริกพันธุ์
บางช้างที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 
บวกกับสูตรพื้นบ้านเฉพาะตัว
ทำใหม้รีสชาตเิฉพาะทีไ่มเ่หมอืนใคร 
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ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บ้านช้าง 
ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

โทร. 081-4812986 

นักศึกษา ได้ เข้ า ไป เรียนรู้ สูตรการทำ  
น้ำพริกเผา ทำการปรับสูตร และทดสอบความ
พึงพอใจของผู้บริโภคร่วมกับชุมชน ได้เป็นสูตร
น้ำพริกเผาเพื่อสุขภาพสูตรใหม่เพิ่มขึ้น 2 สูตร
คือ สูตรสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน และสูตร
สำหรับผู้เป็นความดันโลหิตสูง ขายควบคู่ไปกับ
สูตรพื้นบ้านดั้งเดิม โดยทำให้ส่วนผสมและ
กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ปราศจากสาร
อะฟลาท็อกซินที่ก่อให้เกิดมะเร็ง มีการทำบัญชี
รายรับรายจ่ายกำกับพร้อมทั้งวางแผนค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน สร้างโลโก้สินค้าใหม่และเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์จากกระปุกพลาสติกธรรมดาเป็น
กระปุกแก้วให้สวยงาม เสร็จแล้วก็นำไปขาย
ออกงาน จำหน่ายในท้องถิ่นและที่วัดแก้วจุฬา
มณี ส่วนทางออนไลน์ก็ได้เปิดเพจเฟสบุ๊คใหม่ 
“น้ำพริกเผาบางช้าง เพื่อสุขภาพ” เพื่อขยาย
ตลาดและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วย 

การสาธิตวิธีการทำน้ำพริก กระบวนการการผลิต 

“ป้าได้ความภูมิใจที่ว่าพวกหนูเนี่ยยัง
รู้จักสืบสานประเพณีไทย ซึ่งอนุรักษ์
เอาไว ้ มันเป็นอาหารโบราณ พอพวก
หนูสนใจเนี่ย ชุมชนก็ภูมิ ใจ จะได้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้พวกหนูต่อไป 
คือว่าชุมชนเนี่ยนะเค้าชอบมากและ
ปลื้มใจที่พวกหนูเนี่ยมาช่วยกระตุ้นให้
มีชีวิตชีวา พอมีนักศึกษามาเรียนมา
อะไรก็ได้ช่วยกันทำช่วยอะไรเนี่ยก็มี
ความสุขกัน เค้าบอกอยากให้มาอีก” 

 



ชุมชนบ้ านท่ าคา -บ้ านสารภี -บ้ านบางพลับ -
โรงเรียนฅนนาเกลือ-ตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม 
ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามมีชุมชนน่าท่องเที่ยว
หลากหลายชุมชนแต่ขาดการประชาสัมพันธ ์ ทำให้การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่กระจายตัวแต่
ไปกระจุกอยู่ ในที่ที่ เป็นที่รู้จักเพียงไม่กี่ที่ ในจังหวัด  
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและธนาคาร
ออมสินจึงลงไปรวบรวมเรื่องราวและภูมิปัญญาของ
ชุมชนที่มีความโดดเด่นแล้วออกแบบเส้นทางการ  
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงแต่ละชุมชนขึ้น 

ชุมชนบ้านท่าคา-บ้านสารภ-ีบ้านบางพลับ-โรงเรียนฅนนาเกลือ-ตลาดร่มหุบ 
จ.สมทุรสงคราม 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม

 

เส้นทางท่องเที่ยวนี้มีชุมชน
บ้านท่าคา ชุมชนบ้านสารภ ี
ชุมชนบ้านบางพลับ โรงเรียน
ฅนนาเกลือ และตลาดร่มหุบ 
ซึ่งต่างก็มีของดีแตกต่างกัน
ออกไป 

9.Eù A /=�5ý A



75

ชุมชนบ้านท่าคา-บ้านสารภ-ีบ้านบางพลับ-โรงเรียนฅนนาเกลือ-ตลาดร่มหุบ 

ประธานคณะผู้บริหารชุมชนบ้านบางพลับ 
จ.สมุทรสงคราม 

ติดต่อคุณทรงยศ แสงตะวัน โทร. 086-7898130 

คณุปา้ฐานดิา ประธานกลุม่ชมุชนทา่คา 

สิ่งที่นักศึกษาช่วยพัฒนามีสามอย่างหลักๆ คือ แผนที่ โบรชัวร ์และ QR Code อย่าง
แรกคือปรับแผนที่ละแวกชุมชนท่องเที่ยวให้ดูง่ายตรงตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แล้วจัดทำ  
โบรชัวร์ที่นำเสนอสามเส้นทางการท่องเที่ยวหลักคือ เส้นทางเที่ยวชมประวัติศาสตร์แม่กลอง
เมอืงรองของไทย เสน้ทางสมัผสัวถิชีวีติแหง่เมอืงสายนำ้สามเวลา และเสน้ทางเศรษฐกจิวถิชีวีติ 
แบบดั้งเดิม โดยจัดพิมพ์ขึ้นถึงสามภาษา ไทย อังกฤษ และจีน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทย
และต่างชาติ โดยตัวแผนที่นี้สามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ที่อยู่บนโบรชัวร์ได้ 

 

ชมุชนทีไ่ดเ้ขา้รว่มอยูใ่นเสน้ทางทอ่งเทีย่วนีม้ชีมุชนบา้นทา่คา 
ชุมชนบ้านสารภี ชุมชนบ้านบางพลับ โรงเรียนฅนนาเกลือ และ
ตลาดร่มหุบ ซึ่งต่างก็มีของดีแตกต่างกันออกไป จากการ
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวนี้ผลคือชุมชนมีนักท่องเที่ยวเพิ่ม
ขึ้น 20% เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม คนใน
ชุมชนมีรายได้จากสินค้าและบริการของชุมชน และเรียนรู้ที่จะทำ
บัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อการเติบโตด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

“มันเป็นสิ่งที่ดีนะ นักศึกษาได้เข้ามา  
ร่วมกับชุมชนอย่างนี้ อย่างน้อยก็  
นักศึกษามีความรู้ แล้วชุมชนส่วนใหญ่
กไ็มไ่ดม้คีวามรู ้ แตช่มุชนมปีระสบการณ์ 
ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ ในส่วนนี้ ใครมี
ความรู้ก็มาต่อยอดได้ มันก็ทำให้ช่วยให้
ชุมชนนั้นเข้มแข็งขึ้น” 





มหาวิทยาลัยศิลปากร 



กลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว กาญเบญจรงค์ลายไทย  

ด่านมะขามเตี้ย 

ต.กลอนโค อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี

กาญเบญจรงค์ ต .กลอนโค 
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นำ
ความเปน็ไทยสูส่ากล ยกระดบัชมุชนให ้
ยัง่ยนื ตัง้อยูท่ี ่109 หมู ่4 ต.กลอนโค 
อ .ด่านมะขามเตี้ย จ .กาญจนบุรี  
กลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว 
เป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันจัดทำ
ถ้วย ชามเบญจรงค์ ที่มีความเป็น
เอกลักษณ ์ มาเป็นเวลากว่า 17 ปี 
และเป็นการพึ่งพาตนเองชมุชนภายใต้
สโลแกน KAN เบญจรงค ์ นําความ
เป็นไทยสู่สากล ยกระดับชุมชนให ้ 
ยัง่ยนื โดยเปน็งานทำมอืทีส่รา้งสรรค ์

โดยความปราณีตในการปั้น และ
เขียนลายไทยประยุกต์ที่สวยงาม  
อ่อนช้อยด้วยความชำนาญ จน
ประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี ้ กาญ
เบญจรงค์ลายไทย โดยส่วนใหญ่จะ 
เปน็สนิคา้เปน็ประเภทถว้ยชามเบญจรงค ์
แต่ยังคงขาดความหลากหลายของ
สินค้า การจัดจำหน่ายจะขายได้ตาม
งานอีเว้นท์ต่างๆ เท่านั้น  

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร กาญจนบุรี 

ทุกงานเป็นงานทำมือที่
สร้างสรรค ์ โดยความ
ปราณีตในการปั้น และ
เขียนลายไทยประยุกต์ที่
สวยงามอ่อนช้อยด้วย
ความชำนาญ 
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ทางน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็น  
นักศึกษา ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้ามาร่วม 
พัฒนาไปพร้อมกับชุมชน โดยมีแนวทางการเพิ่มยอดขาย 
เพิ่มมูลค่า สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเรียบหร ู
ดูทันสมัย เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย สร้างการรับรู้ สร้าง
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และจดจำ
ได้ ตลอดจนช่วยสอนการจัดทำบัญช ี จนสามารถคิดเป็น
กำไรเพิ่มเห็นได้อย่างชัดเจน  

“จากการเข้ ามาช่วยพัฒนาของคณะ
อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนธนาคาร
ออมสิน ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าที่หลาก
หลายและเพิ่มช่องทางด้านตลาด จนทำให้
เพิ่มยอดขายได้ ขอบคุณโครงการดีๆ”  

โชว์การวาดลายไทยสดๆ 

การทำบัญชีรับ-จ่าย 

การหาแนวทางร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชุมชน 

นามบัตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 

นามบัตรรูปแบบเก่า 

ประธานกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว 
ต.กลอนโค อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ติดต่อคุณนพดล ไชยโยธา โทร. 099-6355546
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วิสาหกิจชุมชนนํ้าหมักสมุนไพร ลูกยอเพื่อสุขภาพ  

ด่านมะขามเตี้ย 

ต.กลอนโค อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี

วิสาหกิจชุมชนน้ำหมักสมุนไพรลูกยอ เพื่อ
สุขภาพ น้ำหมักสมุนไพร Herbanfruit ผลิต
สินค้าจากวัตถุดิบผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชน ไร้สาร
เคมี นำมาแปรรูปน้ำหมักสมุนไพรที่ทานยาก ให้ทาน
ง่ายขึ้นและมีประโยชน์ เช่น ลูกยอ ในอดีตทางกลุ่ม
เล็งเห็น ช่องทางการตลาดจากลูกยอที่มีชื่อเสียงใน
ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งลูกยอเป็นวัตถุดิบที่มีการ
เพาะปลูกกันในชุมชนอยู่แล้ว จึงได้มีการค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตัวเอง ด้วยการเปิดตำราต่างๆ จาก
หอ้งสมดุประชาชน ผสมผสานกบัการลองผดิลองถกู 
ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จนมีการจดทะเบียน อย. 
และส่งขายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร กาญจนบุรี 

ลกูยอเปน็วตัถดุบิทีม่กีารเพาะปลกู 
กันในชุมชนอยู่แล้วมีการลองผิด
ลองถกู และสง่ขายเปน็ผลติภณัฑ ์
หลักของชุมชน 
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วิสาหกิจชุมชนนํ้าหมักสมุนไพร ลูกยอเพื่อสุขภาพ  

ทางน้องๆ นักศึกษามหาวิยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นนักศึกษา ใน
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้ามาร่วมพัฒนาไปพร้อมกับชุมชน 
โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ์สร้างมูลค่าให้กับสินค้า ปรับเปลี่ยนรูป
แบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนฉลาก 
ตลอดจนวางแผนการตลาดออนไลน์ จนสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ถึง 
85% เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนํ้าหมักสมุนไพร
ต.กลอนโค อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ติดต่อคุณขนิษฐา หลำโต โทร. 098-2738935

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ความสุขที่ร่วมสร้างระหว่างชุมชนกับธนาคารออมสิน 

การจำหน่ายผ่านร้านค้า 

การขายผ่านออนไลน์ 

การออกแบบ 
ฉลากใหม่ 

เพื่อความสวยงาม 

การออกแบบโลโก้ 
และผลิตภัณฑ์ใหม ่

“ขอบคณุมหาวทิยาลยัศลิปากร 
ทมีทำงานนกัศกึษา และธนาคาร 
ออมสิน ที่ เล็งเห็นและเข้าใจ
ปัญหาของผู้ประกอบการใน
ชุมชน จนช่วยให้เรามีสินค้าที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ตรงจุด” 



กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเต็งก้าวหน้า นพรัตน์ ชาเขียวใบหม่อน 
หมูท่ี ่10 ต.หลมุรงั อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี

บ่อพลอย

กลุ่มแม่บ้ านเกษตรกรบ้าน
หนองเตง็กา้วหนา้ หมูท่ี ่10 ต.หลมุรงั 
อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ีดำเนนิการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมแกมฝ้าย  
ผ้ า ไหมบาติก ชา เขียว ใบหม่อน  
ลอดช่องสิงค์โปร์แห้ง ผักกาดแห้ง
สูตรโบราณ ข้าวเกรียบใบหม่อน 

ปัจจุบันผลิตภัณท์นพรัตน ์ 
ชาเขียวใบหม่อน เป็นการรวมตัว
ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน มีการปลูก
และผลิตกันเองภายในชุมชน และมี
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โดยผลิตชาเขียวใบหม่อนที่มีกลิ่น
ต่างๆ หลากหลายกลิ่น เช่น ชามะลิ 
ชาคาโมมาย ชาหอมหมืน่ลี ้ชาเกก๊ฮวย 
ชาดอกคำฝอย เป็นต้น 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร กาญจนบุรี 

ชาเขียวใบหม่อน มีการปลูก
และผลิตกันเองภายในชุมชน 
และมีการพัฒนาคุณภาพ  
อย่างต่อเนื่องให้มีกลิ่นต่างๆ 
หลากหลายกลิ่น  
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเต็งก้าวหน้า นพรัตน์ ชาเขียวใบหม่อน 

ทางน้องๆ นักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้า
พัฒนาร่วมกับชุมชน โดยการสร้างภาพลักษณ์สินค้า ให้ดูน่าสนใจ 
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ นำคำว่านพรัตน์ที่มีความหมายว่า แก้ว
เก้าประการ เปรียบเป็นสาวงามและดอกไม้ที่มีคุณค่าจากธรรมชาติ 
จึงเกิดเป็นสินค้าที่มีรูปแม่หญิงทั้ง 9 (ชาของนพรัตน์ที่ม ี9 กลิ่น) มี
การสื่อสารทางการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน ์ยังช่วย
เพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังให้ความรู้ด้านการทำบัญชีแก่
ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเต็งก้าวหน้า
หมู่ที ่10 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ติดต่อคุณขวัญจิต นพรัตน์วราภรณ์ โทร. 081-2792171

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การออกแบบโลโก้ 
และผลิตภัณฑ์ใหม่ 

“ขอขอบคุณโครงการดีๆ จาก
ธนาคารออมสิน ที่นำทีมนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหาของขุมชน ทำให้
คนในชุมชน มีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาชานพรัตน์มากขึ้น และ
สร้างความสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
สามัคคีกัน” 



ไข่ไก่ปลอดสาร Beindy Country Farms 
เลขที ่82 ถ.ราษฏรอ์ทุศิ อ.สองพีน่อ้ง จ.สพุรรณบรุี 

สองพี่น้อง

Beindy Country Farms 
ผลติภณัฑไ์ขไ่กส่ด เพือ่คนรกัสขุภาพ 
ที่ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐาน
จากแล็บประชารัฐ ว่าเป็นไข่ ไก่ที่
ปลอดสารปนเปื้อน ปลอดสารเร่ง
ฮอร์โมนเพิ่มน้ำหนักไข่ ไร้สารมะเร็ง
และโลหะหนัก 

ปญัหาของกลุม่ฯ คอื ไขไ่กเ่ปน็ 
สินค้าประเภท Generic ผู้บริโภค  
มัก ไม่กลับมาซื้ อซ้ ำ เพราะสินค้ า
สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด

ทั่วไป และราคาไม่มีความแตกต่าง
ทำให้ผู้บริโภคไม่สนใจจดจำแบรนด์ 
รวมถงึปญัหาเรือ่งการจดัสง่ ตน้ทนุ 
จึงมีราคาสูง 

 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร กาญจนบุรี 

ไข่ไก่สดเพื่อคนรักสุขภาพ เป็น
ฟาร์ม เล็กๆ ที่ ช่ วยผลักดัน
เกษตรกรไทยให้ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ 
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ไข่ไก่ปลอดสาร Beindy Country Farms 

ทางน้องๆ นักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น เข้าร่วมพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ เพื่อให้เป็นที่จดจำเป็นที่รู้จัก
ของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการขายด้วยตนเอง ทำบัญชี
รายรับรายจ่ายได ้เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรท่านอื่น 

ไข่ไก่ปลอดสาร Beindy Country Farms
เลขที่ 82 ถนนราษฏร์อุทิศ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ติดต่อคุณภานุวัฒน์ น้อยแก้ว โทร. 063-9569478

การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การหาแนวทางการทำงานร่วมกัน 

รอยยิ้มแห่งความสุข 

หลังปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ “หวังว่า ฟาร์มของเรา จะได้

เป็นหนึ่งฟาร์มเล็กๆ ที่ได้ช่วย
ผลักดัน ฟาร์มเกษตรกรราก
หญ้าให้ยั่งยืน และผลักดัน
เกษตรกรไทยผลิตสินค้าที่มี
คณุภาพตอ่ตลาดโลกครบั” 



กลุ่มชุมชน “จักสานผักตบชวา บ้านทุ่งตลิ่งชัน” 

กลุ่มชุมชน จักสานผักตบชวา 
ต.กลอนโค อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี
กลุ่มชุมชน “จักสานผักตบชวาบ้าน
ตลิ่งชัน” เกิดจากการรวมตัวกัน
ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนตลิ่งชันโดย
การนำของ คุณธัญทิพย ์ ออมสิน 
ประธานกลุ่มขุมชนจักสานผักตบชวา
บ้านตลิ่งชัน ก่อตั้งกลุ่มมาจาก กศน. 
ต.หนองโอ่ง เข้ามาสนับสนุนและเป็น  

วิทยากรมาสอนให้ หลังจากนั้นก็มี
สมาชิกกลุ่มเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบัน
มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 17 คน เริ่ม
ต้นการเลือกวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน
เชน่ผกัตบชวาทีข่ึน้ชือ่วา่ “พชืเอเลีย่น 
สปีชีส์” ที่เป็นศัตรูกับแหล่งน้ำไทยมา 
ยาวนาน มาเปลีย่นเปน็กระเปา๋สารพดั 
ประโยชน์ ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่
ทางกลุ่มได ้ 

ด่านมะขามเตี้ย 

ต.กลอนโค อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร กาญจนบุรี 

การเลอืกวตัถดุบิทีม่อียูใ่นชมุชน 
เชน่ ผกัตบชวาทีข่ึน้ชือ่วา่ “พชื 
เอเลี่ยนสปีชีส์” ที่เป็นศัตรูกับ
แหล่งน้ำไทยมายาวนาน 
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กลุ่มชุมชน “จักสานผักตบชวา บ้านทุ่งตลิ่งชัน” 

กำเนิด พรรณยะวา (Phanyawa) พรรณยะวาเป็นความ
ร่วมมือของน้องๆ นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและ
ชุมชน ร่วมมือกันพัฒนางานสานผักตบชวา เช่น ตะกร้าและกระเป๋า 
โดยการสร้างรูปแบบที่แปลกใหม ่มีการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สานโดยการเพิ่มซับผ้าด้านในเพื่อความคงทนของสินค้า และบางชิ้น 
แตง่ดว้ยพูแ่สนสวยทีส่ามารถเลอืกสสีนัตามความชอบได ้ทัง้หมดนี้ 
จึงทำให้แบรนด์เป็นที่รับรู้และเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มวัยรุ่น และทุกช่วงอายุ  

ประธานกลุ่มชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านตลิ่งชัน
ต.กลอนโค อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ติดต่อคุณธัญทิพย์ ออมสิน โทร. 089-550411

“ขอบคณุคณะทมีงาน นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร และธนาคารออมสิน ที่เข้ามาช่วย
พัฒนาให้ขุมชนได้รับโอกาสที่ดีในการทำงาน
แบบมสีว่นรว่ม”  

โลโก้เก่าและผลิตภัณฑ์เก่า 

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

แบบโลโก้ใหม่ 
และการขายผ่านสื่อออนไลน ์

จากสินค้าที่มีการขายในรูปแบบ
ของการขายส่งเท่านั้น ทุกวันนี้ “พรรณ
ยะวา” ยังสร้างรายได้ในรูปแบบการขาย
ปลีกเป็นรายได้หลักซึ่งมีผลกำไรมากกว่า 
และมีรูปแบบที่ต้องตาต้องใจสำหรับผู้ที่
พบเห็น และเป็นการขายที่ควบคู่กับการ
เผด็จศึกกับพืชเอเลี่ยนสปีชีส์ ที่น่าสนใจ
อย่างมาก 

การออกแบบสินค้า 

ใส่ผ้าซับด้านในดูสวยงามขึ้น ขั้นตอนการผลิต 





สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



กลุ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป 
ต.เนนิทราย อ.เมอืง จ.ตราด 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป 
ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด เป็นกลุ่ม
ชุมชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปสับปะรด 
ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะ
สบัปะรดตราดสทีองทีข่ึน้ชือ่ของจงัหวดั
ตราด นอกจากมีการส่งออกไปยัง  
ต่างประเทศและภายในประเทศแล้ว  

เนื่องด้วยสับปะรดที่มีจำนวนมากจึง
ทำให้สับปะรดบางส่วนสุกงอมจนขายไม่
ได้ ผู้คนในชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อ
การแปรรูปสับปะรดสุกให้มีมูลค่าเพิ่ม 
และขายได้ราคา เช่นการแปรรูป เป็น 
สับปะรดกวน น้ำสับปะรด ข้าวเกรียบ
สับปะรด เป็นต้น 

เนินทราย
ข้อมูลจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตราด 

สับปะรดตราดสีทองเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ
ของจังหวัดตราด บางส่วนสุกงอม
จนขายไมไ่ด ้ชมุชนจงึมกีารรวมกลุม่ 
เพื่อแปรรูป 
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หลังจากการแปรรูปจึงมีการนำส่งกันภายในชุมชนกันเอง ซึ่ง 
จะมีแค่ลูกค้าจากชุมชน และลูกค้าที่เดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดตราด
เท่านั้น หลังจากนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้า
ร่วมพัฒนาร่วมกับชุมชน ซึ่งเล็งเห็นจุดอ่อนทางด้านบรรจุภัณฑ์และ
การตลาด ทำให้ช่วยกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยและสามารถ
ขายเป็นของฝากทั้งทางออนไลน์และร้านขายของฝากภายในจังหวัด
ได ้ดว้ยเหตนุีส้บัปะรดสทีอง ของจงัหวดัตราด จงึเปน็สบัปะรดขึน้ชือ่ 
ทั้งด้านสับปะรดสด สับปะรดแปรรูป และจะเป็นผลไม้ที่เข้าถึงหัวใจ
ของคนไทยแน่นอน 

ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป
ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด

เครื่องจักรทำสับปะรดกวน 

การร่วมมือร่วมใจของชุมชน 

การแนะนำเรื่องการขายออนไลน์ 

ความสุขของพวกเรา 

ขั้นตอนการทำ 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์
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“หลงัจากทีน่อ้งๆ เขา้มา กข็ายดขีึน้ 
ตลาดก็มีการตอบรับมากขึ้นขึ้น 
เห็นได้ชัดจากการนำไปจัดเป็น
กระเช้าในเทศกาลต่างๆ เป็นของ
ฝาก เป็นกระเช้าเทศการต่างๆ 
ต้องขอบคุณมากครับ” 



กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กะปิ 

สลักเพชร 

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กะปิ 
บ้านสลักเพชร จ.ตราด กะปิ เป็น
อาหารพื้นบ้านที่รู้จักกันมาช้านาน ใช้
ประกอบอาหารพื้นบ้าน หรือเป็น
อาหารหลกัของชาวบา้น เปน็ผลติภณัฑ ์
ที่ ได้จากการหมักเคย หรือกุ้งกับ
เกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสม สีของ
กะปิที่เป็นสีธรรมชาติของกะปิ เช่น 
สีเทาอมชมพ ู สีม่วงเทา สีม่วงแดง 
สีน้ำตาลอมแดง ซึ่งเป็นสีของกุ้งเคย
ชนิดนั้นๆ กลิ่นที่ ได้จะหอมหวาน 
ไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นฉุน รสชาติจะ
กลมกล่อมไม่เค็มเกินไป แต่เดิมการ

ทำกะปิจะทำเพื่อรับประทานภายใน
ครอบครัว ในอดีตการหาเคยจะแจว
เรือออกไปหา และเคยที่ได้จะนำมา
อัดใส่โอ่งมังกรและตักใส่ถุงขาย ค่า
ใช้จ่ายก็น้อยตาม แต่ในปัจจุบันการ
หา เคยต้องใช้ เรือที่มีขนาดใหญ ่
เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
ปริมาณของเคยจึงมีมากพอที่จะ
จำหน่าย และได้นำออกจำหน่ายไปยัง
ที่ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการ  
ของท้องตลาด จึงได้มีการได้พัฒนา
เรื่อยมา 

ตราด 

 

กะปิที่ ได้จากการหมัก เคย 
หรือกุ้งกับเกลือในอัตราส่วน 
ที่เหมาะสม สีของกะปิเป็นสี
ธรรมชาตทิีไ่ดจ้ากสขีองกุง้เคย 
ชนิดนั้นๆ กลิ่นจะมีความหอม 
ไม่มีกลิ่นคาว  

ข้อมูลจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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บา้นสลกัเพชร ต.เกาะซบัใต ้กิง่อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 
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กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กะป ิ

ซึ่งทั้งหมดใช้วัตถุดิบภายในชุมชน ใช้
แรงงานในชุมชน ผลิตโดยคนในชุมชน ด้วย
วิธีการที่เป็นภูมิปัญญาภายในชุมชนเอง รวม
ถึงน้ำเคยที่เหลือจากการหมักจะนำไปทำเป็น
ปุ๋ยชีวภาพหรือนำไปเคี่ยวจนหอม บรรจุขวด
ขายอีกทีหนึ่ง เศษที่เหลือจากการทำความ
สะอาดเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับพืช ต้นไม้ ทำให้
เจริญงอกงามดีมาก หลังจากน้องๆนัก
ศึกษาจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น 
เข้าร่วมพัฒนากับชุมชน จากสิ่งที่ดีก็ทวีคูณ
มากขึ้น ด้วยการสร้างบรรจุภัณฑ์และ
คุณภาพ ทั้งด้านการเก็บรักษา และความ
สวยงามของบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่น่าสนใจ
มากขึ้น “ใช้เคยสดจากทะเลน้ำลึก เนื้อเยอะ
รสหวานหอม ต้องกะปิเกาะช้าง แม่ดาวเรือง” 

ตัวแทนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กะปิ
บ้านสลักเพชร ต.เกาะซับใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง จ.ตราด

ติดต่อคุณเรณู โทร. 084-8726407

“ไม่เคยคิดว่าเด็กสมัยใหม่จะมาสนใจเรื่องกะป ิ
เรื่องเคย เราก็ดีใจอยู่แล้วแต่หลานๆ ยังมา
ช่วยป้าทำให้ดีขึ้น ป้าก็ต้องขอบคุณมากๆ 
ขอบคณุโครงการดีๆ  ขอบคณุนอ้งๆ ทกุคน” 

การหาแนวทางเพื่อการพัฒนา 

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชน 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนการผลิต 

การเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เก่าและใหม ่

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอาย ุจังหวัดตราด 

เมืองตราด

กลุม่แปรรปูขา้วเกรยีบกลว้ย ฟกัทอง มนัมว่ง วสิาหกจิชมุชนผูส้งูอาย ุอ.เมอืง จ.ตราด 

จากวัตถุดิบที่มีมากในชุมชน
เช่น กล้วยน้ำว้า ฟักทอง มันม่วง 
ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
ในชุมชน เพื่อจะใช้เวลาในยามว่าง  
เป็นการหารายได้เสริม เช่น การทำ
ขา้วเกรยีบตา่งๆ เพราะการทำขา้วเกรยีบ 
ใช้ต้นทุนไม่สูง เหมาะกับการทำเป็น

อาชีพเสริม แต่เมื่อมีการผลิตมากขึ้น
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงทำให้
ชาวบ้านเห็นความสำคัญของการ
ผลิตสินค้ามากขึ้น 

ตราด 

จากวัตถุดิบที่มีมากในชุมชน 
นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ 
ทำให้ เกิดการรวมกลุ่มของ  
ผู้สูงอายุในชุมชน 

ข้อมูลจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอาย ุจังหวัดตราด 

แต่ก็มีปัญหาหลากหลายที่ต้องมีการแก้ไขและพัฒนา
เพิ่มขึ้น เช่นการการเพิ่มโอกาสทางด้านจดทะเบียนเป็นสินค้า 
OTOP การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น การสร้างความ
น่าเชื่อถือ หลังจากนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น เข้าร่วมพัฒนาควบคู่กลุ่มชุมชน นอกจากความประทับใจ 
ความสุขที่ชมชุนได้รับ น้องๆ ยังร่วมกันสร้างแบรนด์ให้

ชุมชน การคำนวนราคาการขาย การสร้างแผนการตลาด และ
ร่วมเรียนรู้การผลิตทุกขั้นตอน เพื่อความเข้าใจและเพิ่มราย
ละเอียดของบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่น่าเชื่อถืออีกด้วย ทั้งหมด
ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของน้องๆและชุมชน จึงทำให้เกิด 
“ข้าวเกรียบ ฒ. ผู้เฒ่า” ขึ้น ข้าวเกรียบที่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
ก็กินได้ และอร่อยเหมือนกัน 

เรียนรู้ขั้นตอนการทอดข้าวเกรียบ 

การบรรจุภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาใหม่ 

วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ
อ.เมือง จ.ตราด

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

“เราเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัว
กนัผลติสนิคา้ ตอ้งขอบคณุ
น้องๆ ที่เข้ามาช่วย เข้ามา
เรียนรู้ เหมือนลูก เหมือน
หลาน ก็ช่วยสร้างรอยยิ้มให้
ชมุชน ใหม้กีำลงัใจทำงานกนั
ตอ่ไป ขอบคณุมาก” 



กลุ่มเที่ยวสงาด...บ้านแหลม
มะขาม ตัง้อยู ่หมูท่ี ่3 ต.แหลมงอบ 
จ.ตราด ได้ริเริ่มการทำท่องเที่ยว 
โดยชมุชน ใน พ.ศ. 2555 โดยเนน้ 
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และดำเนนิการโดยใชก้ารมสีว่นรว่ม 
ของทุกภาคส่วน ซึ่งการท่องเที่ยว
ก็ยังครอบคลุมป่ าชายเลนที่มี
พืชพันธุ์หลากหลาย เช่น โกงกาง 

ตะบูน โพรงแดง โพรงขาว เหงือก
ปลาหมอ และพระเอกของเรา  
“ขลู่หอม” ขลู่หอมคือชาของชาว
แหลมมะขาม ทำไมถึงเรียกว่า  
ขลู่หอม เพราะชาวบ้านคั่วด้วยมือ 
คัว่ดว้ยไฟออ่น ผา่นกะทะทองเหลอืง 
ทำใหข้ลูห่อม มรีสชาตแิละกลิน่หอม 
และยังมีสรรพคุณทางยาอีกหลาย
อย่าง 

กลุ่มเที่ยวสงาด...บ้านแหลมมะขาม 

แหลมมะขาม 

หมู่บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 3 ต.แหลมงอบ จ.ตราด 

ตราด 

ขลู่หอมคือชาของชาวแหลมมะขาม 
ทำไมถึงเรียกว่าขลู่หอม เพราะคั่ว
ด้วยมือ คั่วด้วยไฟอ่อน ผ่านกะทะ
ทองเหลือง  

ข้อมูลจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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กลุ่มเที่ยวสงาด...บ้านแหลมมะขาม 

โดยขลู่หอมมีสรรพคุณทางยา
หลากหลายอย่าง เช่น แก้เลือดจาง 
โรคหวัใจ ความดนั อาการอกัเสบ นิว่ใน 
ไต ปวดหลัง โดยในประเทศอินโดนีเซีย 
ยังมีรายงานถึงการต้มใบขลู ่ เพื่อช่วย
ให้ เจริญอาหารและช่วยในการย่อย
อาหาร เปน็ยาตา้นจลุชพี ยาแกท้อ้งเสยี 
และการเบาเทาอาการไอ ช่วยให้ผิวนุ่ม 
เปน็ตน้ จากทีก่ลา่วมานี ้จงึทำใหช้าใบขลู ่
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของชุมชน โดย
ทางชมุชนไดใ้ชก้รรมวธิผีลติแบบโบราณ 
ผนวกกับกรรมวิธีแบบวิทยาศาสตร์ 
จึงได้ชาใบขลู่ที่ดีมีคุณภาพ มีกลิ่นของ
ตน้ตำรบัแบบชาวแหลมมะขาม หลงัจาก 
นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน ์ 
รักษ์ถิ่น เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน จึง
ช่วยชาวบ้าน ทางด้านการตลาดและ
บรรจุภัณฑ์ ทำให้ เข้าถึงคนไทยทุกช่วง
อายุมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้ชาใบขลู ่วิถี
แห่งภูมิปัญญาบ้านแหลมมะขาม ให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้นต่อไป 

บ้านแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การสำรวจพื้นที่ปลูกใบขลู่ 

การแนะนำถึงบรรจุภัณฑ์ใหม่ 

รูปหมู่แห่งความทรงจำ 

ประชุมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนา 

“ชาวบ้าน ต้องขอขอบคุณ
น้องๆ ทุกคนที่มาร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน พัฒนา  
ขลู่หอมของบ้านเรา ให้เป็นที่
รู้จักกันมากขึ้น” 



วิสาหกิจชุมชน บ้านสวนไร่ป๋า 

ท่าใหม่ 

อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุ ี

วิสาหกิจชุมชน บ้านสวนไร่
ป๋า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
จันทบุร ี ถือเป็นเมืองผลไม้แห่ง
ภาคตะวันออก เรียกว่ามีผลไม้
อร่อยๆ หลายชนิด ทุเรียน มังคุด 
เงาะ สละ ระกำ ลองกอง ลำไย 
กระท้อน ผลไม้เมืองจันท์จะออกใน
ช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือน

พฤษภาคม มักจะเป็นช่วงที่ผลไม้
ออกมากที่สุด จึงเป็นเหตุผลที่การ
ถนอมอาหารเพื่อให้ มีผลไม่เน่าเสีย
และมผีลไมไ้วก้นิตลอดป ี โดยเฉพาะ 
ผลไม้แปรรูป ซึ่งเป็นที่นิยมทำกนัใน
ชุมชนด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น 
กวน อบแห้ง ทำเป็นแยม เป็นต้น 

จันทบุรี 

ผลไม้เมืองจันท์จะออกช่วงเดือน
เมษายน ทำให้ผลไม้ออกมากที่สุด 
อกีวธิทีีจ่ะถนอมอาหาร คนในชมุชน 
จึงต้องนำผลผลิตมาแปรรูปด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ข้อมูลจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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วิสาหกิจชุมชน บ้านสวนไร่ป๋า 

วิสาหกิจชุมชน บ้านสวนไร่ป๋า เป็นอีกชุมชน
หนึ่ง ที่ทำการแปรรูปผลไม้หลากหลายอย่าง เช่น 
สละลอยแก้ว มังคุดกวน แครกเกอร์ทุเรียน เป็นต้น 
และมีการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนและประชาชน
ตามหลักสูตรการทำขนมระยะสั้นอีกด้วย วิสาหกิจ
ชุมชน บ้านสวนไร่ป๋า ธุรกิจด้านการขายผลไม้
แปรรูป เป็นไปได้ด้วยดีและมีรายได้เข้ากลุ่มตลอด
เวลา โดยมีการขายหลากหลายช่องทาง มีการ
พัฒนาสินค้าโดยไม่หยุดนิ่ง หลังจากนักศึกษา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าร่วมหา
แนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นช่องทางการ
ขายและการตลาด หลักการทำบัญชีแบบถูกวิธ ีการ
ลดต้นทุนของสินค้า โดยคงเหลือเฉพาะความจำเป็น
โดยอิงถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ์คงเดิม 
ทำให้ผลิตภัณฑ์มีกำไรมากขึ้น และลดต้นทุนให้น้อย
ลง โดยคุณภาพและความอร่อยของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ คงเดิม คงจะไม่แปลกหากวินาทีนี้ วิสาหกิจ
ชุมชน บ้านสวนไร่ป๋า จะเป็นชุมชนชั้นนำในการ
แปรรูปผลไม้ของดี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดที่ผลไม้
เปรียบเสมือนอัญมณ ีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย 

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

รูปหมู่แห่งความทรงจำ 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนไร่ป๋า 
อำเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี

“สำหรับชุมชนผลไม้ที่ขึ้น
ชื่อของจันทบุร ี ได้รับการ
สนับสนุนจากน้องๆ ทาง
ด้านการตลาดและความคิด 
จากเดิมที่ เรามีสิ่งที่ดีอยู่
แลว้ เรากไ็ดม้ทีางเลอืกใหม่
ขึ้นมา เช่นการลดต้นทุน
โดยรกัษาสิง่ทีด่ไีว ้ขอบคณุ 
นอ้งๆ มากคะ่” 





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน 

บ้านกลาง 

ตัง้อยู ่60/1 ม.2 ถนน ต.บา้นกลาง อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ี

วิ ส า หกิ จ ชุ ม ชนฟ า ร์ ม เ ห็ ด  
กลางบ้าน ตั้งอยู่ 60/1 หมู่ที่ 2 
ตำบลบา้นกลาง อำเภอเมอืงปทมุธาน ี
จังหวัดปทุมธานี ผลิตภัณฑ์ประกอบ
ด้วย เห็ดนางฟ้าสด, เห็ดหลินจือสด, 
เหด็หลนิจอือบแหง้, แหนมเหด็นางฟา้, 
นำ้พรกิเหด็นางฟา้, นำ้เหด็หลนิจอืสกดั 

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ด กลาง

บ้าน เศรษฐกิจระดับชุมชน คือ
รากฐาน ฟาร์มเห็ดกลางบ้าน เป็น
วิสาหกิจชุมชนที่ทำการเพาะ เห็ด
จำหน่าย และได้เริ่มทำการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อสร้างโอกาส
ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดปทุมธานี 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปทุมธานี

ฟาร์มเห็ดกลางบ้าน เป็น
วิสาหกิจชุมชนที่ ทำการ  
เพาะเห็ดจำหน่าย และได้เริ่ม
ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากเห็ด เพื่อสร้างโอกาสให้
กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
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วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน 

มหาวิทยาลัย คณะทำงานและธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่พูดคุย
เพื่อร่วมหาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น โดยการเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ สร้าง
ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และการบันทึกค่าใช้จ่ายให้เป็นระบบ
ระเบียบ 

ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าสด เห็ดหลินจือสด 
เห็ดหลินจืออบแห้ง แหนมเห็ดนางฟ้า น้ำพริกเห็ดนางฟ้า และน้ำเห็ด
หลินจือสกัด 

ตัวแทนวิสาหกิจ ชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน
ติดต่อ 086-613-5920

“ขอบคุณในการมอบโอกาสที่ดีให ้ กับคณะ
ชุมชนของเรา โดยสมาชิกมีโอกาสในการ
จำหนา่ยสนิคา้เพิม่มากขึน้” 

คอนโดเห็ด 

สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแบ่งปันของดีดี วิถีชุมชน 

หนองหญ้าปล้อง

วิสาหกิจชุมชนแบ่งปันของดีดี วิถีชุมชน 73 
ม.6 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง 
จ.เพชรบรุ ี“กลุม่แบง่ปนัของดดีวีถิชีมุชน” ทำไมตอ้ง 
เป็น “แบ่งปันของดีดี วิถีชุมชน” เพราะความหมาย 
ของคำว่าแบ่งปัน คือความตั้งใจแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่
เรามีอยู่ให้กับลูกค้า (คุณอารีย์ จันทร์โอ ประธาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแบ่งปันของดีดี วิถีชุมชน)  
เฉกเช่น แหนมปลายี่สกไร้ก้างที่เป็นของดีในชุมชน 
แหนมปลายี่สกเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยการ 
คดิคน้ของสมาชกิในชมุชน โดยการเลอืกผลติภณัฑ์
ทีต่นเองมคีวามชำนาญ เชน่ การนำปลายีส่กซึง่มรีาคา 
ไมแ่พงมาแปรรปู สรา้งมลูคา่เพิม่ เปน็แหนมปลายีส่ก 
ภายใต้ฉลากที่เด่นชัด สดใหม่สะอาดและอร่อย 

แหนมปลายี่สกไร้ก้ างที่ เป็น
ของดีในชุมชน การนำปลายี่สก
ซึ่งมีราคาไม่แพงแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิ่ม เป็นแหนมปลายี่สก 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพชรบุรี 

73 ม.6 ต.หนองหญา้ปลอ้ง อ.หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบรุ ี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแบ่งปันของดีดี วิถีชุมชน 

นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและชุมชน ร่วม
วางแผนการพัฒนาโดยมีกรอบที่ชัดเจน การพัฒนบรรจุภัณฑ์
ตราสินค้าต่างๆ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ในสื่ออินเตอร์เนต 
สามารถทำระบบออนไลน ์ พร้อมช่วยโปรโมท การบริการผ่านแอพ
พลิเคชั่น นำสินค้ามาทดลองขายเอง เพื่อทดสอบตลาด และสอนทำ
ระบบบัญชี การใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย  

สุดท้าย ความอร่อยของแหนมปลายี่สก จะสร้างความสุขและ
รายให้คนในชุมชนแน่นอน 

ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแบ่งปันของดีด ี
วิถีชุมชน

ติดต่อคุณอารีย์ จันทร์โอ โทร. 089-7466110

“ความสำเร็จของขุมชนใน
ครั้งนี ้ ต้องขอขอบคุณ ที่
เขา้มาชว่ยชมุชนของเรา” 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การทดลองสำรวจตลาด 

การสอนทำบัญชีรับ-จ่าย 



กลุ่มสมุนไพรสร้างเสริมเพื่อสุขภาพ 

โคกลำพาน

ตัง้อยูท่ี ่56 หมู ่3 ต.โคกลำพาน อ.เมอืง จ.ลพบรุี 

ผลติภณัฑข์องชมุชน มสีมนุไพร 
เป็นตัวเด่นในการสร้างเสริม  
สขุภาพ และยงัสรา้งเสรมิรายได ้
ให้ชุมชน 

กลุ่มสมุนไพรสร้างเสริมเพื่อสุขภาพ ตั้งอยู่ที่ 56 หมู่ 3 
ต.โคกลำพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี มีจำนวนสมาชิกกลุ่ม 19 คน 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนโคกลำพาน เป็นการรวมตัวของคนรัก
สมุนไพร โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่น สบู่มะขาม ลูกประคบ
สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์หลัก โดยลูกประคบสมุนไพรโคกลำพาน 
มีสรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย และการอักเสบของ
กล้ามเนื้อ อาการติดขัดของข้อกระดูก หลักวิธีใช้ ให้นำลูก
ประคบไปนึ่ง ประมาณ 10-15 นาที จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน มีสมุนไพรเป็นตัวเด่นในการสร้างเสริมสุขภาพ และทั้งนี้
ยังสร้างเสริมรายได้ให้ชุมชน 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลพบุรี 
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กลุ่มสมุนไพรสร้างเสริมเพื่อสุขภาพ 

น้องนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
เข้ามาช่วยพัฒนาร่วมกับชุมชน เน้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ ให้
มีความน่าสนใจมากขึ้น เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
ผ่านระบบออนไลน ์ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้ง
ยังช่วยสอนการทำบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่ง
เสริมการใช้ภูมิปัญญาจากชุมชน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ภูมิ
ปัญญาที่ผู้คนในชุมชนสร้างขึ้นมาเอง และยังคงรักษา
คุณภาพและสรรพคุณคงเดิม 

“หากใครปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดแขนปวดขา ก็  
อย่าลืมคิดถึง ลูกประคบสมุนไพรโคกลำพานนะจ๊ะ” 

ตัวแทนกลุ่มสมุนไพรสร้างเสริมเพื่อสุขภาพ
ต.โคกลำพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี

“ทำกัน เองมันก็ ไป ได้ช้ า 
หลงัจากนอ้งๆ มาชว่ย เรา
กด็ใีจมาก เชน่ บรรจภุณัฑ์
ทีน่อ้งๆ ชว่ย ขอบคณุมาก
ครบั” 

ออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เตรียมส่งขาย 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การทดลองขายภายในชุมชน 

ภาพรวมแห่งความสุขของชุมชน 



กลุม่แปรรปูอาหารจาก (ปลาดกุ 
แดดเดียว) ตั้งอยู่หมู่ 6,7,13 
ตำบลบึงคำพลอย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี กลุ่มจัดตั้งโดย
กรมประมง เนื่องจากในตำบลมี
การเลี้ยงปลาดุกจำนวนมาก ทำให้
ราคาตามท้องตลาดตกต่ำ ด้วย
ปรมิาณทีล่น้ตลาด ชาวบา้นในชมุชน 

จึงรวมตัวจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อ
แปรรูป วัตถุดิบชั้นดีของชุมชนที่
ขายไม่ได้ราคา ให้ได้ราคาขึ้น โดย
เลอืกแปรรปู เป็นปลาดุกแดดเดียว
มีการขายในรูปแบบสดและแบบ
สำเร็จรูป(ทอดมาแล้ว) ซึ่งสามารถ
เก็บได้นานกว่า 

กลุ่มแปรรูปอาหาร (ปลาดุกแดดเดียว ตราแม่เนื้อนวล) 

บึงคำพลอย

หมู ่6,7,13 ต.บงึคำพลอย อ.ลำลกูกา จ.ปทมุธาน ี

การแปรรูปวัตถุดิบชั้นดีของ
ชุมชนที่ขายไม่ได้ราคา ให้ได้ราคา
ปลาสูงขึ้น โดยเลือกแปรรูปเป็น
ปลาดุกแดดเดียว 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปทุมธานี
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กลุ่มแปรรูปอาหาร (ปลาดุกแดดเดียว ตราแม่เนื้อนวล) 

หลังนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่
สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยการช่วย
ออกแบบโลโก้ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีเรื่องราวและความน่า
สนใจ ขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ได้สะดวกและ
รวดเร็ว  

หากคิดถึงปลาดุกแดดเดียว ต้องปลาดุกแดดเดียว ตรา
แม่เนื้อนวล “ปลาดุกปลอดสี ของดีเมืองปทุม” 

ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารจาก (ปลาดุกแดดเดียว)
 ติดต่อคุณสวิง แก้วพวง โทร. 089-8186185

การสอบถามถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

เรียนรู้วิธีการทำบัญชีรับ-จ่ายของคนในชุมชน 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การขายบนสื่อออนไลน์ 

ทดลองแช่แข็งปลาดุกเพื่อหาระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง 

บันทึกความทรงจำ 

“ขอบคุณนักศึกษามา
ชว่ยพวกเรา ช่วยเพิ่ม
ยอดขาย และลดตน้ทนุ 
รายจา่ย สำหรบัตอนนี ้
ก็มีคนถามมามากขึ้น” 



กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ 

พระสมุทรเจดีย์

ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตน้ำยา
ล้างจานที่ปลอดสารพิษและ
ถนอมมือคนใช ้ ทางชุมชนจึง
เลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

ชมรมผู้สูงอายุบ้านคลอง
สามแพรก จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2559 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 
200 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย 
และมีอัตราการว่างงานสูง โดย
คณุยวุด ีพบิลูยศ์ลิป ์เปน็ผูจ้ดัตัง้ 
ชมรม และเป็นผู้นำหลักในการทำ
ผลิตภัณฑ์ 

สินค้าของชุมชน คือน้ำยา  
ล้างจานจากน้ำหมักปลอดสาร
พิษ ด้วยความตั้งใจที่จะผลิต
น้ำยาล้างจานที่ปลอดสารพิษและ
ถนอมมือคนใช้ ทางชุมชนจึง
เลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น 
น้ำมะกรูด น้ำมะขาม น้ำว่านหาง
จระเข้ เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ
คนในชุมชน และช่วยให้ชุมชนมี

รายไดอ้ยา่งยัง่ยนืดว้ยเจตนารมณ ์
ที่ดีที่จะหวังให้ผู้ ใช้ ไม่มีสารพิษ  
ปนเปือ้นในการทำกจิวตัรประจำวนั 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมุทรปราการ 

59 บา้นภมูใิจนเิวศน ์ม.5 ซ.วดัใหญ ่ถ.สขุสวสัดิ ์ 
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 
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กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านภูมิใจนิเวศน ์

บ้านภูมิใจนิเวศน ์
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

ผลิตภัณฑ์ แม่มาณี คือชื่อของแบรนด์ที่ใช้บอกความเป็นตัวตน  
ของสินค้าจากชุมชนโดยมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างน้องๆ นักศึกษาจาก
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและชุมชน เกิดเป็นนำยาล้างจาน  
ออแกนิค ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ห่วงใยผู้ใช้อย่างแท้จริง 

 

การหาแนวทางการทำงานร่วมกัน 

ศึกษาการทำบัญชีรับจ่าย 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

“ขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน 
วันนี้ชุมชนของเรามีความสุข 
ความสำเร็จในเวลาที่รวดเร็ว” 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การแนะนำปรับสูตรน้ำยาล้างจาน รอยยิ้มแห่งความทรงจำ 



วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม ้ตำบลศาลายา 

ศาลายา

ตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่97 หมูท่ี ่1 ต.ศาลายา จ.นครปฐม 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม ้
ต.ศาลายา จังหวัดนครปฐม หากพูด
ถึงเมี่ยงคำ หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคย
กับเมี่ยงคำที่ทานกับใบชะพลู ที่มีกลิ่น
หน่อยๆ เหตุผลนี้ทำให้บางคนอาจจะ
ไม่ชอบทานเมี่ยง เพราะไม่ชอบกลิ่น
ของใบชะพล ู แต่วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลไม้ตำบลศาลายา อาจจะทำ
ให้หลายๆ คนอยากทานเมี่ยงขึ้นมา
ทันทีที่ เห็น เพราะเมี่ยงคำของที่นี ่
ทานด้วย “กลีบบัว” หากคุณอ่านมา

ถึงตรงนี ้ ขอย้ำว่าคุณอ่านไม่ผิด 
หลายๆ สว่นของบวัสามารถใชใ้นการ 
ประกอบอาหาร เชน่ เมด็บวั เกสรบวั 
ดีบัว รากบัว และกลับบัวก็เช่นกัน 
กลีบบัว มีสรรพคุณ บำรุงร่างกาย 
ห้ามเลือด อีกทั้งยังมี ไฟเบอร์สูง 
กลีบบัวจึงเป็นทางเลือกทีดีอีกทาง
เลือกหนึ่งในการใช้ทานกับเมี่ยงคำ 
เพือ่ชว่ยสง่เสรมิการพฒันาผลติภณัฑ ์
ของชุมชน เมี่ยงคำบัวหลวง ให้มี
ความน่าสนใจ 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้
ตำบลศาลายา อาจจะทำให้
หลายๆ คนอยากทานเมี่ยงคำ
ขึ้นมาทันทีที่เห็น เพราะเมี่ยงคำ
ของที่นี่ ทานด้วย “กลีบบัว” 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นครปฐม
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ ตำบลศาลายา 

ทางน้องๆนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
และชุมชนร่วมลงพื้นที่ เพื่อหาช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
เพื่อช่วยให้เมี่ยงคำบัวหลวงเป็นที่น่าสนใจ น่ารับประทาน มี
รายได้ ยอดขายเพิ่มมากขึ้น โดยการหาช่องทางการตลาด และ
การเลือกสรรบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงาม เพื่อให้สื่อ
ถึงการเป็นเมี่ยงคำบัวหลวงมากขึ้นนั้นเอง 

ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม ้
ตำบลศาลายา 

ติดต่อคุณจงด ีเศรษฐอำนวย โทร. 089-0571432 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

กลีบบัวอบแห้ง 
ก็มีขายนะจ๊ะ 

สอนการทำบัญชีรับจ่าย 

สำรวจความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ 

เราคือทีมเมี่ยงคำบัวหลวง 

“ป้าขอขอบคุณธนาคาร
ออมสนิ สง่นอ้งๆ นกัศกึษา 
ที่ ส นั บ ส นุ น อ อ ก แ บ บ 
บรรจุภัณฑ์ให้ได้สวยงาม
ขนาดนี ้ ไม่คิดว่าจะได้เห็น
คะ” 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปอุทัยวรรณ 

บางรักพัฒนา 

133/39 หมูท่ี ่10 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
สมนุไพรแปรรปูอทุยัวรรณ หมู่ที่ 10 
ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี
เป็นชุมชนที่ผลิตสินค้าที่ เกี่ยวกับ  
สมุนไพร วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่มี
การปลกูภายในชมุชน เริม่ตน้จากการ 
ผลติสบู ่นำ้ยาลา้งจาน และผลติภณัฑ ์
อื่นๆ โดยวิสาหกิจได้ตระหนักถึง  
ริมฝีปากของเราที่ผ่านสารเคมีมา  
ไม่น้อย และทางชุมชนก็มีสมุนไพรที่
สามารถทำเปน็ลปิสตกิได ้จนทำใหเ้กดิ 

ผลติภณัฑล์ปิ “อทุยัวรรณ(UTHAIWAN)” 
ขึ้นมาโดยใช้ส่วนผสมสมุนไพรทำให้
ชุ่มชื่น เป็นน้ำมันสกัดจากธรรมชาต ิ
อ่อนโยนต่อริมฝีปาก 

การใช้สมุนไพรที่มีการปลูกอยู่
ในชมุชน เริม่ตน้จาการผลติสบู ่
น้ำยาล้างจาน และผลิตภัณฑ์
อืน่ๆ  

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นนทบุรี 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปอุทัยวรรณ 

น้องนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเข้าร่วมพัฒนากับ
ชาวบ้านในชุมชน โดยเห็นความสำคัญของบรรจุภัณฑ ์ ช่องทางการตลาด 
และที่สำคัญเครื่องหมายการค้า และได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน โดยการ
ขายในตลาดออนไลน์ เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มได้มีการขายโดยตรงมาโดย
ตลอด ทำให้ไม่สามารถขยายสู่กลุ่มคนภายนอกได้เท่าที่ควร สุดท้ายหาก
คุณตระหนักถึงสารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะลิปสติก  
ซึ่งเป็นของประจำตัวสาวๆ “ลิปอุทัยวรรณ” อาจเป็นทางเลือกทีดีทาง
เลือกหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจให้ริมฝีปากของคุณ 

ขั้นตอนการผลิตสินค้า

การสำรวจตลาด การทดลองการผลิตสินค้า

ทุกคนกด Like

ประธานวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปอุทัยวรรณ 

ติดต่อคุณอุทัยวรรณ มีสุข โทร. 083-8140271 

“ขอขอบคุณ ทีมงานธนาคารออมสิน คณะ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ช่วยให้สินค้ามี
ความน่าสนใจมากขึ้น มีความสวยงาม และที่
สำคัญ เรื่องการขายออนไลน์ การซื้อขาย
โดยไม่ต้องใช้เงินสด เป็นประโยชน์มากๆ ” 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 





มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



วิสาหกิจแปลงเกษตรสาธิต หมู่ 3 บ้านบางน้ำผึ้ง 
ตัง้อยู ่เลขที ่23/1 หมู ่3 ต.บางนำ้ผึง้ อ. พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

บางน้ำผึ้ง 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมุทรปราการ 

 

วสิาหกจิแปลงเกษตรสาธติ หมู ่ 3 บา้นบางนำ้ผึง้ 
ตัง้อยู ่ เลขที ่ 23/1 หมู ่ 3 ต.บางนำ้ผึง้ อ.พระประแดง 
จ.สมทุรปราการ ดว้ยมพีืน้ทีต่ดิรมิแมน่ำ้เจา้พระยา ทำใหม้ี
พชืชนดิหนึง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิคอื ตน้จาก ทีข่ึน้
อยูม่ากมายและทัว่ไปบรเิวณบางนำ้ผึง้ ปจัจบุนันี ้ลกูจาก
ที่มีสรรพคุณทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
เนือ่งจากลกูจากมไีขมนัตำ่ มใียอาหารสงูและมแีคลเซยีม 
ซึง่สามารถใชเ้ปน็อาหารควบคมุนำ้หนกัไดเ้ปน็อยา่งด ี และ
มีการนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ลูกจาก
คอ่นขา้งนอ้ยสำหรบัการจำหนา่ยเปน็ผลติภณัฑท์อ้งถิน่
อยา่งจรงิจงั 

ลู กจ ากที่ มี ส ร รพคุณท า ง
โภชนาการและมีปร ะ โยชน์  
ต่อสุขภาพ เนื่องจากลูกจากมี
ไขมันต่ำ มีใยอาหารสูงและมี
แคลเซียม 
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วิสาหกิจแปลงเกษตรสาธิต หมู ่3 บ้านบางน้ำผึ้ง 

ทางกลุ่มชุมชนจึงต้องการส่งเสริมยกระดับและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลูกจากเพื่อ ให้ เป็นที่ยอมรับของชาวชุมชน
บางน้ำผึ้งและผู้ที่ได้มาเที่ยวชมชุมชนบางน้ำผึ้ง โครงการได้นำ
ลูกจากมาแปรรูปเป็นอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มต่างๆ 
อาทิเช่น ลูกจากลอยแก้ว สาคูลูกจาก และเครื่องดื่มน้ำ  
ลูกจาก หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มี
ความคิดเห็นร่วมกันถึงประเด็นการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์

ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชน รวมทั้งการปรับปรุง
พื้นที่ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ ์และเป็นการส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการซื้อและซื้อซ้ำ 
หรือซื้อ “ผลิตภัณฑ์ลูกจาก” เพื่อเป็นของฝาก จากชุมชน
บางน้ำผึ้ง 

วิสาหกิจแปลงเกษตรสาธิต หมู่ 3 บ้านบางน้ำผึ้ง 
ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

โทร. 089-8072501, 089-1142748 

“ผมมีความดีใจ และประทับใจที่ทางอาจารย ์ และน้องๆ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมาลงพื้นที่ของ
ชุมชนและให้โอกาสกับชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาและ
สินค้าของชุมชน โดยหยิบเอาสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาใช้และ
จำหน่ายให้มีมูลค่ามากขึ้นกว่าในอดีต” 

วางแผนการทำงานร่วมกัน 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

การทำงานของนักศึกษา การทำงานของทีมนักศึกษา 

การออกแบบโลโก้ใหม ่
และหลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การนำสินค้าไปจำหน่าย 



วิสาหกิจชุมชนปาริชาต 
ตัง้อยูท่ี ่451/155 สวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 

แสนแสบ 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

วสิาหกจิชมุชนปารชิาต ตัง้อยูท่ี ่
451/155 สวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ 
เขตมนีบรุ ีกทม. “สบืเนือ่งจากบรรพบรุษุ 
ทางคณุทวดคณุตาเปน็หมอยาพืน้เมอืง 
รักษากระดูกหักกระดูกซ้นและได้ผลิต
น้ำมันนวดน้ำมันทาคลายเส้นเพื่อใช้ใน
การรกัษา ซึง่ไดส้บืทอดกนัมากจากรุน่
สูรุ่น่” ประกอบกบัทางประธานกลุม่ได้
เขา้อบรมเกีย่วกบัสมนุไพรแปรรปูและมี
แนวคดิรเิริม่ทีจ่ะแปรรปูสมนุไพรในแบบ

ต่างๆ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต
สมนุไพรจะเปน็สิง่ทีค่นในยคุนีต้อ้งการ 
เพราะต้องการหลีกเลี่ยงจากสารเคมี
ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ผลิตสินค้า  
สมนุไพรแปรรปูทัง้นำ้มนันวดสตูรคณุตา 
ยาหม่องสมุนไพร และเครื่องสำอาง
สมนุไพรขึน้มาทดลองใชเ้องกอ่น แลว้
ก็แบ่งให้คนอื่นได้ลองใช้ดูบ้างเมื่อใช้
ดแีลว้กบ็อกตอ่กนัและลองขายตามสัง่
และกส็ง่ตามทีต่า่งๆ 

การแปรรูปสมุนไพรต้องเล็ง
เห็นว่าสิ่งที่คนในยุคนี้ต้องการ 
คือการหลีกเลี่ยงจากสารเคมี 
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วิสาหกิจชุมชนปาริชาต 

หลังจากขายได้มาได้ระยะหนึ่งจึงได้
รวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนปาริชาตจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ 2548 
เพื่อที่จะช่วยกันทำงาน ซึ่งปัจจุบันได ้ 
เขา้รว่มโครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่ 
ร่วมกับน้องๆ นักศึกษา ต่อยอดและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น
จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหลาย
หน่วยงาน 

วิสาหกิจชุมชนปาริชาต 
451/155 สุวินทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ีกรุงเทพฯ 

โทร. 087-6901607 

“กลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ แต่ได้มีโอกาส เรียนรู้ พัฒนา 
มีทิศทางในการบริหารจัดการ ในการวางแผนต้นทุน การ
จัดทำบัญชี มากขึ้น พร้อมทั้งยังได้อาจารย์และนักศึกษา
มาช่วยปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า รวมถึงการทำตลาด
ออนไลน์ ออฟไลน”์ 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

การออกแบบโลโก้ใหม่ 
และหลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนการผลิต 



ด้วยลายปักโดดเด่น สวยงาม 
ทันสมัย เกิดจากการรังสรรค ์
พัฒนาของกลุ่มแม่บ้านปักผ้า  
สุนิสาแห่งคลองประวศ 

กลุ่มแม่บ้านปักผ้าสุนิสา 
ตัง้อยูท่ี ่335 ซ.ออ่นนชุ 59 ถ.ออ่นนชุ แขวง/เขต ประเวศ กรงุเทพฯ 

ประเวศ
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

กลุ่มแม่บ้านปักผ้าสุนิสา ตั้งอยู่
ที่ 335 ซอยอ่อนนุช 59 ถ.อ่อนนุช 
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ เป็น 
การรวมกลุ่มของแม่บ้านริมคลอง
เขตประ เวศ ที่ต้องการสืบทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยสานต่องาน

ด้านศิลปหัตถกรรมจากคนรุ่นก่อน
มาสู่คนรุ่นหลัง โดยการรวมตัวกัน
ฝึกฝนการปักผ้าด้วยมุก เลื่อม และ
ด้ายสีสันต่างๆ แล้วนำไปตัดเย็บเป็น
ผา้พนัคอ เสือ้ผา้ไหม กระเปา๋ ผา้ฮญิาบ 
ปลอกหมอน ฯลฯ 
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กลุ่มแม่บ้านปักผ้าสุนิสา 

ซึ่งด้วยความประณีตบรรจงของกลุ่มแม่บ้านนี ้ ทำให้
ผลงานของกลุ่มได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ประจำปี 
2553 ระดับ 4 ดาว หลังจากชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นจึงได้มีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้น 
โดยการนำวัสดุเหลือใช ้เช่น ผ้าลูกไม้ มุก ลูกปัด โดยการนำ
งานปักลวดลายต่างๆ ที่ออกแบบร่วมกันกับทีมนักศึกษา 
เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ดูสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย และยังได้
เพิ่มมูลค่าตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและดึงดูดมีเอกลักษณ์โดดเด่น พร้อม
ขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน ์ รวมถึง
การจัดอบรมการใช้งานให้กับชุมชนอีกด้วย 

การหาแนวทางการทำงานร่วมกัน 
ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

การแนะนำการทำบัญช ี

“มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากค่ะ 
และดีใจที่นักศึกษาและท่านอาจารย์
เลือกให้โอกาสและช่วยพัฒนางาน
อาชีพให้ทางบ้านปักผ้าสุนิสา” 

การออกแบบโลโก้ใหม่ และหลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

กลุ่มแม่บ้านปักผ้าสุนิสา 
ซ.อ่อนนุช 59 ถ.อ่อนนุช แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 

ติดต่อคุณสุนีย์ อับดุลเลาะห์ โทร. 089-4904614 



ดินบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
มีความมีแร่ธาตุ เป็นประโยชน์
ปราศจากธาตุโลหะหนักที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสมใน
การนำมาทำไขเ่คม็ 

กลุ่มอาชีพไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม 
ตัง้อยูท่ี ่4/30 หมูบ่า้นบวัขาว ซ.26 ถ.รามคำแหง 174 มนีบรุ ีกรงุเทพฯ 

มีนบุร ี
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

กลุ่มอาชีพไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม ตั้งอยู่ที่ 4/30 
หมูบ่า้นบวัขาว ซ.26 ถ.รามคำแหง 174 มนีบรุ ีกรงุเทพฯ 
เป็นกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นดำเนินการในครอบครัว  
จดทะเบียนในรูป หจก.อรเวียร์ไรซ์ 2015 และมีการจ้าง
งานในพื้นที่คู้ซ้าย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เริ่ม
มาจากการที่เห็นว่าโคลนบริเวณชายทะเลมีแร่ธาตุหลาย
ชนิด จึงสำรวจที่ดินบริเวณชายทะเลจำนวน 22 แห่ง 
ซึ่งพบว่าดินบริ เวณชายทะเลบางขุนเทียนมีความม ี 
แร่ธาตุ เป็นประโยชน์ปราศจากธาตุ โลหะหนักที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสมในการนำมาทำไข่เค็ม 
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“ไข่ เค็มดินทะเลนิมาเรียม รู้สึกดีใจและเป็น
เกียรติมาก ๆ นักศึกษาได้เข้ามาดูแลทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะปรับภาพลักษณ์สินค้า ผลิตสื่อ พาไป
ออกบูธตามที่ต่างๆ ทำให้ ไข่เค็มนิมาเรียมมี
ยอดขายที่สูงมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน” 

กลุ่มอาชีพไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม 

จึงได้ทดลอง ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ 3 เดือน จึงประสบความสำเร็จ 
และตั้งชื่อว่า “ไข่เค็มดินทะเล” หลักจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ชมุชนไดร้บัการสนบัสนนุการหาชอ่งทางการตลาด จากพฒันาชมุชน เขตหนองจอก 
เพื่อผลักดันสินค้าให้ได้รับ Bangkok Brand และอนาคตต้องการการขอการ
รบัรองจาก อย. เพือ่ผลกัดนั เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว 

แบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ก่อนพัฒนา 

กลุ่มอาชีพไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม 
หมู่บ้านบัวขาว ซ.26 ถ.รามคำแหง 174 มีนบุร ีกรุงเทพฯ 

โทร. 081-8406150 

การออกแบบโลโก้ใหม่ และหลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์



กลุ่มอาชีพบัวนิมิต 
ตัง้อยูท่ี ่99/68 หมู1่0 แขวงลำผกัช ีเขตหนองจอก กรงุเทพฯ 

ลำผักชี 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

กลุ่มอาชีพบัวนิมิต ตั้งอยู่ที ่
99/68 หมู่10 แขวงลำผักชี เขต
หนองจอก กรุงเทพฯ คุณปุญยวีร์ 
(บวั)ปณุอกัษรสกลุ ผูท้ีไ่มไ่ดม้พีืน้ฐาน 
ศิลปะมาก่อนได้ริ เริ่มสร้างสรรค์
ดอกบัวประดิษฐ์แนวพุทธศิลป ์ ได้
รับแรงบันดาลใจมาจากการศึกษา
วิปัสสนากรรมฐาน จากสำนักหลวง
พ่อจรัญ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุร ี
เกิดหัตถกรรมดิ้นทอง หัตถบงกช 

ภายใต้ชื่อตราสินค้า “บัวนิมิต” ซึ่ง
เป็นงานหัตถกรรมดิ้นทอง-ดิ้นเงินที่
ใช้เทคนิคการถักด้วยโครเชท์ แรก
เริ่มทำเป็นอาชีพเสริม ต่อมามีคน
สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จึงร่วมกลุ่มกัน
พัฒนาทำเป็นอาชีพหลัก แนวงาน
สร้างสรรค์ด้านพุทธศิลป ์ พร้อม
แฝงคติธรรมลงไป เพื่อเตือนใจแก ่ 
ผู้พบเห็น มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตวั โดดเดน่ ไมม่คีูแ่ขง่ขนัในตลาด 

“บัวนิมิต” แนวงานสร้างสรรค์
ด้านพุทธศิลป์ พร้อมแฝงคติ
ธรรมลงไป ทำให้มีรูปแบบเป็น
อัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่มีคู่แข่ง 
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กลุ่มอาชีพบัวนิมิต 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หัตถบงกช ได้รับการรับรองเป็นสินค้า OTOP 
ระดับ 5 ดาว หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มอาชีพ
บัวนิมิตได้ร่วมกับนักศึกษา สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆ 
เช่น โลโก ้ กล่องบรรจุภัณฑ์ อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพิ่มความแตกต่าง 
ความพเิศษใหแ้กบ่รรจภุณัฑ ์และจดัทำคลปิ VDO เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการขาย 
ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพบัวนิมิต มีความสวยงามและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพบัวนิมิต 
ตั้งอยู่ที่ 99/68 หมู1่0 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
ติดต่อคุณ คุณปุญยวีร์ ปุญอักษรสกุล โทร. 096-9924051 

“ประทับใจการทำงานของทมี
งานอย่างมาก เพราะทุกคน 
ทุ่มเทเอาใจใส่อย่างเต็มที่ 
ทำให้มียอดขายสูงขึ้น และ
พบแนวทางการทำตลาดที่
เติบโตไปจากเดิม ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมโครงการนี้
จะนำไปต่อยอดทำให้แบรนด์
บัวนิมิตเข็มแข็งต่อไป” 

 





มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



บ่อนไก่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ าน
ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชุมชน
พัฒนาบ่อนไก่นี้ตั้งอยู่ ในใจกลาง
เ มื อ ง เ ขตปทุ มวั นบนพื้ น ที่ ข อ ง
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์ สมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชนจึงได้มีโอกาสเรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อเห็นว่า

ปัจจุบันคนใส่ ใจสุขภาพและนิยม
สินค้าจากธรรมชาติจึงจัดทำสบู่ 
แชมพู และครีมนวดจากสมุนไพรขาย 
แม้จะมีคุณภาพและราคาดีแต่เพราะ
ขาดการพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
และการตลาดจึงทำให้สินค้าไม่เป็น  
ที่ รู้ จักนัก ออมสินและนักศึกษา
ธรรมศาสตร์จึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหา
ในจุดนี้ 

 

ปัจจุบันคนใส่ ใจสุขภาพและ
นิยมสินค้าจากธรรมชาต ิ จึง
จัดทำสบู ่ แชมพ ู และครีมนวด
จากสมุนไพรขาย 

ออกบูธท่ามหาราช นักศึกษาช่วยชุมชนออกบูธ 

สบู่และแชมพ ูHerbané 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นชมุชนพฒันาบอ่นไก ่
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กรุงเทพมหานคร
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ติดต่อป้าแอ๋ว โทร. 083-9992038

สบู ่แชมพู และครีมนวด มักจะเป็น
สินค้าชุมชนที่นิยมผลิตกันให้เห็นกันทั่วไป
ทำให้ลูกค้ า ไม่รู้ ว่ าแต่ละยี่ห้อต่ างกัน
อย่างไร สิ่งแรกที่นักศึกษาและชุมชนร่วม
กันทำคือออกแบบตัวสินค้ า และชื่ อ  
แบรนดใ์หม ่ เปลีย่นขวดเปน็รปูทรงสีเ่หลีย่ม 
กะทัดรัดพร้อมชื่อแบรนด ์ “Herbané” 
(เฮอร์บาเน่) ที่ทำให้ดูอินเตอร์ขึ้นมาอีก
เท่าตัว ฉลากก็เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้
สวยงามขึ้น ติดสรรพคุณสินค้าให้
ชัดเจนกว่าเดิม และจากสินค้าเดิมที่มีอยู ่
3 ชนิดคือ แชมพูมะกรูดใบย่านาง ครีม
นวดน้ำมันมะพร้าว และสบู่น้ำผึ้งขมิ้น ก็
เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ชนิดคือ ครีมนวด
มะกรูดใบย่านาง และเซรั่มบำรุงผมผสม
น้ำมันมะกอก 

“สิ่งที่น้องๆ มาช่วยพัฒนาก็มี 
ด้านการตลาด การผลิต แล้วก็
บัญช ี และทำให้คนในชุมชนมามี
ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าด้าน
ตลาดออนไลน์หรือฝากขาย
หลายๆ ร้าน น้องๆ เขาก็เตรียม
ไว้ ให้หมดแล้ว ทั้งคู่มือ ไฟล์ 
Excel น้องๆเขาก็เตรียมไว้ให้
หมด คิดว่าทำได้และจะสานต่อ
อย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ” 

ด้านคุณภาพของสินค้า สีและ
กลิ่นถูกปรับให้ดูสม่ำเสมอกันและเป็น
ธรรมชาติตามส่วนผสมที่ใช้ ลดการ
ใช้สารกันเสียลง ปรับอุปกรณ์การ
ผลิตใหม่ให้สะอาดขึ้น ได้มาตรฐาน
และใช้ง่าย มีการควบคุมการผลิตและ
ปรับปรุงบัญชีให้คำนวณต้นทุนกำไร
ได้ง่ายและเป็นระบบขึ้น และได้รับเลข
ที่จดแจ้งใหม ่ ได้รับ “มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน” จากกระทรวง
อุตสาหกรรม แถมยังพ่วงด้วย
รางวัลชนะ เลิศจากการประกวด
วิสาหกิจชุมชน เขตตลิ่งชัน และ
รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด
วิสาหกิจชุมชนจาก 4 เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครอีกด้วย ภาพ
ลักษณ์สินค้าดีขนาดนี้ก็ขายได้ ใน
ราคาดีขึ้น มีการกระจายช่องทางการ
จัดจำหน่ายไปยังที่ต่างๆ ถึง 11 
ช่องทางเป็นร้านค้า ร้านเสริมสวย 
และตัวแทนจำหน่าย ออกบูธตามที่
ต่างๆมากขึ้นพร้อมจัดบูธสวยงาม 
เพิ่มช่องทางการขายออนไลน ์ เช่น
เพจเฟสบุ๊ค ไลน์ LAZADA และ 
Shopee แถมยังได้ขายผลิตภัณฑ์
ขนาดเล็กให้กับโรงแรม Maven 
Bangkok ซึ่งเป็น Stylish Hotel 
ระดับ 4 ดาว เพื่อใช้ในห้องพักอีก
ด้วย 



วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะ 
แขวงทุ่งคร ุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 
มหานคร เขตทุ่งครุซึ่ง เป็นพื้นที่  
สีเขียวส่วนน้อยที่หลงเหลืออยู่ของ
กรุงเทพฯ นี ้ มีชุมชนดารุ้ลอิบาดะ 
ชุมชนมุสลิมทีอ่ยูใ่กลช้ดิธรรมชาตซิึง่
มวีฒันธรรม และของดีประจำถิ่นตั้ง
อยู่ด้วย 

ด้วยความที่สินค้าเพื่อความ
งามกำลังเป็นเทรนด์อยู่ ในตลาด  
ชุมชนดารุ้ลอิบาดะ ก็ไม่น้อยหน้า มี
สินค้าชูโรงของชุมชนคือ โลชั่นและ
สบู่นมแพะ แพะนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กัน

กับวิถีชีวิตและพิธีกรรมของศาสนา
อิสลาม คนในชุมชนจึงได้อาศัย
ผลิตผลจากแพะที่เลี้ยงไว้มาแปรรูป
ทำเป็นสินค้า สรรพคุณนมแพะนั้น
เปน็ทีรู่จ้กักนัดวีา่ชว่ยบำรงุผวิพรรณ 
ดี ซึมเข้าผิวได้เร็ว ทำให้ผิวกระจ่าง
ใสและชุ่มชื้น แต่ปัญหาของชุมชนคือ 
ไม่มีการทำบัญชีจึงไม่รู้ต้นทุนกำไร
ของสินค้า มีรายได้ไม่แน่นอนเพราะ
ขายสินค้าผ่านการออกงานได้เพียง
ทางเดียว และตัวสินค้าไม่มีเลขที่จด
แจ้งอย. จึงทำให้สินค้าดูไม่น่าเชื่อถือ
ในสายตาลูกค้า 

คนในชุมชนจึงได้อาศัยผลิตผล
จากแพะที่เลี้ยงไว้มาแปรรูปทำ
เป็นสินค้า 

บรรยากาศในชุมชน 

สบู่และโลชั่นจากนมแพะ CARAMIA 
วสิาหกจิชมุชนดารุล้อบิาดะ แขวงทุง่คร ุเขตทุง่คร ุกรงุเทพมหานคร 

ทุ่งครุ
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กรุงเทพมหานคร

L�ú A



133
เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐาน นักศึกษาธรรมศาสตร์และชุมชนจึงร่วมกัน

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และชื่อแบรนด์ใหม่ให้เรียกง่ายขึ้นว่า “CARAMIA” (แปลว่า 
ที่รัก) ขนาดและรูปร่างของสบู่และโลชั่นถูกปรับให้เหมาะแก่การใช้งานและพกพา
มากยิ่งขึ้น และมีการเพิ่มโลชั่นกลิ่นสตรอเบอร์รีเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกใหม่ ส่วน
ผสมและสถานที่การผลิตก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำให้ได้รับเลขที่จดแจ้ง  
ในที่สุด 

 

ช่องทางการขายจากเดิมที่มีช่องทางเดียว
คือออกบูธ ปัจจุบันก็ได้จัดจำหน่ายไปยังลูกค้า
รายใหญ่ เช่น โรงแรมพีพี เอส เกสท์ เฮาส์ 
(ลพบรุ)ี วงัเพชรรสีอรท์(เขาใหญ)่ สปาออนกรนี 
(ชลบุรี) MDK(สีลม) และร้านค้าอื่นๆ อีกรวม 9 
แห่ง มีช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นคือเพจเฟสบุ๊ค
และเว็บไซต์ฝากขาย Shiftspace เพื่อกระจาย
สู่ลูกค้ารายย่อย และขายผ่านแคมเปญการ  
ท่องเที่ยว “กัมปงในดงปรือ” ซึ่งเป็นทริปการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมธรรมชาติและวิถี  
ทอ้งถิน่ของชมุชน ทำใหส้นิคา้นมแพะสรา้งรายได ้
ให้กับชุมชนถึงเกือบ 6 หมื่นบาทในระยะเวลา 3 
เดือน (จากเดิม 15,000 บาท) 

นอกจากเรื่องสินค้า 
เรื่องทริปการท่องเที่ยว 

“กัมปงในดงปรือ” 
นักศึกษาก็ได้ช่วยส่งเสริม 

การประชาสัมพันธ์ให้มีการทำโปสเตอร์ 
แผนผัง โบรชัวร์ และเพจเฟสบุ๊ค 

เพื่อทำให้ทริปของชุมชน 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

รวบรวมนักศึกษาและชุมชน 

สอนการทำบัญชีแก่ชุมชน 

น้องกำลังร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ 

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะ 
แขวง/เขตทุ่งคร ุจ.กรุงเทพฯ 

ติดต่อคุณกุสุมา โทร. 086-9368299 

“ต้องขอขอบคุณออมสินและ
ธรรมศาสตร์จริงๆ ค่ะ น้องๆ
ช่วยพัฒนาสินค้า พาไปหาที่ขาย
ใหม่ๆ แนะนำการทำบัญชีและ
ตลาดออนไลน ์ ทำให้ชุมชนของ
เรามีรายได ้ แล้วก็สร้างรอยยิ้ม
ให้กับทุกคนด้วยค่ะ” 



นิมิตใหม่

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร นิมิตใหม่ ในโลก  
ยุคใหม่ที่ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกัน
มากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรที่
ปลอดสารพษิหากนิไดย้ากมากขึน้ทกุท ี
แต่ไม่น่าเชื่อว่าในบริเวณกรุงเทพฯนี้
ยังคงหลงเหลือ “เกษตรอินทรีย์” 
ผสมผสานที่ใช้องค์ความรู้พื้นบ้าน
และวิทยาศาสตร์ ในการอนุรักษ์  

สิ่งแวดล้อม สร้างผลิตผลปลอดภัย
จากดินที่ปราศจากสารเคมี 100% 
ขึ้นมาบนพื้นฐานของความใส่ใจต่อ  
ผู้บริโภค ต่อยอดไปสู่การแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีราคาต่ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้
กับเกษตรกร ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นที่ 
ชุมชนนิมิตใหม่นี้เอง 

ผลไม้จากสวนในชุมชนที่มี
ตลอดทุกฤดูกาลและนำมา
แปรรูปใส่ลูกเล่นได้ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยและเผือกตรา ไอดิน 
620 ซ.นมิติใหม ่36 แขวงสามวาตะวนัออก เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กรุงเทพมหานคร
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลิตผลทางการเกษตร นิมิตใหม่ 

ติดต่อคุณอรสา โทร. 096-8136717 

ผลไม้จากสวนในชุมชนที่มีตลอดทุกฤดูกาลและนำมา
แปรรูปใส่ลูกเล่นได้ไม่อั้นก็คือ กล้วย ซึ่งจุดเด่นของกล้วย
แปรรูปที่นี่คือเป็นกล้วยตากที่ใช้ “พลังงานแสงอาทิตย์” เป็น
เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุด 
เมื่อนักศึกษาเข้าไประดมสมองกับชุมชนจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปเก๋ไก๋น่าลิ้มลองคือ คุกกี้กล้วยตาก คุกกี้บานาน่าโรล 
กล้วยกรอบ และกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต เป็นรูปแบบขนม
ที่สามารถนำไปแข่งกับขนมขบเคี้ยวตามร้านสะดวกซื้อได้
สบายๆ ผลผลิตอีกอย่างที่ทางนักศึกษาและชุมชนทำออกมา
เป็นสินค้าคือ เผือกหวานและเผือกเค็ม ส่วนผลไม้อื่นๆก็ถูกนำ
มาแปรรูปเป็น ไอศกรีมผลไม้ เพิ่มเติมอีกด้วย 

ปัจจุบันช่องทางขายปลีกของสินค้า “ไอดิน” มีอยู่ที่ศาลา
ว่าการกรุงเทพฯ เฟสบุ๊ค “ไอดิน by Nimitmai” ตลาดนัด
กลางคืนดินแดง และสำนักงานเขตคลองสามวา ส่วนขายส่งได้
จัดจำหน่ายไปที่บริษัทการบินไทยและไทยเบฟเวอเรจ และมีช่อง
ทางฝากขายอยู่ที่ร้านสวีทตี ้ ร้าน Uncle&Friends และ 
Pordee Shop เหล่านี้สร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบก้าว
กระโดดเพิ่มขึ้นถึง 118.36% เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวจากสินค้าที่ผลิตอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

“ตั้งแต่นักศึกษาเข้ามา ช่วยให้เรา
ประหยัดในเรื่องต้นทุนได้ประมาณ 
80% ช่วยให้ทางกลุ่มมีลูกค้าทาง
ออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ช่อง
ทางการตลาด เป็นช่องทางการตลาด
ที่กว้างขึ้น เราสามารถจะมีกำไรใน
การทำผลผลิตของกลุ่มแล้วก็มี
เงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มได้เพิ่ม
มากขึ้นประมาณ 60%” 

น้องร่วมหารือกับพี่ๆ ชุมชน 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

น้องๆ ร่วมกันแพ็คของกันอย่างสุดกำลัง 



บางระมาด 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 
แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรงุเทพ 
มหานคร ตลาดน้ำคลองลัดมะยมก่อ
ตั้งขึ้นโดย ลุงชวน ชูจันทร ์ มีจุด
ประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนมีแหล่ง
จำหน่ายสินค้าเป็นของตนเอง และ

เพื่อรักษาวิถีชีวิตริมคลองและสภาพ
คลองให้สะอาดดังเดิม แต่เมื่อตลาด
ขยายใหญ่ขึ้นก็มีปัญหาให้ต้องแก้ไข
และพัฒนากันอยู่ หลายด้ าน ซึ่ ง  
นักศึกษาธรรมศาสตร์และออมสินได้
เข้าไปร่วมแก้อยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ 

 

จุดประสงค์เพื่อให้คนในชุมชน
มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเป็นของ
ตนเอง 

Khlong Lad Mayom Floating Market  
วสิาหกจิชมุชนทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ตลาดนำ้คลองลดัมะยม 
แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กรุงเทพมหานคร
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ลำดับสุดท้ายคือ ร้านไอติม
โบราณลุงชวน ซึ่งถือเป็นของดีที่อยู่คู่
ตลาดมาช้านานและก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อน
ตลาดเกิด ขายไอติมกะทิดั้งเดิมหลาก
รสชาติ ไม่ใส่นมไม่ใส่สารกันเสีย และ
อุดหนุนวัตถุดิบจากชุมชน แต่ปัญหาคือ
ไอติมแต่ละรสจะมีต้นทุนกำไรไม่เท่ากัน
เพราะผลไม้แต่ละชนิดมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอนตามตลาดและภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ไม่ชัดเจนทำให้ลูกค้าแยกไม่ออกจากไอติมกะทิเจ้า
อื่นๆ นักศึกษาจึงเข้ามาช่วยปรับปรุงระบบบัญชีและปรับภาพลักษณ์
แบรนด์ใหม่ รวมถึงสร้างเพจเฟสบุ๊คขึ้นใหม่เพื่อโปรโมทร้านไอติมให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

ติดต่อป้าบัว โทร. 089-5091598 

ลำดับแรก การท่องเที่ยวในตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดในปัจจุบันมีอยู่ 7 
โซนและมีสถานที่จัดกิจกรรมและศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ ในตลาดที่สามารถเดินเที่ยวชมได้
กว้างขวาง แต่นักท่องเที่ยวที่มามักไม่ทราบพื้นที่ตลาดทั้งหมดทำให้เกิดการกระจุกตัวอยู่
ในไม่กี่โซน นักศึกษาจึงนำป้ายไวนิลแผนที่ตลาดไปตั้งตามจุดต่างๆ และทำ QR Code ให้
สามารถสแกนและดูแผนที่ได้จากในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ลูกค้ารู้จำนวนโซนตลาดเพิ่มขึ้น
และกระจายรายได้ไปทั่วทั้งตลาดมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ตลาดเพิ่ม
ผ่านรีวิวในเว็บไซต ์ Pantip ทวิตเตอร์ 
และเพจเฟสบุ๊คของตลาด และได้พาร้าน
ของดีของตลาดน้ำจำนวนหนึ่งไปออก
รายการในโทรทัศน์ช่อง One อีกด้วย 
ทำให้ตลาดกลับมาคึกคักกว่าเดิมมากขึ้น
เลยทีเดียว 

ลำดับถัดมาคือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดน้ำคลอง
ลัดมะยมยังมีชุมชนและสถานที่ใกล้เคียงที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว
และศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่ายให้เข้าชมอีกด้วย แต่ปัญหาคือลูกค้า
มักเที่ยวได้เฉพาะวันที่ตลาดเปิด และเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยว
ทางน้ำซึ่งต้องนั่งเรือ จึงทำให้รู้สึกว่าความปลอดภัยไม่เพียงพอ 
นักศึกษาจึงได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จัดเป็น  
ทริปการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น สามารถไปเยี่ยมชมได้หลายที่และ
ติดต่อเข้าชมได้แม้ในวันธรรมดา รวมถึงจัดหาเสื้อชูชีพใหม่ประจำ
เรือพายท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างความ
พึงพอใจให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในเรื่องความปลอดภัย 

“เด็กๆ เข้ามาช่วยดูการทำไอศกรีม ทำเรื่อง  
ทริปการท่องเที่ยว ทำแผนผังทำป้าย และ
ประชาสัมพันธ์ทำให้คนรู้จักตลาดมากขึ้น 
ประทับใจที่เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาช่วย
เข้ามาอยู่กับเรา ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนอื่น รู้สึก
รักพวกเขาเหมือนลูกหลาน” 



เกาะเกร็ด 

วิ ส าหกิ จชุ มชนกลุ่ มอาชีพ
สหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ เกาะเกร็ด 
จ.นนทบุร ี ลัดดาบาติกเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนมุสลิมในเกาะเกร็ด นำโดยป้า
ลัดดาที่มีความชอบในเรื่องด้านผ้า  
บาติกอย่างมาก ทุกวันนี้ มีน้อยคน
เหลือเกินที่จะรู้จักบ้านผ้าบาติกซึ่ง
เ ป็ น แหล่ งข ายสิ นค้ า ของชุ มชน  
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเองมักจะเดิน
ไปไม่ถึง รายได้ส่วนใหญ่จึงมักมา
จากทัวร์ที่พาเที่ยวรอบเกาะซึ่งมีเวลา

จำกัด (ประมาณ 20 นาที) ไม่มีเวลา
พอจะนั่งระบายสี ถ้าจะซื้อกลับไป
ระบายต่อที่บ้าน อุปกรณ์ก็ทั้งหนัก
และราคาสูง เงินที่ได้มาส่วนใหญ่จึง
ได้มาจากการขายของกินต่างๆ ซะ
มากกว่า ปัญหาเหล่านี้ เองที่จุด
ประกาย ให้ธนาคารออมสินและ  
นักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าไปร่วมช่วย
พัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างมาก 

บอร์ดความเป็นมา 
บ้านผ้าบาติก 

หน้าร้านผ้าบาติก 

โซนเสื้อบาติก 

Ladda Batik 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่อาชพีสหกรณศ์ลิปะประดษิฐ ์เกาะเกรด็ จ.นนทบรุ ี

ทำไมถึงเป็นผ้าบาติก และมี
ที่เดียวบนเกาะเกร็ด 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์นนทบุรี 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์  
ศิลปะประดิษฐ์ เกาะเกร็ด จ.นนทบุร ี

ติดต่อคุณลัดดา โทร. 087-0117998 

เริ่มต้นด้วยสินค้าหลักก็คือชุดระบายสีผ้าบาติก เฟรมไม้ต้นเหตุความ
หนักถูกแทนที่ด้วยเฟรมกระดาษที่เบากว่าและถูกกว่า อุปกรณ์ในการระบายสี
ก็จัดเป็นชุดเรียบร้อยขึ้น ลายผ้าถูกออกแบบเป็นลายหลักให้เลือกถึง 15 
ลาย บรรจุภัณฑ์ก็ถูกออกแบบใหม่ให้ดูง่ายสะอาดตาพร้อมแปะรายละเอียด
วิธีใช้และการดูแลผ้าบาติก จะซื้อไประบายเองก็ได ้ จะซื้อไปเป็นของฝากก็  
ดีงาม ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่สุด 

ชุดระบายสี 
ผ้าบาติก 
เฟรมไม้ 

นอกจากนี้ยังมีน้ำสมุนไพร ซึ่งแต่เดิมใส่ขวดธรรมดา ขาดความ
สวยงาม ทำให้ขายได้ราคาต่ำ นักศึกษาและชุมชนจึงทำการ re-branding 
ใหม่ ตั้งชื่อยี่ห้อให้ว่า “ยกเกาะ” โดยมีสโลแกนว่า “น้ำยกเกาะ เพราะเรายก
เกาะทั้งเกาะมาไว้ในขวดเดียว” เมื่อสวยสดใสขึ้นก็ขายได้ในราคาที่มากขึ้นตาม
ไปด้วย สินค้าอีกอย่างที่ถูกพัฒนาก็คือเสื้อสกรีน ซึ่งแต่เดิมลายเสื้อไม่มี
ความหลากลาย ดีไซน์ไม่ถูกใจลูกค้า นักศึกษาจึงทำการสำรวจตลาดเพื่อหา
รูปแบบที่ลูกค้าชอบและเพิ่มลายเสื้อแบบใหม่ที่ตรงตามความต้องการตลาดให้
ชุมชนลองผลิตขายเพิ่มขึ้นด้วย 

บ้านผ้าบาติกเองก็ได้ถูกปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมือนแหล่งท่องเที่ยว
มากขึ้น มีการทำความสะอาด จัดโซนร้านใหม ่และจากที่เป็นแหล่งจัดจำหน่าย
เดียวของผลิตภัณฑ์ชุมชน ตอนนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายก็ได้ขยายไปยัง  
เพจเฟสบุ๊ค อาคารไปรษณีย์เพิ่มสุข ณ ชุมชนเกาะเกร็ด และร้านนวดแผน
ไทยเกาะเกร็ดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการคืนชีวิตให้บ้านผ้าบาติกมีชีวา  
ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ก่อนปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ 

หลังปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์กล่องระบายสีและลวดลาย

ภาพแห่งความทรงจำ

นักศึกษาช่วยกันแพ็คกล่องระบายสี 

�@% A

“ชอบ ชอบมาก ก็เราจัดแบบเดิมๆมา 
17 ปีแล้ว อันนี้ลงทุนได้ไม่แพงแล้ว
ก็สามารถขายได้ต่อไป ป้าก็จะทำ
ต่อยอดช่วยกับน้องนาให้เต็มที่จะได้
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไม่เคยมีโครงการ
ไหนที่มาพัฒนาให้จริงได้ประทับใจ
เหมือนกับชุดนี้เลยค่ะ พูดแล้วน้ำตา
จะไหล ดีใจมากจริงๆ” 



คุ้งบางกะเจ้า

วสิาหกจิชมุชนรกัษค์ุง้บางกะเจา้ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อ
พูดถึงบางกะเจ้าขึ้นมา สิ่งแรกที่  
ผู้คนส่วนใหญ่นึกถึง ก็คือตลาดน้ำ
บางนำ้ผึง้และกจิกรรมการปัน่จกัรยาน 
การเดินตลาดไม่ใช่ปัญหาเพราะเดิน
ตามแผงของกินไปก็รู้ว่าขอบเขต
ตลาดอยู่ตรงไหน แต่ปั่นจักรยานนี่สิ
แค่ดูจากแผนที่ก็ตาลายแล้ว ไม่รู้ว่า
จะเริ่มจากที่ ไหนหรือจะไปที่ ไหนด ี
สุดท้ายก็จะจบลงที่หลงทางแล้ว  

กลับบ้ าน เ รื่ องนี้ ไ ม่ ใ ช่ ปัญหาที่  
นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่รู้สึก คนใน  
ชุมชนบางกะเจ้าก็รู้สึกแบบเดียวกัน
ว่า ทำไม๊ทำไมคนมาเที่ยวบางกะเจ้า  
เยอะแยะ แต่รายได้ไม่กระจายสู่ชุมชน 
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบางกะเจ้า
จริงๆ แค่ไม่กี่ที่เท่านั้น 

ไดเ้ขา้ไปจดัรปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
ให้บางกระเจ้าเป็นระบบมากขึ้น 

The Journey of Unseen Bangkachao ธรรมชาติใกล้กรุง 
วสิาหกจิชมุชนรกัษค์ุง้บางกะเจา้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์สมุทรปราการ 
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ทุกวันนี ้ รายได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็
กระจายสู่ชุมชนในคุ้งบางกระเจ้าในส่วน
ย่อยมากขึ้น เช่น ธุรกิจบ้านจักรยาน 
บ้านพายเรือ บ้านขนมถ้วย สวนเกษตร
ผสมผสาน รวมถึงคนในชุมชนที่เป็นไกด์
และเป็นผู้จัดทริป เงินตรงนี้ เมื่อหักค่า  
ใช้จ่ายหมดแล้วก็จะเหลือเข้าสู่กองกลาง
วิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ใน
ชมุชนตอ่ไป ปญัหาขยะกจ็ะไดร้บัสมทบทนุ 
ในการแก้ไขไปด้วย  
  

ธนาคารออมสินและนักศึกษาธรรมศาสตร์เห็นทั้งศักยภาพและ
ปัญหาของบางกะเจ้าจึงได้เข้าไปจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ
มากขึ้น โดย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอยู่สามมิติคือด้านธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชุมชนอย่างแท้จริง เบื้องต้น ได้จัดขึ้นมาเป็น
แพ็คเกจ 2 รูปแบบ 

 

 เป็นทริปแบบเต็มวัน (8.00-15.00) 
 

 ทริปแบบครึ่งวัน (13.00-18.30) 
 
นอกจากนั้นน้องๆ นักศึกษา ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ทางเฟสบุ๊ค ไลน์และ Social Influencer บนโลกออนไลน ์ วาง
ระบบการตรวจสอบ รับสมัคร และจ่ายเงินค่าทริปผ่านทางออนไลน์ 
เพื่อความสะดวกต่อการดำเนินงาน รวมทั้งสอนการทำบัญชีรายรับ  
รายจ่าย ต้นทุน และใบเสร็จรับเงินอีกด้วย 

วิสาหกิจชุมชนรักษ์คุ้งบางกะเจ้า 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ติดต่อคุณหม่อง โทร. 092-9822535 

“ทั้งร้อนทั้งเหนื่อย แต่เพียงแค่เราได้
เห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะของ
ลูกทริปเราเนี่ย แค่นี้เราก็มีความสุข
แล้ว ขอบพระคุณธนาคารออมสิน 
และธรรมศาสตร ์มากๆ ครับ”  



คุ้งบางกะเจ้า

วสิาหกจิชมุชนรกัษค์ุง้บางกะเจา้ 
อ .พระประแดง จ .สมุทรปราการ 
ศักยภาพของชุมชนรักษ์คุ้งบางกะเจ้า
นั้น นอกจากจะโดดเด่นเรื่องการ
ท่องเที่ยวแล้ว ยังร่ำรวยไปด้วย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่นพืช  
สมนุไพรอกีดว้ย ดว้ยความทีบ่างกะเจา้ 
ยังคงมีสภาพเป็นป่าและสวนแม้จะอยู่
ใจกลางกรุงเทพฯ ทำให้ยังมีต้นไม้
และสมุนไพรท้องถิ่นดั้งเดิมนานาชนิด 

มีของดีประจำถิ่นที่ เป็นเอกลักษณ์
แบบนี้อยู่แล้ว ออมสินและนักศึกษา
ธรรมศาสตร์จึงเข้าไปช่วยพัฒนา
จากที่ดีให้กลายเป็นดีกว่าเดิม โดย
ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้าเดิม
และสร้างสินค้าใหม่จากองค์ความรู้  
ที่มี โดยมีสินค้าหลักอยู่ 2 อย่างคือ 
สบู่และน้ำสมุนไพร และมีพืชที่หาง่าย
และนำมาผลิตเป็นหลักอยู่ 2 ชนิด
คือ จากและพิลังกาสา 

ชุมชนรักษ์คุ้งบางกะเจ้ามีของด ี
ประจำถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ 

น้ำสมุนไพรจากใจxสบู่ปลายน้ำ 

ลูกจาก

ผลพิลังกาสา

วิสาหกิจชุมชนรักษ์คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์สมุทรปราการ 
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คือ สบู่ ได้ถูกทำให้ เป็นแบรนด์ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ปลายน้ำ” ในฐานะที่  
บางกะเจ้ามีลักษณะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ปลายแม่น้ำเจ้าพระยา นักศึกษาได้
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และลักษณะของสบู่ให้เป็นมาตรฐานและสวยงามขึ้น แยก
สีและใส่รูปบอกชนิดของสมุนไพรที่นำมาทำเป็นสบู่อย่างชัดเจน โดยมี 3 กลิ่น
คือ พิลังกาสา ฟักข้าว และโปรพอลิส (เป็นยางของเปลือกต้นไม้ที่ผึ้งงานเก็บ
ออกมาผสมกับไขผึ้งแล้วนำไปปูในรังเพื่อฆ่าเชื้อโรค) มีทั้งแบบก้อนและแบบ
เหลว สูตรของสบู่เองก็ยังได้รับการพัฒนาส่วนผสม จากสูตรเดิมที่ขาดการ
เติมความชุ่มชื้นก็ได้รับการเพิ่มน้ำผึ้งและวิตามินอีทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผิว
มากยิ่งขึ้นและใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติที่ปลอดภัยกว่าเดิม นอกจากนั้น

ยังมีสินค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้
เหมาะกับเทรนด์ความสวยความ
งามในปัจจุบันนั่นก็คือ สครับ  
พิลังกาสา สำหรับผู้ที่ต้องการ
ดูแลผิวเป็นพิเศษ ชว่ยผลดัเซลล์
ผวิใหผ้วินุม่เนยีนกว่าเดิม ออกบูธ ลูกค้าต่างชาต ิ

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

1 

คือ น้ำสมุนไพร “จากใจ” มีส่วนผสมของวุ้นลูก “จาก” และทำด้วย “ใจ” จาก
น้ำสมุนไพรต้มธรรมดาที่เป็นองค์ความรู้ชุมชนก็เกิดเป็นแบรนด์ขึ้น มี 2 
รสชาติคือ น้ำใบเตยวุ้นลูกจาก และน้ำพิลังกาสา บรรจุในบรรจุภัณฑ์รูปแบบ
ทันสมัยและมีฉลากบอกสรรพคุณแก่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับพืชสมุนไพรสองชนิดนี ้
รวมถึงปรับรสชาติให้ได้มาตรฐานกลมกล่อมถูกปากคนทั่วไป ด้วยความที่  
น้ำดื่มเป็นสินค้าขายง่าย น้ำจากใจจึงสร้างรายได้ในฐานะผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับ
ชุมชนเป็นรายได้ถึงหลักหมื่นตั้งแต่เดือนแรกที่วางขายเลยทีเดียว 

2

“ขอบคุณเด็กๆ ขอบคุณทาง
ออมสิน จากที่ไม่เคยมีรายได ้
ได้เข้ามานั่งทำงานร่วมกันมาก
กว่าปกติ ความกระตือรือร้น
เพิ่ม ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่า 
เขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่มัน
เกดิขึน้ ถอืเปน็ความสำเรจ็ทีส่งู” 

นำ้ลกูจากและนำ้พลิงักาสา ในแบบของจากใจ 

วิสาหกิจชุมชนรักษ์คุ้งบางกะเจ้า 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ติดต่อคุณปู โทร. 062-4655468 

การประชุมนักศึกษาและชุมชน 

นักศึกษาและป้าปู 

น้องๆ กำลังร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ 

ความรูส้กึของชมุชน 

เมื่อปรับผลิตภัณฑ์
และราคา ใหม่ ให้ สมกับ  
ตัวแบรนด์ กำไรจาก  
สบู่ก็ เพิ่มขึ้นถึงพันกว่า
เปอร์เซ็นต ์ ช่องทางการ
กร ะจายสินค้ าก็ ขยาย  
มากขึ้นตามจุดต่างๆ ใน  
บางกะเจ้า โดยทั้งสบู่และ
น้ ำ ส มุ น ไ พ ร มี ข า ย ที ่
Beehive Café, Baan 
Makham บางน้ำผึ้ง , 
ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ล ำ พู
บางกระสอบ และเพจเฟสบุค๊ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



วิสาหกิจชุมชน บ้านจำปาทอง  

ท่าช้าง 

บา้นจำปาทอง ต.โพประจกัษ ์อ.ทา่ชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี

วิสาหกิจชุมชน บ้านจำปาทอง 
ต.โพประจักษ ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุร ี
เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ผู้คนในชุมชนนิยม
เพาะปลกูกลว้ยกนัมาก ทางวสิาหกจิ 
จึงซื้อกล้วยภายในชุมชนมาแปรรูป 
เพื่อให้รายได้กระจายภายในชุมชน 
โดยเลือกการแปรรูปเป็นกล้วยตาก 
โดยใชว้ธิดีัง้เดมิของปราชญช์าวบา้น 

ดั้งเดิม โดยการล้างน้ำเกลือเพื่อ
เรียกน้ำตาลจากกล้วยออกมาให้
มากขึ้น แล้วนำไปตาก 1 วัน กลว้ย
ก็จะมีรสชาติหวานแบบธรรมชาติ 
หลังจากนั้นเก็บแล้วตัดจุกหัวท้าย
ทั้งสองด้านของกล้วยเพื่อความ
สวยงาม แคน่ีก้ไ็ดก้ลว้ยตากออแกนิค
ที่แสนอร่อยแล้ว 

เพราะกลว้ยจากชมุชนจำปาทอง 
มีขายเพียงในชุมชนเท่ านั้น  
ชาวบ้านจึงมีความคิดที่จะนำ
กล้วยจากจำปาทองเผยแพร ่ 
สู่ภายนอก 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สิงห์บุรี
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วิสาหกิจชุมชน บ้านจำปาทอง  

ผลิตภัณฑ์กล้วยตากของจำปาทอง 
หลังจากที่นักศึกษาจากโครงการออมสิน  
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเข้าไปร่วมพัฒนากับชุมชน 
โดยมีความคิดที่จะนำกล้วยจากจำปาทอง  
เผยแพร่สู่ภายนอก เพราะกล้วยจากชุมชน
จำปาทองมีขายเพียงในชุมชนเท่านั้น โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบความสวยงาม 
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าถึงวัยรุ่น
และการเกบ็รกัษา ทำใหว้นันีก้ลว้ยตากจำปาทอง 
จะไม่ได้เป็นที่จดจำแค่ในชุมชนอีกต่อไป 

วิสาหกิจชุมชน บ้านจำปาทอง 
บ้านจำปาทอง ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุร ี 

ติดต่อคุณสุเมธ โทร. 087-1836446 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

คุณสุเมธกำลังแนะนำการดูกล้วยที่ดี ขั้นตอนการตากกล้วย

แทนคำขอบคุณ

“ขอบคุณน้องๆ นักศึกษา
ที่มาช่วยพัฒนากล้วยซึ่ง
เป็นของดีของเรา ออกมา
ในแบบทีด่กีวา่เดมิ เปน็เรือ่ง 
ทีน่า่ประทบัใจอยา่งยิง่ครบั” 



วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเห็ดสามวัง  

วังน้อย

ต.วงัจฬุา อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 

กลุ่มเห็ดสามวัง ต.วังจุฬา 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
ในอดีตเคยเป็นชุมชน ที่นิยมการ
เพาะเห็ด โดยมีเห็ดเป็นยาชนิดหนึ่ง 
คือเห็ดหลินจือ ทางชุมชนจึงนำ
มาทดลองเพาะปลูก และคิดวิธี
การนำเห็ดหลินจือมาทำประโยชน์
อย่างอื่น โดยการนำเห็ดหลินจือมา
ทำสบู ่โดยทางชมุชนไดม้ผีลติภณัฑ์ 
สบู่จากฟักข้าวอยู่แล้ว จึงนำเห็ด

หลินจือมาเป็นส่วนผสม จึงได้
ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม ่ คือ สบู่ฟักข้าว  
เห็ดหลินจือ โดยสบู่เห็นหลินจือม ี
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยปรับ
สภาพผิวให้กระจ่าง สดใส และ
ทำให้ผิวเรียบเนียนนุ่มนวล ช่วย  
ลดรอยเหี่ยวย่น ผิวพรรณกระชับ 
คืนความชุ่มชื่นอ่อนเยาว์ ให้กับ
เซลล์ผิวอีกด้วย 

ด้วยชุมชนนิยมเพาะเห็ด โดยมี
เห็ดชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณทาง
ยา คือ เห็ดหลินจือ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
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วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเห็ดสามวัง  

หลังจากนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้า
ร่วมพัฒนาคู่กับชุมชน จึงเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สวยงาม
และสามารถเห็นสรรพคุณของสินค้าได้ชัดเจนขึ้น และช่วย
สร้างแผนการตลาดที่สามารถสร้างรายได้ของชุมชนได้เพิ่มขึ้น
ด้วยคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือและฟักข้าว จึงมีสรรพคุณ
ดูแลผิวที่ยอดเยี่ยม ชุมชนจึงได้คิดค้นออกมาเป็นสบู่ก้อน  
น่าใช้ พิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบมาผสมผสานกันเป็นพิเศษ 
เพื่อให้ได้สบู่สมุนฟักข้าวเห็ดหลินจือใช้แล้วได้ผลดีกับผู้ใช้จริง 

 

ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเห็ดสามวัง  
ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ติดต่อนายสัตวแพทย ์วชิระ ศักดิ์ศรี 

ขั้นตอนการทำสบู่ การหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

งานนำเสนอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

“ถา้นอ้งๆ ไมเ่ขา้มา เรากย็งัคงเปน็รปูแบบเดมิ 
ขายแบบเดิม ชุมชนก็จะอยู่แบบเดิม แต่หลัง
จากนี้พวกเรามั่นใจว่าเราจะไม่อยู่กับที่เราจะ
พฒันาใหด้กีวา่เดมิแนน่อน” 

เตรียมจัดส่งถึงมือผู้ซื้อ แทนคำขอบคุณ

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่



วิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา 

ลำลูกกา 

อ.ลำลกูกา จ.ปทมุธาน ี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไทร
พัฒนา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 
จดัตัง้ขึน้มาเพราะสภาวะการขาดทนุ 
และราคาตกต่ ำของปลาดุก ใน
ตลาด ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของ
คนในชุมชน ทางชุมชนจึงรวมตัว
กันและจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อนำ
ปลามาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น
ปลาเส้นหวาน ปลาเส้นเคม็ เปน็ตน้ 
โดยทุกทุกขั้นตอนม ี การใส่ใจและ  

พิถีพิถันด้านความสะอาด และ  
เครื่องเทศที่เป็นส่วนผสมในแบบ
ของชุมชนเอง โดยทุกอย่างมีการ
ทดลองหลากหลายวิธ ี เพื่อหาปลา
ที่อร่อย ไม่มีกลิ่นคาว สะอาดและ
เก็บรักษาได้นานที่สุด ด้วยเหตุนี้
ปลาแปรรปูของชมุชนลำไทรพฒันา 
จึงเป็นปลาที่อร่อย สะอาด และ  
มีหลากหลายรสชาติแบบปัจจุบัน 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เพราะสภาวะการขาดทุน และ
ราคาตกต่ำของปลาดุกในตลาด 
ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน 
จึงมีการนำปลาดุกมาแปรรูป  
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วิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา 

หลงัจากทีน่อ้งๆ นกัศกึษาเขา้รว่มพฒันา ไดม้กีารสอนการทำงานรว่มกนั 
เป็นกลุ่มมากขึ้น มีกระบวนการกลุ่มที่ชัดเจน หาวิธีเก็บรักษาให้ได้นานยิ่งขึ้น 
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม ่ โลโก้ที่ชัดเจน และสวยงาม ทำให้คนในชุมชนมีความสุข 
มากขึ้น มีเงินปันผล มีงานทำ มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป 

“หลังจากน้องๆ เข้ามาก็มาช่วย
เรื่องเงินทุน การพัฒนาด้านการ
ตลาด บรรจุภัณฑ์ที่ด ีเราก็มีรายได้
มากขึ้น มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
มากขึ้น และปลาของเราก็จะเป็น
อะไรได้อีกหลายๆ อย่าง ก็ขอบคุณ
โครงการดีๆ มากครับ” 

ประธานวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

ติดต่อคุณวีระศักดิ์ ปั้นทองสุข 

การเตรียมวัตถุดิบ

โรงเรือนและการตากปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้พัฒนา

การออกแบบโลโก้
และบรรจุภัณฑ์แบบใหม่



วิสาหกิจชุมชนพัดสานบ้านแพรก 

บ้านแพรก 

อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรอียธุยา 

วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช นพั ด ส า น
บา้นแพรก อ.บา้นแพรก จ.พระนคร 
ศรีอยุธยา ชาวอำเภอบ้านแพรก
สืบสานภูมิปัญญาการสานพัดจาก
อดีตกว่า 100 ปี มีฝีมือในการจัด
สานลวดลายต่างๆ โดยใช้วัตถุดิบ
ไม้ ไผ่ ในท้องถิ่น มีการประยุกต์
ปรับปรุงรูปแบบตลอดเวลา การ

สานพัดเป็นอาชีพเสริมทำรายได้ดี
ภายในครัวเรือน ในช่วงว่างเว้น
จากการทำนา เป็นสินค้าพื้นเมืองที่
สำคัญอย่างหนึ่งของชาวอำเภอ
บ้านแพรก พดัสานจงึกลายมาเปน็
งานหตัถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง 
และไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็เอกลกัษณ ์ 
ของอำเภอบ้านแพรก 

การสานพัดของชาวบ้านแพรก
ทำเปน็อาชพีเสรมิ ทำรายไดภ้ายใน 
ครัวเรือน โดยใช้วัตถุดิบ ไม้ไผ่ใน
ท้องถิ่น 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
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วิสาหกิจชุมชนพัดสานบ้านแพรก 

ทั้งนี้น้องๆ นักศึกษา โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ได้เข้าร่วมพัฒนาพร้อมชุมชนโดยการจัดการเรื่องการตลาด และ
ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม ่ ที่ไม่ใช่แค่พัด ซึ่งยังคง
ลวดลายความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไว้คงเดิม นอกจากนี้ทาง
ชุมชนยังมีการรักษาภูมิปัญญาโดยการสอนการสานพัดลวดลาย
ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านแพรกให้ยัง
คงอยู่ต่อไป 

วิสาหกิจชุมชนพัดสานบ้านแพรก  
อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทร. 035-386771 

“การสานพัดของเราเป็นภูมิปัญญา
ที่สืบทอดกันมานาน เวลามีคนเห็น
ความสำคญั เหน็ประโยชนเ์รากภ็มูใิจ 
ในวฒันธรรมของเรา โดยเฉพาะเดก็
รุน่ใหมใ่นยคุนี”้ 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

พัดบ้านแพรก ฝึกงานสาน 

สอนน้องๆ สานงาน 

อวดกันหน่อย 
ภาพแห่งความสุข 



กลุ่มสตรียุคใหม ่high-technology  

บางพูน 

หมู ่6 ต.บางพนู อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี 

กลุ่มสตรียุคใหม่ ไฮเทคโนโลยี หมู่ 6 
ต.บางพูน อ.มือง จ.ปทุมธาน ี ก่อตั้งเมื่อป ี
พ.ศ. 2555 จากการรวมตัวของคนแค่ 10 คน
เท่านั้น โดยภาครัฐมีการสนับสนุนโดยมีคนมา
ฝึกสอนงานจักสาน จนปัจจุบัน ปี 2561  
มีสมาชิก 30 คน โดยเป็นการรวมตัวกันใน  
เวลาว่างของคนในชุมชน เพื่อจักสานพลาสติก 
เป็นรายได้เสริม โดยผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่ม
เป็นงานจักสานด้วยความละ เอียดและ ใช ้ 
เวลานาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีที่สุด ด้วย
การทำงานสุดพิถีพิถัน แต่ผลิตภัณฑ์กลับไม่
หลากหลายมากพอ โดยส่วนใหญ่เป็นแบบ
ตะกร้าใส่ของ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

งานจักสานของกลุ่มเป็น
งานที่ทำด้วยความพิถีพิถัน 
แต่ผลิตภัณฑ์กลับไม่หลาก
หลายมากพอ 
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กลุ่มสตรียุคใหม่ high-technology  

หลังจากน้องๆ นักศึกษากิจกรรมออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงร่วมกันพัฒนาโดยเฉพาะ
เรื่องลวดลายและการใช้เส้นพลาสติกสีเข้ามาสานเพิ่มเติมเพื่อ
ความสวยงาม ซึ่งเมื่อประสานกับฝีมือของชุมชนแล้ว จึง
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้น 
และสิ่งที่สำคัญ คือ น้องยังช่วยสอนด้านการตลาด เช่น การ

ใช้สื่อออนไลน ์ การคำนวนราคา การจัดการด้านการขาย
เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยีจึงมีผลิตภัณฑ์
หลากหลายรปูแบบและมกีำไรจากการขาย สามารถเปน็อาชพีเสรมิ 
ที่เลี้ยงตนเองได ้

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สอนการทำตะกร้า 

เหล่าสมาชิกรวมกลุ่มเพื่อการสอนตะกร้า 

การขายบนสื่อออนไลน์ 

ถ่ายรูปหมู่กันหน่อย 

“ตอนแรกทางกลุ่มก็กำลังประสบ
ปัญหาด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์
ที่ไม่หลากหลาย หลังจากน้องๆเข้ามา
ก็ช่วยให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้น รู้จัก
การทำตลาด รูจ้กัผลติภณัฑใ์นรปูแบบ 
ใหม่ ต้องขอบคุณมากค่ะ” 

ประธานกลุ่มสตรียุคใหม ่high-technology 
ติดต่อคุณชลกร วัฒนประเสริฐ 

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์





มหาวิทยาลัยบูรพา 



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง 
ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุร ีเป็นการรวมตัว
กันของคนในชุมชนบ้านหนองสองห้อง ที่
ต้องการจะสร้างรายได้ จากการแปรรูปปลา ที่
มีอยู่ในชุมชน แต่ชุมชนยังขาดองค์ความรู้ ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร จึงได้รับ
การช่วยเหลือจากกลุ่มนักศึกษา 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง  

หนองสองห้อง

การพฒันาบรรจภุณัฑแ์ละตราสนิคา้ ปลานลิแดดเดยีว 
ต.บางหกั อ.พานทอง จ.ชลบรุี 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหารทีม่าจากปลา ซึง่สามารถ 
สร้างรายได้เสริมให้กับคนใน
ชุมชนได้เพิ่มขึ้น 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง  

โดยการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากสมาชิกใน
ชุมชนเป็นอย่างดี สารมารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนใน
ชุมชนได้เพิ่มขึ้น ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการที่จะช่วย
ส่งเสริม สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจฯคนเลี้ยงปลาในชุมชน 
เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 

การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 
การจดบันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจนการช่วยสนับสนุนความรู ้
จากทีมนักศึกษา ที่ปรึกษาและธนาคารออมสิน ช่วยให้ชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน 

Facebook ช่องทางจัดจำหน่าย 

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้ 

การหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง 
ปลานิลแดดเดียว ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ติดต่อคุณแสงเดือน โทร. 083-7873778

“ดีใจที่น้องเข้ามาช่วยเหลือชุมชน
แห่งนี้ เราจะสานต่อที่น้องๆ ทำไว้
ตลอดไป ขอบคุณครับ” 



กลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ  

เกาะลอย

ยาหมอ่งและสมนุไพรประคบ ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบรุ ี 
 

 

การใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพเปน็หนึง่ในภมูปิญัญาไทยที่
สบืทอดกนัมา ยาหมอ่งและสมนุไพร 
ประคบก็เป็นหนึ่งภูมิปัญญาไทย 
ที่คนไทยนำมาใช้กันตั้งแต่รุ่นปู่ย่า 
เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิด

ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการรักษา
โรค เช่น ช่วยคลายกล้ามเนื้อ 
ลดการปวดเมือ่ย นอกจากนีก้ลิน่ 
ของน้ำมันหอมระเหย สมุนไพร 
ช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย
ความเครียด 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

ยาหม่องและสมุนไพรประคบเป็น
หนึ่งภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่รุ่นปู่ย่า 
เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิด
ต่างๆ มาใช้ในการรักษาโรค 
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กลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ  

กลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ ยาหม่องและสมุนไพรประคบ
ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี

ติดต่อคุณคุณจำเนียน เสงียมศิลป ์โทร. 081-7827210

โดยกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพตำบลเกาะลอย อำเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี ได้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลเกาะลอยและตำบล  
ใกล้เคียง ด้านการนวดแผนไทย และยังมีการทำยาหม่อง และ
สมุนไพรประคบเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้  
กลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง 
ประสบปญัหาในเรือ่งการทำตลาดสำหรบัยาหมอ่ง และสมนุไพร 

ประคบ อาทิเช่น การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในและ
ภายนอกบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ล้าสมัยไม่น่าสนใจรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด การส่งเสริมการขายที่ยังไม่เพียง
พอ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย
ไปในชุมชนและท้องถิ่นอื่น 

หลังจากเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ยาหม่อง 
และสมุนไพรประคบ ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ เพิ่มช่อง
ทางการตลาด จัดทำ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจัด
จำหน่ายจัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน และการขายแบบง่าย 
สามารถบริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนได้ด้วยตนเองเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู ้ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาใน  
ทอ้งถิน่ของตนเองสามารถพฒันาผลติภณัฑ ์ และการบริหาร
จดัการใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขีึน้ เพิม่ยอดขาย 20% 

  

ขั้นตอนการผลิต 

Facebook ช่องทางจัดจำหน่าย 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

“ขอบคุณน้องๆ ที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วย
พวกเรา ขอบคุณโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น ที่ทำให้มีของใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ตลาดใหม ่ขอขอบคุณมากค่ะ” 



กลุ่มผ้าทอมือคุณย่า 

บ้านปีก-อ่างศิลา

บา้นปกึ-อา่งศลิา 

กลุม่ผา้ทอมอืคณุยา่ บา้นปกึ  
-อ่างศิลา ความต้องการของ
กลุ่มองค์กรชุมชนกลุ่มผ้าทอมือ
คุณย่าบ้านปึก-อ่างศิลาสมาชิก
หรื อบุ คล ากร ในการทอมี ไ ม ่ 
เพียงพอ ด้วยสภาพปัจจุบันที่มี
การแข่งขันทางธุรกิจและการ

ครองชีพ บุคลากรในชุมชน
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่มี
รายได้มากกว่า ทำให้การเรียนรู้
การสืบสานต่อทางการผลิตหรือ
การทอผ้าทอมือฯ ไม่สามารถ
ต่อยอดได ้

 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด 
สานต่อการทอผ้าทอมือคุณย่า
บ้านปึก-อ่างศิลา ให้ยังคงอยู่  
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กลุ่มผ้าทอมือคุณย่า 
การหาแนวทางร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 

อุปกรณ์การทอผ้าฯที่มีอยู่เป็นกี่
ตัวเล็กที่ทำการผลิตได้น้อยซึ่งผลิตได้
ประมาณ 60 ผืนต่อเดือน หรือเพียง 2 
ผืนต่อวัน (เฉลี่ยที่ 4 เมตรต่อวัน) อีก
ทั้งยังต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อ  
หารายได้เสริมและต้องดูแลครอบครัว 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ชาวบ้านขาดความเข้าใจในการทำบัญชีครัวเรือน
รายรับ-จ่าย การออม และแหล่งที่มาของเงินทุนในการ
ประกอบกิจการในครัวเรือน 

การพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่ง “คน” เป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนา และคนในชุมชนต้องเป็นศูนย์กลางต่อการ
พัฒนา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ 
ความรู้ เทคนิคในการทอผ้าทอมือให้ก้าวทันยุคสมัย
ปัจจุบัน รวมถึงด้านการตลาดซึ่งต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช ้
เช่น การซื้อขาย E-Commerce; QR Code; ให้ความ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ชุมชนบ้านปึก-อ่างศิลา เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด 
สานต่อ การทอผ้าทอมือคุณย่าท่าน บ้านปึก-อ่างศิลา ให้
ยังคงอยู่ยั่งยืน 

ชว่ยใหบ้รรลถุงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค การเขา้ถงึ 
เข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคทั้งผลิตภัณฑ์และ
บริการได้แบบครบวงจร 

กลุ่มผ้าทอมือคุณย่า บ้านปึก-อ่างศิลา
โทร. 099-7989796, 096-5938414

“การที่น้องๆ เข้ามาทำให้พวกเราเข้าใจเพิ่ม
ขึ้นในหลายอย่าง มีความละเอียดในการ
ทำงานให้ดีให้ละเอียดมากขึ้น ทั้งการคัด  
เส้นด้ายที่ดี ทำสีที่ดี ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น 
ซึ่งทกุๆ อยา่งกน็ำมาสูช่วีติทีด่ขีึน้ ขอบคณุ
ครบั” 



การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รักษ์พวงมโหตร 

เกาะลอย

เครือ่งจกัสาน ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบรุี 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

การพฒันาวสิาหกจิชมุชน รกัษพ์วงมโหตร ต.เกาะลอย 
อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชุมชนเกาะลอยเป็นหนึ่งในชุมชนที่นำ
ไม้ไผ่มาสร้างเป็นงานหัตถกรรม เป็นชุมชนที่ผลิตเครื่อง
จักสาน โดยภายในชุมชนจะแบ่งรูปแบบการผลิตที่แตกต่าง
กันออกไป เพื่อที่จะได้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ  
และกระจายรายได้ในชุมชนให้ เท่าเทียมกัน จำหน่ายใน 
อ.พนัสนิคม เพียงที่เดียว ไม่แพร่หลายและไม่เป็นที่นิยม ไม่มี
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างจากชุมชน
อื่นๆ 

การเหน็คณุคา่ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
เปน็ชมุชนทีผ่ลติเครือ่งจกัสาน สามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และเกิด
เป็นอาชีพที่มั่นคง 
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การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รักษ์พวงมโหตร 

นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร
ออมสิน และได้ทำการร่วมมือกับจังหวัดชลบุรีและ
ภาคเอกชนในการเป็นที่ปรึกษา โดยให้คำปรึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรีที่มีปัญหาและ
ต้องการความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน รักษ์พวงมโหตร เครื่องจักสาน(เกาะลอย) 
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ด้านการบริหาร
จดัการกลุม่ การตลาด การขาย สง่เสรมิผลติภณัฑ ์
ให้สามารถเข้าสู่ตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จำหน่ายสินค้า 20% โดยการนำเทคโนโลย ี 
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำการตลาดให้ชุมชน
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนา
สินค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า สามารถสร้างประโยชน์เป็น  
รูปธรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับชุมชน 

เพิม่ประสบการณก์ารเรยีนรูก้ารเขา้ใจ การเหน็ 
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน
ความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และเกิดเป็น
อาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

การจัดเตรียมวัตถุดิบ การใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน 

“การที่น้องๆ เข้ามา ช่วยทำให้สิ่งที่เราทำด้วย
ความตั้งใจ ทำด้วยความรัก มีมูลค่ามากขึ้น 
สร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ดี  
ที่ทำให้ชุมชนหายเหนื่อย และอยู่ได้ต่อไปใน  
ภายภาคหน้า ต้องขอบคุณน้องๆ มากๆ” 

ขั้นตอนการผลิต 

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รักษ์พวงมโหตร
เครื่องจักสาน ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร. 087-5377119

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์



ชุมชนผลิตหัตถกรรม จักสานไม้ไผ่ 

พนัสนิคม

ต.ไรห่ลกัทอง อ.พนสันคิม จ.ชลบรุี 

ชมุชนผลผลติหตัถกรรมจกัสาน 
ไม้ ไผ่ ต .ไร่หลักทอง อ .พนัสนิคม 
จ .ชลบุร ี เป็นอีกชุมชนที่มีการหา  
รายได้จากการจักสานไม้ไผ ่ โดยการ
รวมตัวของกลุ่มคนที่มีความรู้และรัก
ในงานจักสาน ซึ่งได้มีการจัดตั้ง 

กลุ่มขายงานจักสานไม้ไผ่ขึ้น เพื่อเป็น  
อาชีพทางเลือกหนึ่งของชุมชน ซึ่ง
งานจักสานของชุมชนแห่งนี้มีความ
ประณีต และมีความพิถีพิถัน ทำให้
เป็นแหล่งหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดชลบุร ี

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

จกัสานของชมุชนแหง่นีม้คีวาม 
ประณีต และมีความพิถีพิถัน 
ทำให้ เป็นแหล่งหัตถกรรมที ่ 
ขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี 
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ชุมชนผลิตหัตถกรรม จักสานไม้ไผ่ 
ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

ชุมชนผลิตหัตถกรรม จักสานไม้ไผ่
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โทร. 081-9474727

นอกจากนี ้หลังจากน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าไปร่วมพัฒนาเพื่อต่อยอดงาน
หัตถกรรมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป โดยการออกแบบงาน
จักสานให้ทันสมัยและคงทนมากขึ้น โดยการเพิ่มรูปแบบ  
ต่อยอด เป็นปิ่นโตสำหรับใส่สังฆทาน ที่ดูสวยงามและเข้ากับ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีของชาวพุทธ รวมทั้งการทำบัญชี  

รับจ่าย การทำตลาดออนไลน์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต และ
นอกจากการผลิตและส่งขายงานทางด้านหัตถกรรมแล้ว ทาง
ชุมชนยังมีการฝึกอบรมให้แก่เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจทางด้านการ
จักสานในที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการจักสาน
ไม้ไผ่ให้อยู่คู่ชุมชนไทยต่อไป 

นักศึกษาและชุมชนรวมใจเป็นหนึ่ง 

ขั้นตอนการผลิต 

หลังพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

“ตั้งแต่มีน้องนักศึกษามาช่วยนี่ก็ดีขึ้น หลัก
เลย คือการเพิ่มช่องทางการขาย และการ
ทำตลาด เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ นี่ก็ทำให้การขาย
ง่ายขึ้นและสะดวกสบายขึ้น ก็ขอบคุณทาง 
มหาลัยและออมสินมากๆ” 





มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษบ้านท่าแก 
ขา้วปลอดสารพษิ ต.ศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดภัยจาก
สารพิษบ้านท่าแก ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น คือ
กลุ่มชุมชนเล็กๆ รวมพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 12 
ไร่ ได้ผลผลิตรวมเป็น 5,000 กิโลกรัมหรือ 5 
ตันต่อป ี โดยมีข้าว 4 ชนิดคือ ข้าวไรซ์เบอร์รี ่
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหนียวดำ และข้าวเหนียว 
กข.6 ข้าวที่ปลูกได้มาตรฐาน GAP ปราศจาก
สารเคม ี และมีผลผลิตจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่
สามารถเอามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปได ้
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและออมสินจึง
เข้าไปช่วยคิดทำสินค้าใหม ่ และปรับปรุงสินค้าเก่า
ซึ่งมีข้าวสารและมูสลี่ (เป็นธัญพืชและผลไม้แห้ง
ผสมกันทานเป็นอาหารเช้า คล้ายกราโนล่า) ให้ดี
กว่าเดิม 

  
 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป จ า ก ข้ า ว ที่ จ ริ ง มี  

ภูมิปัญญาดั้ ง เดิมอยู่ แล้ว ในชุมชนเรียกว่ า  
“ข้าวโป่ง” เป็นการนำข้าวมาผสมกับสมุนไพรคือ 
รากเครือตดหมูตดหมา หรือเครือกระพังโหม ซึ่ง
มีสรรพคุณทางยา ด้วยความที่กินยากจึงเกิด  
ภูมิปัญญาในการนำมาผสมกับข้าว ปั้นให้เป็นแผ่น
กลมแบนแล้วนำไปปิ้ง ได้เป็นข้าวโป่ง เสมือนเป็น
ขนมกินเล่นของชาวบ้าน ทานง่ายและได้ประโยชน์
ด้านสุขภาพ นักศึกษาจึงเข้า ไปช่วยกำหนด
สัดส่วนส่วนผสมและเสริมอุปกรณ์ทุ่นแรงในการ
ผลิตเพื่อให้ได้รูปร่างมาตรฐาน จับใส่บรรจุภัณฑ์
สวยๆ ก็ได้เป็นสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่าง 

บ้านท่าแก 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

ข้าวที่ปลูกได้มาตรฐาน GAP 
ปราศจากสารเคมี และมีผลผลิต
จำนวนไมน่อ้ยเลยทเีดยีวทีส่ามารถ 
เอามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ต่อไปได้ 
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วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดภัย
จากสารพิษบ้านท่าแก ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดต่อคุณสังคม โทร. 081-9549824

นอกจากจะประยุกต์ข้าวเป็นสินค้าด้านสุขภาพแล้ว ยังมีการ
ประยุกต์มาเป็นสินค้าด้านความงามอีกด้วย นั่นก็คือสบู่ข้าว ซึ่งทำ
ออกมาเป็นสบู่แผ่นข้าวไรซ์เบอร์รี ่ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษสา
เคลือบสบู่ มีความบางและเรียบ ไม่เปื่อยยุ่ย และนำไปทิ้งได้ง่าย 
สามารถพกพาไปใช้ระหว่างเดินทางได้ง่ายเพราะมีน้ำหนักเบา ใช้ถูตัว
เสร็จแล้วจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของข้าวหลงเหลืออยู่บนผิว สร้าง
ประสบการณ์การใช้ที่น่าประทับใจ 

 

ส่วนสินค้าเดิมก็ไม่ได้น้อยหน้า ข้าวสารถูกปรับปรุงให้อยู่ใน  
ถุงสุญญากาศซึ่งแปะฉลากใหม่เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ  
แบรนด์ ส่วนมูสลี่นั้น ปกติจะถูกเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าแก่นักท่องเที่ยวใน
ศิลาโฮมสเตย์ จากใส่ถ้วยพลาสติกธรรมดา ก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ถ้วย
กลมมีฝาปิดพร้อมเปิดทาน กินที่โฮมสเตย์ก็ได้ ซื้อกลับไปกินหรือไป
ฝากคนที่บ้านก็ดี นอกจากแหล่งขายเดิมคือศิลาโฮมสเตย ์ ก็ขยายไป
ยัง AGRO OUTLET และเพจเฟสบุ๊คของศิลาโฮมสเตย์เพิ่มเติม 
สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

ขั้นตอนการทำสบู่ 

�@% A
ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษสาเคลือบสบู ่

“ชอบที่สุดก็คือตัวสบู่ มันเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ไม่  
เคยมี ทำออกมาแล้วรู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ได้ด ี
ประทับใจครับ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาใน
รูปแบบไหน เพราะเห็นสบู่ทั่วไปก็เป็นสบู่ก้อนสบู่
เหลว พอมาเห็นเป็นสบู่แผ่นก็เลยตะลึง พอเอา
ไปใช้แล้วก็มีกลิ่นหอมของข้าว มันก็เลยเกิด
ความประทับใจมากๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดใหม่
และตรงใจที่อยากได้อยู”่ 



กลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติศิลาโฮมสเตย์
โครงการศึกษาและสร้างผลิตภันฑ์ใหม่ของกลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
ต.ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น

กลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
ศิลาโฮมสเตย์ ต .ศิลา อ . เมือง  
จ .ขอนแก่น ยุคนี้ไม่ว่าใครก็ชอบ
ผลิตภัณฑ ์ ปลอดสารเคมีและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ้าย้อม
ธรรมชาตินั้นแม้จะเป็นภูมิปัญญา
โบราณแต่ก็ไม่ได้ล้าสมัย แต่ละชิ้น
แม้จะคล้ายกันแต่แต่ละชิ้นก็จะมี
ลายเอกลักษณ์ต่างกันออกไป แต่
ติดปัญหาคือดีไซน์ของผ้านี้เองที่
ยังดูเก่า ไม่มีลวดลายชัดเจน ไม่
ถูกใจคนรุ่นใหม ่ คนรุ่นเก่าเองต่อ
ให้ชอบผ้าย้อมขนาดไหน ถ้าเป็น
ลายที่ใส่แล้วไม่สวยก็ไม่มีใครอยาก

ซื้อไปใช้ 
กลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

ศิลาโฮมสเตย ์ ในฐานะผู้ผลิตผ้า
ย้อมได้เผชิญกับปัญหาหลักอยู่คือ 
ต้นทุนการย้อมครามสูง สินค้ามี
เพียงเสื้อ ลายเสื้อไม่มีเอกลักษณ์ 
และมีช่องทางการจัดจำหน่ายเดียว 
ออมสินและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นจึงมีความคิดที่จะ เข้ า  
ไปช่วยปรับปรุงใหม ่ โดยสร้าง  
ตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ ์ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าย้อม และ
เพิม่ชอ่งทางการจำหนา่ยผลติภณัฑ ์

 

ศิลา
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

ภูมิปัญญาโบราณแต่ก็ไม่ได้
ลา้สมยั แตล่ะชิน้แมจ้ะคลา้ยกนั 
แต่ละชิ้นก็จะมีลายเอกลักษณ์ 
ต่างกันออกไป 
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เริ่มต้นด้วยการสร้างตราสินค้า โลโก้ใหม่ที่คิดขึ้นผสม
ผสานจากสิ่งที่มีความหมายต่อชาวศิลา มีการสร้างเอกลักษณ์ให้
ผลิตภัณฑ์โดยคิดหาลายและวิธีพับที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ศิลปะพื้นบ้าน คือลายธุงกับลายสิม ทำให้ได้ลายเฉพาะตัวที่มี
ความสวยงาม สินค้าจากเดิมที่มีเพียงเสื้อ ก็ใช้ผ้าย้อมที่มีทำเป็น
กระเป๋าคล้องข้อมือและกระเป๋าสะพายข้างเพิ่ม นักศึกษาได้
ทดลองย้อมครามกับผ้าชนิดต่างๆ จากผ้าสาลู ผ้าฝ้าย ผ้า 
Canvas จนมาถึงผ้า Oxford ที่ย้อมครามแล้วได้สีสันสดใส
และเห็นลายชัดเจน นอกจากกระเป๋าผ้าธรรมดาก็ยังออกแบบ
กระเป๋ารุ่นพิเศษในราคาพรีเมียม เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ในฐานะ
สินค้าคุณภาพดีราคาสูง แต่ไม่แพงจนเกินคู่แข่งในตลาด เพื่อเจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการศิลาโฮมสเตย์และคนท้องถิ่นที่
ชอบผ้าย้อม 

การวางจำหน่าย จากเดิมที่ขายในช่องทางเดียว
คือศิลาโฮมสเตย์ ก็ได้ขยายไปยังบูธตามงานต่างๆ และ
สร้างเพจเฟสบุ๊คเพื่อประชาสัมพันธ์และขายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ ทำให้สร้างกำไรได้มากขึ้นคิดเป็น 
76.67% สิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มีแค่
รูปลักษณ์ของสินค้า แต่ยังมีบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษ
คราฟท์สีน้ำตาลที่ออกแบบขึ้นใหม่ มาในรูปแบบสายคาด 
กล่อง ถุงใส ่ และมีป้ายพร้อมตราสัญลักษณ์แบรนด์
ชัดเจน สร้างความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นและ
สวยงามเหมาะแก่การซื้อไปเป็นของฝากหากได้ไปเยือน 

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ขั้นตอนการย้อม 

ขั้นตอนการเริ่มผลิต 

Before 

After

ป้ายพร้อมตราสัญลักษณ์แบรนด์ชัดเจน  

โครงการศึกษาและสร้างผลิตภันฑ์ใหม่
ของกลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

ต.ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น
ติดต่อคุณตุ๊กตา โทร. 087-7752032

“ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ ทางโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นที่ให้โอกาสกับทางกลุ่มย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติศิลาโฮมสเตย์ จังหวัดขอนแก่นของเรา เรา
สญัญาวา่เราจะพฒันาตอ่ไป อย่างไม่หยุดยั้งค่ะ” 



กลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติศิลาโฮมสเตย์
โครงการศึกษาาและสร้างผลิตภันฑ์ใหม่ของกลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
ต.ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น

บ้านเป็ด 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอก (ข้าวฮางงอก)
ข้าวฮางงอกแก่นทิพย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น (ข้าวฮางงอก) ข้าวฮางทำมาจากข้าวเจ้าหรือ  
ข้าวเหนียวที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาของคนภาค
อีสาน โดยนำข้าวเปลือกที่แก่ประมาณ 80% (ยังไม่แก่เต็มที่) 
ไปแช่น้ำแล้วนำมานึ่งจนสุก จากนั้นตากให้แห้งแล้วสีเป็น  
ขา้วกลอ้ง ดงันัน้จงึเปน็การสโีดยเอาเปลอืกออกโดยทีจ่มกูขา้ว 
และเยื่อหุ้มเมล็ดยังคงอยู ่ ใยอาหารและโปรตีนจึงยังอยู่ครบ 
และมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวปกต ิ ส่วนข้าวฮางงอกคือ

การเอาข้าวเปลือก ไปแช่น้ำให้งอกก่อน การงอกจะทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดข้าว ทำให้มีปริมาณสาร 
GABA (Gamma Amino Butyric Acid) หรือที่เรา
เรียกกันว่ากาบ้า เพิ่มมากขึ้น และข้าวฮางงอกมีกาบ้ามากกว่า
ข้าวธรรมดาถึง 15 เท่าเลยทีเดียว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลผลิตทั้งในด้านราคาและสารอาหาร และข้าวฮางงอกมาก
คุณประโยชน์นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวชูโรงประจำวิสาหกิจชุมชน
ข้าวกล้องงอกนี้เอง 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

ข้าวฮางงอกมากคุณประโยชน์นี้ก็คือ
ผลติภณัฑต์วัชโูรงประจำวสิาหกจิชมุชน 
ข้าวกล้องงอกนี้เอง 

/=�5ý A �@% A



175
ผลิตภัณฑ์ที่ทางชุมชนมีอยู่ เดิมคือ ข้าวฮางงอก  

(แบบข้าวสาร) และข้าวฮางงอกงาดำชงดื่ม ซึ่งโดนใจคนรัก
สุขภาพสมัยใหม่อยู่แล้ว เพียงแต่ขาดความเป็นเอกลักษณ์
เนื่องจากไม่มีโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น ออมสินและ  
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นประเด็นนี้จึงเข้าไปช่วย
แก้ปัญหา คิดโลโก้ตรา “แก่นทิพย์” ขึ้นมาใหม่ ปรับข้าวฮาง 
งาดำชงดื่มให้กลายเป็นเครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป และบรรจุ
ใส่ซองขายเป็นกล่อง ปัจจุบันสินค้าถูกนำไปกระจายขายที่
ร้านตะวันทองและตลาดสีเขียว และอนาคตจะไปจำหน่ายยัง
ศูนย์ โอท็อปและเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อเข้าถึง  
ผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อไปเป็นของฝากต่อไป สร้างรายได้
และกำไรให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน  

ชุมชนนี้ยังควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้และพัฒนาเพื่อรองรับ  
การท่องเที่ยวในอนาคต นักศึกษาและชุมชนจึงช่วยกัน
พัฒนา “แหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์แก่นทิพย์” โดย
ปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม
เพื่อเหมาะแก่การฟังบรรยาย มีการจัดทำป้ายให้ความรู้
ประจำฐานและแผ่นพับบอกกิจกรรมฐานต่างๆ รอบชุมชน 
นักเรียนจะได้เข้าฐานทำกิจกรรมและเห็นผลงานจริง เห็น
ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปถึงเคล็ดลับความ
อร่อยและคุณค่าทางสารอาหารในการผลิตข้าวฮางงอก
รวมถึงการเกษตรด้านอื่นๆ อีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา 

u

u

ปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม 

“ได้ภูมิใจที่ลูกหลานมีความตั้งใจที่จะต้องมาศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
แลกเปลี่ยนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นี่คือจุดที่สำคัญที่
ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน ทั้งความรู้ที่ได ้
ไอเดียจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งลูกทั้งหลานก็จะได้นำ
ภมูปิญัญาของทอ้งถิน่ไปปรบัปรงุใชใ้นชวีติประจำวนั 
นี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่ลูกหลานได้มาร่วมกิจกรรม”  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอก (ข้าวฮางงอก)
ข้าวฮางงอกแก่นทิพย ์ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดต่อคุณบุญเที่ยง โทร. 089-7092884



วิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ ่จ.ขอนแก่น
นี้มีสมาชิกทั้งหมด 211 คน มีพื้นที่การทำนามากกว่า 
5,000 ไร่ มีการสร้างมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร 
ผ่านการรับรอง GAP ผลผลิตจากกลุ่มมีเป็น 1,000 
ตันต่อป ี ประกอบด้วย ข้าว 5 ชนิดคือ ข้าวเหนียว 
กข.6 ข้าวหอมมะล ิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ ข้าวกล้อง
พลับพลึง และข้าวหอมนวล เมื่อปริมาณที่ผลิตมากกว่า
ความต้องการตลาด จึงทำให้มีข้าวเหลือจากการขาย
ประมาณ 60 ตันต่อป ี ราคาของข้าวจึงต่ำลงไปด้วย 
โจทย์คือทำอย่างไรจะทำให้คุณลุงคุณป้าเกษตรกรมี  
รายได้เพิ่มขึ้นจากตรงนี้กันด ี

บ้านโสกจาน 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

มขีา้วเหลอืจากการขายประมาณ 
60 ตันต่อปี ราคาของข้าวจึง
ตำ่ลงไปดว้ย โจทยค์อืทำอยา่งไร 
จะทำให้คุณลุงคุณป้าเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากตรงนี้กันดี 
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ผลผลิตอีกอย่างที่ชุมชนนำมาแปรรูปขายแต่เดิมอยู่
แล้วก็คือ น้ำมะนาว ปัญหาของน้ำมะนาวคือมีสูตรไม่ชัดเจน 
ทำให้รสชาติไม่ได้มาตรฐาน นักศึกษาจึงช่วยปรับสูตรใหม่ให้มี
อัตราส่วนที่แน่นอนได้มาตรฐาน เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ และ
เพิ่มสินค้าแปรรูปขึ้นมาเป็น เปลือกมะนาวเชื่อมอบแห้ง โดยใช้
เปลือกมะนาวที่เสร็จจากการคั้นน้ำแล้วมาทำเป็นสินค้าใหม่ 

เป็นการช่วยประยุกต์ของเหลือใช้และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
อีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดได้มีการทำการตลาดให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น น้ำมะนาวได้ออกบูธ วางขายตามร้าน และในเพจ
เฟสบุ๊ค ส่วนข้าวตังก็ถูกนำไปขายที่ถนนคนเดินบ้านไผ่ ร้าน 
Coffee in Town ฝากขายที่ร้านครัวนภัสสร และร้านอื่นๆ 

ขั้นตอนการผลิต 

ขั้นตอนการทำข้าวตังไรซ์เบอร์รี่ การวางขายตามร้านต่างๆ 

หลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม ่

การทำการตลาดในเพจเฟสบุ๊ค 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบปัญหาและเห็น
โอกาสในการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาแปรรูป เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่คือ “ข้าวตังไรซ์เบอร์รี่” แต่เดิมผลิตภัณฑ์จากข้าวจะมี
เพียงข้าวสารใส่บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสธรรมดาและสกรีน  
โลโก้ติดไว้ จึงออกแบบโลโก้ใหม ่ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของข้าว 
ปรับตัวอักษรและเลือกใช้สีให้สวยงาม ส่วนข้าวตังก็ได้รับวาง
ระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานโดยใช้เครื่องอัดข้าวตังและ  
แม่พิมพ์สแตนเลสเข้าช่วย ทำให้รูปลักษณ์และรสชาติออกมา

ได้มาตรฐานกว่าใช้แรงงานคนผลิต การแปรรูปนี้ทำให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม จากเดิมข้าวไรซ์เบอร์รี ่ 1 กิโลกรัมในรูปข้าวสาร
กำไรคือ 17 บาท แต่เมื่อทำเป็นข้าวตังได้กำไรเป็น 530 บาท 
คนในชุมชนได้รายได้เพิ่มจากสินค้าใหม่และยังขายข้าวสาร  
ตัวเดิมได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ติดต่อคุณวุฒิชัย โทร. 089-8195840

“ช่วยได้เยอะค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอ
ขอบคุณออมสินที่มาช่วย ที่เอา
ต้นแบบที่ดีมาให้แก่ชุมชนของเรา 
ขอบคุณค่ะ”  



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัย ต.ศิลา 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ท่ามกลางกระแสการดูแลสุขภาพที่กำลัง
มาแรง อาหารเพื่อสุขภาพที่ไขมันต่ำ น้ำตาลน้อย โปรตีนสูง 
กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาคือโปรตีนจากเนื้อ
สัตว์ก็มักจะมีไขมันส่วนเกินหรือมีฮอร์โมนติดมาเยอะ แต่ถ้า
กินจากพืชก็ไม่มั่นใจเรื่องสารเคมีปนเปื้อนจากแหล่งที่ปลูกอีก 
หารู้ไม่ว่ายังมีอีกแหล่งโปรตีนหนึ่งที่หาได้ง่ายในประเทศไทย
และเลี้ยงได้โดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมน นั่นก็คือ จิ้งหรีด นั่นเอง 
และทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัยได้เลี้ยง
จิ้งหรีดไว้เป็นจำนวนมาก ธนาคารออมสินและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นศักยภาพจึงเข้าไปร่วมด้วยช่วย

คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “สะดิ้ง” หรือจิ้งหรีดขึ้น  
มาใหม่ 

เริม่จากสนิคา้ทีท่ำงา่ยทีส่ดุจากจิง้หรดี กค็อื “สะดิง้อบกรอบ” 
ความแตกต่างของสะดิ้งอบกรอบจากชุมชนนี้คือปรุงรสด้วย
สมุนไพรเกษตรปลอดภัยของชุมชน มีรสดั้งเดิม รสจิ้มแจ่ว 
และรสลาบ โดยมีคุณภาพสูงพอแข่งกับคู่แข่งในตลาดได้แต่
ราคาต่ำกว่า รับประกันความแซ่บนัว ผลิตภัณฑ์ต่อมา
เป็นการนำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็น “ข้าวเกรียบสะดิ้ง” มี 3 รส
เช่นเดียวกัน กระบวนการผลิตได้รับการพัฒนาให้มีสูตรและ
วิธีการทำได้มาตรฐาน ใช้ไม้ไผ่เป็นแม่พิมพ์ในการขึ้นรูป  
ข้าวเกรียบ ทำให้ได้ข้าวเกรียบขนาดใกล้เคียงกันบรรจุใส่ซอง 

ศิลา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัย
Sila Health ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

 

หารู้ไม่ว่ายังมีอีกแหล่งโปรตีน
หนึ่งที่หาได้ง่ายในประเทศไทย
และเลีย้งไดโ้ดยไมต่อ้งใชฮ้อรโ์มน 
นั่นก็คือ จิ้งหรีดนั่นเอง 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัย
Sila Health ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร. 083-2813192

นอกจากผลิตภัณฑ์ใหม ่ นักศึกษาและชุมชนก็ได้ช่วยกัน
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมคือ “ผงผักปรุงรส” เป็นผงที่เอาไว้ใช้
ปรุงรสอาหารต่างๆ ที่ทำมาจากผักและสมุนไพร ใช้แทนผงชูรส
ปรุงอาหาร ได้ทำการปรับสูตรใหม่ ใช้ผักและสมุนไพรที่
ปลอดภัยอยู่ 12 ชนิด ผ่านการตรวจความปลอดภัยว่าไม่พบ
กลุ่มสารฆ่าแมลงและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค มีการเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ทั้งแบบกระปุกและแบบซองใหม่ให้สวยงาม แม้จะ  
มีการแข่งขันสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร แต่ความ
แปลกใหม่ของผงผักปรุงรสปลอดสารพิษนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่
ให้ผู้บริโภคอย่างน่าสนใจทีเดียว 

ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ได้มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
เพิ่มขึ้น ทางออฟไลน์ได้มีการฝากขายไปยังร้านต่างๆ ได้แก่ 
ร้านโมฬี และร้านสวัสดิการพยาบาล และออกบูธงานต่างๆ 
ด้านออนไลน์ก็ขายและประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค Sila 
Health สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากช่องทางการจัด
จำหน่ายใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากของดีที่มีแต่เดิมในชุมชน 

สถานที่เลี้ยงสะดิ้ง 

“โครงการของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษา
เข้ามา แล้วเอาผงนัวของเราไปตรวจ ถึง
ได้รู้ว่ามันยังมีพืชสมุนไพรบางชนิดที่ยัง
เปน็พชืตอ้งหา้ม กข็อบคณุธนาคารออมสนิ 
และโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นนะครับ และ
สำนักบริการวิชาการ” 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์





มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง 

บรบือ

อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง อ.บรบือ 
จ.มหาสารคาม รวม 5 ตำบลในเขตโคกผักกูด-โป่งแดง มี
กิจกรรมในเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น การทำเกษตร  
ผสมผสาน การทำตลาดปลอดสารพิษ การปลูกข้าวอินทรีย ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูดผักกูดโป่งแดง  
มีผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป ข้าวกล้องอินทรีย ์ ข้าวหอมมะลิ  
ข้าวกล้องมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี ่ ที่
สามารถผลติและจดัจำหนา่ย สรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในชมุชน 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

การทำเกษตรผสมผสานการทำ
ตลาดปลอดสารพิษ การปลูก
ขา้วอนิทรยี ์สามารถสรา้งรายได ้
ให้กับเกษตรกรในชุมชน 
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วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
โทร. 081-3817493

พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขาดตลาดรับรองในการจัดจำหน่ายข้าว 
ขาดการวางแผนทางการตลาดนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น จึงร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้สวยงามน่าสนใจ เพื่อเพิ่ม
มูลค่า และทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น โดยการพัฒนา
บรรจภุณัฑใ์หมใ่หม้กีารบรรจถุงุสญูญากาศ สองขนาดคอื 1,000 กรมั 
และ 500 กรัม ซึ่งทำให้กำหนดราคารายได้ เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อ  
ผ่านกระบวนการการออกแบบการวางแผนทางการตลาด จึงทำให้
ผลิตภัณฑ์สินค้าจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 

ขั้นตอนการผลิต 

“ขอบคุณธนาคารออมสินและนักศึกษาที่มี
โครงการดีดีมาส่ง เสริม เกษตรกรให้ม ี 
กำลังใจมากขึ้นเพื่อที่จะผลิตข้าวอินทรีย ์ ที่
ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคต่อไปค่ะ” 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การออกบูธจำหน่ายสินค้า 



วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองสิมใหม่ 

ลานสะแก 

ต.ลานสะแก อ.พยคัฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม 

ชมุชนบา้นหนองสมิใหม ่ต.ลานสะแก 
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ได้
มีการคิดค้นวิธีการทำสบู่รังไหมขึ้น
มา ซึ่งกลุ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 
เพื่อดำเนินการผลิตสบู่จากรังใหม 
จัดจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก 
จากอดีตกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนอง
สิมใหม่ ได้ทำการจัดกลุ่มกันทอผ้า

ใหม่ขาย ซึ่งในหมู่บ้านนั้นแทบจะทุก
หลังคาเรือน ได้ทำการเลี้ยงตัวหม่อน
เพื่อไว้ทอไหมซึ่งผ้าไหมของกลุ่ม ได้
รับความนิยมและสามารถทำรายได้ให้
กับชาวบ้านได้ดี 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

คน ในหมู่ บ้ า น แทบจ ะทุ ก
หลังคาเรือน ได้ทำการเลี้ยง
ตัวหม่อนเพื่อไว้ทอไหมซึ่ง
ผ้าไหมของกลุ่ม ได้รับความ
นิยมและสามารถทำรายได้ให้
กับชาวบ้านได้ดี 
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วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองสิมใหม ่

ต่อมาการทอผ้าใหม่ในแต่ละผืนนั้นต้องใช้
เวลานานมากกว่าจะสามารถขายได ้ บางผืนใช้
เวลา 2-3 ปีเลยทีเดียว ภายใต้โครงการออมสิน
ยวุพฒันร์กัษถ์ิน่ จงึรว่มคดิคน้ สบูส่มนุไพรใยไหม 
ใยไหมขัดตัว รังไหมสครับ ภายใต้แบรนด์ 
La’Sakran ในแนวคิด “คุณค่าที่คู่ควรกับหญิง
งาม” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มเกิดความยั่งยืนในการดำเนินวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม ทำให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งและมั่นคง 

พวกเราคือ laSakran 

หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน 

การลงสำรวจตลาด 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วันเดินทางที่แสนสดใส 

“ขอบคุณธนาคารออมสิน เห็นสีชมพูก็รู้
แล้วว่าเป็นสีของออมสิน เพราะว่าออมสิน  
มีการแบ่งปันและส่งเสริมทางด้านอาชีพ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ขอบคุณมากค่ะ” 

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองสิมใหม่
ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โทร. 083-6613949



เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์บ้านสวนซุมแซง 

ท่าขอนยาง

ต.ทา่ขอนยาง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 

เครือข่ ายผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ผั ก
อินทรีย์บ้านสวนซุมแซง บ้านดอนยม 
ต.ทา่ขอนยาง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 
เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของผู้ปฏิบัติตาม  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจุบันได้
เป็นส่วนจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทำเกษตรอินทรีย ์ บ้านสวนซุมแซงนั้น 
มีเมล็ดพันธุ์สำหรับจำหน่ายและแจกจ่าย
ให้กับผู้ที่มาอบรม และสำหรับผู้ที่ต้องการ
เมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูก 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

บ้านสวนชุมแสง มีการเพาะปลูก 
เมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
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เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์บ้านสวนซุมแซง 

ความภาคภูมิใจของบ้านสวนชุมแซง 

โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผลิตภัณฑ ์
ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ บ้านโพนงาม บ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม 
ซึ่งในปัจจุบัน รายได้จากการขายและการกระจายรายได้ให้
ชุมชน ยังไม่เพียงพอ ชุมชนและนักศึกษาจึงช่วยกันพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ ์
พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การรับรู้พฤติกรรม  
ผู้บริโภค และขยายแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผัก
เกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

หลังปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ 

ก่อนปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ 

บ้านสวนชุมแซง 

เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์บ้านซุมแซง
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โทร. 089-8619627

“ออมสินยุวพัฒรักษ์ถิ่น ทำให้เครือข่าย  
ที่พวกเราทำเรื่องพันธุกรรม ได้ออกสู่วง
กว้างได้ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้าน
ทำลำพังไม่ได ้ ซึ่งพันธุกรรมที่พวกเรากำลัง
ทำอยู่นั้น มันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้
กับท้องถิ่นของชุมชนได้จริงๆ” 



วิสาหกิจชุมชนนครจำปาศร ี

บรบือ

อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 

วิสาหกิจชุมชนนครจำปาศร ี
มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก มี
การปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
และสร้างผลผลิตทางการเกษตร 
จนสามารถเป็นที่ยอมรับของคนใน 

พื้นที ่ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังไม่มีความ
โดดเดน่มากพอ ชมุชนและนกัศกึษา 
ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะออกแบบ
และพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

การปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมปัจจุบัน 
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วิสาหกิจชุมชนนครจำปาศร ี

ภายใต้แนวคิด “Rice for life” ข้าวเพื่อ
ชีวิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น
และเป็นที่จดจำ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมปัจจุบัน ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้า  
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถกระจายรายได้ ให้ชุมชนหลาย  
ครัวเรือน 

วิสาหกิจชุมชนนครจำปาศรี
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
โทร. 081-5748722

“ขอบคุณน้องๆ ที่เข้ามาช่วยให้
พวกเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และ
รับปากว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จะพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในการ
ใช้ชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม และทำให้
ชุมชนมั่นคงยิ่งขึ้น” 



กลุ่มสตรีผู้ผลิตมัดหมี่ กลุ่มพิศมัยโฮการ์ทไหมไทย 

ชนบท 

อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ 

กลุม่สตรผีูผ้ลติมดัหมี ่กลุม่พศิมยั 
โฮการ์ทไหมไทย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
เปน็อกีกลุม่ ทีส่บืสานการทอผา้ไหมมดัหมี ่
มาอย่างยาวนาน มีความรุ่งเรืองอย่าง
มากในอดีต มีการรวมกลุ่มกันหลาย 
10 คนเพื่อทอผ้าไหม ทุกบ้านมีกี่
สำหรับทอผ้า และมีผู้คนที่มีฝีมือ ใน
การออกแบบและมีลวดลายผ้าหลาย 
100 ลาย อีกทั้งเป็นชุมชนที่ เข้าใจ 
สถานการณ์และความต้องการของ
ตลาดเป็นอย่างด ี

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอนแก่น

เป็นอีกกลุ่มที่สืบสานการทอผ้า
ไหมมัดหมี่มาอย่างยาวนาน  
ทุกบ้านมีกี่สำหรับทอผ้า และมี
ผูค้นทีม่ฝีมีอื 
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กลุ่มสตรีผู้ผลิตมัดหมี่ กลุ่มพิศมัยโฮการ์ทไหมไทย 

กลุ่มสตรีผู้ผลิตมัดหมี่
กลุ่มพิศมัยโฮการ์ทไหมไทย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

โทร. 082-1078825

ทำให้มีการสั่งสินค้าที่มีเพิ่มขึ้นสร้างรายได้ให้
กับสมาชิกในกลุ่ม ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี ซึ่ง
ในปัจจุบัน ทางกลุ่ม มียอดขายที่ลดลง ผลมาจาก
ปัญหาด้านการตลาดปัจจุบัน และการพัฒนาของ
แฟชั่น นักศึกษาและชุมชนจึงช่วยกัน สร้างความ
เข้าใจ ทางการตลาดเพิ่มขึ้น ขยายฐานการรับรู ้ 
ในวงกว้าง เพื่อเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ที่มีความ
ต้องการผ้าไหม และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่ เช่น
กระเป๋าและพวงกุญแจ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น 
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลน ์สรา้ง Facebook 
และร้านค้าออนไลน์ ทำให้ยอดขายและช่องทางการ
ขายมากขึน้ สรา้งความมัน่คงตอ่ไปในอนาคต 

ขั้นตอนการผลิต 

“ขอบคุณน้องๆ ที่ช่วยสร้างความรู้ทาง
ด้านการตลาด ความเข้าใจในด้านแฟชั่น 
การมีรูปแบบสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญของการขาย ในโลกปัจจุบัน” 

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

สอนการขายออนไลน์ 





มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 



วิสาหกิจชุมชน ผลิตขนมและเครื่องดื่มแม่ต้อย 

ขามใหญ่

บา้นหนองมะนาว หมู ่7 ต.ขามใหญ ่อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี 

วิสาหกิจชุมชนผลิตขนมและ
เครื่องดื่มแม่ต้อย แรกเริ่มกลุ่มได้ 
ก่อตั้งจากชาวบ้านทุกคนในชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ว่างงาน ก็ร่วม
ด้วยช่วยกันทำ โดยริเริ่มด้วยการนำ
กล้วย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มี
อยู่มากมาแปรรูป ปรับปรุงลองชิม
กันภายในชุมชนจนพัฒนาเป็นสินค้า
ที่ขายกันภายในชุมชนพอเป็นรายได้

จุนเจือในครอบครัว จากนั้นก็เริ่ม
ทำการตลาดกันเอง ด้วยผลิตภัณฑ์
กล้วยเบรคแตกที่อร่อยและราคาไม่
แพง ทำให้มีการต่อยอดนำขายนอก
หมู่บ้าน พัฒนาออกสู่ตำบล อำเภอ 
จนสง่ขายภายในตวัเมอืงและครอบคลมุ 
ทั้งจังหวัด สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม  
ได้มาก 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ีอุบลราชธานี

กล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น
ทีม่อียูม่าก จนพฒันาเปน็สนิคา้ 
ที่ขายกันภายในชุมชนพอมี  
รายได้จุนเจือครอบครัว 
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วิสาหกิจชุมชน ผลิตขนมและเครื่องดื่มแม่ต้อย 
แต่ปัญหาของความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์และจำนวนคู่ แข่ งที่ ม ากขึ้ น 
เนื่องจากเพราะวิสาหกิจชุมชน ผลิตขนม
และเครื่องดื่มแม่ต้อยมีผลิตภัณฑ์เพียงแค่ 
กล้วยเบรคแตกเท่านั้น น้องๆ นักศึกษา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จึงร่วม
เข้าพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน โดยการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ใช้เศษกล้วยจากการ
ทำกล้วยเบรคแตกและเป็นของเหลือ กลับ
นำมาใช้ประโยชน ์ จึงเกิดเป็น Banana 
Wafer ที่หอมอร่อยโดนใจทุกเพศทุกวัย
ในที่สุด  

การอบรมบัญชีรับ-จ่าย 

นางสุมาล ีมณีภาค ประธานวิสาหกิจชุมชน 
ผลิตขนมและเครื่องดื่มแม่ต้อย 

โทร. 085-0169895 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

“จากเศษกล้วยที่เราทิ้งกันมาเป็น 
20 ปี เมื่อก่อนได้แต่ เอาไปเป็น
อาหารปลา ไม่รู้ว่าจะเอาไปใหน เอา
มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และมันก็
ไปได้ด ี ขอบคุณที่ทำอะไรๆ เพื่อ
พวกเรา ” 



วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตร พัฒนาเหนือ 

คำขวาง

ต.คำขวาง อ.วานรนิชำราบ จ.อบุลราชธานี 

วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรพัฒนาเหนือ 
ต.คำขวาง อ.วารนิชำราบ จ.อบุลราชธาน ี เปน็
ชุมชนเกษตรกร ที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรขาย
เป็นอาชีพหลัก เช่น ถั่วงอก ผักกาดขาว 
มะเขือเทศ พริกชี้ฟ้า พริกหยวก ฟักทอง 
กะหล่ำปล ี ดอกกะหล่ำ เป็นต้น โดยสินค้า
ทั้งหมดเป็นสินค้าสดจากไร่และจากสวนของ

ชาวบ้านในชุมชนเอง โดยมีการทำเพาะปลูก
เอง ดูแลเองทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการใส่ใจ
หลีกเลี่ยงการใช้สารพิษในการเพาะปลูก  
ทุกอย่าง เรียกว่า เป็นชุมชนที่ขายสินค้า
เกษตรครบครัน และเป็นชุมชนที่มุ่งมั่นการ
พัฒนาเพื่อเป็นเกษตรอินทรย์ปลอดสารพิษ 
100% 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ีอุบลราชธานี

ชุมชนบ้านเกษตร เป็นชุมชน  
ที่มุ่ งมั่นการพัฒนาเพื่อ เป็น
เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
อย่างเต็มร้อย 
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วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตร พัฒนาเหนือ 

หลังการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนโดยนักศึกษาจากโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของชุมชน เช่น พื้นที่ทางการ
ตลาด ราคาสินค้า แบรนด์สินค้า ที่ทางชุมชนไม่เคยมีมาก่อนทุกวันนี้ 
สินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรพัฒนาเหนือ จะ
เป็นสินค้าที่มีแบรนด ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรพัฒนาเหนือ และมี
การเขียนราคาไว้อย่างชัดเจน ด้วยความตั้งใจของเกษตรกรในชุมชน
ทุกคนที่จะก้าวข้ามสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มร้อย และเห็น
สินค้าเกษตรที่ทุกคนดูแลอย่างด ี เป็นที่สนใจและไว้ใจให้เป็นทางเลือก
แรกในการบริโภค ของลูกค้าที่เข้ามาเห็น 

“ทั้งกลัวทั้งกล้า ใช้ตัวนี้จะเป็นอินทรีย์ 
100% หรอืไม ่จะผา่นการรบัรองหรอืไม ่
ลูกก็มาช่วยแนะนำว่าปุ๋ยตัวนี้อินทรีย์ 
100% นะคะ ตัวนี้ก็ใช้นะคะ เพื่อตอกย้ำ
ความมั่นใจให้กลุ่ม ที่จะก้าวเข้าสู่เกษตร
อนิทรยีอ์ยา่งเตม็รอ้ย ตอ้งขอบคณุมากๆ” 

ตัวแทนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน 
บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ ต.คำขวาง  

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธาน ี

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบโลโก้ใหม่ 



วิสาหกิจชุมชนทำขนมปั้นสิบและครองแครงกรอบ 

หนองขอน

42 หมูท่ี ่9 ต.หนองขอน อ.เมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธาน ี

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ีอุบลราชธานี

วิสาหกิจชุมชนทำขนมปั้นสิบ
และครองแครงกรอบ 42 หมู่ที่ 9 
ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
เป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่ทำขนม
ขายได้แก ่ ขนมปั้นสิบและครอง
แครงกรอบ พูดถึงขนมปั้นสิบและ
ครองแครงกรอบ เป็นขนมไทย
โบราณที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน 
ซึ่งขนมปั้นสิบ หรือ ขนมปั้นขลิบ 

ขนมชิน้เลก็ๆ นา่รกัทีร่ปูรา่งหนา้ตา 
เหมือนกะหรี่ปั๊บแต่จะชิ้นเล็กกว่า 
และมีความกรอบมากกว่า ส่วน
ขนมครองแครงกรอบ คือขนม  
ที่ได้จากการนำแป้งสาลีหรือแป้ง
ข้าวเจ้านวดผสมกับน้ำและน้ำตาล
หรอืไขแ่ละกะทอิาจผสมสว่นประกอบ 
อืน่ เชน่ ฟกัทอง เผอืก โดยทำเป็น
รูปร่างต่างๆ เช่น เกลียวแท่ง หรือ
แผ่น แล้วนำมาทอด 

ขนมไทยที่เป็นสูตรของท้องถิ่น 
ที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ทำให้
ถกูใจผูค้นในทอ้งถิน่ และสามารถ 
ครองใจลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 
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วิสาหกิจชุมชนทำขนมปั้นสิบและครองแครงกรอบ 

ซึ่งขนมไทยโบราณทั้งสองนี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมกันจนถึง
ปัจจุบันเพราะความอร่อย ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีสูตรโบราณซึ่งเป็น
สูตรของท้องถิ่นที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่น รวมถึงกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทำขนมปั้นสิบและครองแครงกรอบเช่นกัน 
ทำใหข้นมครองแครงของกลุม่วสิาหกจิชมุชน มคีวามหวานมนั 
จนถูกใจผู้คนในท้องถิ่นอย่างมาก นักศึกษาโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จึงเข้าร่วมพัฒนาพร้อมกับชุมชน โดยมี
แนวคิดที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สวยงามและทันสมัยเหมาะ
สมต่อกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น โดยมีแนวคิดให้มีคำพูดติดปากคือ 
“ครองแครงครองใจ” เพื่อสร้างแนวคิดทางการตลาด สร้าง
ชื่อแบรนด์สินค้า “ขนมคุณยาย” พร้อมทั้งเรื่องการทำบัญชี
รับจ่าย การออมเงินที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กลุ่มมากขึ้น 
เมื่อทั้งหมดนี้รวมกับครองแครงกรอบสูตรโบราณที่มีอยู่แล้ว 
ทำให้ครองแครงครองใจขนมคุณยาย พัฒนาขึ้นและครองใจ
ผู้ที่ ได้ชิมยิ่งขึ้นไป จนสร้างตลาดและลูกค้าได้ เพิ่มขึ้นมาก 
“อร่อยติดปากหวานมันติดใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน ครองแครง
ครองใจ ต้องครองแครงขนมคุณยาย” 

ตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ทำขนมปั้นสิบและครองแครงกรอบ 

บ้านหนองไฮ ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

“รู้สึกดีใจที่กลุ่มนักศึกษาเข้ามา ปกติจะมี
แต่หน่วยงานอื่น แล้วก็มาทำขนมร่วมกัน 
มาลงคลุกคลีกับเรา เป็นอะไรที่ประทับใจ
มาก รับปากกว่าจะไม่หยุดพัฒนา” 

ออกแบบฉลากสินค้า 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

การขายออนไลน์ 



กลุ่มผลิตกล้วยเบรคแตกแก่งสะพือ 

พิบูลมังสาหาร

ต.พบิลู อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อบุลราชธาน ี 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ีอุบลราชธานี

กลุ่มผลิตกล้วยเบรคแตก  
แก่งสะพือ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี เมื่อพูดถึง “กล้วย
เบรคแตก” เป็น การนำเอากล้วยสุก
มาทอดให้กรอบ รสชาติหวาน หอม 
โดยไม่มีการแต่งรส แต่งกลิ่นและสี
แต่อย่างใด เมื่อรับประทานเข้าไปจะ
รู้สึกถึงความหวานกรอบ อร่อยล้ำ
จนหยุดไม่อยู่ ชาวบ้านจึงเรียกกัน
ว่า “กล้วยเบรคแตก” ซึ่งกลุ่มผลิต
กล้วยเบรคแตก ได้รวมกลุ่มผลิต
กล้วยเบรคแตกมานาน ด้วยการทำ

กลว้ยเบรคแตกทีค่ำนงึถงึ ความหนา 
ของกล้วย ปริมาณการใช้ทอดใน
แต่ละครั้ง ต้องใช้ความชำนาญของ 
ผู้ผลิต ซึ่งความชำนาญเป็นจดุแขง็
ของชุมชน ที่สามารถหั่นกล้วย ได้
สวยงาม ปรมิาณมาก ภายในเวลาที่ 
รวดเรว็ ทัง้นีก้แ็สดงใหเ้หน็ถงึความรกั 
ความเอาใจใส่ ความตั้งใจของชมุชน
กลุม่ผลติกลว้ยเบรคแตก แกง่สะพอื 
ที่ มี ใ ห้ กั บผลิตกล้ วย เบรคแตก  
อย่างมาก 

การแปรรูปกล้วยที่มีมากจนล้น
ตลาดในพืน้ที ่ทำใหก้ลว้ยมรีาคา
ถูกและเน่าเสีย ทางกลุ่มจึงนำ
กลว้ยมาพฒันา และยดือายขุอง
ผลติภณัฑไ์ดน้านขึน้ 
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กลุ่มผลิตกล้วยเบรคแตกแก่งสะพือ 

นอกจากนั้นการผลิตกล้วยเบรคแตกยังนำมาซึ่งวิธีการ
แปรรูปกล้วยที่มีปริมาณมากจนล้นตลาดในพื้นที่ ซึ่งทำให้
กล้วยมีราคาถูกและเน่าเสียหากขายไม่ได ้ กลับมาได้กำไรและ
สามารถเก็บได้นานขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างนักศึกษา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและธนาคารออมสิน ได้  
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ด้วยการปรับสลากให้ถูกต้อง
และชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสีสันความทันสมัยของบรรจุภัณฑ ์
และการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้นอีกด้วย ทำให้กล้วย
เบรคแตกสามารถคงรสชาตคิวามหอม ความอรอ่ย ความกรอบ 
ได้คงเดิมดั่งกล้วยเบรคแตกสดใหม ่ 

ขั้นตอนการคัดเลือกกล้วย 
และหั่นเป็นชิ้นเท่าๆ กัน 

การทอดกล้วยด้วยความชำนาญ 

“จริงๆ โครงการแบบนี้แม่ไม่เคยเข้าร่วมเลยนะ 
พอมีโอกาสก็ลองเข้าร่วมด ูสุดท้ายก็ประทับใจ
เพราะกล้วยเบรคแตกดีขึ้นมา ดูอย่างถุงใส ่
ของใหม่สวยและดีกว่ามาก” 

ตัวแทนสมาชิกกลุ่มผลิตกล้วยเบรคแตกแก่งสะพือ 
ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

โทร. 085-0169895 

การสอนทำบัญชีรับ-จ่าย 

ออกแบบฉลากสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตอกแตก 

ดอนขวัญ

บา้นดอนขวญั 98 หมู ่2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจรญิ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ีอุบลราชธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตอกแตก บ้านดอนขวัญ 
98 หมู่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ พูดถึงข้าว
ตอก คือข้าวเปลือกที่คั่วให้แตกออกเป็นดอกขาว ใช้
ข้าวเปลือกใหม่ๆ ที่ผึ่งแห้งสนิทแล้วมาคั่วไฟอ่อนๆ ให้
ร้อนเสมอกัน เมื่อร้อนถึงขีดหนึ่งเนื้อในจะขยายบาน
ออกมีสีขาว ดันเปลือกให้ขาดจากกัน เมื่อฝัดเอา

เปลือกทิ้งไป จะได้ข้าวตอกไว้ใช้ในการทำพิธีต่างๆ ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งมงคลที่ใช้ในการทำพิธีมงคล ใช้โปรยรวมกับ
ดอกไม้ และเงินทอง เป็นเคล็ดว่า ให้รุ่งเรืองเฟื่องฟู
ขยายออกได้เหมือนข้าวตอก หรอืปรงุเปน็อาหารอืน่ๆ 
เชน่ ขา้วตอกนำ้กะท ิกระยาสารท ขา้วตอกตัง้ เป็นต้น 

ด้วยเหตุผลการตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่หลากหลาย 
ทางชมุชนจงึนำมาสรา้งรสชาต ิ
ที่แตกต่างและลงตัวมากขึ้น 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตอกแตก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตอกแตก ไดม้กีารนำขา้ว
ตอกแตก มาแปรรูปเป็นขนม โดยการเอาข้าวตอกมา
อัดเป็นก้อนด้วยน้ำตาลและกะทิ จนเป็นข้าวตอกแตกที่
หอมหวานมันกรอบและแสนอร่อย แต่ด้วยเหตุผล
ทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ไม่หลากหลาย ทำให ้ 
รายได้ของกลุ่มกลับไม่มั่นคง นักศึกษาโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเข้าร่วมพัฒนาพร้อมกับ
ชุมชน โดยการคิดหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อสร้างรสชาติที่
แตกต่างและลงตัว เพิ่มสีสันให้น่ารับประทานมากขึ้น 
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและฉลากชัดเจนมากขึ้น 
รวมถึงการตลาดและการฝกึการทำบญัชขีองกลุม่ เพือ่
สร้างรากฐานที่มั่นคง ให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที ่ 
ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ไทย “ข้าวตอกแตกเมืองป่า คุณค่าของความเป็นไทย” การสอนทำบัญชีรับ-จ่าย 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์

“ดีใจมากที่มีหน่วยงานของธนาคาร
ออมสิน นักศึกษา เข้ามาร่วมกันพัฒนา 
มามองเห็นความสำคัญของกลุ่มเล็กๆ
ของเรา ขอบคุณมากๆ ค่ะ” 

นางพวงเพชร กัลยา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตอกแตก 
บ้านดอนขวัญ 98 หมู่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 

โทร. 085-0169895 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การขายออนไลน์ 





มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 



กลุ่มน้ำผึ้งจากปากพนังไร่จันทรังสี  
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนงั จ.นครศรธีรรมราช 

ปากพนัง 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

ก ลุ่ ม น้ ำ ผึ้ ง จ า ก ป า ก พ นั ง  
ไร่จันทรังสี ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง 
จ .นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ 
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง ประชาชน
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ซึ่งนอกจากจะเป็นอาชีพกรีดยาง
พารา เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้ว ยังมี
การทำไรจ่าก เพือ่นำนำ้ตาลมาแปรรปู 
เพราะ ในชีวิตประจำวันน้ ำหวาน 

น้ำตาล หรือน้ำผึ้งมีความสำคัญมาก
ในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน เช่น  
ใช้ในการประกอบอาหาร แทนน้ำตาล
ทรายหรือจากน้ำหวานสังเคราะห์ที่
ได้มาจากโรงงาน ชาวบ้านจึงผลิต
นำ้ตาลจากตน้จากมาทำเปน็ผลติภณัฑ ์
ตา่ง  ๆนา  ๆและในทางเดยีวกนัเกษตรกร 
ก็จะต้องมีการควบคุมต้นทุนของ
ตนเองไม่ให้มากจนเกินไป 

ชาวบ้านจึงผลิตน้ำตาลจาก
ต้นจากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆ 
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กลุ่มน้ำผึ้งจากปากพนังไร่จันทรังส ี 

จึงเกิดการทำกลุ่มผลิตภัณฑ์ O-TOP จากน้ำตาลจากมาออกขายสู่
ตลาดจนเป็นที่ยอมรับและส่งออกทั่วประเทศ ขั้นตอนการทำน้ำผึ้งจาก เริ่ม 
จาก การน้าวหรือตีงวงตาล(ลูกตาลจาก) เพื่อกระตุ้นให้ต้นตาลผลิตน้ำหวาน
มาเก็บไว้ที่งวงตาล แล้วต่อมาตัดลูกตาลออกเหลือแต่งวง นำกระบอกไม้ใผ่
ใส่เกล็ดไม้เคี่ยม 2-3 เกล็ด เป็นสารกันบูด นำไปแขวนรับน้ำตาลที่งวงตาลใน
เวลากลางคืน( เริ่มปาดตาลราว 4-5 โมงเย็น พอค่ำก็เสร็จ) เก็บมาใส่กะทะ
แล้วเคี่ยวด้วยไฟแรงๆ เมื่อเหลือประมาณ ครึ่งของน้ำหวานเดิมก็จะได้น้ำผึ้ง
จาก รสหอมหวาน ใช้ทำขนมจาก ขนมลา และขนมหวานได้ทุกชนิด หรือ
สามารถนำไปจำหน่ายเป็นปี๊บ ราคาปี๊บละ 500 บาท ขวดละ 20 - 25 บาท 
หลักจากนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าร่วมพัฒนาพร้อม
กับชุมชนขนาบนาก จึงได้มีการร่วมกันพัฒนาด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น เก็บได้นานขึ้น การส่งเสริมด้านการขายออนไลน์ 
ทำให้ภูมิปัญญา น้ำผึ้งจาก ปากพนัง ที่ขึ้นชื่อว่าขุมทรัพย์ขนาบนาก จะยังคง
อยู่และสร้างคุณค่าให้สังคมไทยต่อไป 

กระบอกรองน้ำผึ้งจาก 

กลุ่มน้ำผึ้งจากปากพนังไร่จันทรังส ี 
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อคุณอุษนีย์ จันทรังษ ีโทร. 085-7545321 

“ป้าว่ามันดูดีมากเลย ไปวางสินค้าไปออกบูธ 
ไปที่ ไหนก็ดูเด่นขึ้น บรรจุภัณฑ์ก็สวยขึ้น 
ราคาก็ดีขึ้น ป้าชอบมากเลย” 

ก่อนพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ภาพแห่งความประทับใจ 

สินค้าภายในชุมชน 



ภูมิปัญญาไทยกับการใช้สมุนไพรแก้พิษง ู 
วดัพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมครี ีจ.นครศรธีรรมราช 

พรหมคีรี
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญาไทยกับการใช้สมุนไพรแก้พิษงู วัดพรหมโลก 
ต.พรหมโลก อ.พรหมคีร ี จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอำเภอพรหมคีรีประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเสียส่วนมาก เช่น ยางพารา 
สวนผลไม้ อื่นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องทำงานในที่รกและต้องเจอกับ
สัตว์ มีพิษดุร้ายโดยเฉพาะงู ซึ่งชาวบ้านถูกงูพิษทำร้ายบ่อย  
ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรแก้พิษงูยังไม่เป็นที่รู้จัก ส่งผล 
ให้การใช้สมุนไพรแก้พิษงูไม่เป็นที่แพร่หลาย 

เพราะที่นี่ใช้ยาสมุนไพรไม่ได้ใช้
เวทมนตค์าถา และยาแผนปจัจบุนั 
หลายชนดิกส็กดัมาจากสมนุไพร 
นี่ เป็นสิ่ งแสดงให้ เห็นว่ าการ
รักษาด้วยสมุนไพรที่ถูกต้อง  
ถูกวิธี 
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ภูมิปัญญาไทยกับการใช้สมุนไพรแก้พิษงู  

นกัศกึษาโครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่ รว่มกบัชมุชน เผยแพร ่ 
ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้พิษงูให้มีรูปลักษณ์
ที่น่าสนใจ จะช่วยให้การใช้สมุนไพรแก่พิษงูเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมี
คนใช้มากขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้รักษาพิษง ู
และข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความ
รู้ ปัจจุบันนี้สถานพยาบาลผู้ป่วยบ้านกาชาดอุทิศ วัดพรหมโลก ได้เป็น
ที่ยอมรับของประชาชนในแถบถิ่นนี้อย่างแพร่หลาย รวมถึงจังหวัด
ใกล้เคียงด้วย และยังเป็นที่ยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบันว่าไม่ใช ่ 
เรื่องงมงาย เพราะที่นี่ใช้ยาสมุนไพรไม่ได้ใช้เวทมนต์คาถา และยา  
แผนปัจจุบันหลายชนิดก็สกัดมาจากสมุนไพร นี่เป็นสิ่งแสดงให้เห็น
วา่การรกัษาดว้ยสมนุไพรทีถ่กูตอ้งถกูวธิ ีตามหลกัภมูปิญัญาบรรพชน 
ก็มีประสิทธิภาพเหมือนกัน เพราะกว่าบรรพบุรุษของเราจะเก็บ
รวบรวมข้อมูล จนเป็นสูตรยาสมุนไพรสำเร็จรูปนั้น ต้องเฝ้าศึกษา 
สังเกตุ ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน จะเห็นได้จากสมัยโบราณ 
ไม่มียาแผนปัจจุบัน แต่ทำไมบรรพบุรุษเรายังดำรงชีพ สืบเผ่าพันธุ์  
มาจนเป็นตัวเราในทุกวันนี้ 

การปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
การแนะนำด้านภูมิปัญญา 

เตรียมสถานที่ 

เตรียมขั้นตอนการผลิต 

“ขอบคุณที่มีคนเห็นคุณค่า และช่วยสืบสาน
ภูมิปัญญาของวัดพรหมโลก” 
 

ภูมิปัญญาไทยกับการใช้สมุนไพรแก้พิษง ูวัดพรหมโลก 
ต.พรหมโลก อ.พรหมคีร ีจ.นครศรีธรรมราช  

ติดต่อพระบุณวรธรรม 



โคระ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม  
อ.ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 

ลานสกา 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

โคระ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่
การสร้างมูลค่า เพิ่ม อ .ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ที่ขึ้น
ชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย 
ซึ่ งความเป็นอยู่ ของชาวอํ า เภอ  
ลานสกาโดยทั่วไปประกอบอาชีพ
การเกษตร เช่น สวนยางพารา  
สวนปาล์ม ไร ่นา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
ปลูกผลไม้ที่สํ าคัญ อาทิ มังคุด  
ทเุรยีน ขนนุ จาํปาดะ หมาก มะพรา้ว 
สะตอ ส้มแขก ฯลฯ  

ทั้งนี้อาชีพการทําสวนผลไม้
ชาวอําเภอลานสกาได้รับการปลูกฝัง
ส่งต่อหรือตกทอดกันมาจาก รุ่น  
สู่ รุ่ นตั้ งแต่สมัยบรรพบุรุษทํ า ให้  
ลูกหลานได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับ
ผลไม้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให ้
ผลไม้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จนเจริญ
งอกงาม นั่นก็คือ การนําโคระซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาโบราณรูปแบบหนึ่ง เข้า
มาใช้ ในการทําสวน ทําให้ผลไม้มี
ความสวยงามและมีคุณภาพดี 

การนําโคระซึ่งเป็นภูมิปัญญา
โบราณรูปแบบหนึ่ง เข้ามาใช้ใน
การทําสวน ทําให้ผลไม้มีความ
สวยงามและมีคุณภาพดี 
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โคระ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม  

โคระเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลผลไม้ให้ปลอดภัยจากแมลง ทําให้
ผลผลิตสวยงาม ขายได้ราคา อีกทั้งยังลดต้นทุนในการทําสวน และย่อยสลายได้ใน
ธรรมชาติ ณ ปัจจุบันภูมิปัญญาการประดิษฐ์โคระกําลังสูญหายไป จึงควรอนุรักษ์
และสืบทอดการประดิษฐ์โคระโดยการหาทางสร้างมูลค่าเพิ่ม นักศึกษาโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าร่วมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเข้าร่วมกับชุมชนหา
ช่องทางด้านการตลาดที่จะใช้โคระเป็นเครื่องประดับสำหรับโฮมเสตย์ ซึ่งโคระจะมี
ความสวยงามในตัวของโครงเองไม่ว่าจะแห้งหรือสด ก็สร้างมารถสร้างความ
สวยงามในแบบฉบับของโคระ นอกจากนั้นยังร่วมสืบสานภูมิปัญญาของชาวบ้านให้
คงอยู่โดยการเผยแพ่การทำโคระและวิธีสานโคระให้กับชุมชนรอบข้าง เพื่อให้โคระคง
อยู่คู่ชุมชนต่อไป 

โคระ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

“ปัจจุบันโคระเป็นแค่สิ่งที่ทำ
กันใช้เองภายในสวนตนเอง 
ไม่ได้มีคุณค่าถึงขนาดขายได ้
กต็อ้งขอบคณุนอ้งๆ ทีส่นใจ 
และหาตลาดในการขายใหเ้รา” 



เหล็กไฟตบ วิถีชีวิต จากบรรพชนสู่ปัจจุบัน 
44 ม.1 ต.นาหมอบญุ อ.จฬุาภรณ ์ จ.นครศรธีรรมราช 

นาหมอบุญ
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

เหล็กไฟตบ วิถีชีวิต จากบรรพชนสู้ปัจจุบัน เหล็กไฟตบ
ถือเป็นของเก่าชนิดหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงวัตถุทางภูมิปัญญาได้
อย่างชัดเจน ท่ามกลางการเจริญเติบโตในวิถีปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์สำหรับให้เชื้อเพลิงในการดำรงชีพของมนุษย์มาตั้ง
แต่ครั้นโบราณกาล มากกว่าประโยชน์ด้านการใช้สอยคือการบ่ง
บอกถึงความรู ้ ภูมิปัญญาการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถ
ของมนุษย์กับการใช้ไฟในอดีตกาล  

“เหล็กไฟตบ” อุปกรณ์สำหรับ
ให้เชือ้เพลงิในการดำรงชีพของ 
มนุษย์มาตั้งแต่ครั้นโบราณกาล 
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เหล็กไฟตบ วิถีชีวิต จากบรรพชนสู่ปัจจุบัน วิธีใช้เหล็กไฟตบ บรรจุเชื้อไฟปุยเต่าร้างใส่ในรูปลายก้านเหล็กไฟตบ 
อัดให้แน่นแล้วนำก้านเหล็กไฟตบไปใส่ในรูกระบอก ใช้ฝ่ามือตบท้าย
ก้านเหล็กไฟตบ  เข้าไปในรูกระบอกแล้วดึงกลับออกมาอย่างรวดเร็ว  
ไฟจะติดอยู่ทีปุยเต่าร้าง ใช้ยอดปลายแหลมของกระบอกเขี่ยปุยเต่า
ร้างที่ติดไฟออกมาจุดกับเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ ก็จะได้ไฟไปใช้ประโยชน์
ตามความต้องการ 

ปุยเต่าร้าง 

การศึกษาบัญชีรับจ่าย 

การออกบูธสถานที่ต่างๆ 

โดยเหล็กไฟตบ มีขั้นตอนการผลิตดังนี้  
นำเขาควาย เขาแพะ งาช้าง หรือไม้เนื้อแข็งมาตัดเป็นท่อนเล็กๆ 

ตามขนาด นำมากลึงกับเครื่อง เพื่อให้ได้รูปทรงตามความต้องการ 
ทั้งกระบอกอัด และตัวด้ามจับ นำลวดหรือแท่งโลหะขนาดเล็กมาใส่
ตรงบริเวณปลายสุดของกระบอกอัด เพื่อทำเป็นที่เขี่ยเชื้อไฟ ตกแต่ง
ความเรียบเนียนโดยการขัดด้วยกระดาษทรายเนื้อละเอียด ในส่วน
ของเชื้อไฟ เรียกว่า ปุย ทำจากปุยเต่าร้างตากแห้ง โดยขูดปุยจากกาบ
ของต้นเต่าร้าง นำปุยไปตากแดดคลุกผสมขี้เถ้าเปลือกส้มโอแห้ง โดย
สัดส่วนขี้เถ้า 1 ส่วน ปุยเต่าร้าง 5 ส่วน 

 

เฟสบุ๊ค

เหล็กไฟตบ วิถีชีวิต จากบรรพชนสู่ปัจจุบัน 
44 ม.1 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อคุณประดิษฐ์ จันทร์เสถียร โทร. 

“ เห็นด้วยกับโครงการนี ้ 
และขอบคุณที่ทำให้ผมได้
เผยแพร่เหล็กไฟตบออกไป  
ให้ทุกคนรู ้ ขอบคุณมากๆ
ครับ” 



กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านกุมแป 
ต.บา้นตลู อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 

บ้านตูล 
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

ต้นกระจูด วัสดุที่มีมากของ
บ้านกุมแป ด้วยสติปัญญาพื้น
บ้าน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จักสานแปรรูปต่าง ที่สวยงาม 

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านกุมแป 
ต.บา้นตลู อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 
จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2541 เริ่มแรก
ชาวบ้านได้มีการสานเสื่อกระจูดเพียง
อยา่งเดยีว แตม่รีาคาคอ่นขา้งถกู ตอ่มา 
ได้มีโครงการปลูกป่าของ ปตท. ได้มี

โครงการหมู่บ้าน ปตท.เกิดขึ้น และทาง
โครงการได้มีการฝึกสอนวิชาการ
แปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
มากมายให้แก่ชาวบ้าน จึงได้มีการทำ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านกุมแป 

และสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเพิ่มขึ้น กระจูด
บ้านกุมแปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระจูด โดยมี
สถานที่วัตถุดิบในชุมชน คือ ป่าพรุควนเคร็ง 
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถาน
ที่ที่กระจูดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างมากมาย ที่
ชาวบ้านบริเวณรอบ ป่าพรุควนเคร็ง ได้นำมาใช้
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษ ด้วยภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านที่ได้สั่งสมมาจากบรรพบุรุษชาวบ้าน
ในชุมชนรอบป่าพรุ จึงนำกระจูดมาใช้ประโยชน์ใน
การดำรงชีวิต ได้อย่ างสอดคลอดคล้องกับ
ธรรมชาติ นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น เข้าร่วมพัฒนาพร้อมกับชุมชนโดยการพัฒนา
ด้านรูปแบบ ที่จากเดิมมีการใช้กระจูดในการสาน
เป็น หมวก กระเป๋า และของใช้ต่างๆในรูปแบบเดิมๆ
ทั่วไป เปลี่ยนเป็นการสร้างลวดลายและรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น
มากขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากเดิม เช่น 
ฉากกั้นโต๊ะทำงาน โคมไฟ เสื้อกระจูดที่สวยงาม ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น 

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านกุมแป 
ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  
โทร. 075-476443, 081-0857680 

“สิ่งที่น้องๆ เข้ามาร่วมเรียนรู้ 
ต้องบอกว่าน้องๆ เป็นทั้งครู
และลูกศิษย์ของเรา สัญญา
ว่าจะพัฒนาต่อไปค่ะ” 

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การพิมพ์ลวดลาย 



กลุ่มน้ำส้มจากปากพนังไร่จันทรังสี 
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ขนาบนาก
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

“ต้นจาก” เป็นพืชเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชุมชน
ปากพนัง จัดเป็นพืชท้องถิ่นที่มีมา
แต่ดั้งเดิม สามารถเจริญเติบโตได้  
ในบริเวณพื้นที่น้ำจืด น้ำเค็ม และ  
น้ำกร่อย คนในชุมชนขนาบนาก
ประมาณร้อยละ 90 มีรายได้จาก
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปน้ำหวานจาก 

สามารถยึดเป็นรายได้หลักของ
ครอบครัว การแปรรูปน้ำหวานจาก
เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบต่อกันมา
เป็นระยะเวลานาน สามารถนำมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
เช่น น้ำตาลจาก น้ำส้มจาก ไวท์และ
สุรา 

การแปรรูปน้ำหวานจากเป็น
ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบต่อ
กั นมา เป็ นร ะย ะ เวลานาน 
สามารถนำมาแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
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กลุ่มน้ำส้มจากปากพนังไร่จันทรังสี 

ซึ่งน้ำส้มจากจะเป็นการรับน้ำหวานต้นจาก จากการน้าวหรือ  
ตีงวงตาล(ลูกตาลจาก) เพื่อกระตุ้นให้ต้นตาลผลิตน้ำหวานมาเก็บไว้
ที่งวงตาล แล้วต่อมาตัดลูกตาลออกเหลือแต่งวง นำกระบอกไม้ใผ่
ใส่เกล็ดไม้เคี่ยม 2-3 เกล็ด เป็นสารกันบูด นำไปแขวนรับน้ำตาลที่
งวงตาลในเวลากลางวันซึ่งออกน้อยกว่ากลางคืน(กลางคืนนำไป  
ทำน้ำผึ้งจาก) ก็จะได้น้ำหวานนำไปทำน้ำส้มจาก โดยการใส่เนียงเท 
(ไห) ปิดฝาไว้ 10-15 วัน ก็จะเป็นน้ำส้มอย่างดีไม่มีสารพิษ นำมา  
ทำน้ำจิ้ม แกงส้ม ปลาต้มส้มอร่อยดี, ราคาขวดละ 8-10 บาท  
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำส้มจากของชุมชนขนาบนาก  
นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าร่วมพัฒนากับ
ชุมชนโดยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การตลาดปรับเปลี่ยน  
บรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น ได้มาตรฐานขึ้น กระบวนการการผลิตที่ได้
มาตรฐานขึ้นถูกสุขอนามัยมากขึ้น การเก็บรักษาเพื่อให้รสชาติ  
คงเดิม และยืดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสืบทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพผลิตน้ำส้มจากของชุมชน
ขนาบนากให้คงอยู่และการพัฒนาของชุมชนสืบไป  

 

“จากสิ่งที่คนไม่รู้จักที่มีแต่ในท้องถิ่น ตอนนี้
มีคนรู้จักมากขึ้น ขอบคุณโครงการดีๆ ที่มี
มาให้เราได้เข้าร่วม ขอบคุณมาก” 

กลุ่มน้ำส้มจากปากพนังไร่จันทรังส ี
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

โทร. 085-7545321 



ภูมิปัญญาบ้านพื้นถิ่นภาคใต้ด้วยวัสดุทดแทน ชาวบ้านคีรีวง
91 ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช   

ท่าดี
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

ต้นกระจูด วัสดุที่มีมากของ
บ้านกุมแป ด้วยสติปัญญาพื้น
บ้าน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จักสานแปรรูปต่าง ที่สวยงาม 

จากความเป็นไปได้ของการนำวัสดุทดแทนมาใช้ทดแทน  
ไม้จริงและการคำนึงถึงการขาดแคลนวัสดุ ไม้จริงจาก
ธรรมชาติ วัสดุที่ส่งเสริมหรือเพิ่มเติมคุณค่าให้กับที่อยู่อาศัย
หรือบ้านเรือนที่เหมาะสมกับบ้านภูมิปัญญาพื้นถิ่นภาคใต้ 
ต้องสามารถทดแทนองค์ประกอบหลักของรูปแบบดังกล่าว 
ซึ่งวัสดุทดแทนดังกล่าวมีหลายประเภทหลายลักษณะ ได้แก ่
วัสดุไม้สังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติ เนื้อเหนียว แข็งแรง ดัดโค้ง
ได้และใช้ได้ทั้งภายในภายนอก สามารถนำไปใช ้ เช่น ส่วนพื้น
และผนังไม ้ เป็นต้น เช่นกันส่วนหลังคาสังเคราะห์ก็สามารถ
ติดตั้งได้ โดยง่ายและรวดเร็ว เสมือนของจริงให้ความคงทน 
ใช้ทดแทนหลังคามุงจากต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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ภูมิปัญญาบ้านพื้นถิ่นภาคใต้ด้วยวัสดุทดแทน ชาวบ้านคีรีวง
เนื่องจาก สถาปัตยกรรมบ้านพื้นถิ่นภาคใต้ในชุมชนคีรีวง 

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยแบบไทย-พุทธ เป็นส่วนใหญ ่ แต่
เดิมมีการก่อสร้างใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้จากภูมิประเทศ กาล
เวลาภายไปหลาย 10 ปี ไม้บางชนิดก็ยังคงรักษาสภาพของวัสดุ
ได้เป็นอย่างดี แต่บางชนิดเสื่อมสลายตามภูมิอากาศและการใช้งาน 
ปัจจุบันชุมชนคีรีวงเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ต้องการที่จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครศรีธรรมราช การลงทุนเรื่อง
การทำโฮมสเตย์และที่พักอาศัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้รับ
ความนิยมมากขึ้น จุดขายที่ เด่นชัดของพื้นที่คีรีวงนอกจาก  
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคือ รูปลักษณ์อัตลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมของบ้านภูมิปัญญาพื้นถิ่นภาคใต้ และปัญหาที่พบ
คือ ชุมชนเลือกที่จะก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม ่ เพื่อลด  
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ทำให้ภาพลักษณ์ที่แท้จริงของคีรีวง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่นร่วมเผยแพร ่ สร้างความเข้าใจต่อชุมชนถึงการใช้วัสดุ
ทดแทนที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาพื้นถิ่นในหลากรูปแบบ เพื่อการ
ลงทุนที่คุ้มค่าเหมาะสมของกลุ่มองค์กรในชุมชนในคีรีวงในการ
ประกอบอาชีพที่พักอาศัยรองรับการท่องเที่ยว เพื่อยังคง  
อัตลักษณ์แลภูมิปัญญาบ้านพื้นถิ่นภาคใต้อย่างเหมาะสมและ  
ยั่งยืน 

“ดีใจนะที่เด็กๆ รุ่นหลังสนใจบ้านเก่าๆ เป็น
ความคิดที่ ดี ของคนรุ่ นหลังที่ จ ะรักษา  
ภูมิปัญญาที่ เป็นสมบัติของหมู่บ้านเราให ้ 
คงสืบไป” 

ภูมิปัญญาบ้านพื้นถิ่นภาคใต้ด้วยวัสดุทดแทน 
ชาวบ้านคีรีวง 91 ม.5 ต.ท่าด ีอ.ลานสกา 

จ.นครศรีธรรมราช โทร. 084-7549951 



การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าประจำถิ่นให้กับกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผ้าประจำถิ่น
ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บ้านตูล
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ า
ประจำถิ่นให้กับกลุ่มเครือข่ายกลุ่ม
ผ้าประจำถิ่น ผ้ายกเมืองนคร เป็น
ชื่อเฉพาะ หมายถึง ผ้าทอพื้นเมือง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอ
สืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นผ้าที่  
ได้รับการยกย่องมาแต่ โบราณ  
ว่ าสวยงามแบบอย่ างผ้ าชั้ นดี 
สันนิษฐานว่าในสมัยอาณาจักร
ตามพรลิงค์ซึ่ ง เป็นอาณาจักร
โบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 7 และมีศูนย์กลางอยู่ที่

นครศรีธรรมราชในปัจจุบันคงจะมี
การทอผ้าอย่างจริงจังแล้ว เพราะ
ยุคนั้นตามพรลิงค ์ เป็นเมืองท่า
ศนูยก์ลางการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ 
และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอาศิลป
วัฒนธรรมจาก จีน อินเดีย และ
อาหรับ ชาติต่างๆเหล่านี้คงจะนำ
เอาวิชาการทอผ้ามาถ่ายทอดไว้ 
ซึ่ งทำ ให้ชาวพื้ น เมืองรู้ จักการ  
ทอผ้าทั้งผืนเรียบและผ้ายกดอก 

ผ้ า ยก เ มื อ งนคร เ ป็ น ง าน
ประณีตศิลป์ชั้น เยี่ยม เป็น
เอกลักษณ์ของการทอผ้ายก
เมืองนครที่ขึ้นชื่อ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าประจำถิ่นให้กับกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผ้าประจำถิ่น

ฝึกการสานพลาสติก

การหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

กลุ่มเครือข่ายกลุ่มผ้าประจำถิ่น
ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

โทร. 080-6990968, 093-8416322

ตัวอย่างลายผ้ายกดอกเมืองนคร

ส่วนการทอผ้ายกที่ลวดลวดลายสีสันวิจิตรงดงาม คงเพิ่งจะ
เริ่มทำกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
กล่าวกันว่า ชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้แบบอย่างการทอผ้ามา
จากแขกเมืองไทรบุร ี โดยในปีพ.ศ. 2354 เมื่อครั้งเจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช ยกกองทัพไปปราบกบฏ ขากลับได้กวาดต้อน
ครอบครวัเชลย ไดน้ำพวกชา่งฝมีอืมาหลายพวกรวมทัง้ชา่งทอผา้ยก 
คงเป็นเหตุนี้เองที่เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับความรู้
ดั้งเดิมโดยใช้กรรมวิธีการทอที่สลับซับซ้อนด้วยความพิถีพิถัน 
ประกอบกับวัสดุที่นำมาทอเป็นสิ่งที่สูงค่ามีราคา จึงถือได้ว่าผ้ายก
เมืองนครเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเยี่ยมตั้งแต่รัชกาลสมเด็จ
พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั จนเปน็เอกลกัษณข์องการทอผา้ยกเมอืงนคร  
ที่ขึ้นชื่อในเวลาต่อมา 

ลวดลายผ้ายกเมืองนครที่ทอกันมาแต่โบราณ มักเป็น
ลวดลายที่พบเห็นได้อยู่รอบตัวของช่างทอผ้า ลวดลายเหล่านี้ถูก
ถ่ายทอดต่อๆ กันมา ด้วยวิธีการจดจำหรือทอลอกเลียนแบบอย่าง
ไว้ นับเป็นภูมิปัญญาและฝีมือของช่างทอผ้าอย่างแท้จริง  

“ขอบคุณที่มาร่วมศึกษา ร่วมแบ่งปัน
ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเมืองนคร 
ขอบคุณน้องๆ ที่ช่วยแนะนำเรื่องการ
ตลาด รู้สึกดีมากๆ ค่ะ” 



กลุ่มทอหางอวนบ้านหน้าทับ
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ท่าศาลา
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

“กลุ่มทอหางอวนบ้านหน้าทับ” อ .ท่าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช หางอวน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำยอดใบลานที่มีอยู่
ในท้องถิ่น มาทำเป็นเส้นตากแห้ง และทอเพื่อใช้เป็น
อุปกรณ์ในการหาปลา แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์การ  
หาปลามีการเปลี่ยนแปลงไปใช้วัสดุอื่นแทน ชาวบ้าน  
จึงรวมกลุ่มเป็น “กลุ่มทอหางอวนบ้านหน้าทับ” 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นำมาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในไทย 

การนำยอดใบลานที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
มาทำเป็นเส้นตากแห้ง และทอเพื่อ
ใช้เป็นอุปกรณ์ในการหาปลา แต่ใน
ปัจจุบันอุปกรณ์การหาปลามีการ
เปลี่ยนแปลงไปใช้วัสดุอื่นแทน 
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กลุ่มทอหางอวนบ้านหน้าทับ

“ขอบคุณที่ช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้  
ทันสมัยขั้น และเรื่องการขายด้วย 
น้องๆ และอาจารย์ดูแลดีมาก ขอบคุณ
มากค่ะ” 

ขัน้ตอนการผลติ/ การทอ เตรยีมยอดลาน โดยฉกียอดลานแยกเปน็ใบๆ 
และเอาก้านใบออกแยกเป็นมัดๆ นำไปแช่น้ำ 2 คืน แล้วนำมาลอกเป็น 2 
หน้า โดยนำหน้าหนึ่งทิ้งไป สางด้วยหวีให้เป็นเส้นเล็กๆ นำไปแช่น้ำ 2 คืน 
จากนัน้ตากแดดใหแ้หง้ กอ่นนำลบูใหเ้ปน็เสน้กลม นำมาตอ่ใหเ้ปน็เสน้ยาว ยอ้มส ี
ก่อนนำไปตากให้แห้ง ทำเป็นม้วนยาวประมาณ 3.5 เมตร เข้ากี่ทอเป็นผืนๆ 
ม้วนเก็บ ก่อนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าร่วมพัฒนาพร้อมชุมชน 
ปรับรูปแบบการทอ โดยการเว้นระยะการทอเพื่อลดปริมาณเส้นใยวัตถุดิบ 
และเพื่อการใช้งานประเภทต่างๆ การพัฒนานวัตกรรม เพิ่มรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมาย นำมาทอและตัดเย็บเป็นม่าน 
เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดเข้าสู่การนำไปใช้เพื่อการออกแบบภายใน โดยมี
การออกแบบรูปแบบการทอผลิตภัณฑ์ใหม ่เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โดย
นำมาทอและตัดเย็บเป็นม่าน เพื่อใช้เพื่อความเป็นส่วนตัว การใช้งานใน
โรงแรมและรีสอร์ท และสามารถส่งขายในด้านการตกแต่งภายใน ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทด้วย  

กลุ่มทอหางอวนบ้านหน้าทับ
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช



วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์ (หอยราก)
ต้ังอยู่ท่ี 29/2 หมู่ 2 ถ.อชิโต ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หูล่อง
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์นครศรีธรรมราช

ขนมลาจากอำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่ง เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียง 
รสชาติดี อร่อยที่สุด

วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์ (หอยราก) ตั้งอยู่ที ่29/2 
ศรีสมบูรณ์ หมู่ 2 ศรีสมบูรณ์ ถนนอชิโต ตำบลหูล่อง อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อพูดถึงขนมลา ขนมลา
เป็นขนมพื้นบ้านของท้องถิ่นอาจจะรู้จักกันเพียงภาคใต้โดย
เฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนแหล่งที่ทำขนมลากันมาก  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีสมบูรณ ์(หอยราก)

ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียง รสชาติดี อร่อยที่สุด คือ 
ขนมลาจากอำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ขนมลาเกิดขึ้นเมื่อใด ใครเป็นคนคิดทำขึ้นครั้งแรกไม่
ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบแต่ว่าชาวบ้านปากพนังรู้จัก
ทำขนมลาขึ้น ใช้ ในงานประเพณีสารทเดือนสิบของ  
จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับการก่อตั้งอาณาจักรตาม  
พรลิงค ์ ซึ่งในงานประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัด
นครศรีธรรมราชจะต้องจัดหมรับไปทำบุญที่วัด ในแรม 
15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งเป็น “วันสารท” และขนมลาคือหนึ่ง
ในหัวใจสำคัญของหมรับ ในพิธีงานบุญสารทเดือนสิบ 
ซึ่งวิสาหกิจชุมชนศรีสมบูรณ ์ เดิมชื่อ บ้านหอยราก มี  
ชื่อเสียงในการทำขนมลาหลายรูปแบบ ทั้งลาเช็ดและ  
ลากรอบ ทัง้สองแบบถกูผลติออกมาในรปูแบบหลากหลาย 
โดยเฉพาะลากรอบ ซึ่งเป็นเหตุผลทางการตลาดนั้นเอง 

วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีสมบูรณ ์(หอยราก)
ตั้งอยู่ที่ 29/2 หมู ่2 ถ.อชิโต ต.หูล่อง

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

“ขอบคุณโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ที่ช่วยกันอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านชาวใต้ของ 
ชาวนคร และไม่พอยังร่วมกันพัฒนาให้มี 
ช่องทางการขายที่มากขึ้น ขอบคุณค่ะ”





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



lucky knife กลุ่มอาชีพตีเหล็กบ้านควนน้อย 

ควนขนุน

หมูท่ี ่3 ต.พนมวงัก ์อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ 

lucky knife กลุ่มอาชีพ  
ตี เหล็กบ้านควนน้อย หมู่ที่ 3 
ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
เป็นชุมชนที่รวมกลุ่มกันด้วยความ
ชอบที่เหมือนกัน คือการตีมีดใน  
รูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็น มีดพร้า 
มีดแกะสำหรับเก็บข้าว มีดเคียว
สำหรบัเกีย่วขา้ว, หญา้ และมดีตะขอ 
สำหรับสอยมะพร้าว, ผลไม้ และ

มีดหมอ ซึ่งเป็นมีดที่ต้องใช้ฝีมือ 
นอกจากตัวมีดแล้ว ยังมีปลอกมีด
ที่สามารถสร้างความสวยงามด้วย
การแกะลาย หรือลวดลายของไม้
ต่างๆ ที่ เลือกใช้ ซึ่งทางชุมชน
ประสบปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที ่ 
ใช้ในการทำงาน เครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิต 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ)่ พัทลุง 

อาชีพตี เหล็กบ้านควนน้อย 
นอกจากแกะลายบนตัวมีด 
แล้ว ยังมีปลอกมีดที่มีการ  
แกะลายบนเนื้อไม้อีกด้วย 
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lucky knife กลุ่มอาชีพตีเหล็กบ้านควนน้อย 

การคิดต้นทุนของสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์มีด
ชนิดต่างๆ ให้มีศักยภาพ การเพิ่มมูลค่าและการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ตอบ
สนองต่อความต้องการของตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจเพราะใน
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์นั้นไม่มีบรรจุภัณฑ์เป็นของตัวเอง เป็นแต่
เพียงการห่อหุ้มด้วยกระดาษเท่านั้น และเอกลักษณ์ของกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจน จึงได้
เข้าไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพตีเหล็กบ้านควนน้อยนี้ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพของกลุ่มตีเหล็กบ้านควนน้อย ให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมี
ศักยภาพ เพิ่มมูลค่าและการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทำให้กลุ่มอาชีพตีเหล็ก
บ้านควนน้อย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มีดที่คม มีด  
ที่ดี มีดที่งาม ต้องมีดบ้านควนน้อย 

การระดมความคิดของน้องๆ นักศึกษา 

การหาแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ดีที่สุด 

พื้นที่การทำงานของกลุ่ม 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หัวหน้ากลุ่มตีมีดบ้านควนน้อย 
หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก ์อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ติดต่อคุณชรินทร ์จีนชาวนา โทร. 081-0960013 

“รู้สึกดีใจและขอบคุณที่มีคนมา
ช่วยเหลือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากขึน้ เขา้มาชว่ยพฒันาผลติภณัฑ ์
ให้สวยงาม พัฒนาแบรนด์ทำให้มี
คนสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ก็มีส่วน
ช่วยให้ยอดขายและรายได้ของ
กลุม่เพิม่มากขึน้ดว้ย” 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



กลุ่มข้าวซ้อมมือ พนมวังก์ จังหวัดพัทลุง 

พนมวังก์

กลุม่ขา้วซอ้มมอื ต.พนมวงัก ์
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นการรวม
กลุ่มของชาวนาในพื้นที่จังหวัด
พัทลุง โดยมีผลิตภัณฑ์ข้าวหลาก
หลายชนิดเช่น ข้าวสังข์หยดกล้อง 
ขา้วสงัขห์ยดซอ้มมอื ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ 
ขา้วเลบ็นก ขา้วหอมปทมุ ขา้วกลอ้ง 
สามสีเป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ที่นิยมมากที่สุดคือ ข้าวสังข์หยด
ซอ้มมอื ขา้วสงัขห์ยดซอ้มมอื คือ
ข้าวสังข์หยดกล้องนั่นเอง เพียง
แต่นำข้าวกล้องมาขัดส ี เยื่อหุ้ม
เม็ดข้าวให้ถลอก ประมาณ 5 หรือ 
10 เปอรเ์ซน็ต ์ (ในขณะทีข่า้วกลอ้ง 
จะกระเทาะเอาเปลือกข้าว (แกลบ) 

ออกอยา่งเดีย่วไมข่ดัส)ี การขัดสีก็
เพื่อเวลาหุงข้าวออกมาแล้วข้าวจะ
นุ่มรับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
จมูกข้าวก็ยังคงเหลืออยู่เหมือน
เดิม รวมทั้งคุณค่าทางอาหาร
ต่างๆ ก็ยังอยู่ครบถ้วน แต่จะมี
เพียงเส้นใยอาหารและเกลือแร ่ 
บางส่วนที่ถูกขัดออกไปพร้อมกับ
เยื่อหุ้มเมล็ด ซึ่งให้คุณค่าทาง
อาหารมากกว่าข้าวขัดมาก ในข้าว
กล้องมีไวตามินบีหนึ่งในปริมาณ
สูง มีไวตามินบีรวม ฟอสฟอรัส 
แคลเซียม เหล็ก โปรตีนและกากใย
สงูกวา่ขา้วขาว และยงัมไีวตามนิบ2ี 
ธาตทุองแดง และสารไนอะซนีอกีดว้ย 

ม.2 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

พัทลุง 

การขดัสกีเ็พือ่เวลาหงุขา้วออกมา 
แล้วข้าวจะนุ่มรับประทานได้ง่าย
ยิง่ขึน้ และจมกูขา้วกย็งัคงเหลอื 
อยู่เหมือนเดิม รวมทั้งคุณค่า
ทางอาหารตา่งๆ กย็งัอยูค่รบถว้น 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ)่ 
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กลุ่มข้าวซ้อมมือ พนมวังก ์จังหวัดพัทลุง 

จากกลุ่มที่เคยรวมตัวกัน ในปัจจุบันได้สลายกลุ่มไป 
ทำให้ขาดกำลังคนในการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการผลิต 
และการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ข้าวเปลือกที่ซื้อมา ต้องนำ
ไปตากให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บ ซึ่งในกระบวนการตากก็ยัง  
คงอาศัยแสงแดดในการตากข้าว ยังคงเป็นการพึ่งพา
ธรรมชาติ ด้านการตลาดและการขายปัจจุบันเน้นการเป็น  
ผู้ผลิตส่งให้ผู้รับซื้อไปขายต่อ เนื่องจากยังขาดการพัฒนา
ในเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทำให้ช่องทางการจัด
จำหน่ายยังไม่แพร่หลาย นักศึกษากิจกรรมออมสิน  
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา เช่น ความรู้ทาง
ด้านบัญชี การวางแผนทางการเงิน การตลาด ถ่ายทอด
โดยการสอนให้กลุ่มข้าวระหว่างควนรู้จักทำบัญช ี คิด
ตน้ทนุของผลติภณัฑไ์ดถ้กูตอ้ง ซึง่นกัศกึษาเองกไ็ดเ้รยีนรู ้ 
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านจากชุมชนเช่นกัน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก ์
นายสมชาต ิรักชุม โทร. 086-9933128 

“โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นนับเป็นรูปแบบการ
ดำเนินโครงการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานหลักในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก การดำเนินการเชิง
บรูณาการในพืน้ทีช่มุชนทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนั
การศึกษา และประชาชนในพื้นที่นับเป็นรูปแบบการ
ดำเนินงานที่มีศักยภาพสูง ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของ
งาน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้ตรงตาม
ความตอ้งการของประชนในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งแทจ้รงิ” 

สอนการทำบัญช ี

การทดลองสินค้า 

ความสุขของพวกเรา 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



กลุ่มสานพลาสติก 

พนมวังก์

กลุ่มสานพลาสติก ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง ในปัจจุบันพลาสติกที่ใช้รองรับสินค้า
หรืออาหารในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและใน
ปริมาณที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากพลาสติก
ที่ใช้รองรับสินค้าหรืออาหารนั้น จะผลิตด้วยเม็ด
พลาสตกิจากอตุสาหกรรมปโิตรเคมี ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ 
เปน็วตัถใุนการผลติ สามารถผลติไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ในปริมาณมากและด้วยต้นทุนที่ต่ำ เมื่อนำมาใช้จะ
มีอายุการใช้งานที่สั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้
เพียงครั้งเดียว เมื่อผ่านการใช้งานแล้วจะถูกนำ
มาทิ้งจนกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ยากต่อการย่อย

สลายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนปริมาณ
พลาสติกที่หมดประโยชน์ต่อการใช้งานลง อันจะ
ส่งผลต่อสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ชุมชน
หมู่ที่ 7 ต.พนมวังก ์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จึง
รวมกลุ่มสมาชิกจำนวน 20 คน ในการคิดค้น  
นำภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถในการทำ
จักสาน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บเศษวัสดุ
เหลือใช้ คือ เส้นพลาสติกที่ใช้รัดของ มาจักสาน
เป็นของใช้ในรูปแบบต่างๆ ของการใช้งาน และใช้
พลาสติกแทน เตย กระจูด กะพ้อ ซึ่งหายากใน
ปัจจุบัน 

ดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่เกบ็เศษ 
วัสดุเหลือใช ้ มาจักสานเป็น
ของใช้ในรูปแบบต่างๆ 

พัทลุง 

ม.7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ)่ 
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กลุ่มสานพลาสติก 

ฝึกการสานพลาสติก ผลงานของพวกเรา 

การหาแนวทางการทำงานร่วมกัน 

กลุ่มสานพลาสติก 
ม.7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ติดต่อคุณสุพรรณี ปานทอง หัวหน้ากลุ่มองค์กรชุมชน 

“นักศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
ให้สวยงาม หลากหลาย พัฒนาแบรนด์
ที่สร้างการจดจำ และพัฒนาช่องทาง  
การจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ก็มีส่วน  
ช่วยให้ยอดขายและรายได้ของกลุ่มเพิ่ม  
มากขึ้นด้วย” 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

กลุ่มสมาชิกได้สานกระเป๋าพลาสติก ตะกร้า กล่องทิชชู กระเช้า  
ปีใหม่ กล่องใส่ของ กระเช้าดอกไม ้ และกระเช้าบนโต๊ะอาหาร ปัจจุบัน
รบัผลติตามคำสัง่ เชน่ ทางโรงแรมใน จ.พทัลงุ และจาก อ.เหนอืคลอง 
จ.กระบี่ เป็นต้น มีการขายผ่าน Facebook บ้างแต่เป็นในลักษณะที่
เป็นส่วนตัวของสมาชิกในกลุ่มบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
กระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการประกอบการของกลุ่มสานพลาสติกที่รวมตัวกันสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม นักศึกษาจากโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้าน และพัฒนาในด้านรูปแบบ 
และเรื่องงานบัญชี ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจในวิถีชีวิต 
เอกลักษณ ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และจะช่วยกันรักษาให้อยู่คู่สังคม
ไทยสืบไป 



กลุ่มผักปลอดสารพิษ

มะกอกเหนือ

การทานผักก็ถือว่าเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทว่าในโลกยุคปัจจุบันในผักแทบ  
ทุกชนิดนอกจากจะมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการแล้วก็
ยังแฝงมาด้วยสารพิษที่มาจากการปลูกผักมากมาย 
กลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่ที่1 ตำบลมะกอกเหนือ คือ
กลุ่มชุมชนที่ตระหนักถึงความสำคัญนี ้ โดยการรวมตัว
ของชาวบ้านในชุมชนใช้ที่ดินท้องถิ่นในการทำเกษตร
อินทรีย ์ ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโดยสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพัทลุง ซึ่งใช้วิธีปลูกดอกดาวเรืองใกล้
แปลงผักเพื่อไล่แมลงและใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยนำ
ยาเส้นผสมน้ำรดแปลงผัก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถไลแ่มลงได ้ทมีนกัศกึษาออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่ 
และชุมชนร่วมกันพัฒนา 

พัทลุง 

ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

การใช้วิธีการกำจัดศัตรูพืชโดย
วธิธีรรมชาตแิทนการใชเ้คมภีณัฑ์ 
ในการกำจัดทำให้ต้นทุนลดลง 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ)่ 
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กลุ่มผักปลอดสารพิษ

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการ 

อาคารสำนักงานกลุ่ม แนะนำทำสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย 

การทำงานของทีมนักศึกษา 

โดยนำเสนอวธิกีารลดตน้ทนุโดยการใหท้างกลุม่รวมตวักนัซือ้เมลด็พนัธุ ์
จากพอ่คา้โดยตรง จากเดมิทีส่มาชกิแตล่ะคนแยกกนัซือ้เพือ่ใหไ้ดร้าคาเมลด็พนัธุ ์
ที่ถูกลง การใช้วิธีการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติแทนการใช้เคมีภัณฑ์ใน
การกำจดัทำใหต้น้ทนุลดลง นอกจากนีท้มีนกัศกึษาไดท้ำการออกแบบบรรจภุณัฑ ์
สำหรับการขายปลีกเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้จากการขายผักสด รวมทั้งเรื่อง
บัญชี เช่นการคำนวนต้นทุน และการออมเงิน ทำให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น สุดท้ายความตั้งใจของกลุ่มผกัปลอดสารพษิ หมูท่ี1่ ตำบล
มะกอกเหนอื จะเปน็แนวทางใหเ้กษตรกรของไทย หนัมาใสใ่จตอ่การรบัผดิชอบ
ต่อสังคมมากขึ้น โดยการเลือกปฏิเสธยาฆ่าแมลง ที่เป็นภัยต่อผู้บริโภค และ
ร่วมกันสร้างผลผลิตดีๆ ให้สังคมไทยต่อไป 

นางวด ีสุขทอง 
ประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

หมู่ที ่1 ตำบลมะกอกเหนือ 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์

“โครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่นช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
ในกลุม่ผกัปลอดสารพษิ หมู่ที่ 
1 ตำบลมะกอกเหนือทุกคนได้
หันมาใส่ใจในเรื่องของการเก็บ
ออมซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คำนึง
ถึงความสำคัญมาก่อน เป็น
สิ่งที่ดีและสำคัญมากๆ เลย” 



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวน 

ควนขนุน

บา้นเลขที ่236 หมูท่ี ่6 ต.มะกอกเหนอื อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวน 
ต.มะกอกเหนอื อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ 
ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รวม
ตัวกันของสมาชิกในกลุ่มจำนวน 
15 ราย และสร้างผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพโดยการนำจุดเด่น นั่นก็
คือ การนำส่วนผสมของศาสตร์
สมุนไพรจากวัดเขาอ้อ อันเป็นภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประกอบดว้ย (1) ชากระชุม่กระชวย 
(ประกอบด้วย หญ้ารีแพร ์ กระชับ
ชอ่งคลอด, หญา้ดอกขาว บำรงุเลอืด, 

ใบเตย บำรุงหัวใจ และชะเอม ทำให้
ชุ่มคอ) (2) ผงชาคงกระพันชาตรี 
(ประกอบด้วยข้าวเหนียวดำซึ่งหุง
จากสมุนไพร, ถั่วเขียว และงาดำ
บดละเอียด) (3) สบู่ตรุด ทำจาก
ต้นตรุด โดยเอาลูกกับใบมาทำสบู ่
สรรพคุณช่วยรักษาผดผื่นคัน น้ำ
กัดเท้า (4) ขนมทองม้วน ทองพับ 
และขาไก่สมุนไพร ทำจากแป้งข้าว
เหนียวดำซึ่งหุงจากสมุนไพร 4 
ชนิด และใส่สมุนไพรเพิ่มเติม คือ 
กระพังโหม (หรือใบพาโหม) ใบเตย 
ใบย่านาง และพริกไทย 

พัทลุง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนมีการ
รวมตัวกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้
มีศักยภาพ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ)่ 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวน 

ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้าง
และพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนที่รวม
ตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม 
สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ทีมนักศึกษาโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้าน 
เพือ่พฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ไดม้กีารดงึเอกลกัษณ ์
ของสมุนไพรพื้นถิ่นแต่ละประเภทมาเล่าถึงสรรพคุณ 
และกรรมวิธีซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณจากวัดเขาอ้อ 
การพัฒนารูปลักษณ์หีบห่อและตราสินค้า การหา
ช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสร้าง
รายได้และสร้างความพึงพอให้ใจแก่ชุมชนอย่างมาก 

ทำบัญชีรับจ่าย 

การเรียนรู้ขั้นตอนการผลิต 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนรู้สึกดีใจ
และเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ ได้รับ
เ ลื อ ก แล ะ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
กระผมขอเป็นตัวแทนของกลุ่มขอบคุณ
ทุกๆ ฝ่ายที่ทำให้มีโครงการฯ นี้เกิดขึ้น
มาครับ”  

นายประสิทธิ ์หิรัญชาติ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวน 

โทร. 086-9933128 

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ ์



ตันหยงลุโละ 

กลุ่ ม แ ม่ บ้ า น ตั น หย งลุ โ ล ะ  
ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ปัตตานีเป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่
ทำนาเกลือ และมีประวัต ิ การทำ  
นาเกลือเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นมาอย่าง
ยาวนานถึง 400 ปี วิธีทำก็ไม่ใช่
ง่ายๆ ต้องใช้เวลาถึง 2 เดือนและ
ต้องเป็นช่วงฤดูร้อนที่ไม่มีมรสุม ทั้ง
ยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ใดๆ ในการ
ช่วยทำอีกต่างหาก ด้วยเหตุนี้จึง
ทำให้ภูมิปัญญานี้ไม่เป็นที่สนใจของ
คนรุ่นใหม่เพราะทั้งเหนื่อยทั้งยาก 
แถมราคาเกลือก็ต่ำไม่คุ้มค่าแรง แต่

เกลือของจังหวัดปัตตานีนั้น เป็น
เกลือที่มาจากน้ำเค็มและน้ำกร่อย 
ทำให้ไม่ได้มีรสชาติเค็มจัด แต่เป็นเค็ม
กลมกล่อมจึงได้ชื่อว่า “เกลือหวาน” 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้เป็นของดีประจำถิ่น ทั้งยัง
เหมาะแก่การเป็นเครื่องปรุงรสทาง
เลือกให้กับกระแสอาหารสุขภาพ  
สมัยใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 
นำโดยธนาคารออมสินจึง เข้ า ไป  
ช่วยคิดค้นหาวิธี เพิ่มมูลค่า ให้กับ
เกลือหวานของชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านตันหยงลุโละ 
เกลอืหวานตำบลตนัหยงลโุละ ต.ตนัหยงลโุละ อ.เมอืง จ.ปตัตาน ี

ปัตตานี 

“เกลือหวาน” ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เป็นของดีประจำถิ่น 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(วิทยาเขตปัตตาน)ี 
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เกลือหวานตำบลตันหยงลุโละ 
ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี 

โทร. 089-2293408 

โดยปกติแล้วเกลือจะถูกขายส่งในกระสอบ ส่วนที่ใช้ใน
ครวัเรอืนกจ็ะใสถ่งุพลาสตกิใสธรรมดา ปญัหาคอืบรรจภุณัฑ์ 
ที่ขาดความสวยงามและความสะอาดของเกลือ เพราะเกลือ
หวานที่ได้มาจากนาเกลือมีลักษณะเป็นเม็ดเกล็ดใหญ่และมีสี
ขาวขุ่นดูไม่สะอาด จึงทำให้ก่อนหน้านี้ขายได้ในราคาไม่ค่อยดี 
นักศึกษาจึงปรับโดยใช้วิธีล้างเกลือแล้วต้มจนได้เกลือหวาน
แบบผงทีม่เีกลด็ละเอยีดขึน้และขาวสะอาดบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์
ใหม่เป็นกระปุกใสใช้งานง่าย ตอบโจทย์ลูกค้า และได้ลอง
พัฒนาสินค้าตัวใหม่จากเกลือหวานเป็น “สบู่เกลือหวาน” 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดจากทรัพยากรที่มีอยู่ 

จากการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์นี ้ ทำให้ทางชุมชน
มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น นักศึกษาได้แนะการทำบัญชี
รายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นผลกำไรขาดทุนชัดเจนขึ้น และ
ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังช่องทางออนไลน์และ  
ร้านค้า ได้แก่ ฟาร์มเอาท์เลต และจุดขายของฝากบานา และ
ได้ไปออกบูธตลาดสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมูลค่าตลาด
เครื่องปรุงที่ใช้ในครัวเรือนนั้นสูงมากและเกลือหวานประวัติ
ยาวนาน 400 ปีของปัตตานีก็มีศักยภาพพอที่จะสามารถ  
ถูกพัฒนาขึ้นมาแข่งขันในตลาดได้อย่างมากเลยทีเดียว 

“เราขายเกลือออกตามงานแต่ว่ามีปัญหาที่ว่า
บรรจุภัณฑ์เราไม่สวย คนในเมืองเค้าซื้อแล้วเค้า
อยากซื้อแบบสะดวกสบาย ไม่ต้องไปแกะ อยากซื้อ
ที่บรรจุเป็นขวดโหล กลุ่มแม่บ้านก็มีทีมงานของ  
นักศึกษามาช่วยในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม  
แม่บ้าน ก็พอใจมากขึ้น ดีใจที่มีกลุ่มนักศึกษามี
ความสนใจในการพัฒนาเกลือให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ทำให้กลุ่มสมาชิกมีกำลังใจในการพัฒนาร่วมกัน
และเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและคนที่มีความสนใจ
ในสินค้าตัวใหม่” 

สาธิตการทำผลิตภัณฑ ์

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 



ตันหยงจึงงา 

วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยงจึงงา 
ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี
ชุมชนบ้านตันหยงจึงงาเป็นชุมชน
มุสลิมที่มีภูมิปัญญาในการทำขนม
ข้าวพองแบแปมานาน แต่ด้วยกระแส
การบริโภคสมัยใหม่ทำให้คนรุ่นใหม่
สนใจขนมสมัยใหม่อื่นๆ ที่มาพร้อม
รสชาติหลากหลายและบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม มากกว่า เมื่อขาดรูปลักษณ์
ที่จูงใจและขาดการให้ความรู้ เรื่อง

คุณค่าของขนมพื้นบ้านที่มีอยู ่ ทำให้
ขนมข้าวพองแบแปขายได้ไม่ดี การ
ผลิตเริ่มลดน้อยลง และผู้ที่มีความรู้
ในการทำขนมก็ลดลงตามไปด้วย
ทุกทีๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) และ
ธนาคารออมสินจึงจับมือกันเข้าไป
ช่วยรักษาภูมิปัญญานี้ให้อยู่ได้ต่อไป
ก่อนที่จะสายเกินไป 

วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยงจึงงา 
ขนมขา้วพองแบแป ต.ตนัหยงจงึงา อ.ยะหริง่ จ.ปตัตาน ี

ปัตตานี 

การให้ความรู้เรื่องคุณค่าของ
ขนมพื้นบ้านที่มีอยู่ ทำให้ขนม
ข้าวพองแบแปขายได้ 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(วิทยาเขตปัตตาน)ี 
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วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยงจึงงา 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี

โทร. 084-9174615 

ปัญหาแรกของขนมข้าวพองแบแปในท้องถิ่นคือเรื่อง
ความสะอาดของอุปกรณ์และสถานที่ ในการผลิตที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน นักศึกษาจึงเข้าไปช่วยแนะนำการผลิตให้ดีขึ้นเพื่อ
ดำเนินการจดแจ้งกับ อย. ต่อไป ถัดมาคือสูตรการทำขนมที่
ไม่เสถียรและไม่หลากหลาย ก็พัฒนาให้มีหลากรสชาติให้เลือก
มากขึ้น บรรจุภัณฑ์เดิมคือการนำข้าวพองแบแปที่ตัดแล้วใส่
ถุงพลาสติกแล้วเอาหนังยางรัด ทำให้ยังมีอากาศเข้าไปใน
หีบห่อ เก็บรักษาไว้ไม่ได้นาน จึงทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แบบ
มีโลโก้และฉลากสวยงามพร้อมซีลปิดเรียบร้อยเพื่อช่วยให้เก็บ
ขนมไว้ได้นานขึ้น บอกวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุชัดเจน มี
ข้อมูลโภชนาการกำกับ และบอกที่มาและจุดขายของสินค้าเพื่อ
สร้างเรื่องราวของขนมให้น่าสนใจ ภายใต้ชื่อยี่ห้อที่คิดขึ้นใหม่
ว่า “BRICKY RICE” โดยมีที่มาจากลักษณะของขนมข้าวแป
ที่มีลักษณะเป็นท่อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยาวเหมือนก้อนอิฐ 
(Brick) นั่นเอง 

เ มื่ อ สิ นค้ าพร้ อม
แล้วก็มาถึ งการตลาด  
นักศึกษา ได้ ช่ วยสร้ าง  
ช่องทางออนไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ใหม่
บนเพจเฟสบุ๊ค จำหน่าย
ผ่านทางออนไลน ์ และ
จำหน่ายผ่านร้านค้าต่างๆ 
ในชุมชนและ ใกล้ เคียง  
โดยมีวิสัยทัศน์จะให้คนใน

ประเทศจากภูมิภาคอื่นๆ ได้รู้จักขนมท้องถิ่นแดนใต้ และจะ
ขยายให้เป็นที่รู้จักต่อไปในต่างประเทศในอนาคต การพัฒนานี้
สรา้งกำไรใหช้มุชนมากขึน้ถงึ 6 เทา่เลยทเีดยีว เปน็การสง่เสรมิ 
ของดีประจำถิ่นให้มีคนสนใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้มากขึ้นเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ต่อๆ ไป 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หลังปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

“ทางเราดี ใจที่ เด็กๆ นักศึกษามาให้กับแนะนำต่อ
ผลิตภัณฑ ์ ทั้งนี้ได้มีการสอนเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตที่ถูกสุขลักษณะและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ จากเดิมที่ทำกำไรได้เล็กน้อย ทำให้เพิ่ม
กำไรได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การทำบัญช ี ขอบคุณเด็กๆ ที่ให้แรงบันดาลใจสุดท้าย
ขอขอบคณุธนาคารออมสนิทีจ่ดักจิกรรมดีๆ  มปีระโยชน ์
ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างมาก ขอให้มีโครงการดีๆ 
แบบนี้ต่อไป ขอบคุณค่ะ” 



ราตาปันยัง 

วิสาหกิจชุมชนบ้านยาว 
ต.ราตาปนัยงั อ.ยะหริง่ จ.ปตัตาน ี

ระหว่างการทำน้ำตาล

 

วิ ส าหกิ จชุ มชนบ้ า นย าว  
ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
รสชาติโปรดของคนส่วนมากไม่ว่า
จะเด็กหรือผู้ใหญ่อย่างไรก็คงหนี
ไม่พ้นรสหวาน แต่พอขึ้นชื่อว่า
หวาน ในกระแสกินคลีนในยุคนี้ก็
ถื อ เ ป็ น ร ส ช า ติ อ า ห า ร ที่ ค ว ร  
หลีกเลี่ยงมากๆ เพราะทำให้อ้วน
ง่ายที่สุด จึงมีคนที่สนใจน้ำตาล
ทางเลือกกันมากขึ้น ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของคนสมัยก่อนมีการใช้

น้ำตาลทำเองจากพืชมาประกอบ
อาหารคาวหวานกินกัน ได้รสหวาน
ในอาหารแบบกลมกล่อม ไม่ ได้
บาดลิน้เหมอืนอาหารในอตุสาหกรรม 
สมัยใหม่ มีทั้งสัดส่วนของน้ำตาลที ่ 
ต่ำกว่าและคุณค่าทางสารอาหาร
สูงกว่า น้ำตาลธรรมชาติที่ว่านั้น  
ก็คือ “น้ำตาลโตนด” และเป็น  
ภูมิปัญญาชุมชนของวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านยาวนี้ที่ทำสืบต่อกันมา
ชา้นานควบคูก่บัการทำเกษตรกรรม 

ปัตตานี 

ภมูปิญัญาดัง้เดมิของคนสมยักอ่น 
มีการใช้น้ำตาลทำเองจากพืชมา
ประกอบอาหารคาวหวานกินกัน 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(วิทยาเขตปัตตาน)ี 
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นีแซตาตาลโตนดแท ้100% 
ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

ติดต่อนายอารง สาแม โทร. 061-2106884 

“น้ำตาลโตนด” ทำมาจากจั่นของต้นตาลโตนด ปาดจั่น
เสร็จได้น้ำตาลออกมาก็จะนำมาเคี่ยวให้เหนียว หรือถ้าเคี่ยว
ต่อก็จะกลายเป็นก้อนน้ำตาล น้ำตาลโตนดประกอบด้วย
วิตามินบีรวมและแร่ธาตุอื่นๆ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยให้
นอนหลับง่าย และให้พลังงาน ปกติเมื่อชาวบ้านชุมชนบ้านยาว
ผลิตน้ำตาลโตนดออกมาแล้วก็จะนำใส่ถุงพลาสติกใสมัดปาก
ธรรมดา วางขายในชุมชนหรือตามร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียง 
ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่าดึงดูดใจ เสียง่าย และมดขึ้นง่าย 
ธนาคารออมสินและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(วิทยาเขตปัตตานี) เห็นช่องทางในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จึงเข้าไปช่วยเหลือ 

ด้วยความที่น้ำตาลโตนดของชุมชนผลิตโดยกรรมวิธี
พื้นบ้านจึงไม่ค่อยได้คำนึงถึงความสะอาด นักศึกษาจึงช่วย
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์การผลิตให้สะอาดถูกหลักอนามัย  
ทำโรงงานผลิตให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ใหม่จากถุงใสไม่มีโลโก ้ก็คิดยี่ห้อ “นีแซตา” ขึ้นมา 
นำน้ำตาลใส่ขวดขายเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและง่ายต่อการ
ใช้งาน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากความเป็นแบรนด์และความ
สวยงามของบรรจุภัณฑ์ ทำการสอนวิธีจดบันทึกรายรับ  
รายจ่าย คำนวณต้นทุนกำไรในการผลิตเพื่อให้มีความเป็น
ระบบ การจัดจำหน่ายก็เพิ่มไปยังหลากหลายสถานที่มากขึ้น 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นและอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นให้อยู่ได้
อย่างยั่งยืนต่อไป 

“จริงๆ แล้วน้ำตาลโตนดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
มาก แต่ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมทำกันเนื่องจากการทำ
น้ำตาลโตนดต้องใช้เวลาและกว่าจะได้น้ำตาลสดเพื่อ
นำมาทำเป็นน้ำตาลโตนดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใน
อดีตการปีนต้นตาลเพื่อทำน้ำตาลโตนดเป็นอาชีพ
หลักของคนในชุมชน แต่ปัจจุบันลูกหลานไม่นิยม
สืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษเพราะอาชีพนี้ต้อง  
ใช้ความอดทนสูง ทำให้การทำน้ำตาลโตนดค่อยๆ 
หายไป จนกระทั่งน้องๆ นักศึกษาได้เข้ามาให้ความรู้
และแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ  
โดดเด่นและเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้
กระผมและคนในชุมชนกลับมาสนใจการทำน้ำตาล
โตนดให้มีอยู่สืบไป” 

ก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ ์

หลังปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ ์

ลงพื้นที่หาแนวทางร่วมกัน

การคำนวณต้นทุน

ภาพแห่งความทรงจำ



ชุมชนบ้านยาว 

กลุ่มวิสาหกิจศรีสุวรรณ 
ผลติภณัฑเ์หด็แปรรปู บา้นยาว (แหนมเหด็นางฟา้ ตรา ศรสีวุรรณ) 
ต.ราตาปนัยงั อ.ยะหริง่ จ.ปตัตาน ี

 กลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ ศ รี สุ ว ร รณ  
ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี 
กอ่ตัง้ โดยคณุลงุมานพ ศรสีวุรรณ 
รวมตวั กับคนในชุมชนเพาะเห็ดและ
ทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าขาย เห็ด
นางฟ้าเป็นหนึ่งในเห็ดยอดนิยม
สำหรับสร้างอาชีพเพราะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตง่ายและได้ผลผลิตเยอะ 
ทางกลุ่มวสิาหกจิศรสีวุรรณนีก้เ็ปน็
หนึ่งในนั้น แต่ด้วยความที่เห็ดโต
ง่ายกันเหลือเกิน ออกดอกมาให้
เก็บกันทุกวัน โตมันกันทุกโรงเรือน 
ผลผลิตจึงออกมาเยอะเกินความ

ต้องการของตลาด ขายไม่หมดก็
แจกกินกันเอง กินกันเองไม่หมดก็
ตอ้งเหลอืทิง้ไป เหด็ใหมก่อ็อกดอก  
มาเรื่อยๆ อีก น้องๆ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
(วิทยาเขตปัตตานี) จึงจับมือกับ
ธนาคารออมสินเข้าไปช่วยคิดค้น
สินค้าตัวใหม่จากการแปรรูปเห็ด
นางฟ้าที่มีอยู่มากมายในชุมชนเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและลดปัญหาเห็ด
ล้นตลาด ออกมาเป็น “แหนมเห็ด
นางฟ้า” ตราศรีสุวรรณ นี้เอง 

ปัตตานี 

ด้วยความที่เห็ดโตง่าย ออกดอก
มาให้เก็บกันทุกวัน ผลผลิตจึง
ออกมาเยอะเกินความต้องการ
ของตลาด 

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(วิทยาเขตปัตตาน)ี 
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ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป บ้านยาว 
ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

ติดต่อคุณมานพ โทร. 087-2927493 

แน่นอนว่าเมื่อทำออกมาเป็นอาหาร องค์ประกอบสำคัญของสินค้าก็
คือเครื่องปรุงและรสชาต ิ ซึ่งทางกลุ่มและนักศึกษาก็ได้คิดค้นสูตรที่เป็น
มาตรฐานในการผลิตออกมาว่า เครื่องปรุงต่อเห็ด 1 กิโลกรัมต้องใช้
ปริมาณเท่าไหร ่ ข้อดีของการแปรรูปคือเห็ดที่ใช้ไม่จำเป็นต้องสวย ดังนั้น
เห็ดที่ออกมาไม่สวยพอจะขายสดก็จะได้ราคาดีขึ้น เมื่อคลุกเป็นแหนมเสร็จ
ก็จับใส่ห่อแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกสุญญากาศเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์
ให้เก็บทานได้นานขึ้น 

ร่วมหารือการผลิต

วัตถุดิบและขั้นตอน

ช่องทางการจัดจำหน่ายก็ได้กระจายไปยัง
ร้านกะยะห์ฟู้ดช็อป ร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นหลัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขต
ปัตตานี) และเพจเฟสบุ๊คเปิดใหม่ของกลุ่มชื่อ  
น้ำพริกเห็ดศรีสุวรรณ แหนมเห็ดหนึ่งแพ็คมี
ราคาขายอยู่ที ่ 35 บาท จึงมีการจัดโปรโมชั่น
เพื่อกระตุ้นการขาย ถ้าซื้อ 12 แพ็คจะขายใน
ราคาส่งที่ 400 บาท ปกติแล้วกำไรต่อแพ็คของ
แหนมเห็ดอยู่ที่ 15 บาทต่อแพ็ค ทำให้ยังคง
กำไรของสินค้าได้อยู่ มีการทำบัญชีรายรับ-  
รายจ่าย กำไร-ขาดทุนให้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน 
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและสร้าง
รายได้เพิ่ม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนต่อไปได้อีกในอนาคต 

ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลังพัฒนาผลิตภัณฑ์

“ที่ผ่านมาถ้าขายไม่หมดก็จะแจกแบ่งกันกิน กินไม่หมด  
บางครั้งก็ทิ้งไว้เฉยๆ ก็ดีใจนะที่ลูกๆ เข้ามาดูแล ช่วย
เหลือ ปกติลุงก็ทำเห็ดอยู่ใช่มั้ย ก็ได้มาช่วยเวลาเห็ดขาย
ไม่หมด หรือเห็ดที่มันไม่สวย ก็สามารถมาแปรรูปได้ก็ดีใจ 
มีผลงานเข้ามาช่วยเหลือให้กับชาวบ้าน ที่ทำอยู่ไม่ใช่แค่  
ลุงคนเดียว แต่ยังมีชาวบ้านอีกหลายคน” 



ธนาคารออมสิน ได้รวบรวม 105 ภูมิปัญญา โครงการ “ออมสนิยวุพฒัน์
รกัษถ์ิน่” นำมาไวใ้นหนงัสอื “105 ป ีธนาคารออมสนิ 105 ชุมชนมีดี ออมสิน  
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จะเกิดขึ้นและสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากนำ้ใจอนังดงามของกลุม่
ชมุชน เจา้ของภมูปิญัญา ผูน้ำชมุชน องคก์รสว่นทอ้งถิน่ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ง 16 สถาบัน ที่ได้ร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และ
ช่วยสนับสนุนการทำงานโครงการนี้อย่างเต็มที ่

ธนาคารออมสนิ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ จะไดส้รา้งโครงการดีๆ  นีต้อ่ไป เพือ่รว่มกนั 
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคงในอาชีพ  
และรายได ้อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคณุ 

จัดทำโดย 
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 

ธนาคารออมสิน 
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 


