
                                                           
สารจากผูอํานวยการธนาคารออมสิน

“ภูมิปญญาทองถิน่”  ถอืเปนความภมูใิจในรากเหงาแหงปญญา ความสามารถและการประยกุตใชทกัษะของคนในทองถิน่ 
เพื่อแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมของชุมชน ที่มีความเดนชัดในหลากหลายดาน 
อยางไรกต็าม ภมูปิญญาทองถิน่ทีฝ่งลึกอยูในแตละชมุชน ยังขาดการนาํองคความรูและแนวคิดในการจัดการสมัยใหมท่ีมปีระสทิธภิาพ 
มาชวยในการเสริมสรางทําใหภูมิปญญาดังกลาวเกิดการพัฒนาสงผลดีตอความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเปน
ปจจัยสําคัญลําดับตนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนความม่ันคง และความสุขใหกับคนในชุมชน ท้ังนี้มีเปาหมาย
ในการสงเสริมเอกลักษณจําเพาะถิ่นฐานใหเปนแบบอยางของภูมิปญญาทองถิ่น เกิดกระบวนการถายทอดจากรุนสูรุน ซึ่งนํา
มายังความภูมิใจของชุมชน

การเปน “ธนาคารแหงภมูปิญญา” เปนหนึง่ในยทุธศาสตรของธนาคารออมสนิ ในการสงเสรมินโยบายดานความรบัผดิชอบ
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมถึงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการฟนฟูและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ผานโครงการ
“ ออมสนิยวุพฒันรกัษถิน่” ทีมุ่งเนนการแกไขปญหาเศรษฐกจิในระดบัฐานรากใหแกกลุมผูประกอบการ และวสิาหกจิชมุชน 
ทีก่ระจายอยูในทกุทองถิน่ทัว่ประเทศไดเหน็ถงึความสาํคญัของการเสรมิสรางและพฒันาภมูปิญญาทองถิน่ โดยนาํองคความรูและ
นวตักรรมสมัยใหมของสถาบนัอดุมศกึษามาพฒันายกระดบัคณุภาพภมูปิญญาและทรพัยากรในทองถ่ิน ใหมศีกัยภาพ มมีลูคาเพิม่
สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาด โดยการรวมเรียน รวมรู และรวมทํา อันจะนําไปสูความมั่นคงในอาชีพ และรายได
ที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชน รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเขาถึงแหลงเงินทุนและการสรางวินัยทางการเงินใหกับชุมชน สงผลใหระบบ
เศรษฐกิจมีความแข็งแกรง มั่นคง และเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

จากความสําเร็จของโครงการ “ออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น” ในปพุทธศักราช 2561 จาก 16 สถาบันอุดมศึกษา 
105 ภูมปิญญาชมุชน นาํมาสูการขยายผลในปพทุธศกัราช 2562 เปน 56  สถาบนัอดุมศกึษา รวมกนัพฒันา 411 ภมูปิญญาชมุชน
ใหอยูคู กับสังคมไทยโดยนําความสําเร็จของความรวมมือระหวางนักศึกษาและกลุมชุมชนมารวบรวมบันทึกไว ในหนังสือ 
“ชมุชนมีดี ออมสินยวุพฒันรกัษถิน่ ป 2562” เพือ่เปนการตอกยํา้ใหสงัคม ไดเหน็วา “ธนาคารออมสนิเตบิโต ยัง่ยนื 
ตอบแทนคืนสูสังคม”

   

(ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
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สารจากผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

“ภูมิปัญญาท้องถิน่”  ถอืเป็นความภมูใิจในรากเหง้าแห่งปัญญา ความสามารถและการประยกุต์ใช้ทกัษะของคนในท้องถิน่  
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ที่มีความเด่นชัดในหลากหลายด้าน  
อย่างไรกต็าม ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีฝั่งลึกอยู่ในแต่ละชมุชน ยังขาดการน�าองค์ความรูแ้ละแนวคิดในการจัดการสมัยใหม่ท่ีมีประสทิธภิาพ 
มาช่วยในการเสริมสร้างท�าให้ภูมิปัญญาดังกล่าวเกิดการพัฒนาส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็น 
ปัจจัยส�าคัญล�าดับต้นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนความม่ันคง และความสุขให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้มีเป้าหมาย 
ในการส่งเสริมเอกลักษณ์จ�าเพาะถิ่นฐานให้เป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งน�า
มายังความภูมิใจของชุมชน

การเป็น “ธนาคารแห่งภมิูปัญญา” เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ของธนาคารออมสนิ ในการส่งเสรมินโยบายด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านโครงการ 
“ ออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่” ทีมุ่ง่เน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิในระดบัฐานรากให้แก่กลุม่ผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิชมุชน 
ทีก่ระจายอยูใ่นทกุท้องถิน่ทัว่ประเทศได้เหน็ถงึความส�าคญัของการเสรมิสร้างและพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยน�าองค์ความรูแ้ละ
นวตักรรมสมัยใหม่ของสถาบนัอดุมศกึษามาพฒันายกระดบัคณุภาพภมูปัิญญาและทรพัยากรในท้องถ่ิน ให้มศีกัยภาพ มมีลูค่าเพิม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วมท�า อันจะน�าไปสู่ความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ 
ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับชุมชน ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง มั่นคง และเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

จากความส�าเร็จของโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในปีพุทธศักราช 2561 จาก 16 สถาบันอุดมศึกษา  
105 ภูมปัิญญาชมุชน น�ามาสูก่ารขยายผลในปีพทุธศกัราช 2562 เป็น 56 สถาบนัอดุมศกึษา ร่วมกนัพฒันา 411 ภมูปัิญญาชมุชน 
ให้อยู่คู ่กับสังคมไทยโดยน�าความส�าเร็จของความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและกลุ่มชุมชนมารวบรวมบันทึกไว้ ในหนังสือ  
“ชมุชนมีดี ออมสินยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่ ปี 2562” เพือ่เป็นการตอกย�า้ให้สงัคม ได้เหน็ว่า “ธนาคารออมสนิเตบิโต ยัง่ยนื 
ตอบแทนคืนสู่สังคม”

   

(ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน



สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก

 
การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต

และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นส่ิงส�าคัญมาก ธนาคารออมสินจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะ 
สร้างเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมๆ กับการสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพทางการเงนิเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผูผ้ลติ
และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้สังคมระดับฐานราก สามารถพัฒนาตนเองได้ 
สร้างอาชีพได้ จนน�ามาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แนวคิดข้างต้นน�ามาสู่การสร้างสรรค์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการที่ตั้งใจ
รวบรวม และเป็นตัวกลางเผยแพร่ภูมิปัญญา พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด 
องค์ความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาให้เป็นรูปธรรม 
อย่างชัดเจน อีกทั้งยังต้องการให้ภูมิปัญญาทั้งหลายกลายเป็นแรงบันดาลใจ และแรงสนับสนุน
กลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไป ต่อยอดภูมิปัญญาสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ธนาคารออมสิน เชื่อเหลือเกินว่าความตั้งใจนี้จะเป็นพลังอันงดงาม ช่วยสืบสานภูมิปัญญา 
ที่มีมาอย่างยาวนาน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจเป็นความรู้ สู่การสร้างอาชีพได้อย่างแท้จริง

...เมื่อความรู้เหล่านี้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา คุณค่าของคนไทยก็ยังคงอยู่ให้เราได้ชื่นชม
เสมออย่างแน่นอน



1. เพื่อส่งเสริมศักยภำพของ
กลุ่มองค์กรชุมชน 

2. พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กลุ่ม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  
ให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม สำมำรถเข้ำสู่
ตลำดกำรค้ำได้

3. เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ กำร
ท�ำงำนร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธภำพที่ดี
ระหว่ำงกลุ่มองค์กรชุมชน 
สถำบันกำรศึกษำ 
และธนำคำรออมสิน 

4. เพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้
กำรท�ำงำนเป็นกลุ่ม กำรน�ำ
ควำมรู้สมัยใหม่ต่อยอด
องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
 

5. ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ด้ำน
กำรพัฒนำศักยภำพตัวเอง
เมื่อออกสู่ตลำดแรงงำน 

6. สร้ำงควำมมั่นคงของ
รำกฐำนสังคมจำกพื้นฐำนควำม
เข้ำใจ ของคนรุ่นใหม่

ธนาคารออมสิน
 ร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และเอกชน

ทุกภูมิภาค
ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้ำนกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(Sustainable 

Development)

Initiative/กลยุทธ์ 2 
พัฒนำควำมเข้มแข็งให้กับ
องค์กรชุมชนเพื่อให้เกิด

ควำมมั่งคั่ง ยั่งยืน

สถำบันอุดมศึกษำ 
น�ำเสนอโครงกำรใหญ่ และ

นักศึกษำน�ำเสนอโครงกำรย่อย
(1โครงกำรย่อย คือ 
1 กลุ่มองค์กรชุมชน)

นักศึกษำรวมกลุ่มกัน
ไม่น้อยกว่ำ 7-10 คน ต่อ 
โครงกำรย่อย โดยมีควำม

หลำกหลำยขององค์ควำมรู้ 
นักศึกษำมีกำรแบ่งหน้ำที่

กำรท�ำงำนอย่ำงชัดเจนตำม
เหมำะสมมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ประจ�ำโครงกำร 

กลุ่มองค์กรชุมชน : พัฒนำผลิตผลให้มีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และ
บริกำรแก่กลุ่มองค์กรชุมชน สร้ำงโอกำสทำงกำร
ตลำด ส่งผลต่อควำมเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน

สถำบันอุดมศึกษำ : สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ทำง
วิทยำกำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงประโยชน์เป็น
รูปธรรม วัดและประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน

นักศกึษำ : ได้รบัควำมรูค้วำมเข้ำใจ เห็นคณุค่ำของ 
ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่น สำมำรถฝึกทักษะ
อำชีพเลี้ยงตนเองได้

ธนำคำรออมสนิ : สำมำรถพฒันำธุรกจิของธนำคำร
ได้อย่ำงมคีณุภำพ และประสิทธภิำพ ท�ำให้ลด
ควำมเสีย่งด้ำนสนิเช่ือ และมีฐำนลกูค้ำเพิม่มำกข้ึน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
:  กลุ่มองค์กรชุมชนสามารถลดรายจ่าย

หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่าย
สินค้าไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 50  ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
: ประกอบด้วย 3 ด้ำน  1. ด้านเศรษฐกิจ

> เกดิกำรสร้ำงงำน 
     สร้ำงอำชพี สร้ำงรำยได้     
 ให้แก่สมำชกิในชมุชนเพิม่ข้ึน
>  กำรจดบันทกึบัญชี
  รบั-จ่ำย เพิม่ขึน้ มีผลติภำพ 
   (Productivity) เพิม่ข้ึน / 
     ปรมิำณกำรขำยเพิม่ขึน้

2. ด้านสังคมและชุมชน 
> กำรมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน    
 กำรช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั  
    กำรจดัสวสัดกิำรเพือ่ประโยชน์
    ชมุชน เพือ่คณุภำพชวีติ
 ทีด่ขีึน้

ชุมชนมีดี   I   5

วัตถุประสงค์
จ�านวน

สถาบันอุดมศึกษา นโยบายธนาคารออมสิน

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกลไกส�าคัญต่อการ
เสริมสร้างและพัฒนา

ตัวชีว้ดัความส�าเร็จ

3. ด้านความยั่งยืน 
> ชมุชนเกดิกำรเรียนรู ้มีควำม 
 เข้ำใจ ตระหนกัในควำมส�ำคญั 
 และสำมำรถน�ำไปคดิ 
 ต่อยอดองค์ควำมรูไ้ด้

Model ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น



ความประทับใจที่เรามีต่อกัน
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สิ่งเหล่านี้ คือ ความทรงจ�ตลอดไป
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9-14 มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

15-21 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ

22-28 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

29-35 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

36-42 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

43-49 สถาบันบณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

50-56 มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

57-62 มหาวทิยาลยัสยาม

64-71 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

72-79 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ 

80-85 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

87-89 มหาวทิยาลยัศรีปทมุ วทิยาเขตบางเขน

94-100 มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑติย์

101-107 14.มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบรุี

108-114 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์

115-121 สถาบันการจดัการปัญญาภวัิฒน์

122-128 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

129-135 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

136-142 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

143-149 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม

150-156 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์

157-164 มหาวทิยาลยันเรศวร

165-171 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

172-178 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

179-185 มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง

186-192 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

193-199 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

200-207 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

208-213 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

216-222 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

223-229 มหาวิทยาลยันครพนม

232-238 มหาวิทยาลยัขอนแก่น

239-245 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

246-251 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

253-259 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด

260-266 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ

267-273 มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

274-280 มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย์    

281-287 มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ

288-294 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร์

295-301 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา

302-308 มหาวิทยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี

309-315 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

316-322 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  

323-329 มหาวิทยาลยัรังสติ

330-336 มหาวิทยาลยับูรพา

337-352 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี

353-359 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูกต็

360-365 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

367-374 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

375-381 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

382-389 มหาวิทยาลยัทกัษณิ

390-396 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั

397-403 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

404-410 มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

411-414 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

415-418 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สารบัญ ชุมชนมีดี 
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                
ทีมนักศึกษา Thai food 

กรุงเทพฯ     ดุสิต

 วิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

ผลิตภัณฑ์  ผลไม้แปรรูป 

เดิมชุมชนฯ เป ็นบ ้านพักของพนักงานองค์การทอผ้า  
โดยหัวหน้าชุมชนมีแนวคิดหาอาชีพเสริมหลายอย่างในการสร้าง 
ชุมชน หนึ่งในนั้นคือการแปรรูปผลไม้เป็น “ผลไม้แช่อิ่ม” จุดเด่นคือ  
ผลไม้แช่อิ่มทรงเครื่องพริกเกลือหมาล่า (ปลอดสารกันเสีย)  

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาและชมุชนมแีนวคดิร่วมกนั 
ในการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์และโลโก้
ใหม่ ให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้นานย่ิงข้ึน และคิดค้นสูตร 
“ผลไม ้แช ่อิ่มทรงเครื่องพริกเกลือ 
หมาล่า” เพือ่ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของตลาดในยุคปัจจุบัน 

 วิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า : 21/80 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
      081-259-0272 (นายอุบล ม่วงทิม)        วิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า       0812590272 

“ขอบคุณน้องๆ นักศึกษำและอำจำรย์มำกๆ ที่ช่วยกันจัดท�ำ 
บรรจุภัณฑ์และโลโก้ให้ใหม่ และคิดค้นพริกเกลือสูตรใหม่  

ท�ำให้สำมำรถเพิ่มมูลค่ำกำรขำยผลไม้ได้อีกด้วย ขอขอบคุณจริงๆ 
อยำกจะให้ออมสินจัดโครงกำรแบบนี้บ่อยๆ เพรำะสำมำรถ 

ช่วยพัฒนำต่อยอดควำมคิดและสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนได้จริงๆ”

กินดี
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กรุงเทพฯ     ดอนเมือง

“ทำงเรำขอขอบคุณอำจำรย์ และน้องๆ นักศึกษำที่ได้ช่วยกันพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ โดยกำรสอนท�ำยำสระผมและครีมนวดผมสมุนไพร  

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนเรำ ทั้งยังท�ำบรรจุภัณฑ์สวยงำม  
ทันสมัย พัฒนำแบรนด์ “Papa Herb” ที่เหมำะสมกับกลุ่ม

กลุ่มชุมชนแหลมทองนิเวศน์  

เกดิจากการรวมกลุม่ของประชาชนในหมูบ้่านแหลมทองนเิวศน์ 
เขตดอนเมือง ซึ่งร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจัดท�าสินค้า
จ�าหน่ายเพือ่สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน ได้แก่ น�า้ยาล้างจาน น�า้ยาซักผ้า 
และดอกไม้จันทน์ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

อาจารย์และนักศึกษา ได้ช ่วยกันพัฒนา
ผลติภณัฑ์ โดยการสอนท�ายาสระผม และครมีนวดผม 
สมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน และ 
ท�าบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย เป็นการ
พฒันาจนเกดิแบรนด์ Papa Herb ทีเ่หมาะสมกบักลุม่

กลุ่มชุมชนแหลมทองนิเวศน์

กลุ่มชุมชนแหลมทองนิเวศน์ : 310/359 หมู่บ้านแหลมทองนิเวศน์ ซ.สรงประภา 6 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
      086-899-9022 (คุณศศิธร หัวหน้ากลุ่ม)       ชุมชนแหลมทองนิเวศน์ ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ทีมนักศึกษา Angels

ผลิตภัณฑ์  Papa Herb แชมพู-ครีมนวดผม
ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ทีมนักศึกษา ชาใบหม่อน
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ผลิตภัณฑ์  ชาใบหม่อน 

“นักศึกษำได้ให้ควำมรู้และท�ำงำนอย่ำงหนัก 
 ได้ทดลองกำรท�ำสูตรต่ำงๆ ให้ได้ชำออกมำ 
น่ำรับประทำนและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค  

ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน รวมถึงอำจำรย์  
ที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่และท�ำให้ม ี

ชำใบหม่อนสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้น”
 

นางสาวมุทิตา จอกแก้ว
ประธานชุมชนฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้ร ่วมกัน 
ตั้งชื่อแบรนด์ ชาใบหม่อน จากใจสู่ใจ  
ทีส่ื่อถงึความใส่ใจในการท�าชาของชมุชน 
และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัย  
ชงสะดวก และเก็บรักษาได ้ดี  และ 
เพิ่มส ่วนผสมใหม ่ๆ ให ้มีก ล่ินและ 
รสชาติแปลกใหม่น่ารับประทาน เช่น  
สูตรใบเตย กระเจี๊ยบ อัญชัน เป็นต้น  
แต่ก็ยังคงสูตรดั่งเดิมไว้

กินดี

วิสาหกิจชุมชนประสานมิตร (กลุ่มชาใบหม่อน) 

ชาใบหม่อนของวิสาหกิจชุมชนประสานมิตรเป็น 
ชาใบหม่อนพันธุ์ก�าแพงแสน 40 เป็นพันธุ์ที่ผลใหญ่และ 
ใบใหญ่กว่าพันธุ์อื่นๆ มีประโยชน์ และรสชาติดี  

วิสาหกิจชุมชนประสานมิตร (กลุ่มชาใบหม่อน)  : 228/2 ซ.ประส�านมิตร อินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
      084-665-2395 (นางสาวมุทิตา จอกแก้ว)       0846652395 
 

กรุงเทพฯ     ธนบุรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                
ทีมนักศึกษา ผ้าม่านประสานมิตร      

กรุงเทพฯ     ธนบุรี

กลุ่มอาชีพชุมชนประสานมิตร 

ผลิตภัณฑ์  ผ้าม่านหลุยส์

ผ้าม่านประสานมิตร จ�าหน่ายพร้อมติดตั้งผ้าม่านฝีมือ
ประณีตและมีความช�านาญ ท�าให้ผ้าม่่านของกลุ่มมีความสวยงาม
หรูหรา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้รับ 
คัดเลือกให ้ เป ็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนประสานมิตร  
มผ้ีาม่านหลุยส์ ม่านจบี ม่านห่วง การนัตรโีดยช่างมากประสบการณ์
กว่า 30 ปี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุม่นกัศกึษาได้ช่วยพฒันาช่องทางเพือ่การขยายตลาดให้กว้างขวาง 
มากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างสื่อโฆษณาผ่าน Facebook Page คิดสโลแกน 
ให้กับตัวสินค้าเพื่อเป็นการจดจ�า สร้าง Line ID และสร้างสติ๊กเกอร์ Line  
เพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้า และเป็นการดึงดูดความสนใจในตัวสินค้า 
แนะน�าการท�าบัญชีรายรับจ่ายเพื่อจัดการรายได้และรายจ่ายให้เป็นระบบ 

กลุ่มอาชีพชุมชนประสานมิตร : 51/2 ประสานมิตร ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตุธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
      093-561-4224, 062-236-9799 (นางธัญรด ีผลมัง่)       KT.curtian       ม่านหลยุส์ฝ่ังธน 1998 โดยช่างอารย์ี  

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ทีมนักศึกษา HEAVEN

กรุงเทพฯ     ธนบุรี

สภาองค์กรชุมชนเขตธนบุรี : 1385/9 ซ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
      097-401-4242 (คุณณัฐวดี มิ่งชัย)       herblesoap_bsru@hotmail.com       สภาองค์กรชุมชนเขตธนบุรี       dhonburiherb 

 ในชุมชนเขตธนบุรีมีการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ จึงได้
ผลิตสินค้าจากสมุนไพรหลายอย่างจ�าหน่าย เช่น ยาหม่อง
สมนุไพร สเปรย์ตะไคร้หอม 
น�้าดื่มสมุนไพร พิมเสนน�้า 
ยาดม ปุย๋หมักมลูไส้เดอืน 
และอื่นๆ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 
 จากการที่สมาชิกในชุมชนมีความคิดที่อยากท�า 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประเภทสบู ่ส�าหรับท�าความสะอาด 
ที่สะดวกในการพกพา ใช ้งานง ่าย และทันสมัย  
ทางทีม HEAVEN จึงได้ร่วมกับชุมชนท�า สบู่สมุนไพร 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดจากสมุนไพรธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพร

สภาองค์กรชุมชนเขตธนบุรี“ขอขอบคุณ ธนำคำรออมสิน และ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ที่ร่วมกันจัดโครงกำรดีๆ แบบนี้ให้กับชุมชน 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะมีโครงกำรแบบนี้สืบเนื่อง
ต่อไปเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่มำกขึ้น”

คุณณัฐวดี มิ่งชัย  
(ตัวแทนกลุ่มสภาองค์กรชุมชนเขตธนบุรี)

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                
ทีมนักศึกษา Math-idea     

กรุงเทพฯ     ธนบุรี

กลุ่มอนุรักษ์บาตรไทยและภูมิปัญญาไทย

ผลิตภัณฑ์   บาตรพระ

หลังจากรัชกาลที่ 1 ได้ทรงสถาปนากรุงเทพฯ 
ขึ้นเป็นราชธานี ได้มีชาวกรุงศรีอยุธยากลุ ่มหนึ่ง
อพยพมาตั้งถ่ินฐานที่ราชธานีใหม่ และได้น�าความรู้
ดั้งเดิมในการท�าบาตรพระมาประกอบอาชีพที่ชุมชน
แห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 5 ครอบครัวเท่านั้นที่ยัง
ประกอบอาชีพนี้อยู่

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาเห็นว่าการท�าบาตรพระด้วยมือ 
เป็นมรดกของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน ควรค่าอนุรักษ ์ ให ้คนรุ ่นใหม่ได ้รู  ้ 
จึงร ่ วมกันผนึกความคิดในการ เผยแพร ่ 
ให้ความรู ้ความส�าคัญการท�าบาตรพระ โดย 
ได้ช่วยท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และออกแบบ 
กล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย  
เพื่ อ แสดงออกถึง เอกลักษณ ์ของชุมชน
บ้านบาตรควบคู่กันไป

กลุ่มอนุรักษ์บาตรไทยและภูมิปัญญาไทย : 38 ซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
      086-104-9636 (นายหิรัญ เสือศรีเสริม)       กลุ่มอนุรักษ์บ้านบาตรไทย       0861049636

“ขอบคุณน้องๆ นักศึกษำทุกคนมำกที่เข้ำมำเสนอ 
ควำมคิดในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ช่วยกระจำย 
ข่ำวสำรเกี่ยวกับบ้ำนบำตร และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 

กำรท�ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ดีใจมำกที่คนรู้จักชุมชน
บ้ำนบำตรมำกขึ้น และได้มีกล่องผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ที่สวยงำม อยำกให้โครงกำรดีๆ แบบนี้อยู่ไปนำนๆ”

นายหิรัญ เสือศรีเสริม 
ประธานกลุ่มฯ

รักษ์ดี

14  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562



กลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อ : ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
      081-917-5170 (นางพัชรี จันทร์ไกรทอง)       www.watpakbo.com       วัดปากบ่อ บริการงานบุญ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมนักศึกษา ทีมปากบ่อโมเดล 

ชุมชนมีสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อ คือ ข้าวต้มมัด 
และการพบัเหรยีญโปรยทาน และได้มกีารต่อยอดธรุกจิบรกิาร 
งานวัดเพิ่มขึ้น โดยเริ่มท�าดอกไม ้จันทน์ ของช�าร ่วย  
เหรียญโปรยทาน และของว่างจ�าหน่าย เพื่อยกระดับกลุ่ม
อาชีพของชุมชนให้เข้มแข็ง 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและอาจารย์ ได ้ร ่วมกับชุมชน 
ยกระดับพัฒนาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  
ได้แก่ ข้าวต้มมัด เหรียญโปรยทาน ดอกไม้จันทน์  
(ดอกจ�าปาลาว) และยาหม่อง ด้วยการช่วยออกแบบ
โลโก้ ฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ วางแผนการขาย 
และการตลาด สอนการจัดท�าบัญชีครัวเรือนและ
การค�านวณต้นทุน และออกแบบจัดท�าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง Offline และ Online  
ให้เป็นที่รู้จัก

กรุงเทพฯ     สวนหลวง

ผลิตภัณฑ์  สินค้าชุมชนวัดปากบ่อ

กลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อ“ขอขอบคุณโครงกำรนี้มำกๆ ค่ะ อำจำรย ์
และนักศึกษำได้ช่วยเหลือชุมชนของเรำมำกๆ 
ตั้งใจกันมำกๆ ช่วยจัดตั้งกลุ่มอำชีพของชุมชน

ให้เป็นระบบ และมำสอนหลำยอย่ำง 
ท�ำให้คนในชุมชนและโรงเรียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น 

เป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ดีมำกค่ะ”

นางพัชรี จันทน์ไกรทอง  
ประธานกลุ่มฯ

กินดี
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทมีนักศึกษา Afternoon tea @ hue ta-Khe

กรุงเทพฯ     ลาดกระบัง

กลุ่มขนมไทยเพื่อชุมชนหัวตะเข้

ผลิตภัณฑ์  แยมสายบัวแดง

แยมสายบัวแดง ที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
ของชุมชนตะเข้ สายบัวแดงที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ช่วยบ�ารงุกระดูก และฟันให้แข็งแรง มเีบตาแคโรทนี 
ซึ่งช่วยป้องกันและต้านโรคมะเร็งในล�าไส้ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร ่วมกันพัฒนา  
แยมสายบวัแดง ด้านการออกแบบโลโก้สนิค้า
โดยส่ือให ้ เห็นถึงความเป็นชุมชนหัวตะเข ้ 
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให ้ทันสมัย ดึงดูด  
น่าสนใจ และน�าขนมใบไม้ซึ่งเป็นขนมโบราณ
ของชุมชนมาทานคู่กับแยมสายบัวแดง เพิ่ม
มูลค่าสินค้าและท�าให้นักท่องเที่ยวได้รู ้จัก 
ขนมใบไม้ด้วย และช่วยสร้าง Website และ 
Facebook เพื่อเป็นช่องทางการตลาด และ 
ท�าวิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย

กลุ่มขนมไทยเพื่อชุมชนหัวตะเข้ : ตลาดเก่าหัวตะเข้ 74 ซอยหลวงพรต ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
      080-446-8435 (คุณสุวัฒน์ พรหมณีรัตน์)       http://www.kanomhuakae.com       umpha.bunya@gmail.com  
      กลุ่มขนมไทยเพื่อชุมชนหัวตะเข้       0830431845

“ประทับใจทีมงำน ม.เกษมบัณฑิต ในโครงกำร
ออมสินยวุพัฒน์ฯ ทัง้นกัศกึษำและอำจำรย์มำกค่ะ 
มีส่วนร่วมลงมือท�ำทุกกระบวนกำรของสินค้ำ 
เรียกว่ำอย่ำงเข้มข้นทุกขั้นตอน เด็กๆ ดูสนุก 

กระตือรือร้น บำงคนมีพัฒนำกำร 
ที่ดีขึ้นมำกๆ ชื่นใจค่ะ” 

คุณอ�าภา บุญยเกตุ (ป้าอ้อย)
กรรมการชุมชนฯ

กินดี
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมนักศึกษา Goat Milk Powex

เดมิกลุ่มฯ ประกอบอาชีพเล้ียง
ไก่แจ้ประกวดและส่งออกต่างประเทศ 
และเกิดไข้หวัดนกระบาดต้องหยุด
เลี้ยงไก่แจ้ และหันมาเลี้ยงแพะพันธุ์
ซาแนล ซึ่งได้นมจ�านวนมากจึงได้
ท�าแปรรปูนมแพะ มาเป็นผลติภณัฑ์
ต่างๆ เช่น น�้านมแพะพาสเจอร์ไรซ์ 
สบู่นมแพะ โลชั่นนมแพะ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

คณะนกัศกึษาและอาจารย์ ได้ร่วมกบัชุมชนพฒันา
สินค้าใหม่ เกลือสปาร์นมแพะ ที่จะขายควบคู่กับสบู ่ 
และโลชั่น ที่เป็นสินค้าเดิมของชุมชน ได้ออกแบบโลโก้ 
สลากสินค้า และแพ็คเกจใหม่ เพ่ือยกระดับสินค้าให้
สวยงาม ดูดี มีมาตรฐานสากล แนะน�ากลุ่มให้ท�าบัญชี
ครัวเรือน การคิดต้นทุน-ราคาขายใหม่ วิเคราะห์และ 
ท�าแผนการตลาด ด้านการประชาสมัพนัธ์ได้ช่วยออกแบบ
สือ่ประชาสมัพนัธ์และโฆษณาผ่านสือ่ Online และ Offline 

กรุงเทพฯ     ประเวศ

ผลิตภัณฑ์  สบู่-โลชั่น นมแพะ
เกลือสปาร์ นมแพะ

กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ประเวศ

กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ประเวศ : 364 ซอยพัฒนาการ 63 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250      
      089-055-3069 (คุณชัยยา ผ่องอ�าไพ)       Baemafarm

“รู้สึกดีใจมำก ทุกคนตั้งใจท�ำงำน ภูมิใจใน 
ผลงำนของทุกๆ คน ช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ ถูกใจ
กันทั้ง 2 ฝ่ำย เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์มำกคะ 
รู้สึกมีก�ำลังใจ ควรมีต่อไปนะคะ จะได้ช่วยกัน

พัฒนำสินค้ำในชุมชน”

นางรัตติกาล ผ่องอ�าไพ 
เลขาฯ กลุ่มอาชีพฯ

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมนักศึกษา ทีมก่งก๊ง 

กรุงเทพฯ     ประเวศ

กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนคลองปักหลักพัฒนา

กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนคลองปักหลักพัฒนา : ซอยกาญจนาภิเษก 48 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
      089-158-6299 (นางจินตนา สถาพร)        บ้านขนมคลองปักหลัก

“รู้สึกประทับใจมำกๆ ค่ะ ชุมชนเรำเปลี่ยนแปลง 
ไปมำก ถ้ำเปรียบโครงกำรออมสินคือแสงสว่ำง  

จะเป็นเหมือนไม้ขีดไฟ ม.เกษมบัณฑิต  
เป็นผู้น�ำไม้ขีดไฟนั้นมำสอนให้เรำรู้จักกำรใช้มัน 

สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เรำ เป็นจุดเปลี่ยนของ 
หลำยคนในชุมชน ที่คุ้มยิ่งกว่ำผลก�ำไรที่เป็นเงิน 
เสียอีก เป็นสิ่งที่เรำรอคอยมำนำน ชุมชนของเรำ 

ขอขอบคุณจำกใจจริงค่ะ”

นางจินตนา สถาพร 
เลขากลุ่มฯ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาจากต่างคณะวิชาและอาจารย์ ได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนพัฒนาสินค้าด้านต่างๆ ให้กับชุมชน ได้แก่ ออกแบบโลโก้  
สลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ให ้มีความสวยงาม ทันสมัย  
น่าสนใจ ท�าแผนการตลาด พัฒนาทักษะผู้ประกอบการโดย 
ผสมผสานภมูปัิญญาในท้องถิน่กบัความรูส้มยัใหม่ เพิม่ช่องทาง 
การขาย Online และ Offline ท�าสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
เพื่อให้สินค้าของชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ชมุชนคลองปักหลกัพฒันา ตัง้อยูบ่รเิวณด้านหลงั 
โรงเรียนคลอง มีผลิตภัณฑ์ขนมจ�าหน่ายของกลุ ่ม
ที่หลากหลาย ได้แก่ ขนมกง กระยาสารท กาละแม  
ขนมเทียน หมี่กรอบ ข้าวต้มมัด เป็นต้น

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  
ขนมกง ขนมกระยาสารท หมี่กรอบ กาละแม 



มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมนักศึกษา ทีม Chilli Chic Chic

น�้าพริกตาลเดี่ยว เริ่มต้นการผลิตสินค้าน้ีเม่ือปี 2542 
ภายหลังมีการรวมกลุ่มของแม่บ้าน จึงได้พัฒนาและดัดแปลง
สูตรให้มีความหลากหลายมากขึ้น จุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์คือ รสชาติอร่อย ไม่ใส่ 
สารกันบูด ไม่ใส่ผงชูรส ได้รับ อย. และ 
ฮาลาล เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว 
ของกรุงเทพมหานคร

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและอาจารย ์ร ่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาการขายสินค้า น�้าพริกตาลเดี่ยว ได้ช่วยท�า
แผนการตลาดและหาช่องทางการขยายกลุม่ลกูค้าปลกี-ส่ง 
แนะน�าวิธีการขายและการช�าระเงินผ่าน QR code  
และ MYMO-Pay และช่วยออกแบบโลโก้ สลากสินค้า 
แพ็คเกจใหม่ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน พร้อม 
จัดท�าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

กรุงเทพฯ     มีนบุรี

ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกตาลเดี่ยว

กลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว

กลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว : ซอยราษฎ์อุทิศ 27/1 ถนนราษฎ์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
      085-974-6791 (นางนัยนา ฮะซัน)       น�้าพริกตาลเดี่ยว

“รู้สึกดีใจได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ำ เด็กๆ ให้ควำม
สนใจดีมำก พัฒนำแพ็คเกจน�้ำพริกให้ดูดี 

น่ำซื้อมำกขึ้น เรื่องกำรขำยกำรตลำดจัดกำร
ได้ดีท�ำให้ยอดขำยเพิ่มทุกอย่ำง ได้ต่อยอด
ธุรกิจเป็นที่รู้จักมำกขึ้น เป็นโครงกำรที่มี 
ประโยชน์มำกๆ กับกลุ่มอำชีพของเรำ”

นางนัยนา ฮะซัน 
เลขาฯ กลุ่ม

กินดี
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมนักศึกษา กรอบรูปบ้านพลอย 

กรุงเทพฯ     คลองสามวา

กลุ่มอาชีพบ้านพลอย

ผลิตภัณฑ์  กรอบรูป / เข็มกลัด

งานกรอบรปูและงานเขม็กลดัของกลุม่อาชพีบ้านพลอย 
มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คัดเลือกวัสดุ 
ที่มีคุณภาพมาประกอบช้ินงาน ด้วยความพิถิพิถันและ
ใส่ใจรายละเอียด ท�าให้งานของกลุ่มฯ ได้รับความนิยม 
เป็นอย่างมาก 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้ช่วยกันออกความคิดเห็นในการออกแบบ
นามบัตร โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และแคตตาล็อกออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และเป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้า และสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ลูกค้า
สามารถสแกนดูรูปแบบสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนได้ รวมถึงสอนท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กลุ่มอาชีพบ้านพลอย 

กลุ่มอาชีพบ้านพลอย : 778/210 หมู่บ้านประภาทรัพย์ 4 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
      083-025-5238, 082-568-4778 (คุณสายอัญชลี จักรพล)       jar_theanna@hotmail.com       Aunchalee Jakapo       jajarphat 

“รู้สึกว่ำเป็นโครงกำรที่ดีมำกค่ะ ได้ให้โอกำส 
ส่งเสริมกลุ่มอำชีพบ้ำนพลอยให้มีรำยได้เพิ่ม 

มำกขึ้น โดยคณะอำจำรย์และนักศึกษำ เข้ำมำถึง
พื้นที่และได้ช่วยกันส่งเสริมในหลำยๆ ด้ำน เช่น 

โลโก้ นำมบัตร แพ็คเกจ และแคตตำล็อกออนไลน์  
และอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มอำชีพ 

เป็นอย่ำงยิ่ง”

คุณสายอัญชลี จักรพล 
ประธานกลุ่มฯ

ดูดี
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมนักศึกษา รักษ์คลองสามวา 

ชมุชนหมู ่3 แขวงสามวาตะวันออก ได้ท�าผลติภณัฑ์ 
น�้ายาล้างจาน น�้ายาซักผ้า และสบู ่มะเพือง-มังคุด 
ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดจาก
ภูมิปัญญาของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ ่มชุมชนร ่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดของชุมชน ให้มีคุณภาพ  
มีกลิ่นหอม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ น�้ายาล้างจาน และน�้ายาซักผ้า ให้มี
ความโดดเด่น สวยงาม และใช้งานง่าย ท�าป้ายฉลาก 
ระบุรายละเอียดคุณภาพที่ชัดเจนของสินค้า

กรุงเทพฯ     คลองสามวา

ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก

ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก : หมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก ซอยนิมิตรใหม่ 35/1 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
      089-980-6009 (คุณสายหยุด ยศกลาง)       ปลาแนมป้าอ้วน       สายหยุด หมู่ 3

ผลิตภัณฑ์ 
น�้ายาล้างจาน / น�้ายาซักผ้า / สบู่มะเฟือง สบู่มังคุด 

“ธนำคำรออมสิน และมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
ได้น�ำโครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมำพัฒนำ
สินค้ำในชุมชนครั้งนี้ ท�ำให้สินค้ำของชุมชนได้ม ี
บรรจุภัณฑ์ใหม่และโลโก้ใหม่ ท�ำให้เพิ่มยอดขำย

แก่ชุมชนมำกขึ้น...ขอขอบคุณโครงกำรฯ ดีๆ  
ของธนำคำรออมสิน”

คุณสายหยุด ยศกลาง
ประธานชุมชนฯ

ใช้ดี
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแขวงขุมทอง : คลองตาสอน แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
      082-785-5074 (นางพวงเพชร นาคนาวา)

กรุงเทพฯ     ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีมนักศึกษา เกษตรกรขุมทอง

“ตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่นักศึกษำออกแบบมำ
สวยดีมำก แต่กลัวจะมีปัญหำเรื่องต้นทุน เพรำะอำจ
จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น ส่วนโครงกำรออมสินยุวพัฒน์

รักษ์ถิ่นเป็นโครงกำรที่ดี และช่วยให้กลุ่ม 
ได้ มีกำรพัฒนำขึ้นในทุกด้ำน” 

นางพวงเพชร นาคนาวา   
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกไทยฝีมือชาวมุสลิม

น�้าพริกไทยฝีมือชาวมุสลิม มีหลากหลาย
รสชาติตามลักษณะการนิยมรับประทานน�้าพริก
ของคนไทย อย่าง น�้าพริกเผากุ้ง น�้าพริกปลาร้า 
น�า้พรกิปลาย่าง น�า้พรกิแมงดา และทีเ่ดด็อกีอย่าง
คือ น�้าพริกปลากรอบ ซึ่งใช้ปลานิลเลี้ยงเองเป็น
วัตถุดิบที่ขึ้นจากฝีมือชาวมุสลิม และที่เน้นคือเรื่อง
ความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย เป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแขวงขุมทอง

กินดี
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กรุงเทพฯ     ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีมนักศึกษา คลองมอญ

ผลิตภัณฑ์ :
กล้วยทอดกรอบหลากรส

ชมุชนเลยีบคลองมอญมีประวัตเิก่าแก่ ส่วนใหญ่ย้ายมาจาก 
จ.สมทุรปราการ และ จ.สมทุรสาคร ประชาชนชมุชนเลียบคลองมอญ 
มเีจตนาร่วมอนรุกัษ์ประเพณกีารใช้ชวีติแบบมอญ ด้วยความรูส้กึ
รักและผูกพันในท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นมอญ ผลิตภัณฑ์
กล้วยทอดกรอบหลากรส วุ้นเมล่อน มะม่วงกวน น�้าพริกเห็ด 
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยสโลแกน “กินอย่างมอญ”

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาช่วยให้ความรู้และสร้างทางเลือกในการผลิตสินค้าของชุมชน 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สามารถขายได้จริง และเป็นที่ 
น่าสนใจของกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ชุมชนเลียบคลองมอญ
      090-984-0400 (ณัชชา ปุญญภินันท์), 083-019-4182 (พัชรปัทม์ ชัยรักวงศ์)       artistable@hotmail.com       Dareem Punyapi      nc.moonlight

ชุมชนเลียบคลองมอญ

กินดี
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หัตถศิลป์เคหะร่มเกล้าโซน1 : 101/600 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
     082-821-5111 (นายสุนัน ไล้เวียน)      ผ้าห่มชุมชน by กลุ่มหัตถศิลป์ชุมชน

กรุงเทพฯ     ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ทีมนักศึกษา ผ้าต่อไม่รอแล้วนะ

“ดีใจที่มีนักศึกษำมำให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องที่ทำง
ชุมชนไม่ถนัด คือเรื่องช่องทำงกำรขำยแบบออนไลน์ 

เมื่่อมีแล้วท�ำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น
เป็นกำรเปิดตลำดใหม่ๆ” 

นายสุนัน ไล้เวียน 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  ผ้าต่อ และผลิตภัณฑ์จากผ้าต่อ

เนื่ องจากสมาชิกของชุมชนมีความ
เชี่ยวชาญด้านการท�า ผ้าต่อ และอยากพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มรายได้ และต้องการขยายตลาดเพิ่มการ 
จัดจ�าหน่ายช่องทางออนไลน์

หัตถศิลป์เคหะร่มเกล้าโซน1

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้เข้ามาช่วย
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น 
เบาะรองนั่งจากผ้าต่อ ถุงเก็บของ 
จากผ้าต่อ ช่วยออกแบบอตัลกัษณ์
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  อีกทั้ง 
ช่วยพัฒนาช่องทางการขายสนิค้า
ออนไลน์ผ่านทาง Facebook ชุมชน

ใช้ดี
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กรุงเทพฯ     ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีมนักศึกษา เห็ดว้าว ! 

ผลิตภัณฑ์  เห็ดนางฟาภูฐาน

เนื่องจากชุมชนมีอาชีพเพาะเห็ดอยู ่แล ้วจึง
เกิดความคิดที่จะน�าผลิตภัณฑ์มาต่อยอด ตอนแรก
ท�าเพียงเห็ดสุญญากาศขายภายในชุมชม ต่อมาได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ 
มากขึ้น โดยการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
คุกกี้เห็ด ข้าวเกรียบเห็ด เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด และ
น�้าพริกเห็ด

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงช่องทางการพัฒนาต่างๆ ที่
ชุมชนยังขาดและควรได้รับการพัฒนา เพื่อการสร้างรายได ้
ให้แก่ชุ ่มชนที่มากข้ึน และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เกิดความ 
หลากหลายทางการตลาดมากขึ้น โดยส่ิงที่ช่วยพัฒนาให้กับ
ชุมชนคือ เพิ่มความหลากหลายทางสินค้า ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด 
คุกกี้ ช่วยออกแบบโลโก้ให้จดจ�าได้ง่าย และสื่อความเป็นชุมชน 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้มีอายุนานขึ้น

ชุมชนวัดทิพพาวาส : กองชุมชนเมืองพัฒนาทิพาวาส (นิติบุคล) 24 ซ.ฉลองกรุง54 แขวงล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
      086-408-0550 (ฉัฐพรรษ จิระพันธ์)ุ, 091-779-4083 (วิศัลยา เกษรบัว)       Thippawas.fund2@gmail.com       
      www.ThippawasFund.com       ThippawasFund       @ThippawasFund

ชุมชนวัดทิพพาวาส “สิ่งดีๆ ที่ได้รับจำกทีมงำนนักศึกษำ จำกสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และ

โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีประโยชน์มำก 
ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีหลำยๆ อย่ำง”

นายฉัฐพรรษ จิระพันธุ์ 
ประธานกลุ่มฯ

กินดี
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กลุ่มชุมชนสันทัศย์หัตถกรรม : 43 หมู่ 11 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
      086-889-0042 (นางณัฐชา มะนะมุติ, 088-678-0003 (นายสันติภาพ มะนะมุติ)       santouch09@hotmail.com       สันทัศย์หัตถกรรม 

กรุงเทพฯ      หนองจอก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ทีมนักศึกษา เฮือนน้อย

“ส่วนลึกๆ แล้วรู้สึกดีใจอย่ำงมำก ที่ทำงออมสินและอำจำรย์ 
ได้ให้ควำมส�ำคัญกับชิ้นงำนเล็กๆ ที่สรรสร้ำงด้วยระยะเวลำนับ
สิบปี และก�ำลังจะถูกเผยแพร่ให้กับผู้คนในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้น  
และได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ แผ่นพับ ที่ทำงเรำเคยฝัน

อยำกได้มำนำนแล้ว ซึ่งท�ำให้ชิ้นงำนมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  
ขอขอบคุณโครงกำรดีๆ ของธนำคำรออมสินและอำจำรย์ 
(ม.ลำดกระบัง) ที่ได้มอบโอกำสที่ดีให้กับชุมชนของเรำ”

คุณณัฐชา มะนะมุติ/คุณ สันติภาพ มะนะมุติ 
หัวหน้ากลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  
โมเดลจ�าลอง กลุ่มบ้านเรือนไทย 4 ภาค

กลุ่มสันทัศย์หัตถกรรม เป็นกลุ่มช่างฝีมือ
ขนาดเล็กท่ีมคีวามสนใจในสถาปัตยกรรมไทยและ
การจ�าลองงาน โดยมีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์
ความเป็นไทยลงไปในช้ินงานหัตถกรรมที่ ใช ้ 
ไม้สักทองเป็นวัสดุ

กลุ่มชุมชนสันทัศย์หัตถกรรม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีมได้เข้าส�ารวจประเภทสินค้าที่จ�าหน่าย ช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายปัจจุบัน ปัญหาที่พบและความต้องการของ
ชมุชน หลงัจากนัน้น�ามาวเิคราะห์เพือ่หาทางแก้ไขปัญหา โดยได้
ผลสรปุคอื ชมุชนต้องการมบีรรจภัุณฑ์ให้กบัสนิค้า ทางเราจงึ
ได้ดีไซน์บรรจุภัณฑ์และท�าโลโก้ให้กบัสนิค้า เพือ่เพิม่ฐานลกูค้า
ท่ีกว้างขึ้น รวมไปถึงจัดระเบียบประเภทสินค้าที่หลากหลาย 
ให ้สามารถจ�าแนกได ้  เพื่อท�าสื่อโฆษณาที่ตอบสนอง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สวยดี
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สมุทรปราการ     บางบ่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีมนักศึกษา มนต์รักปลาสลิด 

ผลิตภัณฑ์  ปลาสลิดแดดเดียว 

แม่อ�านวยปลาสลดิบางบ่อ เป็นร้านขายปลาสลดิแห้ง 
เก่าแก่ ถือเป็นผู้บุกเบิกด้วยการรับซ้ือปลาสลิดจาก
ชาวบ้านมาตากแห้ง เสน่ห์ของปลาสลิดร้านแม่อ�านวย
อยู่ตรงที่รสชาติ อร่อย หอม เพราะสูตรการหมักปลา
มาจากภูมิปัญญาในบรรพบุรุษมีสินค้าจากปลาสลิด
หลายอย่าง เช่น ปลาสลิดแดดเดียว เนื้อและก้างปลา
ทอดกรอบ น�า้พรกิปลาสลดิ เน้ือและก้างปลาอบกรอบ 
สลิดแฮม  

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีมนักศึกษาได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วย
การช่วยสร้างตราสินค้าและอัตลักษณ์ที่ตอบโจทย์
กับกลุ่มเป้าหมายเดิม และขยายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ เพิ่มสินค้าหมวด Snack ส�าหรับการจ�าหน่าย
นอกสถานที่ แนะน�าการใช้ช่องทางจัดจ�าหน่ายแบบ
ออนไลน์ให้กลุ่ม

แม่อ�านวย ปลาสลิดบางบ่อ โดยศิวะพร : 246 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10280 
      086-396-3450 (นางศิวะพร นาคเกิด)       ปลาสลิดบางบ่อต้องแม่อ�านวย      nara3450

แม่อ�นวย ปลาสลิดบางบ่อ โดยศิวะพร “รู้สึกดีใจที่มีหน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือพัฒนำสินค้ำ 
เพรำะสินค้ำของเรำมีคุณภำพ เรำจึงอยำกให้ผู้อื่น

ได้รู้จักมำกขึ้น”

นางศิวะพร นาคเกิด 
ผู้ประกอบการ

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   27



ดาราศาสตร์วิถีไทยชุมชนหัวตะเข้ : 236 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520
      080-947-8892       http://www.sunflowercosmos.org/Sky_Stars_With_Thai_Astronomy_Huatakhe/index-Huatakhe.html       
      Noom Noomroengra       NoomroengRA

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ทีมนักศึกษา ดาวซีเปีย

“รูสึ้กดใีจทีม่กีลุม่นกัศกึษำสนใจและเข้ำมำท�ำท่ีชมุชนนี้  
หำกโครงกำรนี้ส�ำเร็จ อำจจะมีคนเข้ำมำสนใจมำกขึ้น
ท�ำให้ดำรำศำสต์วิถีไทยชุมชนหัวตะเข้ เป็นกลุ่มชุมชน

ที่เผยแพร่ควำมรู้ได้อย่ำงทั่วถึงทุกคน”

คุณหนุ่ม 
ผู้ดูแลโครงการ

ผลิตภัณฑ์  
คุกกี้อวกาศและอมยิ้มกาแลคซี่

ศนูย์การเรยีนรูด้าราศาสตร์วถิไีทยชมุชนหวัตะเข้  
สถานที่เพ่ือให้คนในชุมชนหัวตะเข้และบุคคลที่สนใจ
ในเร่ืองดาราศาสตร์ เข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ลานดูดาวศึกษาพัฒนา ชุมชน
คลองมองจันทร์ ซึ่งเป ็นกิจกรรมพิเศษที่จัดโดย
นักดาราศาสตร์ และมีห้องโฮมสคูลซันฟลาวเวอร์
อวกาศและดาราศาสตร์เป็นห้องแบ่งปันความรูอ้วกาศ 
ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลก 

ดาราศาสตร์วิถีไทยชุมชนหัวตะเข้ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ศูนย์เรียนรู ้ฯ มีสินค้าคือ ลูกอมอวกาศ ที่ยังไม่ได้
จ�าหน่ายเพราะไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม นักศึกษาจึงช่วย
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค รวมถึงการท�าข้อมลูประชาสมัพนัธ์
ให้คนเข้ามารู้จัก ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์วิถีไทยชุมชน 
หัวตะเข้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือบุคคลทั่วไปก็สามารถ 
เข้ามาเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ชุมชน โดยท�าเป็นจุดเช็คพอยท์ในจุดต่างๆ 
เพื่อเป็นฐาน โดยมีของให้สะสมและแลกของรางวัล

กรุงเทพฯ     ลาดกระบัง

กินดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีมนักศึกษา เด็กเลี้ยงแพะ

เนื่องจากชมรมผู้เล้ียงแพะ-แกะ มีนบุรี-คลองสามวา  
ได้ประสบปัญหาในการเลี้ยงแพะในหลายๆ ด้าน จนท�าให้มีการ
จัดตั้งกลุ่มเพื่อแก้ปัญหากับเกษตร

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกัน ต้ังช่ือแบรนด์และโลโก้สินค้า  
นาวีนมแพะ โดยใช้สีน�้าเงินเพื่อสื่อให้รู้สึกถึงความสดใหม่ของนม 
และได้เปล่ียนบรรจุภัณฑ์ใหม่จากเดิมเป็นขวดพลาสติกมาเป็น 
ขวดแก้ว และติดฉลากให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

กรุงเทพฯ     คลองสามวา

ผลิตภัณฑ์ นมแพะสดพาสเจอร์ไรซ์ 100%

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ตาหวาน) 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ตาหวาน) : 246 ประชาร่วมใจ 13 ถ.ประชาร่วใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
      087-555-2694 (นายอภิชาติ ผางจันทร์ดา)       Navifarmgoat@gmail.com       ธรรมดา ธัมมะธัมโม       0875552694 

“ก็ดีครับ ผมโอเคครับ แต่ถ้ำท�ำได้ตำม 
เป้ำหมำยจะดมีำกๆ เพรำะเกษตรกรทกุรำย
รออยู่ว่ำ ถ้ำผมขำยได้ดีผมก็รับนมแพะเพิ่ม 

เกษตรกรท่ำนอื่นก็จะได้ผลิตน�้ำนมแพะ
เพิ่ม ตอนนี้ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ 

ที่ดูมีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้นด้วยครับ”

นายอภิชาติ ผางจันทร์ดา
ประธานชุมชนฯ

กินดี
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กรุงเทพฯ     สวนหลวง

กลุ่มธุรกิจเครื่องปั้นหัตถศิลป์ ดินไทย

ผลิตภัณฑ์  เครื่องปั้นหัตถศิลป์ดินไทย   

ทางกลุม่จ�าหน่ายดอกไม้ป้ันดนิ เพือ่เป็นของตกแต่งบ้าน 
ของที่ระลึก ของขวัญในโอกาสส�าคัญต่างๆ ทั้งภายใน 
และต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างรายได้ สนับสนุนสินค้าไทย
ให้เป็นที่รู้จัก ช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
ในอนาคต

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางอาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมกันตั้งชื่อ 
แบรนด์ NANY หัตถศิลป์ ดินไทย เปล่ียนโลโก้  
บรรจภุณัฑ์ใหม่ให้มคีวามสวยงาม ทนัสมยั เหมาะสม 
กับตัวสินค้า และออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น 
ต่างหู พวงกุญแจ ที่ติดตู้เย็น ที่ท�าจากดอกไม้ปั้น 
ดนิไทย เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า

กลุ่มหัตถศิลป์ ดินไทย : 335 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 12050
      081-823-1163 (น.ส.ธานิตารัชต์ พงศ์พิสุทธิ์)       หัตถศิลป์ ดินไทย       081-823-1163

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีมนักศึกษา NANY หัตถศิลป์ ดินไทย 

“รู้สึกประทับใจที่ทีมงำนอำจำรย์และนักศึกษำ
ได้มีส่วนร่วมในกำรออกแบบ ปรับเปลี่ยน

ตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ ให้มีควำมสวยงำม 
ท�ำให้ตัวสินค้ำดูดีมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น ตลอดจนให้
ควำมรู้ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และควำมรู้อื่นๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำธุรกิจในปัจจุบัน 
ขอขอบพระคุณมำกๆ คะ”

คุณธานิตารัชต์ พงศ์พิสุทธิ์ (คุณน้อยหน่า)
เจ้าของธุรกิจ

ดูดี
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กรุงเทพฯ     สะพานสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีมนักศึกษา Young Blood  

ผลิตภัณฑ์  ที่ตากผ้าอลูมิเนียม (Hand Made) 

ราวตากผ้าอลูมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก
ความคิดของชุมชนฯ ที่สร ้างรายได้ดีเป ็นอย่างมาก  
ช่วยแก้ปัญหาราวตากผ้าเหล็กเกิดสนิมง่าย และวัสดุจาก
พลาสติกแตกหักง่ายหากโดนแดดและฝนเป็นเวลานาน  

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้มีการร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์  
“ราวตาผ้าอลูมิเนียม” โดยด้านหลังกล่อง
บรรจุภัณฑ์ มีบอกเล่าเรื่องราวที่มาผลิตภัณฑ์ 
การใช้งาน การเก็บรักษา พร้อมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภค 
ได้มากขึ้น 

วิสาหกิจชุมชนเขตสะพานสูง

วิสาหกิจชุมชนเขตสะพานสูง : 63/2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
      sarawut.jaipranee@gmail.com       ไม้แขวนเสื้อ วิสาหกิจชุมชนอาชีพวังใหญ่พัฒนา       royhan1970

“รู้สึกขอบคุณทำงคณะวิทยำกรที่ได ้
มำให้ควำมรู้สอนกำรท�ำบัญชีครัวเรือน และ

ถือเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งคนในชุมชนได้มำเรียนรู้ 
วิธีบันทึกรำยรับรำยจ่ำย และสำมำรถน�ำไป 

ปรับใช้ในครอบครัวได้”

คุณสุรสิทธิ์ เสน่หา  
ประธานชุมชนฯ

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีมนักศึกษา Genius Team

กรุงเทพฯ     หนองจอก

กลุ่มแม่บ้านล�พะองพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  กระเป๋าผ้า Save Happy 

ถุงผ้า หัตกรรมล�าพะอง หนึ่งความภูมิใจ 
ในภูมปัิญญาท้องถิน่ ผสมผสานการรักษ์บ้านเกดิ 
อัตลักษณ์ล�าพะอง และศาสตร์วิชาการสร้าง
อาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ควบคู่ไปกับบัณฑิตนักพัฒนาหัวก้าวหน้าน�าพา
ชุมชนสู ่ความยั่งยืนและเป็นการสร้างอาชีพ 
และรายได้ให้กับชุมชน 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

คณาจารย์ นกัศึกษา และชุมชน ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาขยะล้นโลก และได้เห็นโอกาสการ
พัฒนาหาส่ิงที่ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใน 
ชวีติประจ�าวนัภายใต้แบรนด์ กระเป๋าผ้า Save Happy 
โดยร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ถ่ายทอดความรู้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ
ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นที่รู้จักและยอมรับ

กลุ่มแม่บ้านล�าพะองพัฒนา : 4/289 หมู่ที่ 7 แขวงล�าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
      savehappyofficial@gmail.com        save_happy_official        กระเป๋าผ้า Save Happy        kaii_Save_happy

“รู้สึกประทับใจเป็นอย่ำงมำก ทำงคณะอำจำรย์
และนักศึกษำของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ถ่ำยทอด 
องค์ควำมรูต่้ำงๆ ควบคูไ่ปกบักำรอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

และสิ่งเสริมกำรรณรงค์กำรใช้กระเป๋ำผ้ำ 
แทนกำรใช้ถุงพลำสติก”

นางวัชลีย์ เพ็ชบุรี
ผู้น�าชุมชน

ใช้ดี
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สมาชิกในชุมชนได้รวม
กลุม่กนัท�า สนิค้าของชมุชน เช่น 
ร้านอาหาร น�้ายาล้างจาน และ 
ปลาแนมป้าอ้วน เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกชุมชนมีความรู้ในการ
สร้างรายได้ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนา
ผลติภณัฑ์ชมุชน ปลาแนมปลาอ้วน จดุเด่น 
คือ ไม ่ ใส ่วัตถุ กัน เสียที่ เป ็นอันตราย  
แต่ยังคงรสชาติความอร่อย เป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ ์
ได้ช่วยออกแบบสายคาดกล่องเพื่อความ
สวยงาม

กรุงเทพฯ     คลองสามวา

ผลิตภัณฑ์ ปลาแนมป้าอ้วน

กลุ่มอาชีพชุมชนหมู่ 3 คลองสามวาตะวันออก 

กลุ่มอาชีพชุมชนหมู่ 3 คลองสามวาตะวันออก : 48 ซ.นิมิตใหม่ 35/1 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
      086-980-6009 (นางสายหยุด ยศกลาง)       ปลาแนมป้าอ้วน คลองสามวา        0869806009  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีมนักศึกษา Bus.for พัฒน์ 

“รู้สึกชอบมำก ที่น้องๆ นักศึกษำและอำจำรย ์
ได้น�ำควำมรู้มำสอนชำวบ้ำนในชุมชน ทั้งด้ำน
กำรท�ำเพจ Facebook และกำรคดิต้นทนุกำรผลติ 
เพรำะเป็นควำมรู้ใหม่ๆ ที่สำมำรถน�ำมำใช้

ในธุรกิจได้จริง อยำกให้มีโครงกำรดีๆ แบบนี้
อีกในปีต่อไป เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมและ

ชุมชนเป็นอย่ำงมำก”

นางสายหยุด ยศกลาง 
ประธานชุมชนฯ

กินดี
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กรุงเทพฯ     มีนบุรี

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา

ผลิตภัณฑ์  ตุ๊กตาหอมดับกลิ่น

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาเป ็น
ชุมชนชาวมุสลิม ที่มีความสามารถ
ในด้านการเยบ็ปักถกัร้อย สมาชิกจงึ
ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการ
เสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร ่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาหอมดับกลิ่น รูปแบบใหม่
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และหาต้นทุนการ
ผลิตที่ถูกลงกว่าเดิม และสร้าง Facebook 
เพื่อการประชาสัมพันธ ์ เจาะกลุ ่มตลาดที่
ชัดเจน และสอนท�าบัญชีรายรับ รายจ่าย  
จุดคุ ้มทุน เพื่อให้ชุมชน 
มียอดขายและก�าไร 
สูงขึ้นกว่าเดิม

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา : ซ.ราษฎร์อุทิศ 21 หมู่ 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
      086-383-3042 (นางมณี ตะเคียนโต)       เครื่องหอม เกาะใหญ่พัฒนา       maneetakeanto

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีมนักศึกษา The best team

“รู้สึกดีใจที่คณะอำจำรย์ได้เข้ำมำ 
ช่วยเหลือชมุชนของเรำ ได้ควำมรู้เยอะมำก

เลยค่ะ ดิฉันจะเอำไปพัฒนำในเพจ 
ของเรำ และจะน�ำไปต่อยอดพัฒนำ

สินค้ำต่อไปค่ะ”

นางไลลา แมะกัน
สมาชิกฯ

ใช้ดี
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ชุมชนชาวมุสลิมมีวัฒนธรรม
และการแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
ประกอบกับกลุ่มแม่บ้านฯ มีความถนัด
ในการเย็บปักถักร้อยจึงเกิดอาชีพ 
ตัดเย็บ ชุดคลุมอิสลาม ฮญิาบ ผ้าคลุม 
ผ้าพันคอ หมอนปัก จ�าหน่ายเป็น 
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน

กรุงเทพฯ      สะพานสูง

ผลิตภัณฑ์ ชุดคลุมอิสลาม 

กลุ่มอาชีพแม่บ้านอุตสาหกรรม ชุมชนวังหนับอุทิศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีมนักศึกษา RMUTP.Bus line

กลุ่มอาชีพแม่บ้านอุตสาหกรรม ชุมชนวังหนับอุทิศ : หมู่ 1 ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
      095-281-1939 (นางสาววรกมล ชานันโท)       Warakamon-c@rmutp.ac.th       wangnap_official        wangnap_official       @411rnbvh

งานพัฒนาภูมิปัญญา

คณะอาจารย์ นักศึกษาร่วมกับชุมชน 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในชื่อแบรนด์ 
“WANGNAP” เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ�าหน่าย 
และเพ่ิมความน่าสนใจจากลูกค้า โดยเพิ่ม 
ผลิตภัฒฑ์ อาทิ ผ้าคลุม หมอนปัก เพ่ือเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายลูกค้า

“ดีใจที่น้องๆ นักศึกษำได้มำช่วยให้ควำมรู้
เรื่องกำรท�ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย สอนวิธีใช้ 

Facebook, Instragram สมำชิกชุมชน 
ทุกคนชอบมำกเพรำะได้รับควำมรู้ใหม่ๆ  
ที่ใช้ได้จริง มีประโยชน์มำก ขอขอบคุณ 

ที่ช่วยออกแบบโลโก้และแพ็คเกจ 
สมำชิกทุกคนชอบมำกๆ”

นางสารีย๊ะ มาลีพันธ์
หัวหน้ากลุ่มฯ

ดูดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีมนักศึกษา ตื่น!

แบรนด์ Salina เป็นผลิตภัณฑ์  
สบู่ท�ามือ ที่เน้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 
ท่ีเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชน ท�าให้
รักษาสรรพคุณของวัตถุดิบพืชพรรณ
ธัญญาหารและสมุนไพรต่างๆ ให้คงอยู่
มากที่สุด 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนกัศกึษาได้ร่วมกบัชมุชนออกแบบสบูท่�ามอื 
ให้มีสีสันและลวดลายที่ทันสมัยมากขึ้น โดยน�าไอเดีย
เศษสบู่ที่เหลือมาเป็นส่วนประกอบ และเพิ่มเรื่องราว
โดยตั้งชื่อสบู่ให้มีความหมายที่ดี รวมถึงปรับเปล่ียน
แพ็คเกจให้มีความโดดเด่น เหมาะกับการซื้อเป็นของ
ขวัญของฝาก และเพิ่มช่องทางการขายทั้ง Offline 
และ Online ให้อีกด้วย

กรุงเทพฯ     คันนายาว

ผลิตภัณฑ์ สบู่ก้อนท�ามือ

วิสาหกิจชุมชนสาลีนา สปา โพรดักส์ 

วิสาหกิจชุมชนสาลีนา สปา โพรดักส์ : 40 นวธานี ซอย 1 ถ.เสรีไทย 59 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 
      086-776-7667       Salinasoap.official@gmail.com       Salina Spa Products

“โครงกำรนี้ได้มำเติมเต็มควำมบกพร่อง 
ในหลำยๆ ส่วน ท�ำให้วิสำหกิจชุมชนเรำ 

สมบูรณ์ขึ้น ชุมชนเรำมี Facebook  
ที่น่ำรักขึ้น มีแบบสบู่เยอะแยะขึ้น  

กล้ำไปออกบูธ และมีระบบบัญชีแล้ว

นางชาลีนา พัฒนเจริญ
ประธานชุมชน

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีมนักศึกษา Crackerjack

ผลติภณัฑ์ น�า้ปลาหวาน  
ข ้ าว เ เตนทอด ข ้ าว เ เตน 
แผ่นดิบ น�้าปลาหวาน และ 
กะปิหวาน เป ็นผลิตภัณฑ์ 
สร้างอาชีพของกลุ่มฯ และ 
ทีโ่ดดเด่น คือ ณชิกรข้าวแตน 
เมืองมีน ที่มีความอร ่อย 
สะอาด และทานสะดวก

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

นักศึกษาร่วมกับชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวแตน 
ในแบรนด์ใหม่ LeeRice และปรบัรปูแบบชิน้ข้าวแตนเป็นแบบ
แท่ง ออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่เพือ่เพิม่กลุม่ลูกค้ากลุม่ใหม่ 
สร้างช่องทางประสมัพนัธ์ผ่าน Facebook และ Instragram 
เพือ่ให้แบรนด์เป็นทีรู้่จกัมากขึน้ และเพิม่ช่องทางออฟไลน์ 
เช่น ฝากขายในร้านค้า ออกบูธแสดงสินค้า ฯลฯ

กรุงเทพฯ     มีนบุรี

 ผลิตภัณฑ์  ข้าวแตน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณิชกร) : 448/544 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
      081-309-7415 (คุณณิชกร ปิ่นทอง)       nichakornlee@gmail.com       LeeRice Official       0813097415

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณิชกร) “นักศึกษำทีมนี้เป็นทีมที่ดีมำก ที่มำช่วยให้
เรำให้มีิสินค้ำใหม่ๆ แบรนด์ใหม่ๆ ขึ้นมำ 

 ถ้ำไม่มีโครงกำรนี้หรือนักศึกษำทีมนี้ 
สินค้ำของเรำคงยังอยู่ในตลำดล่ำง แต่

ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว สินค้ำของเรำขึ้นห้ำงและ
สำมำรถส่งออกได้ และผู้บริโภคได้รับรู้แล้ว

ว่ำสินค้ำของเรำอร่อย ดี มีคุณภำพ”

นางณิชกร ปิ่นทอง 
ประธานกลุ่มฯ

กินดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีมนักศึกษา ThePanzip

ชุมชนได้ผลิตสินค้าขนมอบไทย เช่น  
ปั้นสิบกระหรี่ปั๊บ น�้าสมุนไพร คุกกี้สมุนไพร 
และขนมนานาชนดิผลติภณัฑ์ของชมุชนไม่ได้
รบัการพฒันา ท�าให้สนิค้าไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่าง
แพร่หลาย จึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ชุมชนกับธนาคารออมสิน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้
เพิ่มสูตรแป้งใหม่แบบบางกรอบและเพิ่มไส้แน่น 
คอื ป้ันสบิอบแป้งไรซ์เบอรี ่และเปล่ียนบรรจภัุณฑ์
ให้ดูสวยงามมากขึ้น ในด้านการตลาดได้หา 
ช่องทางใหม่ถึง 20 แห่ง และอัปเดตสินค้าใน 
เฟซบุ้ก และอินสตาแกรม นอกจากน้ียังได้ช่วย
คิดต้นทุนการผลิตให้มีความถูกต้องมากขึ้น 

กรุงเทพฯ     หนองจอก

ผลิตภัณฑ์  ขนมปั้นสิบ

วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา : 4/8 หมู่ที่ 5 ถนนสังฆสันติสุข ซอยสังฆสันติสุข 24 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
      081-949-2757 (นางสารภี บัวเกษ)       sarapeesomesweets@gmail.com       บ้านขนมแม่สารภี       sarapeehomesweet

“น้องๆ เขำท�ำงำนกันเป็นทีม 
ประทับใจมำก ต้องขอบคุณ

โครงกำรดีๆ ของธนำคำรออมสิน  
ที่ท�ำให้ชุมบนสำมำรถอยู่ได ้

อย่ำงยั่งยืนค่ะ”

นาง สารภี บัวเกษ
ประธานชุมชนฯ

กินดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีมนักศึกษา 9 %

ชุมชนหมู่บ้านพูน มีผลิตภัณฑ์
หลักที่เป็นจุดขาย ได้แก่ ข้าวเกรียบ
ผักและผลไม้ โดยทางประธานชุมชน
และสมาชิกในกลุ ่มมีความตั้งใจที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามาก
ยิ่งขึ้น

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

นกัศกึษาได้ช่วยแก้ปัญหาข้าวเกรยีบอมน�า้มนั
และเหม็นหืน ด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป ็น 
ถุงฟอยล์ และออกแบบโลโก้สินค้าใหม่ให้สวยงาม 
พัฒนารูปแบบข้าวเกรยีบใหม่เป็นแบบแท่ง ให้ความรู ้
ทางชุมชนเรื่องบัญชี และการคิดต้นทุน และสอนใช้ 
Facebook เป็นช่องทางการตลาด

กรุงเทพฯ     คลองสามวา

 ผลิตภัณฑ์  ข้าวเกรียบผัก-ผลไม้

ชุมชนหมู่บ้านพูน

ชุมชนหมู่บ้านพูน : 67 ถ.คู้บอน ซ.คู้บอน 28/1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
      โทร 081-910-7941 (นางศิรพร สีเทา)

“ดีใจที่นักศึกษำมำช่วยกันพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบ แก้ไขปัญหำ 

ด้ำนบรรจุภัณฑ์ ตรำสินค้ำ  
พัฒนำกระบวนกำรผลิตคิดค้น 

รูปแบบและรสชำตขิองผลิตภัณฑ์ 
ทีห่ลำกหลำย”

นางศิรพร สีเทา 
ประธานชุมชนฯ

กินดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีมนักศึกษา Alleviate

กลุม่ชมุชนได้ร่วมมอืกบัชาวบ้านทีส่นใจท�าเกษตรกรรม 
ปลูกผลไม้มัลเบอร์รี่แบบเกษตรอินทรีย์ และเปลี่ยนเป็นบริษัท 
มัลเบอร์รี่ บางกอก แอนด์ ออกานิค ฟาร์ม จ�ากัด เนื่องจาก
ต้องการขอทุนวิจัยจากสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทประกอบด้วย เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ และนมกรอบ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและชุมชนร่วมกันออกไอเดีย
เพิม่ผลติภณัฑ์ น�า้มลัเบอร์รีส่ตูรใหม่ และผลติภณัฑ์  
นมกรอบ รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และ 
ช่วยเพิ่มช่องทางการขายผ่านส่ือออนไลน์ เพื่อ
สร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์  

กรุงเทพฯ     มีนบุรี

ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่ 

ชุมชนวิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่ : เลขที่ 19 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
      063-549-4632 (อิสรีย์ นิตยสมบูรณ์)       i.nittayasomboon@gmail.com 
      https://www.facebook.com/mulberrybangkok/       issaree_kob

“ขอขอบคุณ ธนำคำรออมสิน และ 
ม.ธรรมศำสตร์ เป็นอย่ำงมำก ที่ได้จัดท�ำ

โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อช่วยเหลือ
ชมุชนให้มกีำรท�ำธรุกจิแบบยัง่ยนืและทันสมัยขึน้ 

ถือเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรร่วมกัน 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกอันเป็นส่วนส�ำคัญ

ในกำรขับเคลื่อนประเทศไทย”

อิสรีย์ นิตยสมบูรณ์ (พี่กบ)
ประธานชุมชนฯ

กินดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีมนักศึกษา Citastic10 

ชุมชนเกาะกลางมีผลิตภัณฑ์
ที่ เป ็นจุดเด่นและของดีของชุมชน 
สามารถสร้างรายได้ พึง่พาตนเองได้
อย่างยัง่ยนื ได้แก่ สบูก้่อนฟักข้าว สบู่
ก้อนถ่านไม้ไผ่ สบูก้่อนว่านหางจระเข้ 
สบู ่ก้อนมังคุด สบู ่ก้อนขิง แชมพู
มะคาดีควาย แชมพูอัญชัน และสบู่
เหลวฟักข้าว 

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมท�าการ Rebranding ผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน ภายใต้แบรนด์ MidMild ได้แก่ สบู่เหลวกาแฟ (Gentleman 
of Bangkok) สบูเ่หลวน�า้ผึง้ขมิน้ (Lady of Siam) สบูเ่หลวเมนทอล 
สบูก้่อนเมนทอล สบูก้่อนน�า้มนัมะพร้าว และช่วยพฒันาการตลาด
ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ Facebook และ Instagram ทีล่กูค้า
สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กรุงเทพฯ     คลองเตย

 ผลิตภัณฑ์  สบู่ก้อน สบู่เหลว 
และแชมพูสระผม

วิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย 

วิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย : เลขที่ 109/134 ซ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
      089-426-9723 (นางจุไรรัตน์ เครือพิมาย)       kohklang.bkk@gmail.com       0894269723

“ในช่วงแรกรู้สึกถึงควำมท้ำทำยและอุปสรรค 
เพรำะไม่เคยมีกลุ่มนักศึกษำเข้ำมำท�ำงำน 
ที่มีเป้ำหมำยชัดเจนและกรอบระยะเวลำที ่

บีบบังคับ แต่เมื่อได้ด�ำเนินกำรตำมแผนก็พบ
กับผลลัพธ์ที่น่ำพึงพอใจ สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ในกำรผลติสบูข่องวสิำหกจิชมุชน เพิม่ช่องทำง 

ในกำรขำยช่องทำงกำรประชำสัมพันธ ์
รวมถึงกำรระบุกลุ่มลูกค้ำที่ชัดเจน” 

นางจุไรรัตน์ เครือพิมาย 
ประธานชุมชนฯ

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีมนักศึกษา เห็ดเอ๋ยเห็ดเยื่อไผ่ 

เร่ิมแรกวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ได้ก�าหนดวางตัวเป็น 
ศูนย์เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจ แต่มีกลุ่มนักศึกษาเล็งเห็น 
โอกาสการสร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรที่มีอยู ่  จึงเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีวุ้นเห็ดเยื่อไผ่เป็นส่วนประกอบหลัก คือ แชมพู 
ครีมนวดผม และสบู่เหลว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพเเละทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ชุมชน จึงได้ช่วยพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนท�าผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 ชนิด  
ภายใต้แบรนด์ BUGANIC เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ และช่วยท�าช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู ้จักมากขึ้น เปิดช่องทางการขายสินค้า 
ทั้ง Offline และ Online รวมทั้งสอน
ระบบการเงินและบัญชีอย่างเป็น
ระบบให้กับชุมชน

กรุงเทพฯ     มีนบุรี

ผลิตภัณฑ์  แชมพู / ครีมนวด / สบู่เหลว

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ : เลขที่ 23 หมู่ที่ ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 
      088-218-4872 (นายมานพ มั่นคง)       marnob.muk@gmail.com       @Bu’ganic.Official       anwarman

“ต้องขอขอบคุณ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ ที่มีโครงกำรดีๆ ให้

เกิดขึ้น และธนำคำรออมสินที่ร่วม
สนับสนุน ที่ส�ำคัญก็คือพวกนักศึกษำ
ที่มีใจที่จะช่วยกันสร้ำงสรรค์สังคม”

นายมานพ มั่นคง 
ประธานชุมชนฯ

ใช้ดี
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กลุ่มแม่บ้านชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 : ซอยรามค�าแหง 188 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
      082-782-4714 (นายธนภัทร บ�ารุงกาญจนะ)       preecha 10 ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม       @preecha 10 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมนักศึกษา หมู่บ้านปรีชา 10 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

เร่ิมจากที่กลุ่มแม่บ้านชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 
มีความต้องการปรับปรุงบ่อรับน�้าเสียของชุมชน
ให้มีคุณภาพที่ดี โดยเริ่มจากผลิตน�้ายาล้างจานที่ 
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมใช้ในชุมชน และเมื่อใช้ดีจึงน�า
ออกขาย อกีทัง้ท�าพืน้ทีป่ลกูผกัขาย เพือ่เป็นกจิกรรม
ที่รวมใจของชุมชนด้วย ทางนักศึกษาได้ช่วยพัฒนา
ด้านการผลิต ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการ
ตลาด รวมทั้งให้ความรู้ในการต่อยอดสินค้าที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพฯ     มีนบุรี

ผลิตภัณฑ์ ผักไฮโดรโปนิกส์ 
และน�้ายาล้างจานสูตรชีวภาพ  

กลุ่มแม่บ้านชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10“รูสึ้กดใีจทีไ่ด้ใช้ควำมรูท่ี้มช่ีวยให้เกดิกำรพฒันำจรงิๆ  
อีกทั้งยังได้รับมิตรภำพที่ดีจำกกำรท�ำงำนร่วมกับ

นักศึกษำ และได้เห็นรอยยิ้มของชุมชน”

นายวิระ ฉันทานุรักษ์ 
ประธานกลุ่มฯ

“รู้สึกเหมือนได้รับควำมสนุกและควำมสุขจำก
คณะท�ำงำน เห็นถึงควำมจริงใจและโอกำสที่

ได้รับจำกทั้งนิด้ำ และธนำคำรออมสิน”

นายธนภัทร บ�ารุงกาญจนะ 
ประธานชุมชนฯ

ใช้ดี
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ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะมีนบุรี : มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
       081-286-3120 (นายอารี เสมสมบุญ)       ล่องเรือหารักษ์ ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ        ล่องเรือหารักษ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมนักศึกษา ENVI Protection 

ชุมชนบ้านเกาะเป ็นชุมชนประเภทชานเมืองที่มี
ทรพัยากรธรรมชาต ิมวีถิชีวีติรมิคลอง มีสถานทีท่่องเทีย่ว
ทางเรอื และลักษณะทางสงัคมเฉพาะกลุม่ (ชมุชนมสุลมิ) มี
มสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มทีีพ่กัโฮมสเตย์ พพิธิภณัฑ์
ของใช้โบราณ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเรือ  
ช่วยจัดท�าโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมด้านความ
ปลอดภยัทางน�า้ อบรมมคัคเุทศก์น�าเทีย่ว ให้ความรูเ้กีย่วกบั 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตร
วิถีพอเพียง เช ่น ศูนย์การเรียนรู ้ เกษตรธรรมชาติ 
ฟาร์มแพะ ฟาร์มเห็ด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  
ของชุมชนให้สังคมภายนอกให้ได้รู ้จักผ่านช่องทาง  
Social Media ต่างๆ 

ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะมีนบุรี

กรุงเทพฯ     มีนบุรี

บริการ : การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ด้านการเกษตรวิถีพอเพียง

“มีควำมรู้สึกยินดีที่กลุ่มนักศึกษำเข้ำมำร่วมพัฒนำ
ชุมชน ปรึกษำหำรือกับคนในชุมชน ให้ควำมรู้กับ
ชุมชนสุเหร่ำบ้ำนเกำะในด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ เห็นว่ำกิจกรรมของ

นักศึกษำนี้มีประโยชน์ควรได้รับกำรสนับสนุนต่อไป”

นายอารี เสมสมบุญ 
ประธานชุมชนฯ

รักษ์ดี

44  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562



กรุงเทพฯ     บึงกุ่ม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมนักศึกษา คลองกุ่มนิเวศน์พัฒนา ผลิตภัณฑ์ :

พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

เนื่องจากชุมชนฯ มีพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนา ชาวบ้านจึงร่วมมือกันพัฒนาและดูแล 
คูคลองให้สะอาดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรใน
พืน้ทีส่�าหรับการ ปลกูผกัพชืผกัสวนครวัปลอดสารพษิ 
ทัง้การบรโิภคและการขาย ช่วยลดรายจ่ายและกระจาย
รายได้  

งานพัฒนาภูมิปัญญา

โครงการนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาที่มีอยู่เดิม ได้
วางแนวทางการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชมุชน และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชน ช่วยในปรบัปรุง
ทัศนยีภาพบรเิวณรมิคลอง เปลีย่นพืน้ทีร่กร้างให้เป็นแปลง
ผักสวนครัว และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ :  48/545 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
      091-803-1954, 02-013-1841        satta4854@gmail.com        0918031954 

สหกรณ์เครดิตยูเนียนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์
“โครงกำรออมสินได้เข้ำมำสนับสนุนกำรประกอบ

วิชำชีพในชุมชน ท�ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ทั้งในส่วนกำรลงทุน และ SME โครงกำรนี้ท�ำให้ได้
พัฒนำด้ำนกำรเกษตร มีผลผลิตส�ำหรับบริโภคใน
ครัวเรือน ท�ำให้ชุมชนเห็นคุณค่ำของวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต ช่วยลด

ต้นทุนในกำรท�ำปุ๋ยหมักและเกษตรอินทรีย์”

นายศรัทธา เกื้ออารีย์รัตน์
คณะกรรมการชุมชนฯ

รักษ์ดี
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ชุมชนมีพ้ืนท่ีทั้งหมดรวม 4 ไร่ มีมัสยิดสมหวัง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นศูนย์รวมกิจกรรม
ของคนในชุมชน สมาชิกกลุ่มได้พัฒนาพื้นที่ส�าหรับปลูก 
ผักสวนครัว และไม้ประดับ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทมีนกัศกึษาและชมุชน ช่วยกนัพฒันา
พื้นที่ส�าหรับ ปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ประดับ 
พร้อมทั้งการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับ
เยาวชนในชุมชนเร่ืองการรกัษาสิง่แวดล้อม ตาม
สโลแกน “ชมุชนสมหวงั คลองกนิได้” อนัจะน�าไป
สูก่ารลดรายจ่ายในครอบครวั และสร้างรายได้ให้
สมาชิกในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ :
ผักสวนครัว ไม้ดอก และไม้ประดับ

กลุ่มชุมชนสมหวัง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมนักศึกษา Green Youth 

ชุมชนสมหวัง : ซ.เสรีไทย 21 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
      085-814-3732       0858143732

กรุงเทพฯ     บึงกุ่ม

“เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในด้ำนกำรลดรำยจ่ำย 
มีผักท�ำอำหำร ได้สร้ำงกิจกรรมให้ชุมชนท�ำร่วมกัน 
และยังท�ำให้เด็กๆ ได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใน

ช่วงเวลำว่ำง ส่วนกำรเพิ่มรำยได้ของคน
ต้องปลูกผักขำยและท�ำเยอะๆ”

คุณโสภา สาลีหมัด
ประธานชุมชนฯ

รักษ์ดี
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กรุงเทพฯ     คันนายาว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมนักศึกษา 7 Girls Plus ผลิตภัณฑ์ 

ตลาดนัดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชุมชนร่วมใจพัฒนาเป็นชุมชนประเภทแออัด 
ภายในชุมชนมีบึงสาธารณะและสวนสาธารณะ ซ่ึงใช้
ส�าหรับให้คนในชมุชนได้พกัผ่อนหย่อนใจ ออกก�าลงักาย 
รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์เด่นของ
ชมุชน คอื น�า้ยาซกัล้างอเนกประสงค์ ผลติใช้ในครัวเรือน 
และเพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้ของชุมชนด้วย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยพัฒนาริมบึงสาธารณะ โดย
ก�าจดัขยะและเศษกิง่ไม้ท�าให้ทศันียภาพสวยงามข้ึน เพือ่
ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนริมบึงได้  
จดัให้มตีลาดนดัชมุชนในสวนสาธารณะ และปรบัสภาพ
น�้าเสียในบึงเพื่อเหมาะกับการเลี้ยงปลาสร้างรายได้แก่
คนในชุมชนได้

ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา : ซ.เสรีไทย 50 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
      081-920-5980 (นายสุลัยมาน แสงศรี )       ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา        ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา

ชุมชนร่วมใจพัฒนา “ขอบคุณ ธนำคำรออมสิน และ ม.นิด้ำ ที่มีควำม
ตั้งใจช่วยเหลือชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำเน่ำเสีย 
และท�ำให้คนในชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมให้
ชุมชนมีรำยได้จำกกำรจัดตลำดนัดชุมชน เพื่อให้

คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น”

นายสุลัยมาน แสงศรี
ประธานชุมชนฯ

รักษ์ดี
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ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ต้องการ
พัฒนาบ่อบ�าบัดน�้าเสียและพ้ืนที่โดยรอบ
ให ้ เป ็นแปลงพืชผักสวนครัว และสร ้าง
ทัศนียภาพที่น่ามองในชุมชน และสามารถ
ปลูกผักสวนครัวที่สามารถน�ามารับประทาน
ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์/บริการ : 
พัฒนาพื้นที่ชุมชน / ปลูกผักสวนครัว

ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมนักศึกษา SEE (Social, Economic and Environment) 

ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ : ซอยรามค�าแหง 68 หมู่บ้านกิตตินิเวศน์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
     081-649-8436 (คุณสนัย พริ้งประเสริฐ)        S.pringprasert@gmail.com       Sunai2506 

กรุงเทพฯ     บางกะปิ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนกัศกึษาได้น�าความรู้ทีไ่ด้ศกึษามา ร่วมระดม
ความคิดกับชุมชนในการใช้พืชบ�าบัดน�้าทิ้ง และปลูกผัก
สวนครัวเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชน 
การพัฒนาเกิดจากความต้องการของชุมชนที่จะรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้พื้นที่รอบบ่อให้เกิดประโยชน์  
อกีทัง้พืน้ทีด่งักล่าวยงัเป็นสถานทีส่่วนกลางของชมุชน 
ได้ให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่
บ่อบ�าบัดได้อีกด้วย 

“หลังจำกได้รับโอกำสจำกธนำคำรออมสินกับทำง
นิด้ำ ทั้งอำจำรย์และนักศึกษำได้เข้ำมำให้ควำมรู้

และร่วมพัฒนำ ท�ำให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนเรำดีขึ้น  
เกิดควำมร่วมมือภำยในชุมชนมำกขึ้น ท�ำให้ผู้สูงวัย
มีควำมสุขมำกขึ้น สิ่งนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ทำงที่ดีในกำรเริ่มพัฒนำชุมชนของเรำ”

คุณสนัย พริ้งประเสริฐ 
เลขานุการชุมชนกิตตินิเวศน์

รักษ์ดี
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กรุงเทพฯ     หนองจอก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมนักศึกษา ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนหนองจอก 

ผลิตภัณฑ์ การน�าร่องท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน

ทางกลุ่มฯ ต้องการจะเป็นตัวอย่างน�าร่องการ
พฒันา การท่องเทีย่ววถิชีวีติชมุชน ให้ความรูเ้ชงิเกษตร 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการสร้างเครือข่ายในชุมชน 
มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นประโยชน์ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พัฒนาโครงการที่เน้นการท่องเที่ยว 
วถิชีีวติชมุชนดัง้เดมิ ยังคงรปูแบบการด�าเนนิชวีติ กจิกรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ที่มีความหลากหลาย โดยกระบวนการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การก�าหนดทศิทางการพฒันา และได้รบัประโยชน์จากการท่องเทีย่วตามแบบแผนและ
แนวทางทีช่ดัเจนขึน้ และการท่องเทีย่วต้องไม่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติชมุชน 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ เน้นการประชาสัมพันธ์ในแต่ละแห่งว่ามีสินค้าประเภทใด และ
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่  

กลุม่องค์กรชมุชนศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิเกษตรแสงตะวนั : 25/8 หมู่ 5 ถ.ผดงุพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530 
      084-326-9793 (คุณมนสิชา ชะอุ่ม)       ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน  

กลุ่มองค์กรชุมชนศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรแสงตะวัน “นักศึกษำได้มีกำรเข้ำมำเพื่อสืบค้นข้อมูลควำม
เป็นอยู่ของชุมชน เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม และน�ำเสนอภูมิปัญญำท้องถิ่น 
คิดว่ำเป็นสิ่งที่ดี เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน 

โดยไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม” 

คุณมนสิชา ชะอุ่ม 
ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ

อยู่ดี
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทีมนักศึกษา IB ENERGY 

กรุงเทพฯ     หนองแขม

กลุ่มตัดเย็บเครื่องหนังชุมชนศิริธร :  14/14 หมู่ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
       089-812-6672 (นางรติพร ศามาลา)         0898126672 

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง PAULY 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษา IB ENERGY และกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนังชุมชนศิริธร ร่วมกันพัฒนา
ผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัภายใต้แบรนด์ “PAULY” และทางทมีมแีผนจะพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้
มีความทันสมัยและเรียบหรู เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยเดิมทีกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง 
ชุมชนศิริธรไม่ได้มีรูปแบบการขายปลีกที่ชัดเจน และไม่มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่าน
ทางออนไลน์ เราจึงเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางออนไลน์ขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับ 
ที่ดีเยี่ยม 

กลุ่มตัดเย็บเครื่องหนังชุมชนศิริธร

“ป้ำและทำงชุมชนดีใจมำกที่มีน้องๆ นักศึกษำ 
มำช่วยท�ำในเรือ่งออนไลน์ มำคอยถ่ำยภำพอพัขึน้เพจ 
 และยังคอยช่วยเหลือตอนไปออกบูธนอกสถำนที่ 

ขอบคุณน้องๆ และออมสินที่ร่วมกัน
จัดโครงกำรดีๆ แบบนี้ขึ้นค่ะ” 

นางรติพร ศามาลา 
ประธานกลุ่มฯ

ใช้ดี
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กรุงเทพฯ     ราษฎร์บูรณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทีมนักศึกษา บายศรี dBizCom

ผลิตภัณฑ์  บายศรีประดิษฐ์ 

ทางกลุ่มเริ่มต้นธุรกิจท�าบายศรีจากใบตองสด 
และได้เปล่ียนมาเป็นบายศรีประดิษฐ์จากผ้า ซ่ึงข้อดีคือ 
หลีกเลีย่งการแพ้สารเคมแีละแพ้เกสรดอกไม้สด ท�าได้ง่าย  
ขนส่งเคลื่อนย้ายได้สะดวก ท�าความสะอาดง่าย และ
สามารถเก็บไว้ได้นาน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้เข้าไปช่วยพฒันาในเรือ่ง
ของการบรหิารจดัการต้นทนุ การเงนิ การ
จัดท�าบัญชีต้นทุน การตลาด บรรจุภัณฑ์  
ส่ือประชาสัมพนัธ์ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
การตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม
เป ้าหมายได้ง ่ายสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถลดต้นทุนทางการตลาด 

วิสาหกิจชุมชนน้อยบายศรี : 30 ซ.สุขสวัสดิ์ 28 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
      085-075-3449 (นางวสุภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย)       noibuysree.otop@gmail.com       น้อยบายศรี        noibuysree.otop

วิสาหกิจชุมชนน้อยบายศรี“ต้องขอบพระคุณมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ที่แนะน�ำ
ให้ควำมช่วยเหลือ ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำร และ
เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยให้กับวิสำหกิจชุมชน

น้อยบำยศรี และสุดท้ำยต้องขอขอบพระคุณ 
ธนำคำรออมสิน ที่คอยดูแลตลอดมำ”

นางวสุภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย 
ผู้ประกอบการฯ

รักษ์ดี
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทีมนักศึกษา ทีมบัญชีครีเอทีฟ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 : 72 ซ.เจริญรัถ 5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600
      089-497-9602 (คุณนาง จันทะมาน), 089-1847450 (คุณสุพัชชา ริมปิยะโยธิน)       worlatap@hotmail.com       0891847450

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ทางทีม
นกัศกึษาได้น�าความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์มาช่วยพฒันา
ผลิตภณัฑ์ผ้าฝ้ายให้ยกระดบัขดีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
ให้มีการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างครบวงจร สร้างโอกาสการ
แข่งขนัในตลาด ขยายตลาดได้หลากหลายช่องทาง เพือ่ให้ชมุชนเกดิ
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

“ป้านางผ้าฝ้าย” ร้านผลติกระเป๋าผ้าฝ้าย จดุเร่ิมต้น 
การผลิตของกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 และยังมีการผลิต
สนิค้าตัวอืน่ๆ เช่น กระเป๋าผ้า หมวก ผ้าพันคอ เสือ้ กางเกง 
และตุ๊กตาหมี เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5

ผลิตภัณฑ์  จากผ้าฝาย

กรุงเทพฯ     คลองสาน

“มีควำมรู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ทำงธนำคำรออมสินได้เลือก
วิสำหกิจชุมชนของเรำ ให้มีส่วนร่วมกับโครงกำรออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562 และน้องๆ นักศึกษำบัญชี 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เพื่อมำ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ปักหมวกบักเก็ต ให้ตรงใจกับ

กลุ่มลูกค้ำวัยรุ่น วัยท�ำงำน สร้ำง Facebook Page เพิ่ม
ช่องทำงกำรขำยและกำรประชำสัมพันธ์ รวมทั้งออกแบบ 

Packaging พร้อมสติ๊กเกอร์ให้สวยงำมมำกขึ้น”

คุณสุภัชชา ริมปิยะโยธิน
ผู้ประสานงานกลุ่มฯ

ใช้ดี
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กรุงเทพฯ     ตลิ่งชัน
ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทีมนักศึกษา ทีมฅนขายผ้า ผลิตภัณฑ์  เสื้อผ้าจากผ้าไทย

ร้านองุน่ผ้าไทย ผลิตและจ�าหน่าย เสือ้ผ้าจากผ้าไทย 
(เสือ้, กางเกง, กระโปรง, ชดุกระโปรง) ปัจจบุนัมลีกูค้ากลุม่
ใหม่ๆ ที่มีความต้องการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจ�านวนมาก  
ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ให ้มีความน่าสนใจ ได้ช ่วยออกแบบ
ผลติภณัฑ์ในรปูแบบใหม่ๆ ตอบสนองกลุม่ลกูค้าทกุเพศ 
ทุกวัย เป็นทีรู้่จักในตลาดการค้ามากยิง่ขึน้ และได้ช่วย
ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นทันสมัย
มากกว่ารูปแบบเดมิทีย่งัดเูรียบง่ายไม่มคีวามโดดเด่น

องุ่นผ้าไทย : 14 ซ.อินทราวาส 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170 
      085-019-3052 (นางองุ่น บุญขยาย)       vision.panorama@gmail.com        0850193052

องุ่นผ้าไทย “น้องๆ นกัศกึษำได้ช่วยสร้ำงสรรค์ และน�ำควำมรู้
แนวคดิใหม่ๆ ทำงด้ำนกำรขำย ต้องขอบคณุน้องๆ 

ทกุคนมำกทีท่�ำให้มีคนรู้จกัและสนใจองุ่นผ้ำไทยมำกข้ึน  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำนำมบตัร ป้ำยรำคำทีมี่ควำม

สวยงำมและทนัสมยั ช่วยกนัโปรโมทผ่ำนทำงโซเชยีล  
ขอบคุณน้องๆ และธนำคำรออมสินมำกๆ ค่ะ”

นางองุ่น บุญขยาย
เจ้าของร้านองุ่นผ้าไทย

ดูดี
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ชุมชนกล้วยใบตอง : ที่อยู่ 8 ซอยเอกชัย 133 แยก 2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
     081-711-3071       OungdaengTH       OungdaengStore 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ชุมชนกล้วยใบตองร่วมมือกับทีม
นักศึกษา พัฒนาเครื่องเซรามิกภายใต้

สโลแกน ปั้นด้วยใจ น�าไทยสู่สากล และ
ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สร้าง

หลักสูตรการอบรมงานปั ้น 
เ พ่ือพัฒนาคนและ เพิ่ม
ก�าลังการผลิต รวมถึง

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และเพิ่ม
ช่องทางการตลาดออนไลน์

ผลิตภัณฑ์  โอ่งแดงเซรามิก

กรุงเทพฯ     บางบอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทีมนักศึกษา ทีมนักรักษ์ชุมชน ปั้นด้วยใจ น�าไทยสู่สากล 

ชุมชนกล้วยใบตอง

ชมุชนกล้วยใบตอง ผลติและจ�าหน่ายสนิค้า เครือ่งป้ัน 
เซรามิก เช่น โอ่งแดงเซรามิก โอ่งดินเผาเคลือบเซรามิก 
และข้าวของเครื่องใช้เซรามิก ด้วยสโลแกนของผลิตภัณฑ์  
ปั้นด้วยใจ น�าไทยสู่สากล

“เรำพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนำตำมเด็กรุ่นใหม่ให้
ทันเสมอ แต่เรำแค่ไม่รู้จะเริ่มจำกตรงไหน”

ชาตรี น้อยโสภา
ประธานชุมชนฯ

ใช้ดี
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กรุงเทพฯ     บางกอกใหญ่
ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทีมนักศึกษา HRM ภาวดีดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ :  
ดอกไม้ประดิษฐ์

เริ่มต้นในช่วงแรก วิสาหกิจชุมชนภาวดี ผลิตสินค้า
ประเภทดอกไม้ประดษิฐ์และเครือ่งประดบั ท่ีได้รับความสนใจ 
เป็นอย่างมาก โดยมีสมาชิกในกลุ ่มสนใจและไปเรียน 
จดัดอกไม้ และมกีารไปดูงานในทีต่่างๆ เพือ่หาแนวความคดิ 
ใหม่ๆ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาวดี ร่วมกัน
พฒันาผลติภณัฑ์ ดอกไม้ประดษิฐ์ ให้มคีวามน่าสนใจมากขึน้ 
และเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น พวกเราได้พัฒนา 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้กับทางวิสาหกิจผ่านช่องทาง 
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ จากเดิมที่จ�าหน่ายแค ่
หน้าร้านค้าและออกบูธ เพื่อก้าวสู่ยุคการค้าออนไลน์ที่
สมบูรณ์แบบและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในหลายช่องทาง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาวดี : 40/34 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
       089-047-4960 (คุณสุภาวดี แย้มงามเหลือ)       pawadeesu@gmail.com       www.phawadee.co.th       วิสาหกิจชุมชนภาวดี       0890474960

วิสาหกิจชุมชนภาวดี“กลุ่มวสิำหกิจชมุชนภำวด ีมคีวำมรูส้กึดใีจกบัน้องๆ 
นกัศกึษำทีเ่ก่งๆ หลำยท่ำนมำช่วยพฒันำกลุม่ 
รวมทัง้ดอกไม้ต่ำงๆ ทีเ่ข้ำมำช่วยพฒันำให้กลุม่
วสิำหกจิชมุชนภำวดไีด้ขยำยตลำดเพิม่มำกขึน้”

คุณสุภาวดี แย้มงามเหลือ
ประธานกลุ่มฯ

ดูดี
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วิสาหกิจชุมชน สหาย ซัพพลายส์ : ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
      089-922-2550 (นายภูริพงษ์ วงศ์ไพลสารทรัพย์)       w.phuriphong@gmail.com       สหาย ซัพพลายส์       0899222550

กรุงเทพฯ     บางกอกน้อย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทีมนักศึกษา Management GSB New Gen

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้พัฒนาและแก้ปัญหาของ
ธุรกิจให้กับกลุ่มชุมชนสหายซัพพลายส์ ในด้าน
ต่างๆ เช่น การพฒันานวตักรรมการบรกิาร น�าสือ่ 
และเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วย เช่น ในการสั่งซื้อ
ผ่าน Line@ และรับช�าระเงินผ่าน QR code รวมถึง 
สอนการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายวิสาหกิจ
ชมุชน และสมาชกิภายในกลุ่ม เพือ่ให้ชมุชนสามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองบนความยั่งยืน

วสิาหกจิชมุชนฯ ประกอบธรุกจิจดัหาสนิค้าให้กบั 
ร้านกาแฟภายในชมุชน รวมถงึอปุกรณ์ชงกาแฟ เช่น 
เครื่องบดกาแฟ เมล็ดกาแฟ นม หลอดฝาครอบแก้ว 
ถุง เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชน สหาย ซัพพลายส์

ผลิตภัณฑ์  จัดการธุรกิจร้านกาแฟ 

“รู้สึกดีใจ เรำท�ำธุรกิจปกติเรำจะมีแต่คู่แข่ง พอมีทำง
มหำวิทยำลัยและธนำคำรออมสินได้เข้ำมำช่วยเหลือ ก็ได้รู้
ว่ำมีมิตร มีคนคอยช่วย พอออกมำท�ำตลำดแข่งขันก็มีคนมำ

คอยช่วยเหลือ ให้เรำท�ำธุรกิจได้ง่ำยขึ้น ปัญหำบำงอย่ำง
หำทำงออกไม่ได้แต่ทำงมหำวิทยำลัยก็มำแก้ปัญหำให้เรำ”

นายภูริพงษ์ วงศ์ไพลสารทรัพย์
ประธานชุมชนฯ

กินดี
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กรุงเทพฯ     ตลิ่งชัน

มหาวิทยาลัยสยาม
ทีมนักศึกษา กลุ่มพัฒนาเครื่องหอมผลิตภัณฑ์ 

แปงร�่า น�้าอบ น�้าปรุง และแหล่งเรียนรู้
การท�าเครื่องหอม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นเก็บข้อมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันกับชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ ์
เครื่องหอมแต่ละตัวของชุมชนมีข้อจ�ากัด เช่น น�า้ปรุงมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม น�้าอบขายดีเฉพาะเทศกาล และ 
ทางชุมชนยังมีแนวคดิทีจ่ะพฒันาสถานทีต่่างๆ ในชมุชนเป็นแหล่งเรยีนรู้และท่องเทีย่ว จงึได้ข้อสรปุร่วมกนั 
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ “ของที่ระลึก” ที่นอกจากจ�าหน่ายสินแล้วยังมีข้อมูลQR-codeเพื่อช่วย 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้วย ทีมนักศึกษาจึงได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยรวม
เครือ่งหอมเข้าด้วยกนั ไปสูถ้่อยค�าทีบ่รรจภุณัฑ์ว่า “หอมรญัจวน หวนคดิถงึ เกาะศาลเจ้า ชมุชนวดัจ�าปา” 
และแต่เดิมให้มีช่องทางจ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพียงช่องทางเดียว จึงได้เพิ่มช่องทางจ�าหน่ายออกสู่
ภายนอกด้วย เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าและท�าให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก

กลุ่มเครื่องหอมเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจ�าปา : เลขที่ 65/1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170 
      084-643-5915, 087-036-6322       Jaraing13@gmail.com       ชุมชนเกาะศาลเจ้า      084-643-5915 

กลุ่มเครื่องหอมเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจ�ปา

ก่อตัง้เมือ่ พ.ศ. 2552 เกดิจากทีบ้่านสองบตุรเีป็นสถานทีท่่องเทีย่ว 
ภายในบ้านมีการจุดน�้ามันหอมระเหย มีนักท่องเที่ยวชอบในกลิ่นจึงอยาก
ให้ท�าน�้าหอมมาขายให้กับนักท่องเที่ยว 

“รู้สึกยินดีมำกๆ น้องๆ ได้มำช่วย
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนของ
เรำให้ดียิ่งขึ้นไป ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ของชุมชนเผยแพร่เป็นที่รู้จักกับ

คนทั่วไปมำกยิ่งขึ้น”

คุณเจรียง หว่างจันทร์          
ตัวแทนสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์

ใช้ดี
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กรุงเทพฯ     ภาษีเจริญ

ผลิตภัณฑ์ : 
มะขามแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษา และพี่มด (เจ้าของผลิตภัณฑ์) ร่วมกันช่วยคิดชื่อแบรนด์สินค้า “มะขามรวิพร” เนื่องจาก 
พีม่ดอยากให้สนิค้าสามารถสบืทอดรุน่สูรุ่น่ จงึใช้ชือ่ลกูสาว “รวพิร” มาเป็นชือ่แบรนด์ ทางนกัศกึษาจงึช่วย
ออกแบบโลโก้ และได้ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยและน่าซื้อมากขึ้น โดยพี่มดมีคอนเซปต์ว่าอยากให้
ลูกค้าได้บริโภคสินค้าเยอะ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ถุงหรือแพคเกจสวยๆ สุดท้ายก็ต้องทิ้ง แต่ของที่อยู่ในถุงนั้น
ส�าคัญกว่า จึงไม่เน้นแพคเกจสวยและเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ปรับปรุงให้ดูดีขึ้นและไม่เพิ่มต้นทุนมากนัก และ
นักศึกษายังช่วยออกแบบไวนิลปรับปรุงหน้าร้าน เพื่อเป็นการประสัมพันธ์สินค้าว่ามีที่ คลองบางหลวง และ
สร้างเฟซบุ๊ก “มะขามรวิพร” เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายอีกช่องทางหนึ่ง  

ชุมชนก�แพงทองพัฒนาและตลาดน�้าคลองบางหลวง

เดิมคลองบางหลวงทั้งเวิ้งจะมีการท�ากระยาสารทขาย ที่
สืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี หลังจากการขายกระยาสารท 
ไม่ดีเท่าที่เคย “พี่มด” (คุณวิชาดา ทับนาค) จึงได้น�าเอามะขาม
จงัหวดัเพชรบรูณ์มาแปรรูปเป็นกล้วยสอดไส้มะขาม มะขามแช่อิม่ 
และมะขามคลุก  

“ขอบคุณนักศึกษำมหำวิทยำลัยสยำม  
ที่เข้ำมำช่วยท�ำกำรตลำด พัฒนำสินค้ำ 

ให้ดยีิง่ข้ึน ทัง้ท�ำโลโก้ใหม่ให้ ปรบัปรงุหน้ำร้ำน 
ท�ำถุงใส่ให้ใหม่ ท�ำเพจเฟซบุ๊กให้ ท�ำให้

ยอดขำยเพิม่ขึน้ และมรีำยได้เพิม่ขึน้จำกเดมิ”

คุณวิชาดา ทับนาค  
เจ้าของผลิตภัณฑ์มะขามรวิพรคลองบางหลวง 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ทีมนักศึกษา สยามรักษ์ถิ่น

ชุมชนก�าแพงทองพัฒนาและตลาดน�้าคลองบางหลวง : ที่อยู่ ซ.เพชรเกษม 20 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
     092-257-2965        มะขามรวิพร        vichada1971

กินดี
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กรุงเทพฯ     ภาษีเจริญ

มหาวิทยาลัยสยาม
ทีมนักศึกษา เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน บริการ : การท่องเที่ยว  

ชุมชนก�แพงทองพัฒนา 

ชุมชนก�าแพงทองพัฒนาตั้งอยู ่บริเวณวัดก�าแพง
บางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวส�าคัญคือ ตลาดน�้าคลองบางหลวง เป็นคลอง
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นชุมชนที่ 
ข้าราชการและขุนนางชั้นผู ้ใหญ่หลายคนมาจับจองสร้าง 
บ้านเรอืนอยูร่มิล�าคลอง จึงมชีือ่เรยีกคลองแถบนีอ้กีชือ่หนึง่ว่า 
“คลองบางข้าหลวง” จนถึงปัจจุบันได้เพี้ยนมาเป็นชื่อ “คลอง
บางหลวง” 

“นักศึกษำเข้ำมำช่วยท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แฟนเพจ และสนับสนุนชุดกำรแสดง 

กระตัว้แทงเสอื ซึง่เป็นกำรแสดงทีม่ชีือ่เสียงของ
เขตภำษีเจริญ เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ของชุมชนคงไว้ซึ่งควำมยั่งยืนสืบไป” 

นายสมชาย ผึ้งศิลป์
ประธานชุมชน 

“นักศึกษำเข้ำมำช่วยประชำสัมพันธ์ 
โฮมสเตย์ ท�ำให้มีนกัท่องเทีย่วสนใจทีพั่กของเรำ
มำกขึ้นซึ่งได้มำพักผ่อนรับบรรยำกำศตำม 

วิถีของชำวริมคลอง” 

นางธนพร ราชอาจ
เจ้าของโฮมสเตย์ 

ชุมชนก�าแพงทองพัฒนา : ที่อยู่ 148/1 ซ.เพชรเกษม 20 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      086-782-3169, 086-705-9974        มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง   

อยู่ดี
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กรุงเทพฯ     ตลิ่งชัน

ผลิตภัณฑ์ : น�้ายาล้างจานชีวภาพ 
PAC (Pine Apple Clean) 

ชุมชนเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจ�ปา

จากท่ีชุมชนวัดจ�าปาร่วมโครงการก�าจัดขยะ
และน�้าเสียในชุมชนภายใต้แนวคิด “Bangkok Green 
Community” ท�าให้ชุมชนได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การท�าน�้ายาชีวภาพ และน�าน�้ายาไปผลิตเป็นน�้ายา
เอนกประสงค์ ท่ีมคุีณสมบัติพเิศษเรือ่งการก�าจัดไขมนั 
และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม จากคุณสมบัติดังกล่าวจึง
เหมาะกบัการพฒันาเป็นสินค้าของชุมชนเพ่ือจ�าหน่าย
ให้นักท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้
ต่อเนื่องอย่างจริงจัง

เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาร่วมกับชุมชนพัฒนา
น�้ายาชีวภาพส�าหรับล้างจานภายใต้โครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้ข้อสรุปร่วมกันให้ใช้ชื่อแบรนด์
สินค้าเป็น PAC (Pine Apple Clean) เพื่อสื่อถึงน�้ายา
ชวีภาพนีไ้ด้มาจากการหมกัสบัปะรด ได้มกีารปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์และเติมกลิ่นให้น่าใช้งาน

“กำรส่งเสริมให้ใช้น�้ำยำชีวภำพ 
ซึง่สำมำรถก�ำจดัไขมนัในน�ำ้ได้ด ีส่งผลดต่ีอ
สิ่งแวดล้อม กำรที่นักศึกษำมำด�ำเนินกำร
โครงกำรนี้ก็เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทำง”

นายทวีศักดิ์ หว่างจันทร์     
ประธานชุมชน 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ทีมนักศึกษา สยามพัฒนาชุมชน 

ชุมชนเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจ�าปา : ที่อยู่ 65/1 ม.5 ถ.วัดจ�าปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
      087-036-6322 (ทวีศักดิ์ หว่างจันทร์), 081-646-7291 (บัวลอย สุขน้อย)        ทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ 

ใช้ดี
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กรุงเทพฯ     ภาษีเจริญ

มหาวิทยาลัยสยาม
นักศึกษา ทีมมัดย้อมมัดใจโคนอนแบรนด์ 

ชุมชนหน้าวัดโคนอน 

มดัย้อมมดัใจโคนอนแบรนด์ ก่อตัง้เมือ่ปี 2562 
จากกลุ ่มร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร เร่ิมจากการมีสมาชิก 
4 คนปัจจุบัน มีสมาชิก 10 คน 

“น้องๆ นักศึกษำช่วยกันท�ำงำน ท�ำผลิตภัณฑ์ และ
หำช่องทำงกำรตลำดให้ดีมำกๆ ต้องขอขอบคุณน้องๆ 
ทุกคนมำก ไม่คิดเลยว่ำจะมีโครงกำรแบบนี้ดีใจมำก 

ที่ท�ำให้ป้ำมีรำยได้เลี้ยงตัวเองมำกขึ้น 

นางรุ่งอรุณ เข็มรัตน์ 
สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนวัดโคนอนได้ร ่วมกัน
พฒันา โดยมคีวามคดิเหน็ในการต่อยอดผลิตสินค้า
จากการทีช่มุชนมคีวามสามารถในการตัดเยบ็ได้เป็น
ผลิตภณัฑ์ผ้ามดัย้อม โดยมปีระเภทสนิค้า ได้แก่ เสือ้ 
หมวก กระเป๋า และตั้งชื่อแบรนด์สินค้า “KO NON 
BRAND” ซึ่งมาจากชื่อชุมชน เพื่อให้ชื่อผลิตภัณฑ์ 
จ�าได้ง่ายและรู้แหล่งทีม่า ซึง่มกีารออกแบบบรรจภัุณฑ์ 
ที่ทันสมัย เป็นที่ต ้องการของท้องตลาด เพื่อ
เพิ่มคุณภาพสินค้าและคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
ให้ดีและมั่นคงกว่าเดิม 

ชุมชนหน้าวัดโคนอน : หมู่ที่ 4 ซ.หน้าวัดโคนอน ถนนเทิดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
     081-451-4654 (วัชรศิษฐ์ สุภากร)       bertkononl1966@gmail.com

ดูดี

ผลิตภัณฑ์  เครื่องแต่งกายจากผ้ามัดย้อม 

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   61



กรุงเทพฯ     ธนบุรี

ผลิตภัณฑ์  ขนมฝรั่งกุฎีจีน

ชุมชนกุฎีจีน

ชมุชนกฎีุจีน เป็นชมุชนชาวไทยเชือ้สายโปรตุเกสที่
สบืเชือ้สายมาจากครัง้กรุงศรอียธุยา หนึง่ในชุมชนเก่า
แก่ของย่านธนบรุท่ีียงัคงเอกลกัษณ์ ทัง้สถาปัตยกรรม
อันสวยงาน และส�ารับอาหารสยาม-โปรตุเกส ที่ข้ึนช่ือ 
ทั้งส�ารับคาวหวาน เป็นต้นก�าเนิดขนมฝรั่งกุฎีจีน 
ขนมโบราณท่ีดัดแปลงจากขนมของโปรตุเกสที่ยังคง
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

“ทำงชุมชนขอขอบคุณกลุ่มนักศึกษำที่ 
เข้ำมำช่วยงำน นกัศกึษำกลุม่นีเ้สยีเวลำเพือ่มำ
ช่วยเหลืองำนชุมชน และท�ำงำนจิตอำสำ
ได้เป็นอย่ำงดี ทั้งล้ำงพื้น ท�ำควำมสะอำด 
และทำสีก�ำแพง ต้องขอขอบคุณน�้ำใจดีๆ 

ของนักศึกษำทุกคนด้วยค่ะ”

คุณปิ่นทอง วงษ์สกุล 
ประธานชุมชนกุฎีจีน

มหาวิทยาลัยสยาม 
ทีมนักศึกษา ทีมสยามยิ้ม 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมเราจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการท�าความ
สะอาด การท�าสีก�าแพงบ้านและชุมชน และ
การวาดภาพแนว Street Art และช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” และขนมโบราณ
อื่นๆ ซึ่งถือเป็นหน่ึงในภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชุมชนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และช่วยส่งเสริม
การตลาด โดยการช่วยพัฒนาโลโก้สินค้า 
ร่วมกบัเจ้าของผลิตภณัฑ์ เพือ่ให้มีความโดดเด่น  
น่าสนใจและคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน

ชุมชนกุฎีจีน : ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
      086-105-5547 (คุณปิ่นทอง วงษ์สกุล)        ชุมชนกุฎีจีน        kudeechin  

กินดี
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ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากชุมชนของเรา
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สมุทรสงคราม     อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีม Bonita nature เป ็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาครีมอาบน�้า 
สครับเกลือ จ�านวน 4 สูตร (กล่ินขมิ้น, ใบบัวบก, ทานาคา, นม) และ
ถ่ายทอดความรู ้ ในการผลิตให้กับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพร 
ลาดใหญ่ น�าไปสูก่ารยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่ และมรีายได้ 
ทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต ทางทมีได้ลงพืน้ทีไ่ปพดูคยุกบักลุม่วสิาหกจิว่ามคีวามต้องการ
อะไร และมีปัญหาอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็กลับมาปรึกษากับที่ปรึกษาและเพื่อนในกลุ่ม  
และลงมอืทดลองสูตร เมือ่ได้สูตรทีค่งตวัแล้ว ทางกลุ่มกเ็ตรียมอปุกรณ์ในการสอนกลุ่มวสิาหกจิชมุชน 
เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและท�าเองได้ต่อไป

วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่

วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรที่มีอาชีพท�านาเกลือ โดยได้พัฒนาอาชีพการท�านาเกลือมา
ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์จากเกลอื โดยปัจจบัุนกลุม่วสิาหกจิชมุชนมี
ผลติภณัฑ์หลากหลายได้แก่ เกลอื ดอกเกลอืส�าหรับปรุงอาหาร สครบั
ผวิกายและผวิหน้า เกลอืแช่เท้า สบูด่อกเกลอื และมแีหล่งเรยีนรู้นาเกลือ

“ขอขอบคุณทำงธนำคำรออมสินมำกๆ  
ทีไ่ด้เปิดโอกำสให้นกัศกึษำได้ลงมำช่วยเหลอื

ทำงกลุ่มวิสำหกิจของเรำยินดีเป็นอย่ำงมำก  
ที่นักศึกษำช่วยแนะน�ำแนวทำงต่ำงๆ 
พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่ม 

อีกด้วย...ขอบคุณค่ะ”

นางจิราพร จันทร์คง 
หัวหน้ากลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีมนักศึกษา BONITA NATURE

วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ : เลขที่ 130/1 หมู่ 4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
     086-056-5706 (จิราพร จันทร์คง)        RADYAI HERB        0860565706

ผลิตภัณฑ์  RADYAI ครีมอาบน�้าสครับเกลือ
ใช้ดี
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สมุทรสงคราม     อัมพวา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ทีมนักศึกษา Kiss make upบริการ โฮมสเตย์ และสินค้าจักรสาน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

เราช่วยป้าหลายอย่างเท่าที่พอท�าได้ เช่น 
ช่วยโพสต์เฟซ สอนท�าสบู ่และแป้งเยน็ Handmade 

ไว้เป็นของทีร่ะลกึให้คนมาพกั 
ออกแบบแผ่นพับ โลโก้ เพิ่ม
จุดประชาสัมพันธ ์ที่พัก 
ในอินเตอร์เน็ต ช่วยคิด
โปรแกรมท่องเทีย่วใหม่ๆ 

กลุ่มป้าภาโฮมสเตย์ต�บลท่าคา 

กลุ่มป้าภาโฮมสเตย์ต�าบลท่าคา เป็นที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยว  
แบบบ้านโบราณดัง้เดมิ ตวัเรอืนยกใต้ถนุสงูริมน�า้ อยูใ่นสวนมะพร้าว  
มีวิถีชีวิตเป็นอยู่แบบดั้งเดิม จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติแวะเวียนมาสัมผัสความเป็นไทย

“ต้องขอบคุณนักศึกษำที่เข้ำมำ
เยี่ยมชมและพัฒนำพื้นที่ให้ป้ำ 

รู้สึกดีใจและขอบคุณออมสินที่ให้
ควำมช่วยเหลือสนับสนุนด้วยค่ะ” 

 
นางวิภา เจริญรัตน์ 

เจ้าของโฮมสเตย์

กลุ่มป้าภาโฮมสเตย์ต�าบลท่าคา : เลขที่ 25/2 หมูที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
      094-332-2680 (วิภา เจริญรัตน์)        ป้าภาจักรสาน    

อยู่ดี
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สมุทรสงคราม    

งานพัฒนาภูมิปัญญา

เนื่องจากเมื่อ 2560 ชมรมแพทย์แผนไทยและ
หมอนวดไทย มีแนวคิดที่จะปรับปรุงสูตรสมุนไพร  
เพื่อให้หมอนวดพื้นบ้านที่เป็นสมาชิกของชมรมปรับ
ใช้ในการรักษา โดยเร่ิมต้นได้ท�าน�้ามันนวด ลูกประคบ  
และยาดม โดยรูปแบบผลติภณัฑ์ท�าขึน้เพือ่ใช้กนัเองในกลุ่ม
เมือ่ธนาคารออมสิน และมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา
มาพร้อมกบั โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษถิ่นร่วมกบั 
ชมรมแพทย์แผนไทยและหมอนวดไทย จ.สมุทรสงคราม 
ได้ร่วมกนัพฒันาสตูรน�า้มนันวด ๑๐๘ ฤทธิ ์และสมนุไพร 
พอกเข่า ๑๐๘ ฤทธิ์ และฝึกอบรมการนวดกดจุด 
และกัวซาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชมรมแพทย์แผนไทยและนวดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 

ชมรมฯ ก่อตั้งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยการรวมตัวของ
กลุ่มแพทย์แผนโบราณและหมอนวด ใน จ.สมุทรสงคราม 
โดยวัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่ม คือ เพื่อให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งของ
ชมรมแพทย์แผนไทยใน จ.สมุทรสงคราม

“เดิมรูปแบบผลิตภัณฑ์มำจำกรูปแบบ 
ชำวบ้ำน แพ็คเกจและสลำกต่ำงๆ ก็ยังไม่มี 
เมื่อนักศึกษำเข้ำมำช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

ท�ำให้สวยงำมน่ำใช้มำกขึน้ ใช้งำนได้ง่ำยขึน้”

สมร บูรณโอสถ 
หัวหน้าชมรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทมีนกัศกึษา พฒันาน�า้มนันวดและกวัซาจากน�า้มนัมะพร้าว 

ชมรมแพทย์แผนไทยและนวดไทย : จังหวัดสมุทรสงคราม
      081-293-4876 (สมร บูรณโอสถ), 099-256-4987 (วิสิทธิ์ จิตต์สมุทร)

ใช้ดี
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ผลิตภัณฑ์ 
แพทย์แผนไทยและหมอนวด, น�้ามันนวดและกัวซา  



สมุทรสงคราม     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ทีมนักศึกษา Here we goบริการ  โฮมสเตย์ ปลูกป่าชายเลน เล่นสกีโคลน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและโฮมสเตย์ร่วมกัน
พัฒนาหลายอย่างเท่าที่พอท�าได้ โดยมี
ความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การท�าป้ายสื่อ
การเรียน ออกแบบป้ายบอกวิธีล้างมือ
และวิธีสวมเสื้อชูชีพ ซ่อมแซมเสื้อชูชีพ 
ให้ใช้งานได้ เพิ่มจุดคัดกรองขยะ เพิ่มจุด
เช็คอินภายในโฮมสเตย์

วิสาหกิจชุมชนศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน

บ้านผู้ใหญ่ชงค์ โฮมสเตย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ปัจจุบันมีจ�านวน
ทีพ่กัจ�านวน 8 หลงั มีพืน้ทีใ่ช้สอยภายในบ้านเหลอืและไม่ได้ใช้ประโยชน์
จึงน�ามาดดัแปลงเป็นทีพ่กัให้นกัท่องเทีย่วแบบโฮมกระเตง แบบบ้านพกั
เป็นลักษณะโฮมสเตย์กลางทะเลท่ามกลางฟาร์มหอย 

“รู้สึกดีใจที่ทำงออมสินและน้องๆ 
เล็งเห็นควำมส�ำคัญของควำม

ปลอดภัยของโฮมสเตย์ และช่วย
พัฒนำงำนของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น”

คุณศรัญญา รัตนธระพงศ์
ผู้ดูแลโฮมสเตย์

วิสาหกิจชุมชนศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน : เลขที่ 1/3 หมู่ 3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
      083-155-4141 (ศรัญญา รัตนธระพงศ์), 062-265-5356 (ปภัสร์พงษ์ รัตนธระพงศ์)        prapuspong56@gmail.com 
      ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน&ผู้ใหญ่ชงค์ โฮมสเตย์ 

อยู่ดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์ชุ ่มพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ ่ม
สตรีบ้านฉู่ฉี่ร่วมกับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา
สาธารณสุข เพื่อให้กลุ่มสตรีบ้านฉู่ฉ่ีใช้เวลาว่าง
เพื่อสร้างรายได้เสริม และส่งเสริมให้กลุ ่มสตร ี
บ ้านฉู ่ฉี่ ได ้มีผลิตภัณฑ ์ เป ็นของตนเองเพื่อ 
จัดจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ชุมชน

กลุ่มสตรีบ้านฉู่ฉี่

กลุ่มสตรีบ้านฉู่ฉ่ี ก่อต้ังข้ึนเม่ือ ปี 2562 
โดยมกีารรวมตวักนัจากกลุม่แม่บ้าน ต.บางจะเกร็ง 
อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม โดยใช้เวลาว่างจากการ
ประกอบอาชพีประมงมารวมกลุม่กนัเพือ่พฒันา
ผลิตภัณฑ์จากขยะดอกกุหลาบให้มีมูลค่าและ 
ลดขยะในชุมชน

“ขอบคุณคณะอำจำรย์ และนักศึกษำ  
จำกสำขำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ ที่มำช่วยเสริมสร้ำง
ทักษะควำมรู้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
จำกขยะชุมชนที่ไม่มีค่ำให้มีคุณค่ำ”

สุภาพ คงรักษา
หัวหน้ากลุ่มสตรีบ้านฉู่ฉี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีมนักศึกษา สาธารณสุขรักษ์ยิ้ม ผลิตภัณฑ์  สบู่กุหลาบ, โลชั่นกุหลาบ, 

ถุงหอมกุหลาบ, ยาดมกุหลาบ, กระดาษสาจากกุหลาบ

สมุทรสงคราม     อ�าเภอเมือง

กลุ่มสตรีบ้านฉู่ฉี่ : ม.4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
     088-646-4323 (สุภาพ คงรักษา)        สุภาพ คงรักษา        0886464323

ใช้ดี
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สมุทรสงคราม     บางคนที

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ทีมนักศึกษา ซุปเปอร์เห็ด

ผลิตภัณฑ์ เซรั่มเห็ด 3 ชนิด 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาแบรนด์
สินค้า เปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ทันสมัย
และเก็บได้นานยิ่งข้ึน โดยไม่ใส่วัตถุกันเสียที่เป็น
อันตราย นอกจากนั้นยังได้น�าเห็ดมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ได้อีก3 ผลิตภัณฑ์ คือ 
1.ผงปรุงรสเห็ดชนิดผง และก้อน 2.เซรั่มเห็ด 
3.กล้วยเกรียบเห็ด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์

กลุ่มชุมชนฯ มีแนวคิดจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
ด้วยในพื้นที่มีการเพาะพันธุ ์ เห็ดส่งออกไปยังจังหวัด
ต่างๆ จึงคิดถึงการแปรรูปเห็ดเพื่อขายเองในพื้นที่และ 
ต่างอ�าเภอ เห็ดดอนมโนราห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก
ธรรมชาติ ผ่านการเพาะเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์ จึงเป็นทีข่ึน้ชือ่ของจงัหวัดสมทุรสงคราม

“น้องๆ นักศึกษำช่วยให้ควำมรู้ และ
ท�ำงำนกันหนักมำก เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์

ขึ้นมำใหม่ เพิ่มควำมหลำกหลำยให้มี 
มำกขึ้น ต้องขอบคุณน้องๆ ทุกคนมำก  

ดีใจมำกๆ ที่น้องได้เข้ำมำให้ควำมรู้ และ
ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ”

ไพรรัตน์ ลิ้มไพรบูรณ์ 
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ : 15/3 หมู่ 4 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
     081-995-9851 (บุญรัตน์ ลิ้มไพรบูรณ์)        www.goodbannhed.com        bannhed@hotmail.com        Bannhed-Organic        Boonrat2505 

สวยดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา 
จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักในการ
ท�านาเกลือของ จ.สมุทรสงคราม แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ และสภาพภูมิอากาศ 
ที่แปรปรวนจึงส่งผลต่อผู้ผลิตอีกทางหนึ่ง ซึ่งสร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตรกร
ชาวนาเกลือเป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเกลือ เพื่อใช้ใน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยนักศึกษา 
และอาจารย์ ได้ลงพื้นที่พัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์เกลือหอมกระดังงา

วิสาหกิจชุมชนชมรมคนรักขาตลาดน�้าปากคลองบางน้อย
“ขอบคุณทำงอำจำรย์และน้องทีมนักศึกษำ 
ที่มำช่วยให้ป้ำบุญมี มีรำยได้เพิ่มจำกเดิม 
และกำรลงทุนให้เพื่อเกิดผลิตภัณฑ์และ
เป็นต้นทำงในกำรขำยของได้ต่อไป”

นางบุญมี 
ตัวแทนของกลุ่มที่ได้รับการพัฒนา

และส่งเสริมอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีมนักศึกษา เลขาฯ แพทย์พัฒน์รักษ์แม่กลอง

สมุทรสงคราม     บางคนที

วิสาหกิจชุมชนชมรมคนรักขาตลาดน�้าปากคลองบางน้อย : 89 หมู่ 8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
     061-636-3255 (วลาวัลย์ เชิดชู)        เลขาฯแพทย์พัฒน์รักษ์แม่กลอง        0616363255

ผลิตภัณฑ์  เกลือหอมกระดังงา 

สวยดี
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สมุทรสงคราม     บางคนที

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ทีมนักศึกษา ยุวพัฒน์รักษ์ทองม้วนผลิตภัณฑ์  ทองม้วนสมุนไพร

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ชุมชนและนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสูตรทองม้วนสมุนไพร อย่าง 
ทองม้วนสมุนไพรรสเค็ม เป็นทองม้วนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สมุนไพร 
ที่ใช้ประกอบด้วย ชะคราม มะกรูด กระเทียม มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อย
ไม่เหมือนใคร และทองม้วนสมุนไพรรสหวาน เช่น ชะคราม ฟักทอง และ
ร่วมพัฒนาซองที่ใส่ทองม้วนให้คงความกรอบใหม่ พัฒนากล่องบรรจุให้
มีความทันสมัย สามารถเป็นของฝากได้ ช่วยต้ังชื่อแบรนด์ ทองม้วน BNK  
เป็นตัวย่อที่มาจากบางนกแขวก และมีสัญญาลักษณ์เป็นรูปนกแขวก

กลุ่มสร้างเสริมรายได้บางนกแขวก

กลุ่มสร้างเสริมรายได้บางนกแขวก เป็นกลุ่มแม่บ้านที่รัก 
ในการท�าขนม ก่อตั้งขึ้นเพื่อท�ากิจกรรมและท�าขนม เพื่อจ�าหน่าย
เป็นอาชีพเสริม หารายได้เพิ่ม ซึ่งขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
คือขนมทองม้วนโบราณ   

“น้องๆ ทุกคนมีควำมตั้งใจมำก ช่วยกัน
คิดพัฒนำซองใส่ทองม้วนและกล่องบรรจุ 
ให้คงควำมกรอบใหม่ ท�ำให้ทองม้วนของ

ป้ำเป็นทองม้วนรูปแบบใหม่  
มีควำมสวยงำมมำกกว่ำเดิม”

นางชูลาภ อินทชัย 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มสร้างเสริมรายได้บางนกแขวก : 12 หมู่ที่ 3 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
      087-152-0998 (นางชูลาภ อินทชัย), 081-937-5362 (นางสุดา จั่นมุกดา)        ทองม้วน BNK-บางนกแขวก    

กินดี
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ราชบุรี    จอมบึง

ผลิตภัณฑ์  โฮมสเตย์ / น�้าตาลอ้อย

ชุมชนบ้านวังตะเคียน

ศูนย์การเรียนรู้ “อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ” มีแนวคิดน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมอาชิีพสร้างรายได้ 
ให้คนในชมุชน ผนวกการสบืสานอนรัุกษ์ศลิปวัฒนธรรมชาตพินัธุม์อญ 

ห มู ่ บ ้ า น วั ง ต ะ เ คี ย น  
ที่ มีปรัชญาพื้นฐานใน
การสร้างความอยู่เย็น
เป็นสุขอย่างยั่งยืน

“ขอบใจน้องๆ ทุกคนที่ร่วมมือ
ร่วมใจท�ำงำน ท�ำให้ชุมชนของเรำ
เป็นที่รู้จักและมีรำยได้เพิ่มขึ้น”

นางสาวอมรพิมล พิทักษ์
ประสานงานชุมชนฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     

ทีมนักศึกษา คนดีศรีจอมบึง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ชุ ม ช น ร ่ ว ม กั น
พัฒนาโฮมสเตย์ โดยจัดท�าส่ือ VTR 
เพือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ จัดท�าป้ายแผนที่บอกเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และออกแบบ
แบรนด์สินค้า “น�้าผึ้งอ้อย” รวมถึง 
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ให้
เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น

ชุมชนบ้านวังตะเคียน : ศูนย์การเรียนรู้ “อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ” 84 ม.3 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
      081-009-2588 (สาโรจ ทองหุ้ม), 063-265-8323       amornphimol.nui@gmail.com
      ศูนย์การเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ       0632658323

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

ทีมนักศึกษา รางบัวตีนจก ผลิตภัณฑ์  ผ้าจกรางบัว 

ราชบุรี    จอมบึง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าจกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ เช่น ย่าม กระเป๋าถือ กระเป๋าลูกเล็ก  
พวงกญุแจ สมดุบนัทกึท�ามอื ทีเ่น้นประโยชน์
ใช้สอยแต่คงไว้ซึง่เอกลักษณ์ผ้าจกไทยยวน 
เพือ่ให้ผู้มาเย่ียมชมศูนย์ทอผ้าซือ้เป็นของใช้ 
และของฝากที่ระลึก

ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว 

จากกลุ่มสตรีชาวไทยยวน ได้รวมตัวกันอนุรักษ์การทอผ้า  
เพือ่สบืสานภมูปัิญญาทางวฒันธรรมผ้าจกไทยยวน และเพือ่ให้สมาชกิ
ในชุมชนมีรายได้เสริม สร้างงานสร้างรายได้ โดยน�าทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่มาส่งเสริมให้มีอาชีพที่มั่นคง 

“ดีใจมำกๆ ค่ะ ที่น้องนักศึกษำ 
มำเรียนรู้ชุมชน ร่วมออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำจกไทยยวน 

เป็นของใช้ของที่ระลึกให้กับชุมชน 
สำมำรถจ�ำหน่ำยเพิ่มรำยได้จริง” 

นางจันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์
ประธานกลุ่มฯ

ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว : 97/3 ม.1 บ้านรางดอกอาว ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 
      089-981-9550 (นางจันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์), 089-055-1362 (นางสาวลีลา กองแก้ว)       ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว       0899819550 

ดูดี
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ราชบุรี    บ้านคา

ผลิตภัณฑ์  ลูกประคบสมุนไพร

กลุ่มหนูน้อยโรตารี่

เร่ิมแรก กลุ่มหนูน้อยโรตารี่ ได้ร่วมกับ
ผูน้�าชมุชนพุน�า้ร้อน ท�าโครงการฯ เพือ่ให้มกีาร
ฝึกฝนให้นกัเรยีนมอีาชพี มงีานท�าในระหว่างที่
ศกึษาในโรงเรยีน ประกอบกบัหมูบ้่านพนุ�า้ร้อน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีและเชิงธรรมชาติ 
จังหวัดราชบุรี มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย 
จึงได้ฝึกอบรมการนวดให้กับนักเรียน เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวชมสถานที่ของชุมชนพุน�้าร้อน 

“ขอขอบคุณโครงกำรออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และน้องๆ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
ที่ได้มำร่วมสร้ำงสรรค์พัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ให้ลูกประคบของหนูน้อย
โรตำรี มีแพ็คเกจที่สวยงำมและที่

น่ำสนใจมำกขึ้นคะ”

นางวีณารัตน์ เกิดเสมอ 
ผู้อ�านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     

ทีมนักศึกษา คนดีศรีจอมบึง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาได้ช่วยพัฒนาอปุกรณ์
การนวด คือ สมุนไพรลูกประคบ ให้กับ 
นัก เรียนในโรง เรียนโรตารี  1  โดย
วัตถุประสงค์ต้องการเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน

กลุ่มหนูน้อยโรตารี่ : โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน�้าร้อน หมู่ 4 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  
      09-18052-8924 (นางวีณารัตน์ เกิดเสมอ)       โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน�้าร้อน อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

สวยดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

ทีมนักศึกษา I’am pineappleผลิตภัณฑ์  จากเส้นใยสับปะรด

ราชบุรี    บ้านคา

กลุ่มสตรีโป่งกระทิง 
“ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณธนำคำรออมสิน และมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ที่มีโครงกำร
ที่ดีๆ และมีประโยชน์ในกำรช่วยเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนของเรำ น้องๆ 
นักศึกษำและอำจำรย์เอำใจใส่ในทุกรำยละเอียด ทุกขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงดีมำก โดยได้
ช่วยกลุ่มของเรำในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเส้นใยสับปะรด พัฒนำเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงำม
และตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนของเรำ ซึ่งสำมำรถน�ำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
ไปใช้งำนได้จริง รวมทั้งยังได้แนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบอื่นๆ ได้อีกด้วย”

นางปิยะมาศ ศิริจรรยาพงษ์  
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มสตรีโป่งกระทิง : 29/3 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180  
      095-287-9289 (นางปิยะมาศ ศิริจรรยาพงษ์)       กลุ่มสตรีโป่งกระทิง

ดูดี
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ราชบุรี    สวนผึ้ง

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผูป้ลกูหม่อนเลีย้งไหมต�บลท่าเคย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ต�าบลท่าเคย มีกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
การสาวไหม การทอผ้าไหม การขยายพันธ์ุต้นหม่อน 
การแปรรปู เป็นน�า้หม่อนเพือ่สขุภาพ โยเกร์ิตหม่อน 
หม่อนหยี น�้าพริกลูกหม่อน สบู่รังไหมแท้ เยลลี ่
ลกูหม่อน ดอกไม้ประดษิฐ์จากรงัไหม สบูใ่ยไหมน�า้ผึง้ 
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“น้องๆ นักศึกษำและอำจำรย์น่ำรักมำกๆ ค่ะ ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคณุธนำคำรออมสนิ และมหำลัยรำชภฏัหมูบ้่ำน
จอมบึง ที่มีโครงกำรที่ดีๆ และมีประโยชน์เพิ่มมูลค่ำ และ 
บรรจุภัณฑ์สวยๆ อำจำรย์และนักศึกษำเอำใจใส่และ 
เก็บรำยละเอียดดีมำก ทุกขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำนและ 
ช่วยออกแบบสวยๆ และตรงตำมควำมต้องกำรของกลุม่วสิำหกจิ
ชุมชน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต�ำบลท่ำเคย และยังสำมำรถน�ำ
รปูแบบบรรจภุณัฑ์ไปใช้ได้จริงและได้แนวทำงในกำรพฒันำ
สินค้ำของกลุ่มตัวอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป”

นางสมพร แก้วคนตรง 
ประธานกลุ่มฯ    

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     

ทีมนักศึกษา Teen Power

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต�าบลท่าเคย :  34/1 หมู่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
      06-2531-8924 (นางสมพร แก้วคนตรง)       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต�าบลท่าเคย       0625318964

ผลิตภัณฑ์  ไคโกะ รังไหมขัดหน้า 

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

ทีมนักศึกษา ไอทีพาทัวร์บริการ  โฮมสเตย์ 

ราชบุรี    สวนผึ้ง

โฮมสเตย์ ไท-ยวน บ้านนาขุนแสน  “ทำงกลุ่มรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ที่ทำง
ธนำคำรออมสนิมโีครงกำรดีๆ  แบบนีม้ำ 

ทำงเรำจะดูและพัฒนำกลุ่มของเรำ 
ไปเรื่อยๆ ตำมที่ได้วำงแผนไว้  
และหวังว่ำทำงธนำคำรจะมี 
โครงกำรดีๆ แบบนี้ต่อไป”

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านไท-ยวน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาแล ะชุ มชนร ่ วมกัน
พัฒนาโฮมสเตย์ทางด้านสถานที่และ
การวางแผนการตลาด ให้ได้มาตรฐาน
บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ตามแผน 
“Smart Homestay” โดยมีการปรับ
ภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว และสร้าง
เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

โฮมสเตย์ ไท-ยวน บ้านนาขุนแสน เป็นหมู่บ้านที่มี 
การด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ตามวิถีชนบทไทย และมีแนวคิด
การบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  
เพือ่เป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบการโฮมสเตย์มาพฒันาปรบัปรงุ 
ให้ดียิ่งขึ้น โดยอยู่บนหลักของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โฮมสเตย์ ไท-ยวน บ้านนาขุนแสน : หมู่ที่ 4 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
      089-257-8051 (นางสาวสุนีย์ สุขสมพงษ์)       นาขุนแสน โฮมสเตย์       0892578051

อยู่ดี
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ราชบุรี    วัดเพลง

ผลิตภัณฑ์  กล้วยอบม้วน เปงปาง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขา
วิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ได้เข้ามาให้ความรู้ในการ
แปรรปูกล้วย จนได้เป็นกล้วยอบม้วนซึง่มรีสชาติ อร่อย หวาน  
จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่เคลือบน�้าตาลหรือใช้สาร 
ให้ความหวานอ่ืนๆ และกล้วยท่ีน�ามาผลติเป็นกล้วยปลอดสาร
เคมี จึงกล่าวได้ว่าเป็นสินค้าออร์แกนิก 100% ผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์จากกล้วยอย่างแท้จริง 

“เป็นโครงกำรที่ดีนะคะ นักศึกษำ
รำชภัฎหมู่บ้ำนจอมบึง มำช่วยในเรื่อง
ของบรรจุภัณฑ์และกำรตลำด ช่วยให้
เรำมีตลำดมำกขึ้น ทำงด้ำนเฟซบุ๊ก ซึ่ง
ท�ำให้สินค้ำเริ่มเป็นรู้จักในออนไลน์กับ

ประชำชนทั่วไป”

นางสาวเบญจมาศ เจียงแจ่มจิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     

ทีมนักศึกษา BC BANANA

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนกัศกึษาได้ช่วยแก้ปัญหาของกลุม่ เช่น หาช่องทาง 
การตลาดที่เดิมมีเพียงตลาดในชุมชน และกลุ่มลูกค้าเดิม 
ทีเ่คยซือ้ และช่วยออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้ใหม่โดยแก้ไขจากการ
ส�ารวจความต้องการของลูกค้า
พบว่า ลกูค้าต้องการบรรจภุณัฑ์
จากธรรมชาติ สามารถหยิบ
สินค้าได้สะดวก ไม่เหนียวติดมือ 
อีกทั้งช่วยประสานขอมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) เพื่อสามารถ
ขายสินค้าผ่านร้านขายของฝาก 
ร้านสะดวกซือ้ และ Market Place 
อื่นๆ ได้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร :  11/1 ม.1 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

      089-550-2852 (นางสมพร แก้วคนตรง)       บางกล้วย  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

ทีมนักศึกษา เวิร์คทัวร์ ผลิตภัณฑ์  กล้วยหักมุกอบกรอบ

สมุทรสงคราม    อัมพวา

ชุมชนบ้านคลองวัว“รู้สึกดีที่มีอำจำรย์ และน้องนักศึกษำ
เข้ำมำให้ควำมรู้ และเสนอควำมคิด 

ช่วยออกแบบเก๋ๆ สวยๆ น่ำรัก  
ขอขอบคุณโครงกำรดีๆ จำกออมสิน  
ที่ให้กำรสนับสนุกกลุ่มแม่บ้ำนค่ะ”

ดาเรศ พุ่มแตงอ่อน 
หัวหน้ากลุ่ม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและกลุม่ชมุชนได้ร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑ์ กล้วยหักมกุ
อบกรอบ ด้วยการเพ่ิมมลูค่าโดยใช้รูปแบบกระบอกเชค และปรงุรสชาติ 
แบบต่างๆ เช่น ผงปาปรีก้า, ชีส และออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ 

ให้เหมาะกับการเป็นของฝาก และช่วย 
เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายทั้งทาง 
Facebook และ Website เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์ สินค ้าของชุมชน  
และเป็นช่องทางให้ลูกค้าสั่งซื้อทาง
ออนไลน์ได้

กลุ่มชมุชนเดมิเป็นแม่บ้าน และได้ชักชวนกนัท�าผลิตภัณฑ์
เพื่อหารายได้ โดยเข้าอบรมการแปรรูปอาหาร จนมาได้
ผลิตภัณฑ์ กล้วยหักมุกทอดกรอบ ที่ขายดีจนถึงปัจจุบัน  

ชุมชนบ้านคลองวัว : หมู่ 5 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
      087-064-3547 (คุณดาเรศ พุ่มแตงอ่อน), 087-023-0048 (คุณณภัทร จาตุรัส)       https://sites.google.com/view/mookhom/  
      Dada Phumtaengon       0870643547

กินดี
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นักศึกษาได ้ลงพื้นที่พูดคุยและส�ารวจความ
ต้องการ และปัญหาของชมุชน ร่วมพฒันาบรรจภุณัฑ์ 
ให้มีความสวยงาม สะดุดตาเป็นที่จดจ�า จึงร่วมกัน
พัฒนาและยังได้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก  

พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้
ครอบคลุมกลุ ่มลูกค้ามากขึ้น 

รวมถึงยังได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาบรรยากาศโดยรอบฟาร์ม 
เมล่อน ให้สามารถรองรับ 
การท่องเทีย่วเชงิเกษตรอนิทรย์ี

ในอนาคตอีกด้วย

กลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์ หมู่ 1 ต.บ้านในดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมนักศึกษา เกษตรอนุรักษ์  by PBRU

เพชรบุรี     ท่ายาง

กลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์ : หมู่ 1 ต.บ้านในดง : 12 หมู่ 1 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
      081-891-7926        Melon BaanNaiDong        0818917926 

ผลิตภัณฑ์  
เมล่อนเกษตรอินทรีย์ปลอดสาร 100%

จุดเริ่มต้นของการปลูกเมล่อนแบบเกษตร
อินทรีย์ปลอดสาร 100% มาจากการท่ีกลุ ่มฯ  
ได้ทนุสนบัสนนุในโครงการ 9101 เพือ่พัฒนาอาชพี
เกี่ยวกับการท�าเกษตรอินทรีย์ของ ต.บ้านในดง  
จึงเกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งโครงการเกษตรอินทรีย์

“กำรลงมำช่วยเหลือกลุ่มเกษตร ของนักศึกษำจำก 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ในโครงกำรยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ท�ำให้กลุ่มมีโอกำสปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว คือ 

เมล่อน ให้สำมำรถขำยแข่งกับคู่แข่งเจ้ำอื่นได้ดีขึ้น  
มีกำรคิดต้นทุนใหม่ที่ถูกตอ้ง และมีควำมรู้ด้ำนกำรท�ำ 

กำรขำยเชิงรุกด้วย ถือว่ำ โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ดีมำก
อีกโครงกำรหนึ่ง และทำงกลุ่มเมล่อนบ้ำนในดงโชคดีมำก

ที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้...ขอบคุณมำกๆ ครับ”

ร้อยตรี เชิญ เกษสริยงค์
ประธานกลุ่มฯ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมนักศึกษา BIM 60

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

นักศึกษาได้ช ่วยพัฒนาร่วมกับชุมชน ด้านการ
ท�าประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เช่น  
สร้าง Facebook Fanpage ท�าประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
รูปแบบ ถ ่ายภาพ วิดีโอ ท�าจุดเช็คอิน รีวิวสถานที่  
สร้างคอนเทนแชร์ให้โดดเด่นและน่าสนใจเพื่อสร้างการรับรู้
แก่นักท่องเที่ยว และทางออฟไลน์ได้ท�าป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายบอกทางให้ชัดเจนขึ้น

วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าอาชีพบ้านรวมไทย กุยบุรี

บริการ  ท่องเที่ยวชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์    กุยบุรี

คุณค่าจากแหล่งธรรมชาติของบ้านรวมไทย เป็นทุ่งหญ้าที่มีความสวยงาม 
บรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นเต็มไปด้วยสัตว์ เช่น ช้างป่า กระทิง ที่เป็นมิตรกับ 
ผู้คน หมู่บ้านรวมไทยจัดว่าเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่อุทยาน 
แห่งชาติกุยบุรี “ซาฟารีเมืองไทย”  

วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าอาชีพบ้านรวมไทย กุยบุรี : บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
      082-731-2226 (นางสาวน�้าฝน เอี่ยส�าอาง)

อยู่ดี
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นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมร่วมกันวางแผนพัฒนา และส่งเสริมการตลาด  
ของการท่องเที่ยวชุมชนสายเกลือทะเล ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่
ของคนในชมุชนให้ดข้ึีน โดยการน�าเสนอการเรยีนรูก้ระบวนการผลติ หรอืวถิชีวีติ 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ การจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และ
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยมุ่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน เพิ่มคุณค่า
และมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของ จ.เพชรบุรี ให้มีความมั่นคง 
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมนักศึกษา ยุวพัฒน์รักษ์เกลือ

เพชรบุรี     บ้านแหลม

บริการ การท่องเที่ยวสายเกลือทะเล

กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง เริ่มต้นข้ึนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 
โดย คณุสมจติ หนศูาสตร์ ผู้มปีระสบการณ์ในการท�านาเกลอืเป็นเวลากว่า 
30 ปี และได้ทดลองน�าเกลือทะเลธรรมชาติมาผสมกับสมุนไพรชนิดต่างๆ 
เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ทานาคา ว่านนางคา ฯลฯ 

กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง : 90 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
     086-544-4473 (นายสมพงษ์ หนูศาสตร์)        kanghuuntong@hotmail.com        0865444473
     https://www.facebook.com/ispa กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
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นกัศึกษาได้เข้าไปส�ารวจความต้องการและปัญหาของชมุชน  
อกีทัง้ยงัได้น�าเสนอแนวทางในการพฒันากลุม่โฮสเตย์เชิงอนุรกัษ์
บ้านถ�า้เสอืร่วมกับชุมชน โดยการสร้างจุดถ่ายรูปท่ีเกิดประโยชน์
ในการลงเล่นน�า้ การท�าแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนบ้านถ�้าเสือ การท�าแผนที่เดินดิน และ
ถ่ายรูปประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวและ 
สร้างการรับรู้ถึงเป้าหมายนักท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักศึกษา TCH : Tiger Cave House บริการ โฮสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ�้าเสือ  

ก่อตั้งเม่ือปี 2549 เริ่มจากวิสาหกิจ
ธนาคารต้นไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อมาได้เห็นโอกาสในการท�าที่พัก
เพ่ือรองรับกลุ่มศึกษาดูงานธนาคารต้นไม้ 
บวกกับกระแส “โฮมสเตย์” ที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้น อีกทั้งพื้นที่ชุมชนยังคง
มคีวามอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาติเหมาะกบั
การท่องเทีย่วเชงินเิวศน์ จึงเกดิกลุม่โฮสเตย์
เชิงอนุรักษ์บ้านถ�้าเสือขึ้น 

กลุ่มโฮสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ�้าเสือ : 1120 หมู่ 3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
     098-541-0647 (นางสาวนวรัตน์ อินมี)        โฮมสเตย์บ้านถ้าเสือ อ.แก่งกระจาน        fern0220

กลุ่มโฮสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ�้าเสือ 

เพชรบุรี     แก่งกระจาน

อยู่ดี
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ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบงาจากสูตรดั้งเดิม มีปัญหาในการเก็บรักษา ที่จ�ากัดได้เพียงแค่ 
2-3 วันเท่านั้น และจุดนี้เองคือ ปัญหาที่ท�าให้สมาชิกมีความต้องการพัฒนาในเรื่องของการ
เกบ็รกัษาข้าวเกรียบงาให้คงความนิม่นวล และมรีะยะเวลาในการจดัเกบ็เพิม่ขึน้ ทีจ่ะพฒันาและ
ปัญหาท่ีพบอีกปัญหาหนึง่คอื ด้านกระบวนการผลติทีย่งัไม่ได้มาตรฐาน เพราะยงัมสีมาชกิบาง

คนที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มด�าเนินการผลิตเอง จ�าหน่ายเอง 
นอกจากนี ้ยงัมกีารพฒันาด้านการตลาด ผลติภณัฑ์ ตราสนิ

ค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม เพื่อยก
ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็นมาตรฐาน รวมไปถึง
การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้
สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมนักศึกษา ฮั่นแน่...ข้าวเกรียบงา ผลิตภัณฑ์  ข้าวเกรียบงา (SESAME CRACKER) 

 กลุม่วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรย์ีวถีิพอเพยีง ต.ช่องสะแก มผีลติภณัฑ์หลกัในกลุม่ ได้แก่  
ผักเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสร้างรายได้หลักเพียงพอให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม และได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวเกรียบงาจากสูตรดั้งเดิม ที่มีความเหนียวและแข็ง ต้องน�าไปปรุง
ก่อนจึงรับประทานได้ เป็นการพัฒนาปรับปรุงสูตรโดยใช้มะพร้าวน�้าหอมผสมเข้าไปท�าให้เกิด 
ความหอม รสชาติกลมกล่อม นิ่ม และไม่หวานจนเกินไป

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง : 14 หมู่ 9 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
     083-309-3592 (นางสาวนรัชฐอิง ทรงกาพล)        m.songkumpon@gmail.com

เพชรบุรี     อ�าเภอเมือง

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมนักศึกษา Food Food Good Ideaผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแปงกล้วย 

เพชรบุรี     แก่งกระจาน

เครอืข่ายชมุชนทีเ่กดิจากการรวมตวัของชาวบ้านในชมุชนป่าเดง็ 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ มปีระธานเครือข่ายคือ นายโกศล แสงทอง 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรชักาลที ่9 มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ ด้วยหลักการ
บรหิารจัดการ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพลังงาน ด้านการพฒันาคน  
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม 

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาสูตรและ
เรียนรู้การท�าขนมที่มี “แป้งกล้วย” เป็นส่วนผสม 
หลัก รวมไปถึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ 
สอดคล้องกบัผลติภณัฑ์ มคีวามทนัสมยั เกบ็รกัษา 
ผลิตภัณฑ์ได้นาน และตรงกับความต้องการของ
ชุมชน จึงท�าให้ชุมชนมีโอกาสในการสร้างรายได้
และได้น�าความรู้ในการน�าแป้งกล้วยมาต่อยอด ใน
การผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่มากกว่าการจ�าหน่ายแป้ง
กล้วยเพียงอย่างเดียว

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ 

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อ : 87 หมู่ 1 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
     085-290-7766 (นางจุฑารัตน์ ดอนไผ่ศรี)        วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อ        0852907766

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีไทรม้าเหนือ“ขอขอบคุณ ธนำคำรออมสิน คณำจำรย์ และน้องๆ 
นกัศกึษำจำกมหำวทิยำลยัศรปีทุม ทีเ่ข้ำมำพฒันำชุมชนฯ 
รวมทั้งเข้ำมำสอนท�ำขนมลูกชุบรูปผลไม้ และสอน

กำรท�ำบัญชีครัวเรือน ท�ำให้สมำชิกในชุมชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น และสำมำรถต่อยอดธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 
สุดท้ำยนี้ทำงกลุ่มพลังสตรีไทรม้ำเหนือกลำยมำเป็น 
ศูนย์กำรเรียนรู้กำรท�ำขนมไทย เพื่อเป็นกำรสืบสำน
ควำมเป็นไทยและถ่ำยทอดให้เด็กๆ รุ่นต่อไปค่ะ”

นางอัญชลี ก้อนทอง 
ประธานวิสาหกิจฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีมนักศึกษา Smart Student Entrepreneur 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนมคีวามคิดร่วมกนัในการเปลีย่นตราสนิค้า 
เป็นชื่อ ขนมไทยไทรม้าเหนือ ใช้ตราสินค้าหม้อน�้าลายวิจิตรเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพ่ิมความ
คงทนและป้องกนัสนิค้าช�ารุด การพฒันาคร้ังน้ีท�าให้ชุมชนสามารถ
ต่อยอดธุรกจิได้เองอย่างต่อเนือ่ง จนได้รบัคดัเลอืกให้เป็นกลุม่อาชีพ 
ต้นแบบด้านอาชีพศูนย์เรียนรู ้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ภาคกลาง จ.นนทบุรี จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลิตภัณฑ์ 
ขนมลูกชุบรูปผลไม้

นนทบุรี    อ�าเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีไทรม้าเหนือ : 68/6 หมู่ที่ 4 ซ.ไทรม้า 13 หมู่บ้านสิรพัฒน์ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      081-583-7204 (คุณอัญชลี ก้อนทอง)       อัญชลี ก้อนทอง

ทางกลุ ่มมีความเชี่ยวชาญในการท�าขนมไทย
รสชาติอร่อย ได้ท�าขนมไทยจ�าหน่าย และได้ผลตอบรับ 
เป ็นอย่างดี จึงมีคนติดต่อให ้ไปสอนท�าขนมไทย 
ทั้งในและนอกสถานที ่
ท�าให้สมาชิกมีกิจกรรม
ทีเ่สรมิสร้างรายได้ให้กบั
ตนเอง

กินดี
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นนทบุรี    อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ 
น�้ายาท�าความสะอาดพื้นกลิ่นตะไคร้หอม  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก บ้านหนองบัว 

แนวคดิผลติภณัฑ์น�า้ยาท�าความสะอาดพืน้กลิน่ตะไคร้หอมนัน้ 
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก บ้านหนองบัว เกิดจาก
ในช่วงปี 2554 ได้เกิดวิกฤตน�้าท่วมท�าให้พืชผลทางเกษตรของ
ชมุชนเกดิความเสียหาย แต่มเีพยีงต้นตะไคร้หอมเท่านัน้ทีย่งัคงอยู ่
ชุมชนจึงเกิดความคิดในการน�าต้นตะไคร้หอมมาท�าผลิตภัณฑ์ 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

“พี่รู้สึกดีใจที่ทำงนักศึกษำของ 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม เข้ำมำช่วยท�ำ
โครงกำรนี้ นักศึกษำให้ควำมใส่ใจ 
ตั้งใจที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น”

นางสาว ยุพา ศุภฤกษกมล
ประธานชุมชนกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีมนักศึกษา ทีม HONDA 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได ้ร ่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ “น�้ายาท�าความ
สะอาดพื้นกลิ่นตะไคร้หอม” และตั้งชื่อ
แบรนด์ว่า “สายใยรกั” เพือ่ส่ือว่ามาจาก
ชมุชนใด ได้ปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์ใหม่ให้
หยบิจบัใช้งานง่าย และสะดวกมากยิง่ข้ึน 
มีปริมาณมากขึ้นและราคาไม่แพง

กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก : บ้านหนองบัว 32/3 หมู่ที่ 5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      084-549-8462 (น.ส.ยุพา ศุภฤกษกมล)        YuPaSuPaLdikamon@gmail.com         ยุพา ศุภฤษกมล        Yupa2508

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีมนักศึกษา LOTUS 

นนทบุรี    อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์  กล้วยอบแผ่น BANARAK 

“ป้ำขอขอบคุณ ธนำคำรออมสิน 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม และน้องๆ นักศึกษำ 
สำขำกำรจัดกำรคณะบริหำรธุรกิจ ที่เข้ำมำ
ช่วยพัฒนำสินค้ำในวิสำหกิจชุมชนของป้ำ
ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยท�ำให้สินค้ำของชุมชน

แห่งนี้เป็นที่รู้จักมำกกว่ำเดิม”

คุณอุษณีย์ งามสง่า  
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น

กลุ ่มสตรีผลิตกลัวยอบแผ ่น ท�ากล ้วยตาก 
พลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาได้ปรับเปล่ียนการผลิต 
จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นเตาอบมาตรฐาน  
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ โดยเน้น 
ความสะอาด ถูกหลักอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น 1 หมู่ 3 ซ.วัดบางรักน้อย ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      089-680-9439 (คุณอุษณีย์ งามสง่า)        banarak2019@hotmail.com        BANARAK 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและทางชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล้วยอบแผ่น 
BANARAK และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถ 
ย่อยสะลายได้เองตามธรรมชาติ และส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยการ 
สร้าง Facebook ให้สินค้าภายใต้ชื่อ Banarak เพื่อการประชาสัมพันธ์และ
ส�าหรับติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย และเพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า 

กินดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษามีความคิดเห็นในเรื่องการแก้ปัญหา 
ด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  
ด้านการบญัช ีโดยจะประเมนิผลช่องทางการตลาดต่างๆ 
ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว คือ การประชาสัมพันธ์ให้ 
นักท่องเที่ยวรู้จัก เริ่มจากการนิยามความต้องการของนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์ 
เส้นทางของนกัท่องเทีย่ว ส�าหรบัด้านการจัดท�าบญัชต้ีนทนุกลุ่ม ได้มกีารเชญิวิทยากร
จากธนาคารออมสินและทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ความรู ้
ในการจัดท�าบัญชี เพื่อให้เกิดการบันทึกบัญชีต้นทุนที่เหมาะสม จากนั้นให้ชุมชนได้มี
การเกบ็และบนัทกึข้อมูล และท�าการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท�าบญัชต้ีนทนุ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ทีมนักศึกษา DPU07 ผลิตภัณฑ์  ผักไฮโดรโปรนิกส์ 

เป็นชุมชนท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชน หมู่ 2 
อ.เกาะเกร็ด ที่ต้องการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ด้วยการปลูก
ผักไฮโดรโปรนิกส์ ประกอบด้วย ผักสลัด ผักโขมแดง ผักโขมเขียว 
ผักกาดขาว และผักบุ้งจีน 

กลุ่มชุมชนผักไฮโดรโปรนิกส์ บ้านศาลากุล เกาะเกร็ด 

กลุ่มชุมชนผักไฮโดรโปนิกส์ :
     081-710-4510 (ดร.จิราพร ชมสวน)       Jchomsuan@yahoo.com        
     086-382-6598 (อ.ศิริพร อ�าไพลาภสุข)       Siriporn.amp@dpu.ac.th      

“ป้ำรู้สึกดีใจที่มีกลุ่มนักศึกษำ
โครงกำรแบบนี้เข้ำมำช่วย  
และคอยให้กำรสนับสนุน”

คุณนฤมล (เปิ้ล) 
ผู้ประสานงาน

กลุ่มชุมชนผักไฮโดรโปนิกส์

นนทบุรี    เกาะเกร็ด
กินดี
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
ทีมนักศึกษา DPU01ผลิตภัณฑ์  ขนมปังกรอบ 

(รสซอสกระเทียม, หน่อกะลา, เนยน�้าตาล) 

นนทบุรี    เกาะเกร็ด

ชมุชนทีเ่กดิจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชน หมู่ 2 อ.เกาะเกรด็ 
ต้องการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยผลิตอาหารแปรรปูสมุนไพร 
ประกอบด้วย กระท้อนหยี ขนมปังอบกรอบ และอื่นๆ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

จากการสอบถามกลุ่มชุมชน มีแนวคิดให้ใช้ชื่อเดิมของสินค้า คือ “ปังป้าใหญ่” แต่ให้
ออกเเบบโลโก้เเละเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย รวมถึงเเก้ปัญหาการเเตกหักของ
ขนมปังระหว่างขนส่งให้ยังคงรูปเเละความกรอบของผลิตภัณฑ์ดังเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสหา
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในห้างหรือร้านค้าใหญ่ อย่าง IT Square หรือ อเมซอน เป็นต้น  
ด้านการตลาดและการประชาสมัพันธ์ ได้ช่วยวางแผนและจดัท�าสือ่โปรโมทสนิค้า เช่น Facebook 
เป็นช่องทางออนไลน์หลักส�าหรับลูกค้าติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการส่ังซื้อสินค้า  
รวมถึงการใช้สื่อโฆษณา Facebook Ads เพื่อโปรโมทเพจไปยังกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 

กลุ่มชุมชนวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรและเบเกอรี่“นักศึกษำมำช่วยคิดวิธีกำรต่ำงๆ  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกเเบบบรรจุภัณฑ์ 

กำรโปรโมทสินค้ำ ท�ำให้สินค้ำธรรมดำ
มีควำมโดดเด่นเเละสวยงำม  

ขอบคุณนักศึกษำทุกคนมำกๆ ค่ะ”

นางศศินา จิตลลิต  
เจ้าของผลิตภัณฑ์ปังป้าใหญ่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและเบเกอรี่ : ณ บ้านศาลากุล อ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
      087-814-5247 (นางศศินา จิตลลิต)

กินดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ ่มวิสาหกิจได้ร่วมกันพิจาณาถึงรสชาติและกล่ินของ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า กลิ่นของใบชายังคงมีกลิ่นของใบไม้อยู ่ค่อนข้างมาก  
จึงร่วมกันวิเคราะห์ ทดลอง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่เหมาะสม  
จนได้ผลติภณัฑ์ทีมี่กลิน่และรสชาต ิ4 รปูแบบ และพฒันา 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์ คือFacebook  
ใบชารางแดงมงคล ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ทีมนักศึกษา DPU05 ผลิตภัณฑ ์ ใบชาอบแห้งบรรจุถุง

ก่อนหน้านี้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด 
ท�าสวน ปลูกไม้ผลหลายชนิด แต่ประสบปัญหาน�้าท่วม 
ในปี 2554 ท�าให้ไม้ผลต่างๆ เสียหายหมด การฟื้นฟูต้องใช้ 
งบประมาณจ�านวนมาก และไม้ผลต้องใช้เวลานานจึงจะ
สามารถเก็บผลผลิตได้ ดังนั้นจึงหันมาสนใจปลูกรางแดง
เพื่อจ�าหน่ายในรูปแบบชาชง โดยรวมกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกชา
จ�านวน 30 คน และสามารถแปรรูปใบชาให้มีคุณภาพดีขึ้น

วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด “น้องๆ นักศึกษำมำช่วยให้ควำมรู้ และสร้ำง 
ช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยออนไลน์ รวมถึงทดลองผลิต
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและรสชำติที่เหมำะสม 
ซึง่เรำไม่เคยได้ตระหนกัถงึส่ิงนีม้ำก่อน เคยท�ำกันมำ
อย่ำงไรก็ท�ำอย่ำงนั้น น้องๆ ช่วยให้เรำตระหนักว่ำ 

วิธีกำรเดิมๆ ผลิตภัณฑ์เดิมๆ ไม่เพียงพอ  
ต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้ำงตลำดใหม่ๆ”

นางอุทัย ศรีรุ่งเรือง
ผู้ควบคุมการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ใบชาเกาะเกร็ด

นนทบุรี    ปากเกร็ด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด : 75/11 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    083-249-9928 (นายมงคลชัย หรั่งช้าง)       ใบชารางแดงมงคล       0917212822, 0918732283

กินดี
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นนทบุรี    ปากเกร็ด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
ทีมนักศึกษา DPU02  

ทางชุมชนเห็นแนวโน้มของการบริโภคอาหารที่รักษา
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะเกร็ดมี หน่อกะลา อันเป็น
พืชที่ปลูกมากบนเกาะ และสามารถน�ามาประกอบอาหารได้
หลากหลาย จึงได้น�ามาท�าเป็นชาเพื่อดื่ม โดยมีสรรพคุณ
มากมาย ตั้งแต่การต้านทานอนุมูลอิสระ การลดความดัน 
และลดเบาหวาน เป็นต้น  

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกนั
ระหว่างคณะศลิปกรรมศตร์ วทิยาลยับรหิาร
และนวตักรรมการบญัช ีมธบ. โดยมจีดุประสงค์ 
ที่จะช่วยชาวบ้านที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุร ี
ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ
ของตลาด เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
มากยิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชนบ้านนางร�
“น้องๆ นกัศกึษำจำกมหำวทิยำลัยธรุกิจบณัฑติย์ 
มำหำผมหลำยคร้ัง และได้มำดขูัน้ตอนกำรผลติ 

ชำหน่อกะลำ มำรบัฟังวธิกีำรขำยและช่องทำงกำร
จ�ำหน่ำย โดยน้องก็ให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์
มำกด้ำนกำรตลำด รวมถึงช่วยออกแบบบรรจภุณัฑ์

ให้ดสูวยงำมน่ำซือ้ เป็นทีถู่กใจลกูค้ำ”

คุณลุงนิล ผู้ผลิตชาหน่อกะลา

ผลิตภัณฑ์  ชาสมุนไพร หน่อกะลา 

วิสาหกิจชุมชนบ้านนางร�า : 50 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     099-621-4553 (นางสาวสุทธิลักษณ์ เล็กโฉม)       http://nonsee.megazy.com       สมุนไพรหน่อกะลาบ้านนางร�า       0996214553  

กินดี
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นักศึกษาและชุมชนแนวคิดร่วมกันพัฒนาและตั้งชื่อแบรนด์สินค้า 
“RAVEEYA” ซึ่งส่ือถึงความร่าเริงสดใสของรูปแบบผลิตภัณฑ์ และสื่อถึง
ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชมจักสานจาก
เส้นพลาสติก อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานของ
กลุ่มลูกค้า และช่วยเพิ่มช่องทางจัดจ�าหน่าย 
ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ทีมนักศึกษา กลุ่มจักสานจากเส้นพลาสติก

จากกลุ ่มชาวบ้านผู ้ประกอบการชุมชนปากเกร็ด หมู ่บ้าน 
บ้านคลองศาลากุล มีแนวคิดที่จะรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
พร้อมทัง้สร้างอาชพี และรายได้อย่างยัง่ยนื ประกอบด้วยคนในพืน้ที ่
มีฝีมือด้านการจักสานพลาสติกเป็นทุนเดิม จึงมีความต้องการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยขึ้น 

วิสาหกิจชุมชมจักสานจากเส้นพลาสติก “รู้สึกดีมำกๆเลย ที่นักศึกษำมำช่วย
พัฒนำผลิตภัณฑ์จักสำนจำก 

เส้นพลำสตกิให้มคีวำมทนัสมยั ทัง้ช่วย
พฒันำช่องทำงขำยให้ป้ำ ท�ำให้ป้ำ 

มีรำยได้มำกขึ้น ต้องขอบคุณ 
นักศึกษำมำกๆ เลย”

นางระวีวรรณ สุขทอง 
ประธานกลุ่ม 

นนทบุรี    เกาะเกร็ด

วิสาหกิจชุมชมจักสานจากเส้นพลาสติก : 11/2 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     084 694 0318 (นางระวีวรรณ สุขทอง), 087 349 1073 (นางเฉลียว เนตรพ่วง)
     RAVEEYA จักสานพลาสติกไทย       RAVEEYA จักสานพลาสติกไทย       @RAVEEYA   

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  จักสานจากเส้นพลาสติกเอนกประสงค์ 
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
ทีมนักศึกษา ทีมกระเป๋าผ้าผลิตภัณฑ์  กระเป๋าที่ระลึกจากผ้า

นนทบุรี    ปากเกร็ด

คุณจ�ารัส แมะกัน ประธานกลุ่ม มีความ
สนใจส่วนตัวจึงได้ศึกษาการท�ากระเป๋าผ้า 
และได้รวมกลุ่มแม่บ้านผู้สนใจ จัดตั้งกลุ่ม
เพือ่รบังานสัง่ซือ้กระเป๋าผ้าเพ่ือน�าไปใช้หรอื
เป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ

งานพัฒนาภูมิปัญญา
 

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์กระเป ๋าผ ้า ให ้มีจุดเด ่นและ
เอกลักษณ์ของชุมชน โดยอาศัยงานฝีมือที่
เป็นจุดแขง็ของกลุม่แม่บ้าน ชจูดุเด่น เรือ่งราว 
ของเกาะเกร็ดเข้ามาอยู ่บนตัวสินค้าและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชนได้  

บ้านป้าศศินา ชุมชนเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี“กำรที่มีทีมนักศึกษำมำช่วยพัฒนำ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ได้เกิดกำร 

แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็กนั ได้แนวทำง
ที่จะพัฒนำกระเป๋ำออกมำในรูปแบบ
ใหม่ๆ ต้องขอขอบคุณโครงกำรดีๆ 

และทีมงำนทุกท่ำนที่เกี่ยวข้อง ที่ท�ำให้
เกิดโครงกำรลักษณะนี้ขึ้นมำ”

คุณจ�ารัส แมะกัน 
ประธานกลุ่มฯ

บ้านป้าศศินา ชุมชนเกาะเกร็ด : 68/1 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
      089-784-1434 (คุณจ�ารัส แมะกัน)

ดูดี
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ทีมเราได้ลงไปช่วยป้าในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายจาก
เดมิทีม่เีพยีงดอกไม้ โดยการเพิม่รูปแบบเป็นเคร่ืองประดบั โคมไฟ และท�าเป็นของขวญั
ประจ�าเทศกาล และผลติตามทีล่กูค้าสัง่ อกีทัง้เรายงัได้เข้าไปช่วยในเรือ่งช่องทางการ
จ�าหน่ายสินค้า โดยเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Shopee 
และหน้าร้าน นอกจากนี้ยังแนะน�าวิธีการท�าบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพ่ือให้ป้ามีบัญชี 
ทีช่ดัเจนและถกูต้อง เพือ่ให้ป้าสามารถวางแผน 
หาตลาด ควบคุมค่าใช้จ่าย ให้ธุรกิจของป้า
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ทีมนักศึกษา สิ่งประดิษฐ์จากผ้าใบบัว
ของผู้ประกอบการหมู่ 2

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว 

บ้านคลองศาลากุลเป็นอีกหน่ึงหมู่บ้านริมน�้าบนพื้นที่ 
เกาะเกร็ด ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมแหล่งเรียนรู้ 
อกีมากมาย รวมไปถงึงานฝีมอือย่างดอกไม้ประดษิฐ์ชนดิต่างๆ 
จากผ้าใยบัว และงานจักสาน ซึ่งเป็นพื้นฐานชาวเกาะเกร็ด 

วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลากุล “กำรทีม่น้ีองๆ เข้ำมำช่วย ท�ำให้ป้ำสำมำรถ
พฒันำส่ิงต่ำงๆ ได้มำกขึน้ ป้ำดีใจค่ะเพรำะป้ำ
เองกอ็ยำกมคีนเข้ำมำช่วย น้องๆ ได้เข้ำมำช่วย
เรือ่งกำรขำยสนิค้ำและยงัช่วยสอนป้ำท�ำบญัชี

ด้วยค่ะ ถอืว่ำเดก็ๆ น่ำรกั และเป็นกนัเอง 
ท�ำให้กำรท�ำงำนสนกุดค่ีะ”

ป้าวัลดี ประธานกลุ่มฯ

นนทบุรี    ปากเกร็ด

วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลากุล : 61/1 หมู่2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     099-429-8219 (คุณวัลดี แจ่มเหมือน)       ผ้าใยบัว by ลูกกอล์ฟ       @golf4655

ดูดี
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กาญจนบุรี     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 ทีมนักศึกษา เด็กพัฒนาชุมชน หัวใจนักพัฒนา 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้จัดประชุมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านตลิง่แดง เพือ่พฒันาบรรจภุณัฑ์ ให้มคีวามสวยงาม  
คงทน และสามารถคงรสชาติได้นาน โดยออกแบบโลโก้ให้มี
ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และท�าแฟนเพจเฟซบุ๊ก เป็นช่อง
ทางจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ และช่วยสอนการจดัท�าระบบบญัชต้ีนทนุ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลิ่งแดง : 93/5 หมู่ 8 บ้านตลิ่งแดง ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี    
       095-157-2016 (นางเบญจา ดอกบัว), 081-197-2603 (นางดวงตา ชัยเจริญ)       songnapatkamon13@gmail.com
       น�้าพริกแกงบ้านตลิ่งแดง       พริกแกงแซบแซบ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลิ่งแดง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านตล่ิงแดง เป็นกลุ่มที่จัดต้ัง 
ขึ้นมาจากนโยบายของรัฐบาลในโครงการ 9010 ตามรอยเท้าพ่อฯ กินดี
อยู่ดีมีความสุข สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ น�้าพริกแกงต่างๆ 
โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เช่น มะกูด พริกฯ เป็นหลัก 

“น้องนักศึกษำมำให้ควำมรู้ในเรื่อง
ของกำรท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ช่วย
ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ รู้สึกดีใจ 

ที่เลือกกลุ่มเรำมำจัดท�ำโครงกำรนี้”  

นางเบญจา ดอกบัว 
ผู้ประสานงาน

ผลิตภัณฑ์
พริกแกงเผ็ด พริกแกงส้ม น�้าพริกเผา 

น�้าพริกนรก

กินดี
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วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยววิถีชุมชนและไม้เมืองหนาวบ้านปากเหมือง :  222/3 หมู่ที่ 7 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
       062-590-9142 (นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์)       Chanuntipat2508@gamil.com       ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร บ้านปากเหมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมนักศึกษา เทคโนฯ 2

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มเทคโน 2 ได้เข้ามาช่วยพัฒนาเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสม
กับการเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน และส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่  
ของชุมชนนี้ปลูกไม้เมืองหนาวได้หลากหลายชนิด เช่น แบล็คเบอรี่ แคปกู ๊ดเบอรี่ ราสเบอรี่  
อโวคาโด แรดิซ บีทรูท เป็นต้น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากเหมือง เป็นการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีมีความสนใจเรื่องของการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่มาท�า
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้เกดิประโยชน์ หมูบ้่านนีอ้ยูห่่าง
จากน�้าตกห้วยแม่ขมิ้น 17 กิโลเมตร และยังเป็นพื้นที่ 
ทีม่อีากาศเยน็สบายตลอดปี มผัีกและผลไม้เมอืงหนาว 

วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยววิถีชุมชนและไม้เมืองหนาวบ้านปากเหมือง

ผลิตภัณฑ์
 ท่องเที่ยวชุมชนผักและผลไม้

 แบบเกษตรอินทรีย์

กาญจนบุรี     ศรีสวัสดิ์

“ผมดีใจที่ลูกๆ นักศึกษำได้จัดโครงกำรพัฒนำ
ชุมชนดีๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือชำวบ้ำน
และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็น

ประสบกำรณ์ที่ดีกับตัวของนักศึกษำเองอีกด้วย

นายวิเชียร กาบบัวลอย
อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ม.7 ต.ด่ำนแม่แฉลบ

อยู่ดี
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กาญจนบุรี     ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 ทีมนักศึกษา เทคโนฯ 1

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มเทคโน 1 ได้เข้ามาดูแลแก้ปัญหา
เรื่องน�้าให้กับชุมชน ซึ่งมีไม่เพียงพอท�า
เกษตรผลิตผลที่จะป้อนตลาด โดยเข้ามา
พัฒนาระบบน�้าเข้าแปลงการเกษตร ด้าน
การขายผลติภณัฑ์ได้ท�าการเชือ่มโยงตลาด
การค้ากับกรมการค้าภายใน

กลุ่มสัมมาอาชีพแปรรูปบ้านปากเหมือง : 291 หมู่ที่ 7 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
      062-590-9142 (นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์)       Chanuntipat2508@gamil.com       ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร บ้านปากเหมือง

กลุ่มสัมมาอาชีพแปรรูปบ้านปากเหมือง

กลุม่สมัมาชพีเป็นกลุม่เกษตรกรทีมี่ความสนใจในการท�า
เกษตรปลอดเคมี จึงรวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มปลูกผักและผลไม ้
เกษตรอนิทรย์ี ตัง้แต่ปี 2560 จนถงึปัจจบัุน โดยได้รบัการรบัรอง
จากกลุ่ม SDGsPGS เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
โดยชุมชน

“ลูกๆ นักศึกษำ ช่วยให้ควำมรู้และท�ำงำน
กันหนักมำก ในด้ำนกำรสร้ำงระบบน�้ำ
โดยใช้วิธีกำลักน�้ำมำใช้ในแปลงเกษตร 
ช่วยให้เกษตรกรในกลุ่มลดต้นทุนเรื่อง

เชือ้เพลงิ ต้องขอบคณุลกูๆ นกัศกึษำทกุคนมำก  
ที่ริเริ่มโครงกำรดีๆ แบบนี้

นางหรอด ศรีสังข์  
ชาวบ้านในกลุ่มสัมมาชีพ

ผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์

รักษ์ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมนักศึกษา The Melon

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มเกษตรกรฯ ให้โจทย์กับนักศึกษาว่า ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมล่อน 
ตกเกรดเพือ่เพิม่มลูค่า น�าไปสูก่ารคดิแปรรูปเมล่อนเป็นผลติภณัฑ์อืน่ๆ เช่น แยมเมล่อน  
ทอฟฟี่เมล่อน เยลลีเมล่อน แต่ปัญหาคือการเพาะปลูกแต่ละรอบมีปริมาณเมล่อนและ
ระยะเวลาในการแปรรูปทีจ่�ากดั จงึได้พฒันาผลติภณัฑ์เป็น Cupcake Melon และ Cake 
Melonเนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการท�าเบเกอรี่ อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ 
ทีข่ายง่ายและขายได้ทันท ีทัง้ยงัได้ช่วยพฒันาบรรจภุณัฑ์เบเกอร่ี เพือ่ให้ผูซ้ื้อเกิดการ
จดจ�าผลิตภัณฑ์

กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อเพาะปลูกเมล่อน 
แบบออร์แกนิก แต่เนื่องจากปัญหาการเก็บผลผลิต  
พบว่ามีเมล่อนที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานหรือเมล่อน 
ตกเกรด ซึง่จะมีราคาขายต�า่กว่ามาตรฐาน จงึมคีวาม
ต้องการเพิม่มลูค่าให้กบัผลเมล่อนตกเกรด โดยน�ามา
แปรรูปเป็น Cake เมล่อน  

กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านจันอุย
“กำรที่นักศึกษำและมหำวิทยำลัย มำช่วยเพิ่มควำมรู้
ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้ำงแบรนด์ เพิ่มช่องทำงใน
กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ และจัดท�ำบัญชีรำยรับ 

รำยจ่ำย คิดต้นทุน ท�ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น 
และท�ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

นางธนกร เมืองเก่า 
ประธานกลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านจันอุย 

กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านจันอุย : 42/9 หมู่ 5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
       089-918-8836 (นางธนกร เมืองเก่า), 087-966-3795 (นางสาววรรณเพ็ญ พิสูต)       Lektanakorn2513@hotmail.com 
       เมล่อน By Lek Kanchanaburi       0899188836

ผลิตภัณฑ์ 
Cake เมล่อน 

กาญจนบุรี     อ�าเภอเมือง

กินดี
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กาญจนบุรี     ไทรโยค

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมนักศึกษา โป๊ะ-ปั๊ง

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุองกะ : 5 หมู่ 4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
       081-880-3732 (นางสาวมัทนา ศรอารา), 092-690-9005 (นางสาวทิพวัลย์ จันทร์ข�า)       banphuonkra@gmail.com 
       วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุองกะ        0956126399

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุองกะ

เนือ่งจากสมาชกิในหมูบ้่านต้องการแปรรปูผลผลติทางการเกษตรที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จึงผลิตน�้าพริกหมูร้าข่าเหลืองขึ้น ตลอด 3 ปี
ทีผ่่านมาทางกลุ่มฯ มคีวามต้องการทีจ่ะผลักดนัให้ผลติภณัฑ์ของหมู่บ้าน
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น การได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน ์
ในครัง้นี ้ท�าให้วตัถุประสงค์ของกลุม่วสิาหกจิชมุชนบ้านพอุงกะเป็นจรงิขึน้

“เหมือนฝันเป็นจริง...ที่หมู่บ้ำน
ของเรำได้รับโอกำสดีๆ แบบนี้จำก

ธนำคำรออมสิน”

นางสาวมัทนา ศรอารา 
ผู้ใหญ่บ้าน

ผลิตภัณฑ์ 
น�้าพริกพุองกะ หมูร้าข่าเหลือง

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมนักศึกษา We are one

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีม we are one และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีความ
คิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเปลี่ยนจาก 
ชนิดวัสดุที่ใช้ท�ากล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษลูกฟูก 
มาเป็นกระดาษจั่วปัง และเพิ่มใบการรันตีสินค้า ป้ายบอก
ชนิดสินค้า (Tag) และพัฒนาด้านการตลาดโดยจ�าหน่าย 
ให้แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศโดยใช้เว็บไซต์ e-Bay

ผลิตภัณฑ์สินค้า ของวสิาหกจิชุมชนป่าชมุชนเกดิจากการ 
เผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเฝือก ซึ่งมีปริมาณเป็นจ�านวน
มาก จึงมแีนวคดิใน “การผลติวสัดทุดแทน”โดยการน�าเศษไม้ไผ่
มาบดละเอยีด คดัแยกขนาด และตากแห้ง ต่อด้วยช่ังตามขนาด
ของแผ่นต้นแบบ จากนั้นน�าเข้าสู่ถังผสมแล้วจึงพ่นสเปรย์กาว 
อัดเป็นแผ่นไม้อัด และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกวางจ�าหน่าย

วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนต�บลลุ่มสุ่ม
“มีควำมรู้สึกดีใจที่ทีม we are one ได้เข้ำมำช่วย

ให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนฯ เรำก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรตลำด และบรรจุภัณฑ์ 
และขอขอบคุณธนำคำรออมสินที่เปิดโอกำสให้

ชุมชนของเรำในครั้งนี้ ซึ่งสิ่งที่เรำได้มำคือ
กำรท�ำงำนที่อบอุ่นเปรียบเหมือนครอบครัว

นางสาวลาวัลย์ มะเจียกจร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  

วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนต�าบลลุ่มสุ่ม : 159 หมู่ 5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
       080-095-5232 (นายอนุ แจ่มศรี)       bamboo_loomsoom@hotmail.com       V–WAN แผ่นไม้ไผ่อัด       0800955232  

ผลิตภัณฑ์ 
แผ่นไม้ไผ่อัด

กาญจนบุรี     ไทรโยค
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กาญจนบุรี     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 ทีมนักศึกษา OHO HUSO

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทมีนกัศกึษาได้เข้ามาช่วยจดัระบบการบรหิารจัดการกลุ่มสัมมาชพี อบรมการท�าบญัชี 
พัฒนาผลิตภณัฑ์ให้มรีปูร่างน่าตาน่ารักดงึดดูลกูค้า อบรมท�าขนม ออกแบบโลโก้และแพก็เกจ็ ให้
สวยงาม และมอัีตลกัษณ์ ของความเป็นบ้านท่าคอกววั และท�าการตลาด เน้นไปทีก่ารจัดเบรกประชมุ
สมัมนาต่างๆ โดยออกแบบเมน ูและโบชวัร์ออกแจกตามสถานทีร่าชการ องค์กรต่างๆ รับออเดอร์  
และวางระบบบริหารจัดการร่วมกับคนในชุมชน และขายสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ และเพจ 
คนเมืองกาญ เพจยอดนิยมของ จ.กาญจนบุรี 

กลุ่มสัมมาชีพบ้านท่าคอกวัวครอบครัวยิ้ม : 9/8 หมู่ที่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
       086-468-7418 (นางสาวพราว อังศุโชติ)       After mom Bakery        proudsohu  

กลุ่มสัมมาชีพบ้านท่าคอกวัวครอบครัวยิ้ม 

กลุ ่มสัมมาชีพบ้านท่าคอกวัวครอบครัวยิ้ม มีเตาอบขนม 
ขนาดใหญ่ ท�าขนมปัง เค้กคกุก้ี และบราวนี ่แต่ยงัไม่ประสบความส�าเรจ็ 
เท่าที่ควร ท�าขายเฉพาะเมื่อมีออเดอร์เท่านั้น ชุมชนต้องการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความ
สนใจและมีตลาดในการรองรับสินค้า  

“โครงกำรดี ชำวบ้ำนก็สำมำรถน�ำไป
ประกอบอำชีพได้ น�ำไปต่อยอดได้ พอมี
ออเดอร์เข้ำมำก็รวมกลุ่มกันได้ นักศึกษำ

กับชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือกันดี  
เป็นกันเองดี ชำวบ้ำนชอบด้วย”

กัญญารัตน์ เอี่ยมลออ 
ประธานกลุ่มสัมมาชีพบ้านท่าคอกวัวฯ

ผลิตภัณฑ์ 
ขนมปัง เค้ก คุ้กกี้ บราวนี่

กินดี
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา 
ทีมนักศึกษา เด็กศิลป์รักษ์ถิ่น

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น เข็มกลัดดอกส้มโอ และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย และมีกล่ินหอม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเหมาะสมส�าหรับเป็นของฝากหรือของที่ระลึกแก่ 
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชน

จากท่ี คุณส�ารวย ค�าหวาน ประธานกลุ่ม เป็นผู้ริเริ่ม
การท�าดอกไม้ผ้าใยบัว จากความช่ืนชอบงานฝีมือและรักการ
ท�าดอกไม้ผ้าใยบัว จนสามารถขายสร้างเป็นรายได้ อีกทั้งยัง
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่สมาชกิในกลุม่ เพือ่สร้างรายได้เสรมิ 
จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลกึจากชมุชนอาท ิเช่น ดอกบวั
กระถาง ดอกกุหลาบ ดอกดาหลา 

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวัดสุวรรณ

“รู้สึกดีใจที่นักศึกษำเข้ำมำช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์
ดอกไม้แบบใหม่ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ 
ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำป้ำมำกๆ 

เพรำะปกติแล้วลูกค้ำก็ต้องกำรกล่องใส่สวยๆ และ
ถำมเป็นประจ�ำ เพรำะหลำยๆ คนต้องกำรน�ำไปฝำก

ญำติผู้ใหญ่....ป้ำขอขอบคุณมำกนะคะ”

คุณส�ารวย ค�าหวาน
ประธานกลุ่ม ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวัดสุวรรณ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวัดสุวรรณ : 68/8 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
      098-456-2148 (คุณส�ารวย ค�าหวาน) 

ผลิตภัณฑ์ 
ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว 

นครปฐม    พุทธมณฑล

ดูดี
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นครปฐม     นครชัยศรี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา
ทีมนักศึกษา SEVEN BA

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาและกลุ่มชมุชนร่วมกนัพฒันา 
แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน ในการตั้งชื่อ
แบรนด์สินค้า “BARQUENANA” และท�าการ
เปลีย่นแปลงบรรจภุณัฑ์ใหม่ ให้มคีวามทนัสมยั 
และสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้น โดยไม่ใส ่ 
วัตถุกันเสีย 

กลุ่มสตรีบ้านศาลเจ้า : 37/2 หมู่ 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
      094-223-8559 (คุณประจวบ จายะพันธ์), 089-817-1134 (คุณส�าเภา วรรณฤมน)

กลุ่มสตรีบ้านศาลเจ้า

เนือ่งจากในพืน้ที ่ต.ขนุแก้ว มีการปลกูกล้วยเป็นจ�านวนมาก  
แต่ไม่รูจ้ะน�าไปท�าอะไร ลงุแดง ปราชญ์ชมุชน ได้เข้ามาสอนการ
แปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยอบน�้าผ้ึง จึงมีการต้ังกลุ่ม
สตรบ้ีานศาลเจ้าขึน้เพือ่ร่วมกนัจดัท�าผลิตภัณฑ์กล้วยอบน�า้ผ้ึง 
ออกขายในพื้นที่และต่างอ�าเภอ

“มีควำมรู้สึกดี กำรท�ำงำนร่วมกับน้องๆ  
มคีวำมเป็นกนัเอง ท�ำให้สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำ 
กันอย่ำงง่ำย สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิด 
ช่วยกันออกควำมคิดเห็นร่วมกัน ไม่ใช่แค่ 

คิดกันเฉพำะฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเท่ำนั้น”

คุณส�าเภา วรรณฤมน
ผู้้ประสานงานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์กล้วยหลากรส

กินดี
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา 
ทีมนักศึกษา SHIRO STUDIO

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ ่มชุมชน
ร่วมกันคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
รปูแบบผลติภณัฑ์ ออกแบบโลโก้ เพือ่ให้
ดงึดดูและน่าสนใจ มคีวามทนัสมัยใช้ได้กบัทกุกลุม่เป้าหมาย  
และช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางการขายผ่านส่ือออนไลน์
ด้วย

ผลิตภัณฑ์สบู่แฟนซี เริ่มต้นจากแนวคิดการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสตรี และ
ได้แลกเปลีย่นความคดิซึง่กนัและกนัน�าความรู้ทัง้หมดมาสร้างสรรค์และพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่แฟนซี ต.ขุนแก้ว

กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่แฟนซี ต.ขุนแก้ว ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 
      085-511-3057 (คุณพจน�า เอี่ยมพินพันธ์)      0855113057

ผลิตภัณฑ์  สบู่แฟนซี

นครปฐม    นครชัยศรี

ใช้ดี
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นครปฐม     นครชัยศรี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา
ทีมนักศึกษา Vacation Time 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ในเรื่องลวดลาย (Pattern) เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย 
และเพิม่ความหลากหลายแก่กลุม่ลกูค้า และร่วมตัง้ชือ่สนิค้า 
“กันเอง” เพื่อส่ือถึงความสามัคคีและอัธยาศัยที่ดีของ
คนในชมุชน และเปลีย่นโลโก้บรรจภุณัฑ์ให้ทนัสมัยและเข้าถงึ 
กลุม่ลกูค้าใหม่ๆ ได้มากข้ึน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงิ้วราย : 108 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
      092-461-4655 (ก�านันชาญ เที่ยงพูนวงศ์)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงิ้วราย

ผลติภณัฑ์ทอพรม เกดิจากความร่วมมือของคนในพืน้ที่ 
ต.งิว้ราย ทีม่แีนวคดิการท�างานเพือ่คนให้คนชมุชนได้สร้างงาน 
สร้างรายได้ ถักทอพรมประเภทต่างๆ วางจ�าหน่ายตามตลาด 
ด้วยฝีมือทอพรมของชมุชนเป็นงานด ีแข็งแรง ทนทาน จงึเป็น
ทีช่ืน่ชอบของลกูค้า

“น้องๆ นักศึกษำช่วยให้ควำมรู้ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ตั้งแต่กำรออกแบบ
ตรำสัญลักษณ์ ไปจนถึงกำรถักทอใหม่ๆ 

เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ของเรำ ต้อง
ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน ดีใจมำกที่เห็น

ผลิตภัณฑ์ของเรำดูดีและสวยมำกกว่ำเดิม”

ก�านันชาญ เที่ยงพูนวงศ์ 
ประธานชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  พรมอเนกประสงค์ ใช้ดี
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา 
ทีมนักศึกษา Rainbow Egg

กลุ่มสตรีอาสาเกษตรพัฒนาไข่เค็มแปรรูป ต.วัดส�โรง

กลุ่มสตรีอาสาเกษตรพัฒนาไข่เค็มแปรรูป ต.วัดส�าโรง : ต.วัดสาโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
      086-167-4189 (คุณทองดี ศรีทองค�า) 

นครปฐม    นครชัยศรี

ผลิตภัณฑ์  ไข่เค็ม 7 สี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มให้
มีสี 7 สี รายวัน เช่น วันจันทร์สีเหลืองจาก ขมิ้น วันพุธ
สีเขียว จากใบเตย วันเสาร์สีม่วง จากเปลือกมังคุด และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากผักตบชวา และได้สอนท�าบัญชี
ต้นทุนให้แก่ชุมชนด้วย

กินดี
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นนทบุรี     ปลายบาง

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา 
ทีมนักศึกษา 420Studio

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมุนไพรชันโรง โดยต่างแสดงความคิดเห็น 
ในการออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ใหม่ วัตถุประสงค์ คือ ความสะดวกสบายในการพกพา 
ใช้งานง่าย และรูปร่างดูสวยงามน่าใช้มากขึ้นกว่าเดิม

กลุม่ท่องเทีย่วชมุชนเชงินเิวศน์และวฒันธรรมวถิชีมุชนคนปลายบาง  : ต.บางกรวย อ.ปลายบาง จ.นนทบรุี 
      085-147-4741 (คุณสมเชาว์ กนกกาญจนะ)

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนปลายบาง

สมนุไพรชนัโรง เริม่ต้นจากการเป็นสภาเกษตรกรมีความ
คิดริเริ่มในการน�าตัวชันโรงมาเลี้ยง เพื่อแปรรูปไขชันโรง และ 
มาเป็นผลติภณัฑ์ของชุมชน และส่งออกเป็นสมุนไพรชนิดต่างๆ 
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน

“หลังจำกเห็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วรู้สึก
ปลื้มมำก บรรจุภัณฑ์มีควำมแปลกใหม่ 

น่ำตืน่ตำตืน่ใจ พกพำสะดวก คดิว่ำถกูใจมำก  
สำมำรถยกระดับสินค้ำให้ดีขึ้นกว่ำเดิมได้  

ขอบคุณน้องๆ ทุกคนมำก ที่มำช่วยกันพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของเรำ”

นางลัดดาวัลย์ ค�าสม 
เจ้าของสวนลัดดาวัลย์

ผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพรชันโรง

ใช้ดี
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วทิยาเขตศาลายา 
ทีมนักศึกษา BANA Brand

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยได้ชื่อแบรนด์สินค้าว่า BANA SUN สื่อถึงกล้วยและ
พระอาทิตย์ ซึ่ง BANA มาจากค�าว่า BANANA ที่แปลว่า
กล้วย มาผสมกับค�าว่า SUN ที่แปลว่าพระอาทิตย์ และได้
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย และเพื่อสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย บรรจุได้เยอะขึ้นและไม่
เป็นอันตราย แก้ปัญหาเรื่องกล้วยเลอะมือขณะรับประทาน

เนื่องจากมีกล้วยอยู่ตามพ้ืนที่เป็นจ�านวนมาก ทาง
ชุมชนจึงเกิดไอเดียในการท�าผลิตภัณฑ์จากกล้วยโดย
เลือกใช้วิธีถนอมอาหาร จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ กล้วยตาก 
ท่ีใช้เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์กล้วยตากเป็น
สูตรเฉพาะของทางชุมชน มีจุดเด่นทั้งรสชาติ การสอดไส้ 
อีกทั้งสีของกล้วยตากที่มีความสม�่าเสมอ

กลุ่มชุมชนวัดแค 
“ขอบคุณที่เข้ำมำช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้กับ 

กลุ่มชุมชน เพิ่มควำมหน้ำเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ 
ชื่นชอบบรรจุภัณฑ์ที่นักศึกษำ

น�ำมำเสนอเป็นอย่ำงมำก นักศึกษำได้ช่วยชี้แนะ
เรื่องบรรจุภัณฑ์...ต้องขอขอบคุณจริงๆ” 

คุณสมบุญ สุขวัฑฒะโก
นายกองค์การส่วนต�าบล 

กลุ่มชุมชนวัดแค : 49 หมู่3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
       089-910-2522 (คุณสมบุญ สุขวัฑฒะโก)  

ผลิตภัณฑ์ 
กล้วยตาก ที่ใช้เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

นครปฐม    นครชัยศรี

กินดี
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นครปฐม     ก�าแพงแสน

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ทีมนักศึกษา IAM Champions 

วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร : 165 หมู่ 5 ต.ห้วยม่วง อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม 73180
       086-803-4795 (ณัฏฐ์คเนศ ภัคจิราศิริกุล), 087-191-5654 (ณัฏฐ์ชยธร ภัคจิราศิริกุล)       unityorganicfarm@gmail.com   
       Unity Organic Farm  

วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร

แรงบันดาลใจในการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน คือ ต้องการ
ท�าธุรกิจที่มีความยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการเกษตรก็เป็นอาชีพ
หลกัของประเทศไทย จงึมุง่ไปทีก่ารท�าเกษตรอนิทรย์ี เน่ืองจาก
เห็นว่าดีต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค จนเกิดเป็นการ
ก่อตัง้วสิาหกจิชมุชนขึน้เพือ่ปลูกผกัออร์แกนิคส่งให้กบัมลูนธิิ 
เพื่อนพึ่งพา

“มีนักศึกษำเข้ำมำช่วยแก้ปัญหำให้วิสำหกิจ 
รู้สึกประทับใจเพรำะท�ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น

จำกผลิตภัณฑ์ใหม่และช่องทำงใหม่”

นางณัฏฐ์ชยธร ภัคจิราศิริกุล
รองประธานวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์ 
ผักเคลแบบ Ready to eat และผักเคลผง 

คิดดี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาภายใน
วิสาหกิจชุมชน ท�าให้ได้แนวทางในการเพิ่มช่อง
ทางการจดัจ�าหน่าย สร้างมูลค่าจากของเสียให้มี
มูลค่า จึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนมา และยังได้สอน
ท�าบญัชเีพือ่ให้เหน็รายรบัรายจ่ายทีช่ดัเจนมากข้ึน
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
ทีมนักศึกษา อลินดา

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร ส�าหรับคนแพ้ง่าย เพื่อให้
เป็นโมเดลต้นแบบทางธรุกจิ ให้กบัวสิาหกจิ
ชุมชน อีกทั้งยังช่วยออกแบบฉลากสินค้า 
ชือ่สินค้า และตราสัญลักษณ์  สร้างเรือ่งราว 
ของสินค้าให้ทราบถึงความเป็นมาของ
ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 และมีต้นทุนต�่าลง

“กลุ่มสตรีศรีคลองข่อย” โดยมี คุณล�าเจียก ใจจิตร 
เป็นประธาน ผลิตและจ�าหน่ายสนิค้าสมนุไพร ทีแ่บ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ เครื่องส�าอาง วัตถุอันตราย และยาแผนโบราณ

วิสาหกิจชุมชนสตรีศรีคลองข่อย “ขอบคุณทำงสถำบันกำรศึกษำ ธนำคำรออมสิน 
และน้องๆ นักศึกษำที่เข้ำมำช่วยพัฒนำ 

วิสำหกิจชุมชน ท�ำให้เกิดกำรสร้ำงควำมยั่งยืนและ
คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมำกยิ่งขึ้น”

นางล�าเจียก ใจจิตร 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน สตรีศรีคลองข่อย : 3/1 หมู่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
       092-358-0266 (คุณล�าเจียก ใจจิตร)       0641868465 

ผลิตภัณฑ์ 
แชมพูสมุนไพรสูตรแพ้ง่าย

นนทบุรี    ปากเกร็ด

ใช้ดี
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นนทบุรี     บางบัวทอง

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ทีมนักศึกษา JAI RAK COTTON.TH 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้ลงพืน้ทีช่่วยพฒันาผลติภณัฑ์ และช่วย
การรักษามาตรฐานการตดัเยบ็ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชน ได้แก่ Facebook และ Instagram สามารถเพิ่ม
แนวทางการสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน โดยมีรายได้
เพิ่มขึ้นเป็น 50%

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีผ้าแปรรูป : 95/185 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
       081-345-1351 (คุณมณเฑียร คันธชุมภู), 081-620-8006 (คุณศิวพร สุสุวรรณ)       M.Pate’       0813451351 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีผ้าแปรรูป 

เดมิทีจ่ะมาท�าวสิาหกจิชมุชน ผลติภณัฑ์เสือ้ผ้าฝ้าย 
ป้าประกอบอาชีพปลูกฝ้ายทอฝ้าย จนน�ามาสู่การท�า
เสือ้ผ้าฝ้ายทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ปัจจบุนัป้าอยากขยาย
การท�าธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย และเพ่ิม
ลวดลายการปักลงบนเสือ้ผ้าให้เข้ากบัยคุสมัยมากยิง่ข้ึน

“ลูกๆ นักศึกษำเต็มที่กับกำรท�ำงำนมำกๆ มีควำมคิด
และไอเดียอยู่เสมอในกำรช่วยพัฒนำชุมชน ป้ำต้อง
ขอบคุณโครงกำรดีๆ จำกออมสินที่เข้ำมำให้ควำม

ช่วยเหลือพัฒนำชุมชน ท�ำให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

นางสาวมณเฑียร คันธชุมภ ู
ประธานวิสาหกิจชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ 
เสื้อผ้าสตรีแปรรูป (ผ้าฝาย)

ดูดี
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
ทีมนักศึกษา JUST DO IT

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่ท�างานจริง
กับกลุ่มแม่บ้านขนมไทยปากเกร็ดร่วมใจ 5  
ได้ช่วยแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาขั้นตอน
การผลติ จดัท�าคูม่อืการผลติ พฒันาบรรจุ
ภัณฑ์ และแบ่งหน้าที่ในการท�างานให้กับ 
กลุ่มแม่บ้าน และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์
พร้อมหาช่องทางการตลาดใหม่ให้

“กลุ่มสตรีศรีคลองข่อย” โดยมี คุณล�าเจียก ใจจิตร 
เป็นประธาน ผลิตและจ�าหน่ายสนิค้าสมนุไพร ทีแ่บ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ เครื่องส�าอาง วัตถุอันตราย และยาแผนโบราณ

กลุ่มแม่บ้านขนมไทย ปากเกร็ดร่วมใจ 5 “ขอขอบคุณ ธนำคำรออมสิน และน้องนักศึกษำ
ที่เข้ำมำช่วยกลุ่มแม่บ้ำนขนมไทยของเรำ 

ในกำรวำงระบบกำรผลิตและกำรตลำดให้กลุ่มเรำ
สำมำรถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้”

นางมลทิพย์ ศรีวัฒน์  (ป้าทิพย์)  
ประธานกลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านขนมไทย ปากเกร็ดร่วมใจ 5 : 95/78 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
      090-934-1881 (ป้าทิพย์), 094-424-0647 (ป้าอ้วน)       กลุ่มแม่บ้านขนมไทย ปากเกร็ดร่วมใจ 5       0944240647

ผลิตภัณฑ์  ขนมไทย

นนทบุรี    ปากเกร็ด

กินดี
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สุพรรณบุรี     สามชุก

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ทีมนักศึกษา เมล่อนเมืองเหน่อ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การท�างานเป็นกลุ่มและการท�างานต่อย
อดองค์ความรูภ้มิูปัญญาท้องถิน่ อกีทัง้ยงัสามารถฝึกฝนทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ
จากการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษสามชุกตลาด 100 ปี : 11/2 หมู่ 9 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72190
       089-999-9737 (นายณัฐ มั่นคง)       โคโค่ เมล่อนฟาร์ม       @coco.nut

วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษสามชุกตลาด 100 ปี

“ต้องขอขอบคุณ โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น 
ที่ได้ส่งนักศึกษำเข้ำมำช่วยพัฒนำช่องทำง

กำรขำยออนไลน์ ท�ำให้ยอดขำยของวิสำกิจชุมชน 
เพิ่มขึ้นและยังสำมำรถน�ำไปต่อยอด

ในกำรขำยสินค้ำของกลุ่มวิสำหกิจได้อีก”

นายณัฐ มั่นคง 
ประธานวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์ 
เมล่อนผลสด 

กินดี
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
ทีมนักศึกษา Smile-ner

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาได้ช่วยพฒันาบรรจภุณัฑ์ 
ให ้กับสินค ้าดอกไม ้ออร ์แกนิค ให ้ เป ็น 
ลักษณะกล่องรักษ์โลก สีใสทรงเหลี่ยม 
(Advance Bio) แบบมฝีาลอ็ค เป็นพลาสติก
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  ทนต่อแรง
กดทับ สามารถวางซ้อนได้สะดวก เจาะรู 
รอบกล่อง เพ่ือเพิ่มช่องระบายอากาศ 
มฉีลากเพือ่แสดงชือ่สินค้าและตราสัญลักษณ์ 
ของวิสาหกิจ

ปี 2558 คุณอุดม แผนปั้น และเกษตรกรรายอื่นรวมกลุ่ม
กันปลูกผักสลัดออร์แกนิค เพื่อส่งขายให้ลูกค้า และปี 2560  
ได้ท�าการก่อตัง้วิสาหกจิชมุชน และเปลีย่นมาปลกูดอกไม้ออร์แกนคิ 
ส่งขายให้กับบริษัท Go Organic Thailand จนถึงปัจจุบัน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนพันธุ์เหน่อ
“ขอบคุณโครงกำรดีๆ จำกทำงออมสินและ

น้องๆ นักศึกษำที่เข้ำมำช่วยท�ำให้
วิสำหกิจชุมชนเดินหน้ำไปอย่ำงเป็นระบบ 

และก็มีแบบแผนที่มำกขึ้นครับ” 

นายอุดม แผนปั้น 
รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนพันธุ์เหน่อ : 302 หมู่ 8 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
       089-523-9514 (นายบุญมี ตุ้มนิลกาล), 081-722-1912 (นายอุดม แผนปั้น) 
       ผักและดอกไม้ออร์แกนิครับประทานได้ By คนพันธุ์เหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี       0817221912 

ผลิตภัณฑ์ 
ผักพื้นบ้านออร์แกนิค ผักสลัดออร์แกนิค 

และดอกไม้ออร์แกนิค

สุพรรณบุรี    สองพี่น้อง

กินดี
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นครปฐม     ก�าแพงแสน

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ทีมนักศึกษา Joint development 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษามาช่วยพัฒนากระบวนการผลติ 
ผักอินทรีย์ ปรับปรุงกระบวนการเพาะต้นกล้า 
ด้วยวิธีเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นกล้าโดยใช้
หลอดไฟ LED และวางแผนการปลูกผักอินทรีย์
ที่ถูกวิธี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต�าบลสระพัฒนา : 107 หมู่ 9 ต.สระพัฒนา อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม 73140
       064-028-5907 (นายธณัส รัตนแสงศรี), 089-699-4624 (นางกมลวัน จันทร์พยอม       j.happylife.farm@gmail.com    
       Happylife Farm       0614029754

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต�บลสระพัฒนา 

“น้องๆ นักศึกษำจำกโครงกำรออมสิน
เข้ำมำช่วยเรื่องกำรวำงแผนกำรผลิต และน�ำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่มผลผลิต
เพียงพอในกำรจัดจ�ำหน่ำย ท�ำให้กลุ่มวิสำหกิจ

สำมำรถเดินหน้ำต่อไปได้”

นายธณัส รัตนแสงศรี 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ

ผลิตภัณฑ์  ผักอินทรีย์

 ทางกลุม่วสิาหกจิชมุชนฯ ท�าอาชพีปลูกผักอนิทรีย์เพือ่
จ�าหน่ายเป็นอาชีพ และต้องการจะขยายพืน้ทีแ่ละเพิม่ผลผลติ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จึงได้พัฒนาการ
ปลูกผักเพิ่ม เช่น ผักเคล และผักสลัดชนิดต่างๆ

กินดี
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ชัยนาท    หันคา

งานพัฒนาภูมิปัญญา

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาการตลาด สร้างตราสินค้า
 และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
• สร้างช่องทางการขายและจัดจ�าหน่าย 
• พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักและผลไม้ปลอดภัยชัยนาท

กลุ่มเกษตกรปลูกผักปลอดภัย มีการรวมกลุ่มกันปลูกและกรรมวิธีปลูกที่ด ี
มคีณุภาพ ท�าให้ผกัมจี�านวนมากเพยีงพอไม่ขาดตลาด และปลกูในบรเิวณทีด่นิดเีหมาะสม 
ท�าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกษตกรหลายคนมีประสบการณ์หลายปี ท�าให้มีวิธีการ 
ฆ่าศัตรพืูชโดยส่วนผสมจากธรรมชาต ิหรอืการปลกูแบบเฉพาะทีท่�าให้มคีวามปลอดภยั
สงูกว่าท่ีอืน่ มวิีธกีารเฉพาะทีท่�าให้ผกัสดใหม่อยูต่ลอด และถกูหลกัอนามยั และด้วยความ 
ท่ีจังหวัดชัยนาทยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง พ่อค้าแม่ค้าจึงตระหนักถึงผู้บริโภคท�าให ้
ผักผลไม้ของจังหวัดมีราคาถูก และพ่อค้าแม่เป็นคนน่ารักยิ้มง่าย พร้อมให้ค�าปรึกษา 
และตอบค�าถามเรื่องที่ลูกค้าอยากรู้เกี่ยวกับตัวผักแต่ละชนิดได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทมีนกัศกึษา กลุ่มเกษตรกร
ผูป้ลกูผกัปลอดภยัจากสารพษิ 

ผลิตภัณฑ์  ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักและผลไม้ปลอดภัยชัยนาท :  64 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 
      088-281-3973 (นางวาสนา ม่วงศรีจันทร์)       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยชัยนาท

กินดี
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ชัยนาท    หันคา

บริการ  ห้วยงูโฮมสเตย์ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมพัฒนาด้านการบริหารสมาชิกเครือข่าย การจัดท�าระบบบัญชี 
การค�านวณต้นทุนค่าใช้จ่าย ก�าหนดราคาที่พัก และจัดท�าโปรแกรมท่องเที่ยว  
ผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ และท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อการเติบโต มั่นคง ยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ตามแนวทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้วยงูโฮมสเตย์  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้วยงูโฮมสเตย์ เป็นการรวม
กลุ่มสมาชิกครัวเรือนที่ต้องการท�าธุรกิจด้านที่พัก 
โฮมสเตย์ในพื้นที่ต�าบลห้วยงู เพื่อตอบสนองนโยบาย
หรือแผนชุมชนต�าบลห้วยงู ที่ต้องการพัฒนาพื้นที ่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน�้าด้วยวิถีธรรมชาติส�าหรับ

สังคมสูงวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทีมนักศึกษา กลุ่มห้วยงูโฮมสเตย์ 

“ต้องขอขอบคุณทำงธนำคำรออมสิน และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เป็นอย่ำงมำก 
ที่ร่วมกันท�ำโครงกำรดีๆ ให้กับชำวบ้ำน ต.ห้วยงู 

เดิมทีเรำแทบจะไม่มีควำมรู้เรื่องกำรท�ำโฮมสเตย์เลย 
พอได้ฟังและได้เรียนรู้เทคนิคมันไม่ยำกเลย  

แถมยังสำมำรถสร้ำงรำยได้เสริมจำกอำชีพหลัก 
ให้ครอบครัว ขอบคุณอำจำรย์ที่น�ำนักศึกษำมำช่วย

สอนพวกเรำ เด็กๆ น่ำรักมำก ตอนนี้ผมพูดได้ 
เต็มปำกเลยว่ำ ทีมงำนนี้คือครอบครัวของผม”

นายจวน สวัสดี
เลขานุการกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้วยงูโฮมสเตย์ :  140 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160  
      087-096-2181 (นายพยงค์ เศรษฐพงษ์), 091-838-9824 (นายจวน สวัสดี)       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้วยงูโฮมสเตย์

อยู่ดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   123



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านดอนซาก 

กลุ่มเคียงสุขมผีลผลติจากข้าวทีป่ลกูในพืน้ท่ีชยันาท อาทิ ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ข้าวกล้อง และผลติภณัฑ์แปรรูปจากส่วนต่างๆ ของต้นข้าว 
เช่น เปลือกข้าว ฟางข้าว และร�าข้าว 

ผลิตภัณฑ์  แปรรูปจากข้าวและธัญพืช

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทมีนกัศกึษา กลุ่มเคยีงสขุ

ชัยนาท    หันคา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านดอนซาก :  91 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 
      081-039-7540 (นางนิตยา บุญจันทร์)       กลุ่มเคียงสุข

งานพัฒนาภูมิปัญญา

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยน�าข้าวปลอดภัยบรรจ ุ
ในซองขนาดเล็ก 10 กรัม ส�าหรับใส่บาตร โดยใช ้
ชื่อว่า “ข้าวเคียงสุข”
• พัฒนาการตลาด 
• สร้างตราสินค้าและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
• สร้างช่องทางการขายและจัดจ�าหน่าย 
• พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่ม

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  เฟอร์นิเจอร์ /เครื่องใช้จากหวาย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต มีลวดลายที่ยังคงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย สามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง มีความแข็งแรงทนทานต่อ 
การใช้งาน ไม่เสื่อมสภาพเร็ว ใช้งานได้ในระยะยาว เป็นวัสดุที่ไม่ท�าร้ายธรรมชาติ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ ท�าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ได้
หลากหลาย เช่น ขันโตก ตะกร้า โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ 

ชัยนาท    หันคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทีมนักศึกษา กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต : 33 หมู่ที่ 1 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 
      089-839-0175 (นางจ�านงค์ ภูษิต)       WaiKlongkot

งานพัฒนาภูมิปัญญา

•  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
•  พัฒนากระบวนการผลิต 
•  พัฒนาการตลาด 
•  สร้างตราสินค้าและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
•  สร้างช่องทางการขายและจัดจ�าหน่าย 
•  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่ม

ใช้ดี
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วสิาหกจิชมุชนกลุ่มกสิกรรมธรรมชาตติ�บลห้วยงู ชยันาท

กล้วยฉาบเฮฮา 8 รสชาติ ของกลุ ่ม
กสิกรรมธรรมชาติต�าบลห้วยง มีรสวาซาบิ  
รสหมาล่า รสกะเพรา รสหมึกย่าง รสอบเนย  
รสลาบ รสปาปริก้า และรสซาวครีม

ผลิตภัณฑ์  กล้วยทอดกรอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทมีนกัศกึษา กลุ่มกสกิรรมธรรมชาติต�าบลห้วยง 

ชัยนาท    หันคา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติต�าบลห้วยงู ชัยนาท : ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังสามัคคี เลขที่ 15 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 
      082-171-0266 (นายสมศักดิ์ แก้วกล�่า)       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติต�าบลห้วยงู

งานพัฒนาภูมิปัญญา

•  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
•  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
•  พัฒนาการตลาด 
•  สร้างตราสินค้าและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
•  สร้างช่องทางการขายและจัดจ�าหน่าย 
•  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่ม 

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  เฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นเล็ก 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยชุมชนในการจัดต้ังกลุ่ม ท�าบัญชี
กลุ่ม ช่วยหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
และออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างโลโก้ ให้มีความน่าสนใจ 
ตรงกับความต้องการของตลาด ช่วยท�าการตลาด  
ท�าสื่อประชาสัมพันธ์ คิดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
ให้ค�าแนะน�าในการจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน 

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สตรี “ป้ำตุ๊กประทับใจควำมช่วยเหลือของน้องๆ 
นักศึกษำ ทีมอำจำรย์แหม่ม อำจำรย์แดน และ
อำจำรย์พิชิตมำกค่ะ บำงทีเรำก็เกรงใจทุกคน

มำช่วยงำนป้ำ ช่วยออกแบบ แต่สภำพที่ท�ำงำน
ของเรำมันร้อน ข้ำวของก็ไม่เรียบร้อย แต่ทุกคน
ก็ไม่ท้อ โดยเฉพำะเด็กๆ เขำแบ่งงำนกันท�ำอย่ำง
เป็นระบบ คนหนึง่ช่วยงำนช่ำง คนหนึง่ช่วยท�ำสือ่ 
มำถ่ำยวิดีโอกัน บำงคนก็ช่วยเอำของไปขำย 

ควำมสุขเหล่ำนี้ป้ำตุ๊กจะจ�ำไปไม่ลืมเลยคะ และ
ขอขอบคุณทำงธนำคำรออมสินที่มำเปิดบัญชีให้
กลุ่ม มำให้ค�ำแนะน�ำเรื่องกำรขอสินเชื่อ แถมมำ
สอนเรื่องกำรท�ำบัญชีให้ป้ำ ป้ำรู้สึกดีมำกกับทำง
ธนำคำรออมสิน ชำวบ้ำนทุกคนที่เป็นสมำชิก

กลุ่มสัญญำว่ำจะท�ำให้ดีที่สุดเหมือนกับที่ทุกคน
ให้ควำมหวัง” 

นางรุ่งรัตน์ ภิรมย์สนธิ์ 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทีมนักศึกษา กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สตรี 

ชัยนาท    หันคา

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สตรี : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลทเก่า 149 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 
      085-726-6370 (นางรุ่งรัตน์ ภิรมย์สนธิ์), 080-116-4474 (นางสาวปรัชญา ชอ้อนชม)       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลทเก่า 

ใช้ดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และธนาคาร
ออมสิน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างรากฐานให้กับ
กลุ่มชุมชนนี้ โดยให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับการบริหาร
สมาชิกเครือข่าย การจัดท�าระบบบัญชีและการบริหารงาน 
การตลาด การค�านวณต้นทุนค่าใช้จ่าย การก�าหนดราคา
สินค้า ท�าการตลาด ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งท�า
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบวิสาหกิจชุมชน
ที่มั่นคงและยั่งยืน  

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุต�บลห้วยงู 

สถาบันการศึกษาส�าหรับผู ้สูงอายุแห่งนี้ ด�าเนินงานเพื่อให้ผู ้สูงอาย ุ
ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาสุขภาวะพื้นฐาน  
รวมไปถึงการฝึกอาชีพส�าหรับผู้สูงวัย ดังนั้น การสานเส้นพลาสติกเป็นกระเป๋า
หรือของใช้เล็กๆ น้อยๆ จึงนับเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมด้านการจักสาน 
ของชุมชน ผลติภณัฑ์เป็นงานฝีมอืทีผู้่สงูอายสุานด้วยเส้นพลาสตกิ มคีวามคงทน 
และสวยงาม และเป็นการสร้างรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  
กระเป๋าแฟชั่นเส้นสานพลาสติก

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทมีนกัศกึษา กลุ่มกสกิรรมธรรมชาติต�าบลห้วยงู 

ชัยนาท    หันคา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุต�าบลห้วยงู : 163 หมู่ที่ 6 เทศบาลต�าบลห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
      093-267-5433 (นายโกมล แสงหงษ์)       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุต�าบลห้วยงู ชัยนาท

ใช้ดี
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นครสวรรค์     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ทีมนักศึกษา คุนกะลา (khun kala) กลุ่มองค์กรชุมชน 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ โมเดลรถตุก๊ตุก๊จากกะลา 
ผลิตภัณฑ์ไม ้แบบเดิมๆ ที่ต ้องมีการประกอบ 
เสร็จสรรพกลายเป็นงานส�าเร็จรูปเพื่อตั้งโชว์ได้
ปรับแนวคิด จัดระบบการผลิตใหม่เปลี่ยนเป็นผลิต
ชิ้นส่วนลงบรรจุภัณฑ์ พร้อมวิธีการติดตั้งประกอบในแต่ละขั้นตอน เพื่อส่งต่อความ
รู้สึกแบบใหม่ให้กับผู้บริโภค ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการซื้อสินค้า แต่เป็นความรู้สึกของ
คนที่ร่วมสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยแบบนี้ด้วยตนเอง สร้างความ
สนกุสนาน เพลนิเพลนิ ความรกัและหวงแหน ในผลติภณัฑ์ทีร่่วมสร้างข้ึน และยงัได้รบั
ความรู้ในชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาของความเป็นไทย ภายใต้แบรนด์ TANKUN 
by Kunkala 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กะลาและงานไม้ : 16/13 ม.12 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
       063-119-9845 (นายชนธพัฒน์ ใจบุญมา), 093-303-8559 (นางธวรรณรัฐ ใจบุญมา)       pranon14@hotmail.com       TanKun by KunKala 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กะลาและงานไม้

กลุม่ฯ ผลติภณัฑ์ตุก๊ตุก๊โมเดล งานหัตถกรรม
จากกะลามะพร้าว ผสมผสานกับงานไม้ สร้างสรรค์
ชิน้งานแบบจ�าลองขนาดเลก็จากสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของไทย สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

“ทำงกลุ่มต้องขอขอบคุณธนำคำรออมสิน และน้องๆ 
นักศึกษำที่เข้ำมำร่วมพัฒนำ และมีแนวควำมคิดที่จะ
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้มีลักษณะเป็นเลโก้ สำมำรถ
ถอดประกอบเพื่อให้ผู้ที่ซื้อมีส่วนร่วมในกำรต่อและ
ประกอบขึ้นเองเสมือนรู้สึกว่ำท�ำขึ้นเอง...ท�ำให้ทำง

กลุ่มลดขั้นตอนในกำรผลิตได้มำก...ขอขอบคุณครับ”  

นายชนธพัฒน์ ใจบุญมา 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตุ๊กโมเดลจากกะลา

ดูดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ทีมนักศึกษา Herbal society

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มชุนชนร่วมกันพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น 
เปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์สบู ่น�้านม จากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปดอกไม้และรูป 
พวงมาลัย เพ่ือจัดจ�าหน่ายในวนัแม่แห่งชาต ิท�าให้มคีวามน่าสนใจและเพิม่ยอดขายให้
กลุ่มชุมชนมากข้ึน รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งแบบมีหน้าร้านและ 
แบบออนไลน์ โดยจัดจ�าหน่ายทีต่ลาดนดัหน้าค่ายจิรประวติั อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ และ
ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค ท�าให้ผลติภณัฑ์ของกลุม่ชมุชนเป็นทีรู่จั้กเพิม่ขึน้และมรีายได้เพิม่ข้ึน

กลุ่มอาชีพภูมิปัญญาบ้านหัวถนนกลาง 
“ต้องขอขอบคุณธนำคำรออมสิน ที่มีโครงกำรดีๆ 
ลงสู่ชุมชน/หมู่บ้ำน ก่อนหน้ำนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
ในหมู่บ้ำนด�ำเนินกิจกรรมกันแบบไม่มีองค์ควำมรู้ 
อำศัยประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ผ่ำนสำยตำแล้ว
น�ำมำลองผิดลองถูก ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ออกมำจึง 

ไม่ค่อยได้มำตรฐำน แต่หลังจำกที่หน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชนได้มส่ีวนเข้ำมำส่งเสรมิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ธนำคำรออมสินได้น�ำโครงกำรลงสู่ชุมชน ท�ำให้
กระบวนกำรท�ำงำนเป็นระบบแบบแผนมีขั้นตอน
น�ำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มำตรฐำนขึ้น สำมำรถต่อยอด 
และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มฯ น�ำไปสู่รำยได้เสริม 

กำรมีงำนท�ำของคนในชุมชน และน�ำไปสู่วิถีชีวิต 
ที่ดีของชำวบ้ำนอย่ำงมีควำมสุขและพอเพียง”

นายประกาศิต เบ้ามั่น 
กรรมการกลุ่มอาขีพภูมิปัญญาบ้านหัวถนนกลาง

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

นครสวรรค์     ท่าตะโก

กลุ่มอาชีพภูมิปัญญาบ้านหัวถนนกลาง : หมู่ 6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
       089-886-5493 (นายส�ารวย อินทะชุบ)       กลุ่มอาชีพภูมิปัญญาบ้านหัวถนนกลาง 

ใช้ดี
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นครสวรรค์     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ทีมนักศึกษา สัมมาชีพชุมชน คนกลางแดด (Community livelihood Khon Klang daet)

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้ร่วมกนัคดิและพัฒนารูปแบบสินค้าให้สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ตะกร้า โคมไฟ กระเป๋า 
อีกทั้งตราสินค้า เพ่ิมช่องทางการตลาด เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น และเพื่อประโยชน์
ใช้สอยที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์มากยิ่ง
ขึ้น ให้ผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐาน และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับลวดลาย รูปทรง รูปแบบผลิตภัณฑ์  
ในโลโก้สินค้า เพื่อเพิ่มจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ต่อไป

วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่และหวาย : 41 หมู่ 4 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
       091-382-4633 (นางสาวอุรุชา จิตต์มั่นการ       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่และหวาย       0948372385 

วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่และหวาย หมู่ 4 บ้านกลางแดด

ชุมชนมีทรัพยากรป่าไผ่สีสุกมากซ่ึงเป็นแหล่ง
วตัถดิุบในการผลติ จงึได้รวมกลุม่ท�าผลติภณัฑ์จกัสาน
ไม้ไผ่และหวายเป็นอาชีพเสริม ในรูปแบบของใช้ภายใน
ครัวเรือนเป็นหลัก เช่น กระบุง กระด้ง ตะกร้า และ 
ของฝากที่ระลึก

“นักศึกษำ น่ำรัก ช่วยจัดสถำนที่ให้เป็นระเบียบ ช่วย
อธิบำยเกี่ยวกับกำรท�ำบัญชีครัวเรือน และช่วย

ประชำสัมพันธ์สินค้ำ เพิ่มช่องทำงกำรตลำดให้สินค้ำเป็นที่
รู้จักมำกขึ้น กำรพัฒนำสินค้ำในครั้งนี้ประสบควำมส�ำเร็จได้
โดยกำรช่วยเหลือจำกนักศึกษำ อำจำรย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ำย ทำงกลุ่มขอบคุณทำงทีมงำนมำก”

นางพะเยาว์ ศรีอ�าพร 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์
จักสานไม้ไผ่และหวาย 

ใช้ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ทีมนักศึกษา ออนซอนบ้านมอญ (Onson Banmon)

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาและกลุม่วสิาหกจิชมุชนฯ ร่วมกนัคดิหาแนวทางการพฒันาและสร้างความแตกต่าง 
สร้างมลูค่า สร้างเอกลกัษณ์ให้แก่ผลติภณัฑ์ โดยการตกแต่งลวดลายบนผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผา  
ให้มีความประณตี ละเอยีดอ่อน คมชดั และมสีทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ รวมถงึออกแบบตราสญัลกัษณ์ให้มคีวาม 
น่าสนใจมากข้ึน อีกทั้งให้ความรู้ทางด้านการตลาดที่สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และช่วยให ้
ความรูก้ารจดัท�าบัญชีครัวเรือนและบญัชีของกลุม่วิสาหกจิชมุชนฯ เพือ่ให้บรหิารจดัการด้านการเงนิ
อย่างเป็นระบบ รู้ผลก�าไร ขาดทุน ในการประกอบอาชีพ   

วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ “นักศึกษำ ช่วยพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  
มีควำมตั้งใจเป็นอย่ำงมำก ลงมือปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีควำมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

ทำงกลุ่มต้องขอบคุณโครงกำรของธนำคำรออมสิน 
นักศึกษำ และอำจำรย์ที่มำช่วยท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น และแตกต่ำงไปจำกเดิม”

นางเป้า เลี้ยงสุข
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ  

วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอ ญ : 43 ม.1 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
       091-382-4633 (นางเป้า เลี้ยงสุข)       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ        0913824633        

ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 

นครสวรรค์     อ�าเภอเมือง

กลุ่มกันของชาวชุมชนบ้านมอญ พัฒนา
มาจากกลุ่มแม่บ้าน OTOP ต่อมาได้แยกเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั ้นดินเผาบ้านมอญ ซึ่งม ี
อตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างจากแหล่งเคร่ืองป้ันดินเผาอ่ืนๆ 
คือ เนื้อดิน ฝีมือ ลวดลายที่มีลักษณะเฉพาะที่ได้รับ
การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

ใช้ดี
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นครสวรรค์     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ทีมนักศึกษา เกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมกันคิดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการน�าผลิตผล
ทางการเกษตรมาปรับเปลีย่นรปูแบบให้แตกต่างจากเดิม 
ผ่านกระบวนการผลติทีไ่ม่ซบัซ้อน เช่น พรกิทอดโบราณ 
พรกิบ่นต�ามอื ใช้วธิกีารคัว่ หรือทอด และ ชาใบมะเด่ือฝรัง่ 
ชาใบหม่อน ชาใบไผ่ ชาใบเตย ใช้วิธีตากแห้ง (ฟิกส์) 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ร ่วมกันสร้างสรรค์ ทันสมัย  
มีข้อความส่ือถึงความปลอดภัยในการบริโภค ภายใต้
สโลแกน “มากกว่าความปลอดภัย คือใส่ใจทุกขั้นตอน” 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา : 9 หมู่ 10 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 
       097-256-6915 (นางวสุกาญจน์ นุชทรัพย์ศุภากุล)       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา       0972566915 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา 

กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเกษตรพฒันา เป็นการรวมตวั 
ของเกษตรกรในชุมชนเพื่อร่วมกันผลิตสินค้าเกษตร
ด้วยหลักธรรมชาติ ได้แก่ พริกข้ีหนู มะเด่ือ หม่อน ไผ่ 
โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์  

“นักศึกษำช่วยให้ควำมรู้ในกำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
และบัญชีของกลุ่มวิสำหกิจฯ พัฒนำบรรจุภัณฑ์ ช่วย

เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยในวงกว้ำง โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ที่ทำง
กลุ่มไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เพื่อให้สมำชิกกลุ่มสำมำรถ
พึ่งตนเองได้พออยู่พอกินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

นางวสุกาญจน์ นุชทรัพย์ศุภากุล  
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา  

ผลิตภัณฑ์
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ทีมนักศึกษา รักษ์ไหม (rak mai) 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและกลุม่สมาชกิวสิาหกิจชุมชนทอผ้าไหมชมุตาบง ร่วมกนัพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์
จากรังไหมทั้งไหมพื้นเมืองและไหมแบบผสม มีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบเป็นพวงกุญแจแนวใหม่ 
เจาะกลุ่มวยัคนท�างานและกลุ่มนกัศึกษา เพือ่เป็นทางเลือกให้กลุ่มผูบ้ริโภคกว้างขึน้และรปูแบบเป็น
ที่ดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น โดยรูปแบบที่ท�าขึ้นใหม่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีอุปกรณ์อื่น
มาเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นี้มีความน่าสนใจและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ภายใต้แบรนด์ Rak Mai

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมชุมตาบง “ต้องขอขอบคุณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และ
ธนำคำรออมสิน รวมถึงน้องๆ นักศึกษำที่มำแลกเปลี่ยนและ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน ทำงกลุ่มยินดีที่ท่ำนให้ 
ควำมส�ำคัญและให้โอกำสในกำรเรียนรู้ร่วมกันในโครงกำรนี้ 

ซึ่งเป็นโครงกำรที่ดีและอยำกให้มีโครงกำรอย่ำงนี้ต่อไป 
เพื่อเป็นโอกำสให้กับกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ได้มีไอเดียใหม่ๆ มำ

พัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีควำมหลำกหลำยขึ้น สุดท้ำยนี้
สมำชิกกลุ่มขอขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกท่ำนเสมอ”

นางทองเลื่อน  ชัยวาสน์ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมชุมตาบง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมชุมตาบ ง : 42 หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
      089-926-4935 (นางทองเลื่อน ชัยวาสน์), 081-043-8983 (นางชนิดา โวโลดิน)       กลุ่มทอผ้าไหมชุมตาบง       chanida silkprotein

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์รังไหม

นครสวรรค์     ชุมตาบง

ทางกลุ ่มจึงมีแนวคิดที่อยากจะ
พัฒนารังไหมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 
เป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่อยาก
เหน็รปูแบบผลิตภัณฑ์รงัไหมแบบอ่ืนๆ ทีย่งั
ไม่เคยเหน็และเป็นทีส่นใจทีจ่ะท�าให้ผูบ้รโิภค
ชอบและตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
จากรังไหมเพิ่มมากขึ้น
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ทีมนักศึกษา บานานาเดย์ (banana day)

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาและกลุม่ฯ ร่วมกนัพฒันาสนิค้า โดยมคีวามคดิเหน็ตรงกนัทีจ่ะคงชือ่แบรนด์
สนิค้า “กล้วยกวนป้าแจ๋น” ซึง่เป็นทีจ่ดจ�าและได้รบัการยอมรบัอยู่แล้ว จึงได้เปล่ียนโลโก้ และ
เพิม่เตมิสสีนับรรจภุณัฑ์ให้ทนัสมยั เพือ่เพิม่กลุม่ลกูค้าจากกลุม่ผูใ้หญ่ มาเป็นกลุม่เดก็และ
วัยรุ่นได้ และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง อีกทั้ง
ช่วยให้ความรู้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนและบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจฯ 

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ : (กล้วยกวนป้าแจ๋น) 14 หมู่ 4 บ้านไร่ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170  
      087-211-8229 (นางชัชนา จตุพจน์)       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่-กล้วยป้าแจ๋น       087211822       

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ (กล้วยกวนป้าแจ๋น) 

เนื่องจากในชุมชนมีกล้วยน�้าหว้าจ�านวนมาก จึง
ริเร่ิมแปรรูปกล้วยน�า้ว้าด้วยกรรมวธิผีลติแบบภมูปัิญญา
วิถีดั้งเดิม ไม่ใส่วัตถุกันเสีย กล้วยกวนมีความสด สะอาด 
รสชาตทิีห่อม หวาน มนั อร่อย และเคีย้วนุม่หนบึหนบั สร้าง
เอกลักษณ์จากการห่อเป็นลักษณะคล้ายข้าวต้มมัดเล็กๆ

“นักศึกษำ ช่วยคิดออกแบบและหำแนวทำงในกำร
เปลี่ยนแปลงสินค้ำที่จะท�ำให้เด็กวัยรุ่นหันมำสนใจกิน
กล้วยกวน โดยทดลองหลำยวิธีเพื่อเพิ่มตลำดให้สินค้ำ 

ต้องขอบคุณธนำคำรออมสินที่ท�ำให้เกิดโอกำสดีๆ 
ให้กับสมำชิกของกลุ่ม ดีใจมำกที่มีโครงกำรนี้” 

นางชัชนา จตุพจน์ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

ผลิตภัณฑ์ กล้วยกวน

นครสวรรค์     โกรกพระ

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์   
ทีมนักศึกษา บัญชีรักษ์บ้านเกิด 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและอาจารย์ได้ร ่วมกัน 
ลงพื้นที่ ศึกษาขั้นตอนการท�าน�้าพริก 
ออกแบบแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์  ร่วมกับ 
ชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
และสร้างตราสินค้าให้มีมาตรฐานและ 
ทนัสมยั ภายใต้โครงการออมสนิยวุพฒัน์
รักษ์ถิ่น ท�าให้สินค้าของชุมชนได้รับการ
ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

กลุ่มสัมมาชีพบ้านเฉลียงลับ “ขอขอบคุณธนำคำรออมสิน และน้อง
นักศึกษำมำกๆ ค่ะที่มำช่วยพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้”   

นางอรพิน เสียงไพเราะ
ประธานกลุ่มสัมมาชีพบ้านเฉลียงลับ

กลุ่มสัมมาชีพบ้านเฉลียงลับ : 44/2 ม.3 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
      084-665-0368 (นางอรพิน เสียงไพเราะ)

ผลิตภัณฑ์ 
น�้าพริกผักกะทอน

เพชรบูรณ์     อ�าเภอเมือง

กลุ่มสัมมาชีพบ้านเฉลียงลับ ผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน คือ ใบผักกะทอน ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น โดยน�ามาแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกผักกะทอน จ�าหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
ทีมนักศึกษา NEW GEN ACCOUNTING 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ ่มชุมชนและนักศึกษาร ่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือ ให้เป็นสินค้า
ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ เฉลียงลับ โดยน�าต้น
เฉลียงลับ มาเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ 
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ผ้าทอมือเป็นวัสดุหลักใน
การตัดเย็บ ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย 
สามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจ�าวันและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ 3 : บ้านเฉลียงลับ หมู่ 3 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
      063-859-3036 (นางทองใหม่ ค�าดี) 

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ 3  

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ 3 รวมกลุ่มกันขึ้น 
เพื่อร่วมกันทอผ้าด้วยมือ มีผลิตภัณฑ์ 
ผ้าทอ เช่น ผ้าขาวม้า, ผ้ามุก,  ผ้ามัดหมี่

ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอเฉลียงลับ

เพชรบูรณ์     อ�าเภอเมือง

ดูดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์   
ทีมนักศึกษา Believe in me (เชื่อในตัวฉัน)

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนได้ร่วมกนัคดิสนิค้า
ตัวใหม่ คือ คุกกี้มะขาม และน�้าพริกมะขาม 
เพราะเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ในตลาด 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ 
 

“ขอขอบคุณทำงน้องๆ นักศึกษำ
และคณำจำรย์ รวมถึงวิทยำกรที่มำ
ให้ควำมรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่จะสำมำรถ
พัฒนำสินค้ำที่ทำงกลุ่มเรำมีอยู่แล้ว 

ให้มีควำมหลำกหลำยในกำรหำตลำด
เพิ่มมำกขึ้น”

แม่ไพรัตน์  โสภาบุญ
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ : 28 หมู่ 12 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
      083-165-6370 (นางสาวนิกุลภรณ์ ศรีคา) 

ผลิตภัณฑ์  มะขามแปรรูป

เพชรบูรณ์     หล่มเก่า

เกษตรกรข้ีนาคแผนใหม่ได้น�ามะขามที่มีจ�านวนมากในชุมชนมา
แปรรูปขาย และได้พัฒนาตัวสินค้าที่มีอยู่ให้ดีข้ึน มีความหลากหลาย 
ท�าให้สินค้าทางกลุ่มมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

กินดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมเสนอแนวคิดพัฒนาออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
โดยใช้ชื่อว่า “คุณติ๋ว มะขามแปรรูป” ซึ่งเป็นชื่อเล่นของประธานกลุ่มฯ โดยสมาชิกกลุ่มเชื่อ
ว่าตราสนิค้านีจ้ะได้รับความนยิมจากลกูค้า เนือ่งจากลกูค้ารู้จักสินค้าของกลุม่เป็นอย่างดี
ผ่านคณุติว๋ รวมถงึมกีารเลอืกบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงามเหมาะส�าหรบัผลติภณัฑ์มะขามแปรรปู
ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปมะขามอ�าเภอชนแดน : 7 ม.8 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
       084-665-0368 (นางสมจิตร ชัยหอมนวล)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปมะขามอ�เภอชนแดน 

กลุ่มวิสาหกิจฯ จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกร ผู้ปลูกน�ามะขามหวานพันธุ์สีชมพูมาแปรรูป 
สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มได้เป็นอย่างดี“น้องๆ นักศึกษำได้ร่วมกันพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

จนมีควำมสวยงำมต้องขอขอบคุณธนำคำรออมสิน
และน้องๆ นักศึกษำเป็นอย่ำงมำกค่ะ”

นางสมจิตร ชัยหอมนวล
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปมะขาม

อ�าเภอชนแดน

ผลิตภัณฑ์
มะขามแปรรูป

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
ทีมนักศึกษา เศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนา 

เพชรบูรณ์      ชนแดน

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์   
ทีมนักศึกษา เสริมสร้างภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นวังบาลออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus  

งานพัฒนาภูมิปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ช่วยพัฒนา
ผลิตสินค้าชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่
ต�าบลวงับาล โดยได้น�าสมนุไพรธรรมชาติจากท้องถิน่ 
ผลิตเป็นสินค้าหลากหลาย ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุง ครีมแซมพูมะกรูด 100% น�้ามันไพล พิมเสนน�้า  
น�้ามันเขียวสมุนไพร ครีมอาบน�้าสมุนไพร สบู่รังไหม  
สบู่มะขาม เกลือสปามะขาม ครีมขัดตัวจากมะขาม 
เป็นต้น และที่ส�าคัญผลิตภัณฑ์ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 

ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีฐานปิยาราม

ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีฐานปิยาราม : วัดศรีฐานปิยาราม เลขที่ 1 หมู่ที่ 15 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 
      092-416-2754 (พระรชต ธมฺมรโต สายจันทร์), 080-515-9148 (ผอ.สุรชาติ สายแก้วดี)      gachengfruit1@gmail.com       
      พระคิลานุปัฏฐากอสว       aekerryone 

ผลิตภัณฑ์  สมุนไพรท้องถิ่น

เพชรบูรณ์    หล่มเก่า

ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวัดศรีฐานปิยาราม เป็นชุมชน
เก่าแก่กว่า 100 ปี มีการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเล่าเรื่องวิถีชีวิต
ประวัติความเป็นมาของชุมชน ผ้าซิ่นมัดหมี่ หัวแดงตีนก่าน และ 
เส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับภูทับเบิก หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 
มีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นชุมชนคุณธรรม เมืองท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมหล่มเก่า
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์
ทีมนักศึกษา วิทย์แวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

วิสาหกิจชุมชนไส้เมี่ยง : 246 หมู่ 19ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
      088-272-2229, 099-271-5903 (นางแสนสุข เบ้าทองค�า), 085-725-8147 (นางแสงเทียน เบ้าทองค�า)      แสนสุข เบ้าทองค�า      แสนสุข เบ้าทองค�า  

วิสาหกิจชุมชนไส้เมี่ยง

ผลิตภัณฑ์  ซีเรียลบาร์/แครกเกอร์คาราเมล

เพชรบูรณ์     อ�าเภอเมือง
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์   
ทีมนักศึกษา อาสาสมัคร

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑ์และออกแบบฉลากผลติภณัฑ์ใหม่ อย่างเช่น 
ฉลากนมแพะพาสเจอร์ไรส์, ฉลากครีมอาบน�้า, ฉลากเกลือขัดผิว โดยเพิ่มรายละเอียดข้อมูล
สินค้าให้ชัดเจน ด้านผลิตภัณฑ์ได้เปล่ียนรูปทรงสบู่และออกแบบกล่องสบู่ใหม่ให้มีความ 
ทันสมัยและดึงดูดกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและแกะ “รูสึ้กดใีจทีอ่ย่ำงน้อยมกีลุ่มนกัศกึษำทีเ่ข้ำมำช่วยเหลือ 
 เพรำะส่วนมำกหน่วยงำนรำชกำรไม่ค่อยมีเวลำ ตอน

แรกจะล้มควำมคิด แต่ก็มีกลุ่มนักศึกษำยื่นมือเข้ำ
มำช่วยจึงท�ำให้มีก�ำลังใจ ที่จะด�ำเนินกำรต่อและคิด
ต่อยอดสืบต่อไป ตอนนี้ทำงกลุ่มเรำก็พอมีลู่ทำงใน

กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำท�ำให้มีรำยได้มำกขึ้น ขอขอบคุณ
นักศึกษำและอำจำรย์ ที่เห็นควำมส�ำคัญแม้จะเป็น 

กลุม่วิสำหกจิเล็กๆ กต็ำม ขอขอบคณุจำกใจจรงิๆ ครบั 

นายมานะ ตะกรุดแจ่ม 
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและแกะ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและแกะ : 606 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 
      098-953-2575 (นายมานะ ตะกรุดแจ่ม)       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและแกะ       mana060616 
      089-086-2936 (นางล�าไพ ตะกรุดแจ่ม)       นางล�าไพ ตะกรุดแจ่ม       lampai0890862936@gmail.com       0890862936  

ผลิตภัณฑ์ 
 นมแพะพาสเจอร์ไรซ์ เกลือขัดผิว

ครีมอาบน�้าอโรม่า

เพชรบูรณ์     ศรีเทพ

กินดี
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สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองจอก  
จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการซื้อ-ขายสินค้า
ทางการเกษตร และยังมีกระทรวงการเกษตรและ
สหกรณ์มาให้ความรู้ด้านการจัดการครัวเรือน บัญชี
รายรับ-รายจ่าย และได้เงนิลงทุนด้านอปุกรณ์ ทางการ
ตลาดมาช่วยด้านยุ้งฉาง โกดัง เครื่องชั่งสินค้า และ
แหล่งรวมการซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จ�กัด“ดใีจท่ีนกัศกึษำจำกคณะเทคโนโลยกีำรเกษตร 
และอำหำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัพบิลูสงครำม 
ได้มำช่วยสหกรณ์ฯ และเกษตรกรฯ โดยมำสอน 

วธิกีำรเลีย้งไส้เดอืนดนิ มำให้ควำมเรือ่งปุย๋ไส้เดอืนดนิ 
นอกจำกนีย้งัช่วยในด้ำนกำรตลำด และ 

รปูแบบผลติภณัฑ์ และสอนท�ำบญัชรีำยรบั-รำยจ่ำย 
เป็นกำรเพิม่รำยได้ให้กบัเกษตรกร”

นายขจรศักดิ์ เดชะผล
ประธานสหกรณ์ ฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยเรื่องการเพิ่มมูลค่าของมูลโคให้ม ี
คุณภาพและราคาสูง โดยสอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
การดูแลรักษา ปรับเปลีย่นบรรจุภณัฑ์ และช่วยหาช่องทาง 
การการตลาดทัง้ในชุมชน และทางออนไลน์ การท�าบญัชี
รายรับ-รายจ่าย ท�าให้ทราบถึงต้นทุนและก�าไรที่จะได้รับ
หลังจากค้าขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทีมนักศึกษา Friendly Worm

ผลิตภัณฑ์  มูลไส้เดือน

อุตรดิตถ์    ทองแสนขัน

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จ�ากัด : 5 หมู่ 7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
      084-777-2873 (นายขจรศักดิ์ เดชะผล), 065-261-5152 (นายกิตติศักดิ์ เดชะผล)       nntuan245@gmail.com

ใช้ดี
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พิษณุโลก    พรหมพิราม

ผลิตภัณฑ์  เนื้อไก่ด�า / ไข่ไก่ด�า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ทีมนักศึกษา ไข่ Care 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้ามา
ช่วยในการผลิต โดยเร่ิมตั้งแต่การเลี้ยงและ
พัฒนาสูตรอาหาร ท�าให้มีอัตราการผลิต
ไข่ของไก่ด�ามากยิ่งขั้น และมีคุณค่าทาง
โภชนาการมากขึ้น เป็นการช่วยวิสาหกิจ
ชมุชนไก่ด�าสมนุไพรบ้านเซงิหวายเพิม่รายได้ 
และมีผลก�าไรมากยิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชนไก่ด�สมุนไพรบ้านเซิงหวาย

ไก ่ด�าเซิงหวาย เป ็นการพัฒนาพันธุ ์ 
มาจากสายพนัธ์ุ KU ภูพาน โดยมหาวิทมยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
สกลนคร โดยนายประ เดิม  มูล เมือง  
ประธานกลุ่มเป็นผู้น�ามาเลี้ยงและถ่ายทอด 
แก่สมาชิกในกลุ่ม

“ผมมีควำมรู้สึกดีใจและประทับใจ 
ที่น้องๆ นักศึกษำมีควำมสนใจ  

และมีกำรเอำใจใส่ในวิธีกำรเลี้ยง 
ไก่ด�ำเซิงหวำย และมีควำมละเอียด

ในกำรท�ำงำนที่ดีครับ”

นายประเดิม เมืองมูล
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนไก่ด�าสมุนไพรบ้านเซิงหวาย : 14 หมู่ 3 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 
      087-056-3967 (นายประเดิม เมืองมูล)       praderm677@gmail.com       ไข่ Care      

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทีมนักศึกษา Crispy NiL (คริสปี้ นิล)

ท า ง ก ลุ ่ ม ฯ  จ� า ห น ่ า ย  
“ข้าวเกรยีบปลานลิ” ผลิตภัณฑ์
แปรรูปปลานิลที่ไม่ได้มาตรฐาน
ต่อการจ�าหน่ายภายในอ่างเก็บ
น�้าแม่ร�าพัน ซึ่งเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงธรรมชาติของบ้าน
วังหาด 

สุโขทัย    บ้านด่านลานหอย

ผลิตภัณฑ์  ข้าวเกรียบจากปลานิล

กลุ่มอาชีพแปรรูปข้าวเกรียบปลาบ้านวังหาด 

กลุ่มอาชีพแปรรูปข้าวเกรียบปลาบ้านวังหาด : 98 ม.2 บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64214         
     093-782-8308 (นางสาววราภรณ์ สมหารวงศ์), 096-896-8803 (นางรับ ศิลปางกูร)       crispynill@gmail.com       ข้าวเกรียบปลานิล บ้านวังหาด  

“จำกกำรช่วยพฒันำของน้องนกัศึกษำ ท�ำให้เกดิผลติภัณฑ์ทีมี่ 
รปูลกัษณ์น่ำสนใจดงึดดูจำกผู้ซือ้มำกขึน้ และทำงกลุ่มยงัสำมำรถ

จ�ำหน่ำยผ่ำนทำงออนไลน์ท�ำให้ขำยเพิม่มำกขึน้ อกีทัง้ยงัได้แนวทำง
กำรท�ำบญัชขีองกลุม่และครวัเรอืน โดยมคีูม่อืกำรท�ำบญัชท้ัีงหมดนี้ 
ถ้ำด�ำเนนิกำรตำมท่ีน้องๆ วำงแผนไว้ได้ กจ็ะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อกลุ่มในระยะยำว และสำมำรถด�ำเนนิกำรต่อไปได้แน่นอนค่ะ”

นางสาววราภรณ์ สมหารวงศ์     
ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปข้าวเกรียบปลาบ้านวังหาด

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษามาช่วยพัฒนาในหลากหลายด้าน เช่น
การพัฒนาฉลากสินค้า เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ที่หลากหลาย รวมถึงสอนการท�าบัญชีของกลุ่ม เพื่อ
สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ทีมนักศึกษา THE NEXT G

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาได้ช่วยชมุชนคิดต้นทนุผลติภณัฑ์
ตามที่ชุมชนขาดบุคลากรท�าในด้านนี้ และช่วย
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่รปูแบบกล่อง และด้านใน 
เป็นถุงฟอยด์อลูมิเนียม ซึ่งจะช่วยเก็บรักษา
คุณภาพของชาดาวอินคาได้นานขึ้น และช่วย
สร้างช่องทางส่ือสารออนไลน์ เพื่อใช้ในการหา
ข้อมูลสินค้า หรือบริการต่างๆ เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ และ 
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพผ่านทาง Facebook

วิสาหกิจชุมชนไทยอินคาท่าตาล

  กระบวนการส�าคัญของการท�าชาอินคาที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน คือ การใช ้

ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คั่ ว ช า ด ้ ว ย มื อ  
ซึ่งเป ็นกรรมวิธีท�าชาจีนสูตร
โบราณ ด้วยการใช้ใบอินคาสด 
มาคั่วจนแห้ง ใช้เวลาคั่วในกระทะใบบัว 
ประมาณ 45 นาที  ชาที่ ได ้จะมีกล่ินหอม  
รสชาติดี ไม่ขม ไม่ฝาด

“ท�ำให้กลุ่มของเรำได้รู้จักวิธีกำรคิดต้นทุน 
ที่ถูกต้อง และท�ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก  
ยังช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงำม  

ดึงดูดควำมสนใจให้กับลูกค้ำ และยังสำมำรถ 
เพิ่มรำยได้ให้กับกลุ่มได้อีกด้วย

นางสิริพรรณ ภู่ยางโทน
ประธานกลุ่มฯ

พิษณุโลก    บางกระทุ่ม

วิสาหกิจชุมชนไทยอินคาท่าตาล : 126/2 หมู่ 2 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65000
      061-823-0222 (นางสิริพรรณ ภู่ยางโทน)       psiripan22@gmail.com       ผลิตภัณฑ์อินคา นันทวดี       siripun 126

ผลิตภัณฑ์  ชาดาวอินคา  

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทีมนักศึกษา Smart Eggs

ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรฯ 
คือการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุน
ด้านอาหารที่ใช้เล้ียงไก่ไข่ ซึ่งส่วนใหญ่มีการสั่งซื้อ 
ไอโอดนีส�าเรจ็รปูมาเล้ียงไก่ไข่ ท�าให้ต้นทนุการผลติสงู 
ดังนั้นหากสามารถลดต้นทุนโดยการผสมไอโอดีน 
ในสูตรอาหารใช้เองได้ ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม 
ผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เสริมไอโอดีนได้ต่อไป 

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เสริมไอโอดีน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยเรื่องการพัฒนาสูตร
อาหารเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนเพื่อลดต้นทุน
การผลิต โดยได้สอนต้ังแต่วธิกีารผสมไอโอดีน
เข้ากับอาหารของไก่ไข่ แนะน�าการบรรจุภัณฑ์ 
การตลาด และยงัช่วยบอกช่องทางการค้าขาย
ทั้งในชุมชน และออนไลน์ การท�าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย ท�าให้ทราบถึงต้นทุนและก�าไรที่จะ 
ได้รับหลังจากค้าขาย

“รูสึ้กดใีจทีน่กัศกึษำจำกคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
และอำหำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัพบิลูสงครำมได้ 
มำช่วยกลุม่ผู้เลีย้งไก่ไข่อำรมณ์ดเีสรมิไอโอดนีครัง้นี้  
และขอขอบคณุธนำคำรออมสนิท่ีให้กำรสนับสนนุ
โครงกำรดีๆ  แบบน้ี อยำกให้มต่ีอในปีถดัไปด้วย

นายศักดิ์ชาย วิชญ์สันต์กุล
ที่ปรึกษากลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  ไข่ไก่เสริมไอโอดีน

พิษณุโลก    อ�าเภอเมือง

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เสริมไอโอดีน : 183/13 หมู่ 4 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
      099-295-6640 (นายศักดิ์ชาย วิชญ์สันต์กุล)       suphayaku@hotmail.com   

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   147



ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกนรกกบ 

พิษณุโลก    วังทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ทีมนักศึกษา อ๊บซ่าส์ กบน้อยไม่ด้อยค่า 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้ช่วยในเรือ่งการเพิม่คณุภาพ
ให้ผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น โดย
มาสอนตั้งแต่วิธีการเลี้ยงกบนา การดูแล
รกัษา แนะน�าการท�าบรรจุภณัฑ์ ท�าการตลาด 
และช่วยหาช่องทางการค้าขายทั้งในชุมชน 
และออนไลน์ การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ท�าให้ทราบถึงต้นทุนและก�าไรท่ีจะได้รับหลัง
จากค้าขาย

 เดิมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกบนาเป็นอาชีพเสริม 
เพ่ือให้มรีายได้เพียงพอในครวัเรอืน และเมือ่มโีครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเข้ามาให้การสนับสนุน  
จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการแปรรูป 
เพ่ือเพ่ิมมลูค่า และส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้กลุม่แม่บ้านขึน้
เพือ่สามารถสร้างรายได้ตลอดทัง้ปี และยงัเป็นชมุชน
ต้นแบบอีกด้วย

กลุ่มผู้เลี้ยงกบนา : 129 หมู่ 11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
      065-428-5200 (นายวัลลภ มงคลทอง), 065-210-5136 (นางพรทิพย์ มงคลทอง)       อ๊บซ่าส์ กบน้อยไม่ด้อยค่า

กลุ่มผู้เลี้ยงกบนา “ขอขอบคุณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
ธนำคำรออมสนิ ท่ีได้จดัโครงกำรออมสนิยุวพฒัน์รกัษ์ถิน่ 

ท�ำให้หมู่บ้ำนเลี้ยงกบได้มีกำรพัฒนำกำรเลี้ยงให้
คุณภำพดีขึ้น กบโตเร็วมีน�้ำหนักมำกขึ้น นอกจำกนี้ 
ยังได้มีกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย

เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต”

นายวัลลภ มงคลทอง 
ประธานกลุ่มฯ 

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทีมนักศึกษา สานฝัน 

ทางกลุ ่มฯ ผลิตสินค้าแปรรูป 
จากปลาในชุมชน โดยได ้พัฒนา
ผลติภณัฑ์แปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่าจากปลา
มาโดยตลอด จึงสนใจน�าปลาแห้งมาผลติ
เป็นคุกกีท้ีค่งกล่ินรสปลาแห้งอยู่ 

พิษณุโลก    บางระกา

กลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลา บ้านวังแร่

“ดใีจท่ีได้เข้ำร่วมโครงกำร ได้พฒันำ
ผลติภณัฑ์ใหม่ให้ตอบสนองผูบ้รโิภค” 

มารินทร์ เงินเรียน 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังแร่  

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทมี “สานฝัน“ ได้ร่วมพฒันาสูตรการผลิต แนะน�า
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การตลาด การจดัท�าบัญชี
อย่างง่ายๆ รวมถึงการออกแบบและพฒันาบรรจภัุณฑ์ 
ส�าหรับคุกกี้ปลาแห้งร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้านวงัแร่ 

กลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลา บ้านวังแร่ : 19/4 หมู่ 3 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกา จ.พิษณุโลก 65000
     087-195-6119 (นางสาวมารินทร์ เงินเรียม), 094-611-61130 (นางสาวสุรีรัตน์ มากชุ่ม)       มารินทร์ เงินเรียน 

กินดี

ผลิตภัณฑ์  คุกกี้ปลาแห้ง
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อุตรดิตถ์    ทองแสนขัน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและกลุ่มชุมชนช่วยกนัพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ให้ดูทันสมัยขึ้น รวมไปถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ซ�้าใคร 
ได้แก่ ซีเรียลข้าวที่มีส่วนผสมหลักเป็นข้าวภูสาย เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางการสร้างรายได้ที่หลากหลายให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านโคกงาม ทั้งยังเป็นตัวเลือกที่แปลกใหม่ให้กับ 
ผู้บริโภค รวมถึงให้ความรู้กับกลุ่มเพ่ิมเติม ได้แก่ การจัดท�า
บัญชีครัวเรือน การบันทึกข้อมูลต้นทุนในโปรแกรม Excel  
การขยายตลาดผ่านโซเชียล

วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกงาม 

จากกลุ่มเกษตรกรฯ ผู้ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมี
สู่ผู้บริโภค เนื่องจากพื้นที่บ้านโคกงามมีน�้าไหลมาจากภูเขาเป็น
สายน้อยๆ ท�าให้พ้ืนที่นั้นมีทั้งดินและน�้าอุดมด้วยแร่ธาตุสมบูรณ์  
จึงเรียกชื่อข้าวที่ปลูกว่า “ข้าวภูสาย” 

“ขอบคุณกลุม่น้องนกัศกึษำมำกๆ เลยครบั  
ทีเ่ห็นถงึควำมส�ำคญัของข้ำวพวกเรำ น้องๆ  

ดตูัง้ใจกนัมำก และผลลพัธ์ทีอ่อกมำ 
กด็มีำกครบั พวกเรำไม่คดิว่ำจะได้รบัโอกำสดีๆ   
แบบนี ้ขอบคณุทำงออมสนิและน้องนกัศกึษำ

ทกุคนครบั”

นายวีระชัย วงศ์บุตร  
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทีมนักศึกษา THE NUM (เดอะนัม) ผลิตภัณฑ์  ข้าวออร์แกนิคภูสาย

วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกงาม : 29 หมู่ 9 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
      089-078-6650 (นายวีระชัย วงศ์บุตร), 089-906-4856 (นางสาวสาวิตรี พินิจด้วง)       Werachai Wongbut       0890786650

กินดี
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อุตรดิตถ์    น�้าปาด

ผลิตภัณฑ์  ผ้าทอบ้านหนองแห้ว 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และโลโก้สินค้าใหม่ โดยใช้ชื่อกลุ่มและมี 
รปูผูห้ญงิสวมสไบทีเ่ป็นลายเอกลักษณ์กลุม่ทีข่ึน้ช่ือ 
คือ ลายน�้าไหล ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตของชาวน�้าปาด 
ท่ีมีสายน�้าส�าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิต คือ แม่น�้าน่าน 
และสายน�า้ปาด อกีทัง้ยงัมลีายดอกไม้ต่างๆ รวมไป
ถงึลายหงส์ ซึง่เป็นข้อยนืยนัได้ว่าบ้านหนองแห้วนัน้ 
รายล้อมด้วยธรรมชาต ิผนืแผ่นดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ 
ผ่านเรือ่งเล่าบนผืนผ้าทอจากอดีต 

ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแห้ว 

ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแห้ว มีแนวคิดพัฒนา
ฝีมือและส่งเสริมรายได้มากขึ้นให้กับช่างทอผ้าที่เป็น 
คนในพ้ืนที ่โดยเพิม่ช่องทางออนไลน์ รวมถงึจดัท�าหน้าร้าน 
ให้กลุ่มสามารถน�าสินค้ามาขายได้ด้วยตนเองไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทีมนักศึกษา Nonghaew style 

ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแห้ว : 69/3 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาย อ.น�้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 
      063 124 6327 (นางสุวรรณ์ ทาต่อย)       NongheawStyle@gmail.com       กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแห้ว by nonghaew style       @451drxim 

“รู้สึกดีใจที่หนูมำช่วย อยำกให้มำบ่อยๆ ดีใจนะที่มี
คนมำสนับสนุน เพรำะปกติป้ำต้องหำวิธีขำยผ้ำเอง
ตำมตลำด ไม่มีคนมำช่วย แต่พอมีหนูและธนำคำร
ออมสินมำช่วย ป้ำก็ดีใจและรู้สึกขอบคุณมำกๆ” 

 
นางสุวรรณ ทาต่อย
ประธานกลุ่มชุมชน

ดูดี
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อุตรดิตถ์    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทมีนกัศึกษาร่วมเปิดเวทพีดูคยุแลกเปล่ียนแนวคดิการท�างานร่วมกบั
ชุมชน ตัวแทนจากธนาคารออมสิน และตัวแทนจาก อบต.บ้านด่านนาขาม  
โดยทางธนาคารออมสินจัดอบรมให้คนในชุมชนด้านการจัดการที่พัก 
โฮมสเตย์ โดยมทีมียวุพฒัน์รกัษ์ถิน่เข้าอบรมการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน สร้าง
แรงบันดาลใจ และผลักดันชุมชน 

การท่องเที่ยวบ้านด่านนาขาม 

ชุมชนร่วมกับทีมงานสร้างกลุ่มจัดการการท่องเที่ยวให้มีความ 
เข้มแข็ง สร้างโครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
วนเกษตรวิถชีมุชนต�าบลบ้านด่านนาขามฯ และพฒันาช่องทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน

“โครงกำรท่องเท่ียวชมุชนช่วยให้คน 
ในชมุชนรูร้กัษ์ป่ำวนเกษตร รกัษ์วถิชีวิีต 
เพิม่คณุค่ำและมูลค่ำให้กับชมุชน รวมถงึ

กำรท�ำงำนร่วมกันของทมีนกัศกึษำ 
และอำจำรย์ทีเ่ข้ำมำส่งเสรมิกำรท�ำงำน
ร่วมกัน ทัง้กำรท�ำบญัช ีกำรคดิรำคำ 
กำรดงึจดุเด่นทีช่มุชนมอีอกมำใน 
รปูแบบกำรท่องเทีย่วทีม่เีฉพำะทีน่ี่ 

ทีเ่ดยีวทีบ้่ำนด่ำนนำขำม 

นางสีมา แก้วก�าเนิด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทีมนักศึกษา DNK PROJECT บริการ  โฮมสเตย์บ้านด่านนาขาม

“ในด้ำนของกำรจดัทีพ่กัโฮมสเตย์ของ
ชมุชน โครงกำรท่องเทีย่วชุมชนได้

ทดลองให้นกัท่องเทีย่วได้เข้ำพกั ตัง้แต่
กระบวนกำรต้อนรับ กำรก�ำหนดกจิกรรม
กำรท่องเทีย่ว อำหำรพืน้ถ่ิน ทีพ่กั และ
ท�ำให้ได้เรยีนรูจ้ดุด ีจดุบกพร่อง และ
แนวทำงกำรด�ำเนินกำรต่อไปของ 
กำรจดัโฮมสเตย์บ้ำนด่ำนนำขำม 

นายบุญธรรม จินดา 
การท่องเที่ยวบ้านด่านนาขาม : องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านด่านนาขาม 
      084-579-2321 (นางสีมา แก้วกาเนิด), 080-600-5842 (นายบุญธรรม)

อยู่ดี
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อุตรดิตถ์    อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกชาววัง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาสูตรน�้าพริก
ให้มีความหลากหลาย จากเดิมมีน�้าพริกแจ่วบอง 
เพียงอย่างเดยีว ปัจจบุนัเพิม่น�า้พรกิปลาป่น น�า้พรกิ
กุ้งป่นน�้าพริกกากหมูขึ้นมา และออกแบบบรรจุภัณฑ์  
เพิ่มโลโก้ เพื่อความสวยงามดึงดูดความสนใจ 
ของลูกค้า ซึ่งจากเดิมเป็นกระปุกใสธรรมดาไม่มี
ความทนทานและไม่มีโลโก้ รวมถึงสอนการท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย   

กลุ่มน�้าพริกแม่บ้านป่ายาง

กลุ่มน�้าพริกแม่บ้านป่ายาง เกิดจากการรวมตัว 
ของแม่บ้านที่ว่างจากการท�างานเกษตรกรรมและ
รับจ้างทั่วไป ใช้เวลาช่วงเย็นรวมตัวกันท�าน�้าพริกเพื่อ
ฝากขายที่ร้านของช�าในหมู่บ้าน จนน�้าพริกของกลุ่ม
เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทีมนักศึกษา น�้าพริกชาววัง  

“รู้สึกดีใจที่มีน้องๆ นักศึกษำ ได้มีส่วนร่วม 
ในกำรท�ำงำน มำช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มี 

คุณภำพมำกขึ้นขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่มำช่วย 
พัฒนำน�้ำพริกของพวกเรำ”

นางสนาม เรืองสังข์
ผู้จัดการกลุ่มน�้าพริกแม่บ้านป่ายาง

กลุ่มน�้าพริกแม่บ้านป่ายาง : 49 หมู่ 1 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
     086-119-3286 (นางกาหลง ยิ้มอยู่), 097-095-5306 (นางสนาม เรืองสังข์)

กินดี
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อุตรดิตถ์    ท่าปลา

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันคิด
ร่วมกนัท�า และแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ โดยน�า
ส่วนของใบยอดมะม่วงหิมพานต์มา 
แปรรูปเป็น “ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ชงร้อน 
ผสมสมุนไพร”

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนส ่งเสริม
อาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ท�าผลิตภัณฑ์  
แปรรปูเมด็มะม่วงหมิพานต์ 14 ชนดิออก
มาจ�าหน่าย เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
รสต้มย�า รสปาปริก้า รสโนริสาหร่าย 
รสบาบีคิว  เครื่ องดื่มน�้ านมเม็ด
มะม่วงหิมพานต์เป็นต้น

“รูสึ้กดใีจทีม่หำลยัรำชภฏัอตุรดติถ์ และ
ธนำคำรออมสนิ เข้ำมำช่วยเเละส่งเสรมิ
ให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม่ พร้อมออกแบบ
ผลติภัณฑ์สวยๆ และช่วยสอนกำรท�ำ
บญัช ีจำกเดมิท่ีท�ำบญัชด้ีวยมอืเป็น 
กำรท�ำบญัชผ่ีำนคอมพวิเตอร์ และ 

ช่วยท�ำกำรส่งเสรมิกำรขำยทำงออนไลน์

นางวันทรา ผ่านค�า  
ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทีมนักศึกษา กาฌูเอย์รู ผลิตภัณฑ์  

เครื่องดื่มชงร้อนยอดมะม่วงหิมพานต์

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย : 86 หมู่ 3 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
      089-960-1388 (นางวันทรา ผ่านค�า)       Wanta8613@gmail.com       เม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านหาดไก่ต้อย       0899601388 

กินดี
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อุตรดิตถ์    ลับแล

ผลิตภัณฑ์  กระยาสารทงาด�า

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและวิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยท�างานเก็บข้อมูล วิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้รโิภค และออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค โดยปรับรูปแบบ
กระยาสารทให้มีขนาดบางลง สามารถรับประทาน
ได้ง่ายภายในค�าเดียว และยังสามารถเก็บไว้ได้นาน 
นอกจากนี้ยังคิดค้นและพัฒนาสูตรกระยาสารท
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นถึง 3 สูตร อีกด้วย

กลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร

ทางกลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าควรต่อยอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท�ากระสายาสารทงาด�า  
เพื่อประสงค์ให้สมาชิกใช้เวลาว่างจากการท�าไร่  
ท�านา และสร้างรายได้เสริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทีมนักศึกษา กลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร

“น้องๆ นักศึกษำเข้ำมำส่วนช่วยในกำรพัฒนำ 
เรื่องต่ำงๆ ทั้งออกแบบซองใหม่ กำรท�ำบัญชีครัวเรือน 
กำรท�ำตลำดและพัฒนำสตูรให้มคีวำมหลำกหลำยมำกขึน้ 

ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษำทุกคน และ 
ธนำคำรออมสิน ที่มีโครงกำรแบบนี้ขึ้นมำครับ” 

นายสุเทพ เปียจอย 
ประธานกลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร 

กลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร : 5 หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
      084-812-9979 (นายสุเทพ เปียจอย)       Onedeemsuq@hotmail.com       กลุ่มสัมมาชีพ บ้านเกาะตาเพชร       0848129979

กินดี
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สุโขทัย    ศรีนคร

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้น�าองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ
วัตถุดิบ และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร
มาแก้ปัญหา ในการเก็บรักษาโดยใช้เทคโนโลยีการ
แช่เยือกแข็ง การท�าแห้ง รวมทั้งการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ จึงได้วิธีการเก็บ
เนื้อมะม่วงไม่เกิดการเปลี่ยนสี เมื่อน�ามาผลิตเป็นข้าว
เกรียบแล้วสีไม่คล�้า กลิ่นและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง  
ที่ส�าคัญยังได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ มะม่วงอบ
แห้งรสธรรมชาติ ที่ ไม ่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติ
ใดๆ เพื่อตอบสนองและสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับ 
ผู ้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ ท�าให้ผลิตภัณฑ์
มะม่วงมีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มความมั่นใจให้กับ 
ผู้บริโภคอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงบ้านหนองขุดหล่ม 

ชุมชนด�าเนินกิจการแปรรูปมะม่วง ได้แก่ แปรรูปมะม่วงสุกเป็น
ข้าวเกรียบมะม่วง จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยการออกร้านจ�าหน่าย
ตามงานของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง และสามารถสั่งซื้อ
ได้ทางออนไลน์

“น้องๆ นักศึกษำเข้ำมำแนะน�ำใน 
กำรเก็บรักษำเนื้อมะม่วงให้มีสีสวย

และไม่คล�้ำ และยังมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 
มะม่วงอบแห้งรสธรรมชำติและ 

ซอสมะม่วง”

นางคะนึง ภักดีบาง 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทีมนักศึกษา AWAKE 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงบ้านหนองขุดหล่ม : 84/1 หมู่4 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
      081-929-4119 (นางคะนึง ภักดีบาง), 080-682-8624 (นางบัวหอม พิมสา)       วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงบ้านหนองขุดหล่ม 

กินดี

ผลิตภัณฑ์  ข้าวเกรียบมะม่วง 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา One team, Million Passions 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนาเมือง เป็นกลุ ่มที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาและผลิตสินค้าผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ 
ผ้าทอมือมัดหมี่ ผ้าย้อมคราม เป็นต้น ซึ่งผ้าทอมือมัดหมี่เป็น
สินค้าหลักของกลุ่ม โดยเกือบทุกบ้านจะมีกี่ทอผ้าเป็นของ
ตนเอง และส่วนใหญ่เป็นรายได้หลักของสมาชิกกลุ่ม 

พิษณุโลก    ชาติตระการ

ผลิตภัณฑ์  ผ้าทอมือมัดหมี่

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนา

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางกลุม่ชมุชนมคีวามต้องการทีจ่ะพฒันาตวับรรจภุณัฑ์ 
ผ้าทอมือย้อมคราม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากต้องการ
ถ่ายทอดเรื่องราว วิธีการสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าส่ือสาร
ผ่านตัวบรรจุภัณฑ์ให้แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริม
การขายให้มากขึ้น นักศึกษาและชุมชนจึงร่วมกันออกแบบ
บรรจุภัณฑ์โดยน�าปัญหาการใช้งานมาท�าการพัฒนาและท�าให้
สวยงามน่าใช้ และช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนา : 40/2 หมู่ 8 บ้านนาเมือง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 
      081-971-6806, 092-189-5154 (นางสิงห์ จันทะคุณ)       Baannamuang@gmail.com       กลุ่มทอผ้าบ้านนาเมือง พิษณุโลก
      0929833689

ดูดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร ่วมกันให ้
ความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จักสาน โดยตั้งชื่อว่า ดีไซน์พัฒน์ถิ่น และ
มีสโลแกนว่า “งานออกแบบเปลี่ยนโลก 
งานมีดีไซน์เปลี่ยนชีวิต” โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน
และยังคงความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา ดีไซน์พัฒน์ถิ่น  

กลุ่มจักรสานบ้านท่าโรงตะวันตก

กลุ่มจักรสานบ้านท่าโรงตะวันตก มีความโดดเด่นเกี่ยวกับ
งานจักสานที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็น
เอกลักษณ์สืบต่อกันมา ทั้งด้านเทคนิค ลวดลาย รูปทรง ผลิตภัณฑ์
ที่ท�าประกอบด้วย พัด ชะลอม เข่งใส่ขนมไทย

“น้องๆ นักศึกษำน�ำเสนอแนวคิด 
รูปแบบของงำนผลิตภัณฑ์จักสำน

ใหม่ๆ ที่น่ำสนใจ ซึ่งคำดว่ำจะน�ำไป
สู่กำรตลำดใหม่ๆ ได้ และสอดคล้อง
กับศักยภำพของผู้ผลิตในชุมชน”

ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  งานจักสาน

พิษณุโลก    อ�าเภอเมือง

กลุ่มจักรสานบ้านท่าโรงตะวันตก : ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
      086-934-0276 (นางสาวลมเพย อาจบัว), 089-436-6459 (คุณประเสริฐ ใยยวง)       จักรสานบ้านท่าโรงตะวันตก       0894366459

ใช้ดี
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กลุ่มชุมชนเกิดจากการรวมตัวของคนในหมู่บ้านเขาปรัง เพื่อเกิด
การพัฒนาและสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยการท�าเกษตรอินทรีย์และ 
น�าวัสดุธรรมชาติทางการเกษตรในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป 
เป็นถ่านคาร์บอน และถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) คุณภาพสูง 

พิษณุโลก    พรหมพิราม

วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านเขาปรัง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาและชุมชนมคีวามคิดเหน็ร่วมกนัทีจ่ะพฒันาบรรจภุณัฑ์ 
ถ่านคาร์บอน โดยร่วมออกแบบและผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ ์
จากถ่านคาร์บอน ให้มีความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าและยังถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา คนเอาถ่าน

วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านเขาปรัง : 90 หมู่ 9 ต.ดงประค�า อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
      093-184-3233 (นางสาวกชมน จันทร์ทองค�า), 093-170-9655 (นายชัยรัตน์ ฎขธวัช)       nazaa33@gmail.com 
      ถ่านคาร์บอนวิสาหกิจชุมชน คนเอาถ่านบ้านเขาปรัง พรหมพิราม

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา ECO NU  

วิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลก

จากเกษตรกรกลุม่คนรุน่ใหม่ จ.พษิณโุลก เพือ่สบืสาน
งานปลูกข้าวด้วยหัวใจและความรัก เพื่อให้ได้ข้าวที่ดีที่สุด  
ที่มีคุณภาพ หอม นุ่ม อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
ตามธรรมชาต ิมีผลิตภณัฑ์ข้าวสารปลอดสารพิษ ข้าวไรซ์เบอรรี่ 
ข้าวกล้องหอมมะลแิดง ข้าวกล้องทบัทมิชุมแพ ข้าวกล้องหอมมะลิ 
ข้าวกล้องผสมธัญาพืช ข้าวกล้องรวม 3D 

“ดีใจที่มีนักศึกษำมำเห็นประโยชน์ของ 
ข้ำวปลอดสำรพิษจำกแนวคิดคนรุ่นใหม่ และ 

ได้ประโยชน์จำกกำรท�ำโครงกำรนี้มำก  
ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือทีจ่ะได้มำพัฒนำบรรจภุณัฑ์เดมิ  

ให้ดูน่ำสนใจและน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น”

นายวิรัช ทองดอนยอด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์  ข้าวสารปลอดสารพิษ

พิษณุโลก    อ�าเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลก : 106/8 หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
      095-561-8259 (วิรัช ทองดอนยอด)       คนมีดี อาหารปลอดภัย พิษณุโลก      @wyp112t

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาได้ช่วยพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์มีข ้อมูลให้ความรู ้ผลิตภัณฑ์ เพื่อความชัดเจนของแบรนด ์ 
และพัฒนาโลโก้ให้ทันสมัย และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

กินดี
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น�้าพริกมานิต เกิดจากการรวมตัว 
ของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุใน ต.แม่ระกา 
ทีม่ภีมูปัิญญาการแปรรูปปลาสร้อย ปลาร้า 
และปลาย่างมาตั้งแต่อดีต

พิษณุโลก    วังทอง

ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกปลาร้าผัด 4 ภาค 

วิสาหกิจชุมชนพันธกิจ น�้าพริกมานิต

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ในชื่อแบรนด์ ปลาร้าผัด 4 ภาค 
โดยมกีารท�าบรรจภัุณฑ์ใหม่ให้มคีวามทนัสมยั 
สะดวก สามารถเก็บกลิ่นและเก็บรักษา 
ได้นานยิ่งข้ึนโดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย และเพ่ิม
ความหลากหลายของรสชาติถึง4 รสชาติ  
คือ ปลาร้าผัดสูตรภาคเหนือ ปลาร้าผัดสูตร
ภาคกลาง ปลาร้าผดัสตูรภาคใต้ และภาคอสีาน 
เพื่อความหลากหลายให้กับผู้บริโภค

“รู้สึกประทับใจในตัวนิสิตที่ได้ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกปลำร้ำสับ 4 ภำค  

มีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว ท�ำให้
เพิ่มมูลค่ำสินค้ำได้มำกขึ้นและเป็นที่รู้จัก”

นางปวีณา มั่นคง 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา “เลี้ยงดู ปูเสื่อ”

วิสาหกิจชุมชนพันธกิจ น�้าพริกมานิต : 205/1 ม.6 ต.แม่รกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
      083-161-2114 (นางปวีณา มั่นคง)       น�้าพริกแม่มานิต       081786550

กินดี
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา เรื่องกล้วย กล้วย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2 

กลุ ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ ่ม 2 ผลิต 
กล้วยตากจากภูมิปัญญาที่สืบทอดเฉพาะถิ่น
จากรุ ่นสู ่รุ ่น ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย 
จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กล้วยพาราโบล่า “ตราแสงทอง” จึงเป็นอีกหนึ่ง
ต้นต�ารับ “กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก”

“รูส้กึดใีจท่ีเดก็ๆ นกัศกึษำช่วยกนั
ท�ำงำน และให้ควำมสนใจใน

กิจกรรมของคนในชุมชน ร่วมกัน
ท�ำและช่วยกันพัฒนำสินค้ำชุมชน

ให้ดีมำกขึ้น”

นางบุญศักดิ์ มาข�า 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  กล้วยตากบางกระทุ่ม 

พิษณุโลก    บางกระทุ่ม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา โดย
ร่วมกันออกแบบโลโก้ภายใต้แบรนด์แสงทอง และ
ได้ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และทันสมัยให้เข้าถึงวัยรุ ่นมากยิ่งขึ้น โดยตัว
ผลติภัณฑ์มทีัง้หมด 3 รปูแบบ คือ กล้วยแบบกลม 
กล้วยแบบแบน และกล้วยม้วน อย่างละ 2 รสชาติ 
คือ กล้วยรสธรรมชาติ และกล้วยรสน�้าผ้ึง และ
ช่วยวิเคราะห์การตลาดให้สามารถเพิ่มยอดขาย
มากขึ้น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2 : 31 หมู่ 7 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
      081-493-1897 (นางบุญศักดิ์ มาข�า), 081-493-1897 (นางบุญศักดิ์ มาข�า)       numberone209@gmail.com
      Sangthong Banana       0982253979 

กินดี
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ชุมชนบ้านมุง เป็นที่ราบเชิงเขาหินปูนที่มีลักษณะโดดเด่น 
ท�าให้ชุมชนมีทรัพยากรเชิงนิเวศน์ที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ใน
การสร้างเป็นแหล่งท่องเทีย่วได้เป็นอย่างดี ปัจจบัุนชมุชนบ้านมุง
ได้เริ่มสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชน โดยปรับที่พักอาศัย
ส่วนตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ 

พิษณุโลก    เนินมะปราง

กลุ่มชุมชนบ้างมุงเหนือ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ
ชุมชน อาทิ ด้านแหล่งทรัพยากรภายในพื้นที่ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม ได้ส�ารวจลักษณะทางกายภาพของ
ชุมชนที่ส่งผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ การท�ากิจกรรม และ
การรับรู้ด้านเอกลักษณ์ สภาพแวดล้อมชุมชนกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย จนน�าสู่การ
สร้างแนวทางและวางรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่
เหมาะสม มั่นคง และยั่งยืน

“น้องๆ นักศึกษำได้มำส�ำรวจพื้นที่ 
เป็นกำรดีที่น้องๆ จะได้มำเรียนรู้ศักยภำพ

ของพื้นที่ในท้องถิ่น และได้ช่วยในกำร
จัดกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 

รวมถึงข้อเสนอในกำรออกแบบพื้นที่  
และกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ”

นายพิษณุชัย ทรงพุฒิ  
ประสานงานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา บ้านมุงแดนสวรรค์ ส�าหรับทุกคน 

กลุ่มชุมชนบ้างมุงเหนือ : หมู่ที่ 1 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190    
      085-400-1727 (นายพิษณุชัย ทรงพุฒิ), 099-285-7502 (นายพิพัก สายค�าดี)       คนรักเนินมะปราง 

อยู่ดี

ผลิตภัณฑ์  ท่องเที่ยววิถีชุมชน
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีมนักศึกษา สานฝันสปาบ้านวังส้มซ่า 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

หมูบ้่านวังส้มซ่า เป็นหมูบ้่านทีม่ผีลผลติทางการเกษตรที่
ส�าคญัคือ ส้มซ่า เป็นพชืท้องถิน่ นอกจากส้มซ่าแล้วทางชมุชน
มีผลผลิตอื่น เช่น ข้าว กล้วย และธัญพืชต่างๆ ทางหมู่บ้าน 
ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ไว้เพื่อใช้ในชุมชนอย่างเดียว  
แต่มีเพื่อการส่งออกทั้งในและนอกประเทศ และทางชุมชนได ้
จัดตั้งสปาเพื่อน�าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาใช้อีกด้วย

“น้องๆ มีควำมคิดที่ดีมำก สำมำรถเพิ่มรำยได ้
ให้กับชุมชนได้อีกทำงหนึ่ง และยังสำมำรถ 

ให้เด็กๆ ในชุมชนมำให้บริกำรได้ เพิ่มกิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
มำให้ลูกค้ำและนักท่องเที่ยวได้เลือกรับบริกำร

จำกสถำนประกอบกำรสปำของเรำ”

นางเผอิญ พงษ์สีชมพู
ประธานชุมชน

ผลิตภัณฑ์  เกลือสปากลิ่นใบส้มซ่า

พิษณุโลก    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการทีล่งพืน้ทีห่มูบ้่านวงัส้มซ่า ณ สถานประกอบการ 
สปา พบว่ามีผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก ทั้งผู้ที่มาศึกษาดูงาน 
การท�าสปา ทั้งนักท่องเที่ยว แต่ทางสปามีผู ้ให ้บริการ 
ไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทางเราจึงมีแนวคิด 
ที่จะเพิ่มรายได้ ด้วยการเพิ่มขั้นตอนระหว่างรอสปาโดยการ 
แช่เท้าด้วยน�้าเกลืออุ่นผสานกล่ินใบส้มซ่า เพื่อช่วยเพิ่มการ 
ไหลเวียนของเลือดภายในร่างกาย จากนั้นสครับเท้าโดย
ผลิตภณัฑ์ของทางชมุชนเพือ่ผลัดเซลล์ผวิทีต่ายแล้วให้เท้านุ่ม
น่าสัมผัสมากขึ้น และต่อด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากส้มซ่า

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน : 104 ม.1 บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
      087-571-0512 (นางเผอิญ พงษ์สีชมพู), 089-512-6198 (นางสาววงนัน น้อยแสง)       บ้านวังส้มซ่า

ใช้ดี
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ล�าพูน    อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์  ข้าวต๋นน�้าแตงโมง 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางกลุม่ CIS TAK-002 ได้ร่วมพฒันาข้าวแต๋นในรปูแบบใหม่ทีม่รีสชาต ิและลกัษณะทีแ่ตกต่าง
จากท้องตลาด คือ ข้าวแต๋นแบบบาร์ 2 รสชาติ (ข้าวแต๋นบาร์ธัญพืช และข้าวแต๋นบาร์เคลือบ
ชอ็กโกแลต) และข้าวแต๋นสูตรน�า้พริกเผา รวมทัง้ช่วยออกแบบบรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ใหม่ท้ัง  
3 ชนิด และสร้างเว็บไซต์ของกลุ่มเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และยังได้ 
ถ่ายท�ารายการน�าเสนอวิธีการผลติข้าวแต๋นสูตรใหม่ เพือ่เป็นอกีช่องทางหนึง่ในการประชาสมัพนัธ์
กลุ่มข้าวแต๋นน�้าแตงโมกันตภัฒน์บ้านกอเปา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

กลุ่มข้าวแต๋นน�้าแตงโมกันตพัฒน์บ้านกอเปา 

กลุม่ข้าวแต๋นน�า้แตงโมกนัตพฒัน์ มีผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม คือ ข้าวแต๋นน�้าแตงโม ข้าวแต๋นน�้าล�าไย และข้าวแต๋น 
4 รสชาติ คือ รสสาหร่าย รสชีท  
รสวาซาบ ิและรสต้มย�า ซึง่วตัถดุบิ
ส ่วนใหญ่น�ามาจากท ้องถิ่น
ภายในชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ทีมนักศึกษา CIS TAK-002  

“ขอขอบคณุคณะอำจำรย์ และน้องๆ นกัศกึษำจำก
ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก 

ที่เข้ำมำช่วยเพิ่มองค์ควำมรู้ในเรื่องของกำรท�ำ
ประโยชน์จำกเศษข้ำวแต๋นที่ร่วงหล่น เพรำะว่ำ 
เรำไม่ได้น�ำมันไปเพิ่มมูลค่ำเลยรู้สึกเสียดำยมำก  

แต่พอน้องๆ เข้ำมำช่วยท�ำให้เรำได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
มำกมำยเลย ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

นางชลกร วัฒนพันธ์
รองประธานกลุ่มข้าวแต๋นน�้าแตงโมกันตพัฒน์

กลุ่มข้าวแต๋นน�้าแตงโมกันตพัฒน์บ้านกอเปา : 94/4 กอเปา หมู่ 9 ต.ป่าสัก อ.เมืองล�าพูน จ.ล�าพูน 51000       
      089-555-6010 (นายกันตพัฒน์ วัฒนพันธ์), 080-491-0060 (นางชลกร วัฒนพันธ์)       kowtann1@gmail.com
      http://kowtann1.lnwshop.com       ข้าวแต๋นน�้าแตงโม กันตภัฒน์       kowtann1

กินดี
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เชียงใหม่    แม่แตง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีมได้ท�ากิจกรรมที่ครอบคลุม
ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า ตั้งแต่การ
ไปเรียนรู้สิ่งที่สมาชิกกลุ่มก�าลังท�าอยู่ 
ส�ารวจสถานการณ์ป ัญหา พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ ์  ส� ารวจตลาด  
พัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของ
สมาชิก รวมถึงการจัดท�าบัญชี ซึ่งการ
ท�างานในหลักสูตรไม่ได้ท�าเพียงล�าพัง
แต่มีการประสานงานหลากหลายคณะ
เข้าด้วยกัน 

วิสาหกิจชุมชนคนใช้ไม้เท้าขาว

ชุมชนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนตาบอดและคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านสิทธิสวัสดิการ ส่งเสริมรายได้ โดยการฝึกอาชีพ
หัตถกรรม พรมเช็ดเท้า แกะสลัก ทอผ้า นวดแผนไทย 
ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ยาดม สมุนไพร

“ขอบคุณนกัศกึษำและอำจำรย์ มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ ท่ีมคีวำมมุง่มัน่ 

และตัง้ใจเข้ำมำช่วยถ่ำยทอดควำมรูด้้ำนกำรจดัท�ำ 
บญัชใีห้กบักลุ่มฯ และช่วยออกแบบบรรจภัุณฑ์
ของกลุ่มให้ดดูย่ิีงขึน้ และทีข่ำดไม่ได้ขอขอบคณุ

โครงกำรดีๆ  ของธนำคำรออมสินครบั” 

นายธภัทร ลือชา
ประธานกลุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทีมนักศึกษา The MBA RMUTL ผลิตภัณฑ์  ยาหม่องน�้ามันสมุนไพร 

วิสาหกิจชุมชนคนใช้ไม้เท้าขาว : 158/3 ม.3 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
      084-462-9152 (นายธภัทร ลือชา), 087-562-2726 (นางสาวพนิดา ญาณเจริญ)       blindmt99@gmail.com
      อ้อมใจ วิสาหกิจชุมชนคนใช้ไม้เท้าขาว       0875622726

ใช้ดี

166  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562



เชียงใหม่    พร้าว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุม่นกัศกึษาได้ลงพ้ืนทีข่องชุมชน เหน็การปลูกถัว่เหลืองและการดแูลแปลงถัว่ของ 
ชาวบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง แต่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องต่าง ๆ อยู่ 
พวกเราจึงได้เข้าช่วยเหลือและช่วยวางแผนด้านต่างๆ ท้ังการออกแบบแพ็กเกจ 
ของตัวสินค้าใหม่ให้มีความน่าสนใจ ให้ลูกค้าเห็นถึงสินค้าที่มีความสะอาดได้มาตรฐาน 
ทั้งยังได้ท�าแผนธุรกิจ ท�าต้นทุนการผลิตต่างๆ และได้สอนชาวบ้านท�าบัญชีครัวเรือน 
และได้ถ่ายทอดการท�าบัญชีกลุ่มหรือบัญชีผู้ประกอบการให้กับครู กศน.ต�าบลเวียง  
เพื่อให้น�าความรู้ไปสอนชาวบ้าน โดยทางทีมสามารถให้ความช่วยเหลือชาวบ้านได ้
หลังจบโครงการ เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชมบ้านหนองอ้อ 

เดมิทชีาวบ้านได้รวมกลุม่กนัเพือ่ท�าถัว่เน่าแคบ 
(ถั่วเน่าแผ่น) จากนั้นได้มีการพัฒนามาเป็นการ
แปรรปูถัว่เหลอืงในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถัว่เน่าป่น 
ถัว่เน่าผงปรงุรส เต้าเจีย้ว ซอ้ิีวขาว และน�า้พรกิถ่ัวเน่า 

“ในนำมกลุ่มแม่ ขอขอบคุณนักศึกษำจำก 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ธนำคำร

ออมสิน และ กศน.ต�ำบลเวียง ที่มำช่วยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแผนธุรกิจ ทำงกลุ่มจะน�ำ

ควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็ง”

นางอ�าไพ ไชยแว่น
รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอ้อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทีมนักศึกษา ถั่วเน่าเมอะ

วิสาหกิจชุมชมบ้านหนองอ้อ : 88 หมู่ 5 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
     084-368-0428 (นางสาวนันท์นภัส ไชยสวัสดิ์)       annchaisawat.2560@gmail.com       ร้านค้าชุมชนบ้านหนองอ้อ (Ban Nong O Shop)  
     0970427925

ผลิตภัณฑ์  
สินค้าแปรรูปถั่วเน่า กินดี
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ล�าพูน    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

เราได้เข้าไปเปลีย่นแปลงและพัฒนาสนิค้า ด้านบรรจุภัณฑ์จาก
กระปุกพลาสติกเล็ก มาเป็นถุงกระดาษคราฟท์ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ จากนั้นเปล่ียนมาใช้ขวดแบบใส และได้ออกแบบโลโก้ทั้งหมด 
2 ครั้ง ทั้งยังได้ท�าการตลาดออนไลน์ให้ทางชุมชน คือการสร้าง 
Facebook Fanpage และ Line Official และหาร้านค้าฝากขายใน

จังหวัดล�าพูนให้กับสินค้าของ
ชมุชน ตลอดจนท�าคู่มอืในการ
สร้างตลาดออนไลน์ คูม่อืการ 
ค�านวณค่าจัดส่งสินค้า และ
คู่มือแนะน�าการใช้เครื่องมือ
หรอือปุกรณ์ในการผลิตสินค้า

ชุมชนสันดอนรอม

ชุมชนสันดอนรอมได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ น�้าพริก 
ปลากรอบฮักฮอม เป็นอาชีพสร้างรายแก่ชุมชน น�้าพริก
ปลากรอบ มีส่วนประกอบจากปลาซิว และมีสมุนไพรที่ใช ้
ปรุงน�้าพริกเป็นผลผลิตของชาวเกษตรกร จ.ล�าพูน

“พวกเรำต้องขอขอบคณุกลุ่มนกัศกึษำและ 
คณะอำจำรย์ทีม่อบโอกำสดีๆ  กับพวกเรำ  

ท�ำให้มรีำยได้เพิม่มำกขึน้ และน�ำควำมรู้มำช่วย
ส่งเสรมิเพือ่ผลกัดนัสินค้ำของเรำไปสูส่ำกล”

ร.ต.ต. ปราชญ์  อินตาพรม
รักษาการประธานชุมชนสันดอนรอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทีมนักศึกษา Millionaire Niners ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกปลากรอบ

ชุมชนสันดอนรอม : ที่ท�าการชุมชนสันดอนรอม อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000
      086-607-7326 (นาง ปราณี ไชยาพันธ์), 081-595-4519 (ร.ต.ต. ปราชญ์ อินตาพรม)       hughom.official@gmail.com       www.hughom.com
      น�้าพริกปลากรอบฮักฮอม       @666zveke 

กินดี
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เชียงใหม่    พร้าว

ผลิตภัณฑ์  แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาส้ม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากที่ทางกลุ่มได้ลงพื้นที่ชุมชน ท�าให้ได้รับรู้ถึง
ปัญหา และได้ร่วมหาแนวทางแก้ไข คือ เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต�่าท�าให้รายได้ลดลง เราจึงได้ท�าการ
เพ่ิมช่องทางส่งเสริมการตลาด เพราะทางชุมชน 
มีช่องทางการขายท่ีน้อย โดยสร้างเพจ Facebook 
และผลิตคลิปท�าอาหารจากปลาส้ม น�้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว  
ทัง้ยงัออกแบบโลโก้ทีม่ช่ีองทางการตดิต่อทีเ่หน็ได้ชดับน
บรรจุภัณฑ์ภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชมบ้านหนองอ้อ 

สินค ้าหลักของกลุ ่มฯ คือ ปลาส ้ม น�้าพริกหนุ ่ม 
และไส ้อั่ว  เนื่องจากทางกลุ ่มมีความต ้องการพัฒนา 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน และบรรจุภัณฑ์ 
ที่แสดงช่องทางการติดต่อที่สะดวกในการสั่งซื้อสินค้า  
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายอีกหนึ่งช่องทาง

“รู้สึกดีใจที่เด็กๆ ได้เข้ำมำช่วยในสิ่งที่เรำ
ต้องกำร และเรำไม่มีควำมสำมำรถกับสิ่งนั้น 
ผลงำนของเด็กๆ ที่ท�ำออกมำก็ดีเกินกว่ำ 

ที่คิดไว้ ขอขอบคุณโครงกำรฯ ที่ท�ำให้สินค้ำ
ของป้ำเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง”

นางจ�าปา อุตม์คง
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ล�าปาง
ทีมนักศึกษา D.Team

กลุ่มแม่บ้านเกษตรริมวงปลาส้มสมุนไพร : 220 ริมกวง หมู่ 10 ล�าพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000
      086-672-8615 (นางจ�าปา อุตม์คง), 083-680-9568 (นายทัดชัย อุตม์คง)       แม่จ�าปา ปลาส้มสมุนไพร       touchchai.autdong

กินดี
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เชียงใหม่    ฝาง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุม่ของเราได้ลงพืน้ทีส่�ารวจสภาพแวดล้อม
ของชุมชน เพื่อหาข้อมูลในการปูพ้ืนองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กบัโฮมสเตย์ หลังจากนัน้เป็นการจดักจิกรรมเรยีนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการน�าเที่ยวท่ีสามารถ
ส่งเสริมโฮมสเตย์ และหลังจากนั้นได้มีการแนะน�า
ให้กลุ่มชุมชนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างการ
ประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์โดยใช้สื่อออนไลน์ สุดท้าย 
ทางกลุ ่มของเราได ้น�านักท่องเที่ยวลงพื้นที ่
เพื่อทดลองเข้าพักในโฮมสเตย์และทดลองรับ
การน�าเที่ยวจากชุมชน

กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน (บ้านดอนฝางโฮมสเตย์)

กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกลุ่มน�้าฝาง มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติ 
ดอยผ้าห่มปก และอยู่ไม่ไกลจากดอยอ่างขาง ซึ่งเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัของเชยีงใหม่ บ้านดอนจงึเหมาะ
ต่อการจัดท�าเป็นโฮมเสตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

“ทำงกลุม่สถำบนักำรเงินบ้ำนดอน รูสึ้กขอบคณุ
จำกใจจริงๆ ทีท่ำงกลุม่นกัศึกษำ และอำจำรย์ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  
มำช่วยพฒันำโฮมสเตย์บ้ำนดอน”

นางเจตรณี บุญนาวา
สถาบันการเงินบ้านดอน 
(บ้านดอนฝางโฮมสเตย์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ทีมนักศึกษา ไอดินกลิ่นฟาง ผลิตภัณฑ์  ที่พักโฮมสเตย์

กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน (บ้านดอนฝางโฮมสเตย์) : 11 หมู่ 29 ต.โป่งน�้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50100 
      089-780-0129 (นายเอกอรุณ บุญนาวา)       @BanDonFangHomestay 

อยู่ดี
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ล�าพูน    เมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการที่ได้มามีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�าให้เรา
ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ พวกเราจึงเกิดความท้าทาย เกิดแรงบันดาล
ใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนเล็กๆ ที่จะได้พัฒนาชุมชน พัฒนา
ประเทศชาติให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ จุดที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมาก 
มันท�าให้เราเห็นปัญหาของชุมชน เราจึงได้ลงมือท�า ลงมือแก้ไข 
ระหว่างการท�างานก็พบปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่เพื่อให้แลกกับ
ผลลัพธ์ แลกกับรอยยิ้มของคนในชุมชนแล้ว เราจึงไม่คิดที่จะย่อท้อ
กับปัญหาต่างๆ จนสุดท้ายงานในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักผลไม้ บ้านท่ากว้าง 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักผลไม้ 
บ ้านท่ากว้าง ท�าผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร อาท ิกล้วยตาก
พลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องดื่มขิงผง
ส�าเร็จรูป และน�้าพริกตาแดง 

“รู้สึกดีค่ะที่น้องๆ เข้ำมำช่วยดูแลสินค้ำ
ให้ไปสู่ตลำดได้ไกลกว่ำนี้ จำกเดิมที่เคยท�ำ

ผลิตภัณฑ์เป็นขิงผงพร้อมชงกิน น้องๆ  
ก็เข้ำมำช่วยในด้ำนท�ำขิงชงแบบ 100% 

ไม่มีน�้ำตำลปนด้วยค่ะ”

นางอ้อย ศรีสว่าง
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�าปาง
ทีมนักศึกษา แม่วังล้านนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักผลไม้ บ้านท่ากว้าง : 38 หมู่ 5 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000 
      080-121-4118 (นางอ้อย ศรีสว่าง), 096-087-3119 (นายไพบูรณ์ ศรีสว่าง)       plusginger189@gmail.com       ขิง พลัส ล�าพูน       0960873119 

ผลิตภัณฑ์  แปรรูปผัก ผลไม้

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ทีมนักศึกษา ทีมมะเกี๋ยงแปรรูปแสนอร่อย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู ้ประสบการณ์  
จนได้แนวคดิในการปรับปรงุและพฒันาสตูรการแปรรปูให้ได้มาตรฐาน
มากขึ้น จนได้เป็นผลิตภัณฑ์น�้ามะเกี๋ยงพาสเจอร์ไรซ์ และแยมมะเกี๋ยง
แสนอร่อย และน�าผลิตภัณฑ์วางขายในร้านค้าชุมชนของตนเอง  
ท�าให้มีรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิกในชุมชน

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบวกเปา “น้องๆ นักศึกษำช่วยให้ควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ที่ถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนกำรแปรรูปอำหำร มีควำมเป็นกันเองและกระตุ้น

ให้เกิดแรงจูงใจในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่ำงดี 
คณำจำรย์ให้ควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงสถำนที่ให้เหมำะสม 
ถูกสุขลักษณะ ตำมหลักในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำร

ดีใจมำกที่ธนำคำรออมสิน มีโครงกำรดีๆ แบบนี้
และอยำกให้มีอย่ำงต่อเนื่องต่อไป”

นางสุพิศ เนตรค�ายวง 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบวกเปา : หมู่ที่ 3 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
      094-615-3662 (นางสุพิศ เนตรค�ายวง)       สุพิศ เนตรค�ายวง

ผลิตภัณฑ์ 
น�้ามะเกี๋ยงพาสเจอร์ไรส์ / แยมมะเกี๋ยง

เชียงใหม่     สันทราย

กลุ ่ม เกษตรกรแปรรูปฯ จัดตั้ง
กลุ ่มด้วยวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลผลิต
การเกษตรที่ราคาตกต�่า เช ่น มะกรูด 
มะนาว และมะเกี๋ยง มาแปรรูปเป็นแยม 
น�า้ผลไม้ น�า้ยาท�าความสะอาดอเนกประสงค์  
ซึ่งเป ็นการลดรายจ ่ายเพิ่มรายได ้ ใน 
ครัวเรือน 

กินดี
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แม่ฮ่องสอน     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
ทีมนักศึกษา C2C กลุ่มองค์กรชุมชน 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร ่วมกันพัฒนาและ
ร่วมกันตั้งชื่อ Website และ Facebook ชื่อว่า 
Kwianpangmu สือ่ถึงตรา “เกวยีน” ทีเ่ป็นชือ่แบรนด์ 
สินค้า และ “ปางหมู” มาจากชื่อของที่ตั้งชุมชน 
เพือ่ใช้เป็นช่องทางการตลาดบนสือ่ออนไลน์ และได้
เปลีย่นบรรจภุณัฑ์ใหม่ให้มคีวามทนัสมัยมากยิง่ข้ึน

กลุ่มงานเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู : 62 ม. 1 บ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
      086-191-9019 (คุณวัลภา เขื่อนรัตน์)       Kwianpangmu@gmail.com       www.kwianpangmu.com       Kwianpangmu       0861919019

กลุ่มงานเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู 

ผลิตภัณฑ์น�้ามันงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู 
(ตราเกวยีน) เป็นความภาคภมิูใจอย่างยิง่ของชมุชน
บ้านปางหมู ซึ่งมีการหีบน�้ามันงาและเพาะปลูกงา 
โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งมีมานาน
หลายร้อยปี ตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน สมัยรัชกาลที่ 3 
และได้ด�าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

“ก็ดีนะคะ ป้ำคิดว่ำสิ่งที่นักศึกษำมำพัฒนำช่วย
เพิ่มควำมรู้และทักษะให้กับป้ำ สำมำรถท�ำให้

ผลิตภัณฑ์ได้เจำะกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้องและ
เพิ่มควำมน่ำดึงดูดมำกขึ้น”

นางวัลภา เขื่อนรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์
น�้ามันงา เพื่อสุขภาพ

ใช้ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ทีมนักศึกษา ช้างเผือก

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดหลินจือให้ดูทันสมัยขึ้น  
โดยการเปลีย่นวสัดซุองกระดาษเป็นกล่องสีเ่หล่ียม
ทีม่คีวามเรยีบหร ูและมแีสดงรายละเอียดสรรพคุณ
สนิค้าทัง้ภาษาไทยและองักฤษ มช่ีองทางการติดต่อ 
สื่อสารที่สะดวกด้วย QR Code ที่ข้างบรรจุภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ “ป้ำรู้สึกดีใจมำกที่ได้นักศึกษำมำช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์
ชำเห็ดหลินจือให้น่ำสนใจขึ้น รวมถึงท�ำสมุดกำรใช้

แอป MYMO มำให้ป้ำด้วย ป้ำรู้สึกยินดีกับกำรมีโครงกำรดีๆ นี้
สนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพให้ชุมชน”

นางรัชดาวัลย์ กันธามูล
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ : 220/56 หมู่ที่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330 
      087-179-8422 (นางรัชดาวัลย์ กันธามูล), 089-962-0328 (นางสราญชล โกมลเสน)

ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือ

เชียงใหม่     แม่ริม

เริ่มจากที่ประธานกลุ่มได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของพชืผกัภายในชมุชน โดยการน�า
ผักเชยีงดามาแปรรูปขาย และได้รับการตอบรับ 
จากลูกค้ากลุ่มรักษาสุขภาพจ�านวนมาก จึง
ได้ต่อยอดน�าเห็ดหลินจอืจากโครงการหลวง
มาขาย เพ่ือเพ่ิมรายการสินค้าเพื่อสุขภาพ 
ให้กับกลุ่มชุมชนของตัวเอง

กินดี
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แม่ฮ่องสอน     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
ทีมนักศึกษา วมส.เพื่อท้องถิ่น 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะการท�างานร่วมกับชุมชน และชุมชนสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้านการ
บริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ต้องการ
ของลูกค้า และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับขยายผล
ไปสู่ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาปลาจาด : บ้านนาปลาจาด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
      080-497-6900 (นางสาวสุกิรา สุวัฒนเมธี), 080-497-6900 (นายชาตรี ค�าจิ่ง)       Sukira Suwattanametee 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาปลาจาด 
“น้องนกัศึกษำช่วยให้ควำมรู้ มีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน 
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 

มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ชุมชน
และเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น”

นายชาตรี ค�าจิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน

“รู้สึกดีใจที่มีโครงกำรดีๆ จำกธนำคำรออมสิน ที่ได้
เข้ำมำท�ำให้สถำบนักบัชมุชนได้มโีอกำสท�ำงำนร่วมกัน  
เกิดกำรเรียนรู้ มีควำมเข้ำใจ ตระหนักในควำมส�ำคัญ 

และสำมำรถน�ำไปคิดต่อยอดองค์ควำมรู้ได้”

นางสาวสุกิรา สุวัฒนเมธี
ประธานชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์
Home stay 

อยู่ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ทีมนักศึกษา สไปกา (Spica) 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันตั้งชื่อแบรนด์ ข้าวควบ และเปล่ียน 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัย เพื่อให้คงความกรอบและเก็บได้นานขึ้น ทั้ง
ปรับเปล่ียนขนาดให้เล็กลง และเปล่ียนจากการย่างทลีะแผ่นเป็นการอบ
เพือ่ลดระยะเวลาการผลิตแต่ยงัคงรสชาต ิมคีวามฟเูบาของเน้ือข้าวควบ  
และไม่ใส่วัตถุกันเสีย มีการเพิ่มรสชาติที่หลากหลาย เช่น งาด�า งาขาว 
กะทิ ล�าไย ชีส ปาปริก้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

วิสาหกิจชุมชนรักมอญหนองดู่ “ทมีน้องๆ นักศกึษำ ได้มำช่วยให้ควำมรูแ้ละได้น�ำแป้งข้ำวควบ 
ไปทดลองเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและรำคำ

ให้กับข้ำวควบของกลุ่มฯ ต้องขอบคุณน้องๆ นักศึกษำ
ทั้งทีมมำกที่ได้เข้ำมำช่วยพัฒนำในครั้งนี้ จำกที่พยำยำมลอง
พัฒนำในหลำยๆ รูปแบบแต่ไม่ส�ำเร็จ และเมื่อมีน้องๆ เข้ำมำ

ช่วยจึงท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ”

นางภาพร กุลณะโชติอมร 
ประธำนชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชนรักมอญหนองดู่ : 131 หมู่ 1 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน 51120
      096-017-9081 (นางภาพร กุลณะโชติอมร)

ผลิตภัณฑ์  ข้าวควบ

ล�าพูน     ป่าซาง

ทางกลุ่มฯหมู่บ้านเป็นชาวมอญและ
ในหมู่บ้านยังมีครกโบราณที่ใช้ต�าข้าว จึง
อยากจะรักษาวัฒนธรรมการท�าข้าวควบไว้ 
ซึ่งปัจจุบันนั้นมีคนรู้จักน้อย

กินดี
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แม่ฮ่องสอน     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ทีมนักศึกษา แม่ฮ่องสอนยุวพัฒนา 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาบ่อง : หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
      080-670-7949 (นางปรานอม ศรีตระกูล), 093-134-9181 (นายอมร ศรีตระกูล)       ปรานอม ศรีตระกูล

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาบ่อง

ชุมชนท่องเท่ียวบ้านผาบ่อง เป ็น
ชุมชนที่มีความสวยงามทั้งด้านภูมิทัศน์และ
ประเพณี จึงเกิดกิจการการท่องเที่ยว โดย
กลุม่วสิาหกจิชมุชน เพือ่เป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและหารายได้เข้ามาในชุมชน ซึ่งมี
ทั้งการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความ
ตื่นเต้นและสนุกสนาน การบริการโฮมสเตย์
ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าและมีการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และการบริการ

      นายอมร ศรีตระกูล 
               ก�านัน

“ชุมชนมีกำรรวมกลุ่มสร้ำงรำยได้ภำยในชุมชนด้ำนผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเกษตร ประกอบด้วย มีกำรปลูกถั่วลิสงแล้วน�ำมำ

แปรรูปเป็นน�้ำมันถั่วลิสง มีกำรปลูกถั่วเหลืองแล้วน�ำมำแปรรูป
เป็นถั่วเหลืองคั่ว ปลูกพืชผักสวนครัว (สมุนไพร) แล้วน�ำมำ

แปรรูปเป็นน�้ำพริกลำบ โดยกำรจัดท�ำบรรจุภัณฑ์ หำช่องทำง 
กำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเป็นกำรขยำยผล 

นอกจำกนั้นยังผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนที่ใช้วัตถุดิบของ
ชุมชน ประกอบด้วย ผ้ำทอกะเหรี่ยง และกุ๊บไต ที่สร้ำงควำม

ประทับใจแก่ลูกค้ำหรือนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก”

นางปรานอม ศรีตระกูล 
ประธานกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  โฮมสเตย์
อยู่ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ทีมนักศึกษา เม-สเตอร์ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาตราสินค้า  
“บ้านบูเฌอ” (Baan Boucher) มาจากพันธ์ุข้าวดอย
ที่เรียกเป็นภาษาชนเผ่าบูเฌอ และออกแบบโลโก้เพื่อ
สัญลักษณ์ในการจดจ�า มีสโลแกนที่ใช้เป็นข้อความ
โฆษณา คือ “หอม อร่อย จากข้าวอินทรีย์ 100%” ท�า
บรรจุภัณฑ์ใหม่ใช้โทนสีชมพู รวมถึงสร้างอัตลักษณ์
ตราสินค้าที่แสดงถึงความเฉพาะตัว คือ ผลิตภัณฑ ์
ข้าวดอยอินทรีย์มาจากแหล่งผลิตเฉพาะบ้านผาบ่อง 

กลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชน “ขอบคุณอำจำรย์ นักศึกษำ และโครงกำรออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น ที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชนให้เติบโตอย่ำงมั่นคง

และยั่งยืนค่ะ”

นางนวลละออ วงค์ศักดิ์ศรี
ประธำนกลุ่มฯ

กลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชน : หมู่ที่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
      089-852-5018 (นางนวลละออ วงค์ศักดิ์ศรี)       นวลละออ วงค์ศักดิ์ศรี       0898525018

ผลิตภัณฑ์  ข้าวกล้องดอยแปรูป

แม่ฮ่องสอน     อ�าเภอเมือง

กลุ่มชุมชนด�าเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีผลิตภณัฑ์ 
ที่ส�าคัญคือ ข้าวดอย ทางกลุ่มมีแนวคิดที่
จะพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ข้าวดอย  
ที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ไม่เป็นเมล็ดพันธุ์
จากการตัดต่อพันธุกรรม 

กินดี
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แม่ฮ่องสอน     อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง 
ทีมนักศึกษา 8 natural 

กลุ่มผู้สูงอายุต�าบลนาสัก : หมู่ 2 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง 52220 
      089-952-2917 (นายสี ทองดี)       899522917 

กลุ่มผู้สูงอายุต�บลนาสัก 

ไข่เคม็พอกดนิภเูขาไฟสมนุไพร สตูรขิงสดและเปลอืกส้ม  
เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อยอดจากไข่เคม็พอกดนิภเูขาไฟ 
สูตรลุงอ้วน โดยคัดเลือกชนิดสมุนไพรจากการส�ารวจความ

ต้องการผูบ้รโิภคจ�านวน 300 คน และกลุม่ผูสู้งอายตุ�าบลนาสกั 
 ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ 
ที่มีความสนใจในการถ่ายทอดวิธีการผลิตและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม 
พอกดินภูเขาไฟสุมนไพร สูตรขิงสดและเปลือกส้ม โดยมีทีมนักศึกษาที่คิดค้นสูตร 
เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการผลิต 

“รู้สึกดีใจที่น้องๆ นักศึกษำมำถ่ำยทอดกำรท�ำ
ไข่เค็มพอกดินภูเขำไฟสมุนไพร ท�ำให้กลุ่มมี

ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นครับ แต่เรื่องขำยนั้นกลุ่มจะ
ลองขำยในชุมชนดูก่อน” 

นายสี ทองดี 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟสมุนไพร 

กินดี
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ล�าปาง    งาว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได ้ร ่วมกัน
พฒันาผลติภณัฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด
การค้า โดยจัดท�าเป็นสินค้าสุขภาพ  
ได้แก่ถ่านดูดซับความชื้น และ สบู่ถ่าน
ข้อไผ่ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบสบู่และ 
บรรจุภัณฑ์ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิน่ เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ใหม่ทีช่มุชนมี 
ความมัน่ใจ ด้วยการน�าไปตรวจวเิคราะห์
ค่าเทยีบเคยีงมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) 

วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งตาบลปงเตา

เนื่องจากต�าบลปงเตา มีโรงงานไม้ไผ่ในพื้นที่ถึง 18 โรงงาน และท�าให้มีเศษวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงานจ�านวนมาก ที่ต้องท�าลายโดยการเผาทิ้งในช่วงเวลากลางคืน  
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทางชุมชน 
จึงได้ริเริ่มแก้ปัญหา โดยการน�าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จาก 
การแปรรูป ไม้ไผ่มาท�า “ถ่านอัดแท่ง” เพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ภายในชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ทีมนักศึกษา โอ้โห charcoal ผลิตภัณฑ์  ถ่านอัดแท่งข้อไผ่ปงเตา

วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งต�าบลปงเตา : 62 หมู่ที่ 8 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ล�าปาง 
      091-629-0604 (นายสุเทพ ชัยปัญญา), 081-111-8122 (นางณัฐการ์ ศุทธิชัยนิมิต)

ใช้ดี
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ล�าปาง    เกาะคา

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ ่ม Young Blood ได้น�าความรู ้ภาคทฤษฎีทางด้าน
การตลาด ที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปบูรณาการกับการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จรงิ เพือ่ยกระดับคณุภาพของ ผลติภณัฑ์ สร้างคณุค่า 
ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยการออกแบบลายผ้าที่มีความโดดเด่น  
มีเอกลักษณ์ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านไหล่หิน รวมถึง
การเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของผ้าทอหมู่บ้านไหล่หินที่ 
มคีณุค่า ให้ลกูค้าหรือผู้ทีส่นใจได้รับรู้เพ่ือเพ่ิมมลูค่าผลติภณัฑ์ทีม่ี
เอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

องค์กรชุมชนทอผ้ากี่กระตุก 

ทางชมุชนได้น�าภมูปัิญญาการทอผ้าฝ้ายกีก่ระตุก 
ที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ มาบวกกับแนวคิด
สร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่า ด้วยการการออกแบบ
ลายผ้าที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของหมู่บ้านไหล่หิน อีกทั้งสร้างงานสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

“ดีใจค่ะ ที่ทำงออมสินมำช่วย ท�ำให้สำมำรถเพิ่มมูลค่ำ
สินค้ำให้สูงขึ้นได้ แต่เดิมเรำก็รับจ้ำงทอผ้ำอย่ำงเดียว 

ได้ค่ำแรงไม่กี่บำท เพรำะเรำไม่มีทุนและควำมรู้  
ยังไม่รู้เลยว่ำตัวเองมีจุดเด่นอะไร พอทำงโครงกำร
ออมสินเข้ำมำช่วยเหลือ เขำพำไปดูกลุ่มอื่นๆ และ 

ช่วยพฒันำ ตอนนีม้ตีรำยีห้่อตนเอง และมจีดุเด่นของสินค้ำ 
ท�ำให้สำมำรถเพิ่มยอดได้ สมำชิกทุกคนดีใจค่ะ”

นางกิม ปาละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 
ทีมนักศึกษา Young Bloodผลิตภัณฑ์  

ผ้าทอสีย้อมธรรมชาติลายไหล่หินโบราณ 

องค์กรชุมชนทอผ้ากี่กระตุก : 121 หมู่ 6 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล�าปาง 52130 
      nittayajawwaw@gmail.com       แจ๋ว แหว๋ว       jawwaw0432

ดูดี
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ล�าปาง    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุม่ฯ และนกัศกึษาได้ร่วมกนัคดิท�าผลติภณัฑ์ใหม่ ซึง่กลุม่เป้าหมาย 
ผู้บริโภค คือ เด็กนักเรียน นักศึกษา และวัยท�างาน ซึ่งพบว่ากลุ่มดังกล่าว 
ชอบรับประทานข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง จึงได้คิดท�าข้าวแต๋นขนาด
พอดีค�า มี 4 รสชาติ ของอาหารประจ�าภูมิภาคของไทย ได้แก่ รสไส้อั่ว  
รสต้มย�า รสคัว่กลิง้ และรสลาบอสีาน 
และโรยหน้าด้วยหมูหยอง บรรจุใน
กล่องพลาสตกิปิดฝาสนทิในรปูแบบ
ทีท่นัสมยั สามารถป้องกนัความชืน้ 
ช ่วยคงคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
ได้นานขึ้น

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอ�พัน 

ชมุชนข้าวแต๋นอ�าพนั ผลติขนมต่างๆ เช่น กล้วยฉาบ ขนมหวัแตก 
ขนมไข่หงส์ และข้าวแต๋น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด เน้นขายให้แก่
กลุ่มลูกค้าประจ�าที่มารับไปขายต่อ ทางกลุ่มมีความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ

“น้องๆ นักศึกษำช่วยพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ถึง 4 รสชำติ  

บรรจุในกล่องที่ทันสมัย  
สำมำรถน�ำไปต่อยอดต่อไปได้”

นางอ�าพันธ์ คนเที่ยง 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ทีมนักศึกษา ข้าวแต๋น New Gen (ข้าวแต๋นสายพันธุ์ใหม่)

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอ�าพัน : 100 หมู่ 2 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100
      062 515 0555 (นายธนปพน คนเที่ยง)       ข้าวแต๋นอ�าพัน (AP Product)       kaotanaumpun

กินดี
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ล�าปาง    แม่ทะ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�าพวกถ้วยไม้เคลือบ โดยน�าเอารูปแบบของ 
“ครก” ที่เป็นเอกลักษณ์ของไม้บ้านหลุกมาพัฒนาต่อยอดในการออกแบบสินค้า 
ผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ของ จ.ล�าปาง โดยเลือกเอา “ม้า” ที่ชาวล�าปาง 
รู ้จักดี และเป็นสัตว์มงคลของจีน ที่สง่างามและมีความหมายที่ดีเข้าด้วยกัน  
พัฒนาเป็น “ถ้วยม้าไม้” และใช้เทคนิคพิเศษวาดสีลงในน�้า (MARBING ART)  
สร้างมูลค่าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในแบรนด์ MU(    )

กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก

ชุมชนผลิตสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลัก ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านใน
ชุมชน โดยส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีการรวมตัว
กันเพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าไม้แกะสลักอย่างต่อเนื่อง   

“น้องๆ นักศึกษำได้ตั้งใจและร่วมกัน
แสดงควำมคิดเห็นในกำรร่วมออกแบบ 

และควำมเป็นไปได้ในกำรจ�ำหน่ำย 
สู่ตลำดจริง ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน

และช่วยพัฒนำชุมชนด้วย

นางนิตยา แก้วเตียม 
ประธานกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 
ทีมนักศึกษา หนีห่าวบ้านหลุกผลิตภัณฑ์  ไม้แกะสลัก

กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก : 134 หมู่ 12 บ้านหลุกตาบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง 52150
      090-253-9902 (นางนิตยา แก้วเตียม), 090-253-9902 (นางนิตยา แก้วเตียม) 

ใช้ดี
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ล�าปาง    แม่เมาะ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการตัดเย็บที่ใช้ฝีมือ มีความ
พิถีพิถัน มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น คือ การเย็บด้วยตะเข็บคู่ที่
ละเอียด ท�าให้เส้ือผ้าที่ผ่านการตัดเย็บจากกลุ่มมีความสวยงาม  
มีคุณภาพ ทนทาน สามารถซักด้วยเคร่ืองซักผ้าได้ อีกทั้งมี
การน�าเอา ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ผ้าทอลาย ผ้าปักชนเผ่า ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของในภาคเหนือ มาออกแบบและตัดเย็บ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ๆ ร่วมสมัยที่ใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย  
หลากหลายโอกาส ทาให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์ 

กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านใน
บ้านเวียงสวรรค์ ต้องการหารายเสริม เร่ิมต้นด้วยการเย็บด้วยมือ
ง่ายๆ ขายในหมู่บ้าน และส่งขายตามการส่ังซื้อ ซึ่งได้รับการตอบรับ
ที่ดี เนื่องจากมีความสวยงามจึงเกิดการบอกปากต่อปาก และเสื้อผ้า
จากการตัดเย็บจากกลุ่มมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น

“นักศึกษำทุกคน แสดงควำมคิดเห็น
ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้ำง 

ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ประยกุต์ใช้อตัลกัษณ์
ท้องถิ่นสร้ำงจุดขำยให้ผลิตภัณฑ์ 

ได้เป็นอย่ำงดี”

นางบังอร กองเศษ
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  เสื้อผ้าพื้นเมือง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ทีมนักศึกษา ยุวพัฒน์รักถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านเวียงสวรรค์ : 237 หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง 52220 
      081-167-5759 (นางบังอร กองเศษ), 087-185-6656 (นางสาวอฐิตญา ภิรมณ์เนตร)       Atitaya6656@gmail.com
      กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์ ล�าปาง       0811675759

ใช้ดี
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ล�าปาง    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและผู้ประกอบการ
รถม้าเห็นถึงความส�าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงร่วมมือ
ร่วมใจกันท�าโครงการน้ี โดยเร่ิมจาก
การส�ารวจเส้นทาง พูดคุยปัญหา 
ที่พบเจอ ร่วมกันจัดท�าวีดีโอโปรโมท
การท่องเที่ยวโดยรถม้า จัดท�าและติด
ป้ายโฆษณาการท่องเที่ยวบริเวณรอบ
ทางเข้าเมืองล�าปางทั้ง 4 ทิศทาง  
เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา 
ใช้บริการรถม้าเมืองล�าปาง 

สมาคมรถม้า 

รถม้าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองล�าปาง ซ่ึงเป็น 
สิ่งที่พลาดไม่ได้หากมาเที่ยวล�าปาง ปัจจุบันสมาคม 
รถม้าจังหวัดล�าปาง

“โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ดีมำก ได้เข้ำมำช่วย 
ส่งเสริม อำชีพของชำวรถม้ำให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น  

ได้ท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ท�ำให้มีรำยได้ออมมำกขึ้น 
ขอบคุณน้องๆ ทีมรถม้ำ และธนำคำรออมสิน นะคะ 

ที่เห็นควำมสำคัญของพวกเรำชำวรถม้ำ”

นางวัฒนา ปราสาท 
ผู้ประสานงานสถานีรถม้า(หน้าที่ดิน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 
ทีมนักศึกษา ทีมรถม้าพาเที่ยว บริการ  สถานที่ท่องเที่ยวโดยรถม้า 

สมาคมรถม้า : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล�าปาง จ.ล�าปาง 52000
      081-165-5601 (นางวัฒนา ปราสาท), 084-272-2629 (นางจันทร์เพ็ญ จิติโสภณ)       จันทร์เพ็ญ จิติโสภณ       0842722629 

อยู่ดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางกลุม่ได้รับทราบถึงความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ ทีต้่องการจะสร้างแบรนด์ใหม่ให้มี
ความทนัสมยัมากขึน้ สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า 
และสร้างช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพิม่มากยิง่ข้ึน 
ทางเราจึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ และ
วางต�าแหน่งทางการตลาดให้เป็นของฝากของ
เชียงราย อีกทั้งพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพิ่ม
ช่องทางร้านค้าและออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ทีมนักศึกษา 101 New Youth

กลุ่มแคบหมูปรุงรส แม่จันทร์สวย

กลุ่มแคบหมูปรุงรส แม่จันทร์สวย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน 
และสามารถเกบ็รกัษาไว้บริโภคได้นาน แต่เดิมเราท�ากนัไว้รับประทานใน
ครอบครัว จากนัน้จึงคดิหาวธีิทีจ่ะเพิม่รายได้ จงึได้รวบรวมสมาชกิท�า
เป็นกลุ่มในหมูบ้่านขาย มหีลายๆ คนชมว่าแคบหมขูองกลุม่หอมอร่อย
จึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย 

“รู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ที่มีน้อง
นักศึกษำมำช่วยพัฒนำสินค้ำ และ
เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยขึ้นอีก 
ทั้งท�ำแผนกำรตลำดที่น�ำไปต่อยอด

ต่อไปได้”

นางบุญตา ขุมเงิน 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  แคปหมูแม่จันทร์สวย   

เชียงราย    เวียงชัย    

กลุ่มแคบหมูปรุงรส แม่จันทร์สวย : 78 หมู่ 19 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57100
      095-236-1556 (นางบุญตา ขุมเงิน)       Meachansuay@gmail.com       แม่จันทร์สวย-Meachansuay       @921cckdh 

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ทีมนักศึกษา ฮัก handmade 

กลุ่มประกอบธรุกจิ “ผ้าปัก
ท�ามือ” โดยการน�าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับคนในชุมชน

เชียงราย    เวียงชัย

ผลิตภัณฑ์  ผ้าปักมือ

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ท�มือบ้านจงเจริญ
“น้องๆ นกัศกึษำได้เข้ำมำช่วยพัฒนำสนิค้ำ 

และออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้กบัสนิค้ำ 
บ้ำนจงเจรญิ ท�ำให้สนิค้ำน่ำสนใจและ 

เพิม่มูลค่ำให้กับสนิค้ำมำกย่ิงขึน้ อกีทัง้ได้
เรยีนรูก้ำรขำยผ่ำนช่องทำงระบบออนไลน์ 

ท�ำให้เข้ำถงึกลุ่มลกูค้ำได้มำกขึน้”

นางวิไล นาไพวรรณ์ 
ประธานกลุ่มฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกันออกแบบลายผ้าปักให้เกิดอัตลักษณ์ และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ช่วยให้ดูดีข้ึน จากเดิมเป็นถุงพลาสติกธรรมดา มาเป็น 
ถุงผ้าและมีแบบเป็นกล่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะเป็น
สินค้าท่ีระลึกเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งพัฒนาคู่มือการใช้ Application เพื่อเข้าถึง 
กลุ่มลูกค้า online และคู่มือสอนเทคนิคการถ่ายภาพโปรโมทสินค้าลงสื่อ  
online ให้เป็นที่น่าสนใจ

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ท�ามือบ้านจงเจริญ : 3 หมู่ 12 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210  
      088-267-4469 (นางวิไล นาไพวรรณ์)       Hug village ผ้าปักมือ Craft Chiangrai กระเป๋า ย่าม เสื้อผ้า ของขวัญของฝาก พวงกุญแจ       0882674469
 

ดูดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมระดมความคิดและลงพื้นท่ีสอบถามความ
ต้องการในการพฒันาโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา และนักศกึษา
ได้สร้างหน้าปก Facebook โดยใช้ภาพถ่ายมมุสงูจากกล้องโดรน 
อกีทัง้ยงัได้แลกเปล่ียน
ความรูร้ะหว่างชาวบ้าน 
อาจารย์ และนักศึกษา 
ท�าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ทีมนักศึกษา MS Pink Heart Developer

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

หมู่บ้านกระท่อมปลายนา เป็นโฮมสเตย์อีกแห่งหนึ่ง 
ท่ีมีชื่อเสียง ได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยกระทรวง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการบริการ
ที่พักอาศัย โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยว

“ภูมิใจและดีใจที่นักศึกษำและอำจำรย์  
ได้มำปรับปรุงและพัฒนำโฮมสเตย์ให้ดีขึ้น 
ขอบใจนักศึกษำ ขอบคุณอำจำรย์ และ 

ทำงออมสินที่ได้จัดให้มีโครงกำรดีๆ แบบนี้ 
มีโอกำสก็อยำกให้จัดโครงกำรดีดีแบบนี้อีก 

Thank you ^^”

นายประเสริฐ เตชะ  
คณะกรรมการกลุ่มฯ

บริการ  โฮมสเตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เชียงราย    แม่ลาว    

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน : 178 หมู่ 11 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
      080-677-6237 (นางวนิดา สายจันทร์), 082-694-4070 (นายศีรวงษ์ วงษา)       โฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา

อยู่ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ทีมนักศึกษา Herbs Around Us 

เชียงราย    อ�าเภอเมือง

“ยนิดีและขอบคณุโครงกำรดีๆ จำกธนำคำรออมสนิ 
ทีส่่งเสรมิให้กจิกรรมภำคปฏบิตัใิห้นกัศกึษำได้ลงสนำม 
ได้พบปะ สอบถำมปัญหำและควำมต้องกำรท่ีแท้จรงิ 

ของวิสำหกจิชมุชน รวมถงึส่งเสรมิกำรแปรรปูสมนุไพร
ท่ำสดุ ให้มโีอกำสและควำมย่ังยนืไม่โดดเดีย่ว ท้ังทำง

ด้ำนกำรพฒันำผลติภณัฑ์ กำรตลำด และค�ำแนะน�ำต่ำงๆ  
ท�ำให้มกี�ำลงัใจทีจ่ะไม่ย่อท้อ และผลติสนิค้ำดี 

มคีณุภำพให้ชมุชนและลกูค้ำต่อไป”

ธนพร วงค์เขื่อน 
ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร ท่าสุด

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุม่ Herbs around us ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูป 
ท่าสุด ผลติภณัฑ์ทีท่างกลุม่เข้าไปพฒันา คอื สมนุไพรพอกตา 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม พวกเราได้ช่วยคิดออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย หาวัสดุอุปกรณ์ในการท�า
สมนุไพรพอกตา ท�าฉลากบอกวธิกีารใช้ ท�าโบชวัร์ และท�าให้
ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างไกล 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร ท่าสุด : 120 หมู่ 2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
      061-453-9141 (นางสาวธนาพร วงค์เขื่อน), 082-762-5464 (นางมัณตรา กันภัย)       tanaporn.wongkuan@gmail.com       TASUD HERB

สมุนไพรแปรรูป ท่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลาย
ประเภท เช่น สมนุไพรพอกตา, ลกูประคบ, น�า้มันนวด
สมุนไพรมีทั้งแบบฤทธิ์ร ้อน
และฤทธ์ิเย็น, เกลือสปา, 
ยาหม่องน�้า และสมุนไพร
อบแห้งฯ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร ท่าสุด  

ใช้ดี
ผลิตภัณฑ์  สมุนไพรพอกตา
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ปูคา คือ การจ�าหน่ายสับปะรดสดพันธุ์ภูแล  
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด ซึ่งเราจะช่วยคิดผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดใหม่ให้กับ 
กลุ่มวิสาหกิจ คือ แปรรูปเป็นไอศกรีมสับปะรดน�้าเยื่อไผ่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรด
และแก้ไขปัญหาขายสับปะรดลูกใหญ่ไม่ได้ ซึ่งจะสร้างกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และช่วยออกแบบโลโก้ 
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมสับปะรด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ทีมนักศึกษา ซะป๊ะ สับปะรด

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านแม่ปูคา

กลุ ่มเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด โดยน�าผลผลิตบางส่วนที่ไม่สามารถจ�าหน่ายเป็น
สบัปะรดสดได้ น�ามาแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ทีม่าจากสบัปะรด 
เป็น ผลิตภัณฑ์สับปะรดสดแปรรูป

“รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ที่มีโครงกำรดีๆ 
เช่นนี้จำกออมสิน และยังมีเด็กนักศึกษำ 

จำกรำชภฏัเชยีงรำย มำช่วยในกำรคดิผลติภณัฑ์
เพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน”

นางดวงดาว แสนโกษา 
ประธานฯ

ผลิตภัณฑ์  ไอศกรีมสับปะรดน�้าเยื่อไผ่

เชียงราย    อ�าเภอเมือง    

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านแม่ปูคา : 376 หมู่ที่ 13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
      089-956-5331 (นางดวงดาว แสนโกษา)       0899565331

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ทีมนักศึกษา Maesai stone 

ชมุชนของเราเลือกวตัถดุบิ คือ หนิแม่น�า้โขงและหินสวยงาม
ในท้องถิ่นเพื่อน�ามาสร้างสรรค์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่เกิดการ 
รวมตัวของช่างแกะสลักหินกว่า 25 คน จนได้ผลิตภัณฑ์  
ก�าไลหยกแกะสลักจากหินสวยงาม 

เชียงราย    แม่สาย

ผลิตภัณฑ์  ก�าไลหยก

กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม “รูสึ้กขอบคณุและยนิดมีำกค่ะ ทีน่กัศกึษำ
และโครงกำรของออมสนิเข้ำมำช่วยคดิและ
ปรบัปรงุผลติภัณฑ์ของเรำสร้ำงประโยชน์ 

ให้อย่ำงมำกค่ะ” 
   

นางสาว อัมพิวรรณ
ประธานกลุ่มแกะสลักหินสวยงาม 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเกจให้มีรูปร่างที่ทันสมัย

กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.เวียงพางค�า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
     089-632-5548, 085-036-0307 (คุณสมศรี วงศ์ธรรม)       Jade.otop       @116nvqma 

ดูดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ทีมนักศึกษา ฮังผึ้งล้านนา

กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

น�้าผึ้งทวีโชค เป็นน�้าผ้ึงเลี้ยงตามธรรมชาติ 
ในการเลี้ยงผึ้งเกษตรกรจะพาผึ้งไปเลี้ยงในพื้นที ่
ที่มีดอกไม้ป่า สวนล้ินจี่และล�าไย เพ่ือให้ผ้ึงได้กิน 
น�า้หวานแล้วผลิตน�า้ผ้ึงออกมา น�า้ผ้ึงทีไ่ด้จากเกสร
ดอกไม้หรือผลไม้แต่ละชนิดจะมีรสชาติและกลิ่น
ท่ีแตกต่างกัน ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของน�้าผึ้งเล้ียง 
และมีความปลอดภัยสูง 

 “ในนำมชมุชนขอขอบคณุธนำคำรออมสนิ และ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชยีงรำย ทีม่โีครงกำรดีๆ ในกำร
เสรมิสร้ำงศกัยภำพกำรเป็น Smart Entrepreneur 
โดยเน้นกำรใช้องค์ควำมรูแ้ละทรพัยำกรชมุชนร่วมกบั
สถำบนักำรศกึษำในท้องถิน่ร่วมคดิ และร่วมสร้ำงสรรค์

ให้ชมุชนสำมำรถพึง่พำตนเอง และท�ำให้เศรษฐกิจ
ชมุชนเข้มแขง็และยัง่ยืนต่อไป

คุณรัตติมา ใจชื่น
ประธานกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม

เชียงราย    แม่ลาว    

ผลิตภัณฑ์   แปรรูปจากน�้าผึ้ง

กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :  198 หมู่ที่ 10 ถ.เวียงชัย-หนองหลวง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
      081-112-9866, 081-960-3360 แฟกซ์ 053-769-059       www.TheWeechokeBees.com (ผึ้งทวีโชค)
      https://www.facebook.com/waiyavit.rukhachat.9       0974651699

กินดี
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เชียงราย    เวียงชัย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ในการจัดการองค์กรให้แก่ชุมชน และคิดโจทย์ใหม่ที่จะช่วยสร้าง 
รายได้ให้แก่ชุมชน โดยคิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนทางน�้า  
(ล่องแพ) ควบคูก่บับริการอาหารคาวหวาน และดืม่ด�า่กับบรรยากาศ
ที่แสนจะเงียบสงบ พร้อมเรื่องเล่าจากนักถ่อแพท่องถิ่น ถึงความ 
เป็นมา วิถีชีวิต และการด�ารงชีวิต และช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าในชุมชนในอนาคตต่อไปด้วย 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ป่าก่อด� 

ทางกลุม่ฯ ได้ร่วมโครงการ OTOP นวตักรรมวิถี 
ในปี 2561 เป็นโครงการทีร่ฐับาลส่งเสรมิให้ทกุจงัหวดั 
ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า OTOP พร้อมเชื่อมโยง 
กับการท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาเป็นรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

“ต้องขอขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และ
ธนำคำรออมสินเป็นอย่ำงมำกที่มีโครงกำรดีๆ แบบนี้ 
มำช่วยพัฒนำชุมชนของเรำ ในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ

เป็นด้ำนกำรเงินและบัญชี รวมถึงกำรพัฒนำ 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย”

นายสิรวิชญ์ ทุมทอง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปงหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมนักศึกษา GMCบริการ  โฮมสเตย์บ้านปงหนองหลวง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปงหลวง : 158 หมู่ 6 บ้านปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
      086-945-9465 (นายสิรวิชญ์ ทุมทอง)       โฮมสเตย์บ้านปงหนองหลวง       0869459465 

อยู่ดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   193



เชียงราย    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนมีความคิดเห็นร ่วมกัน  
ที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ลดกลิ่น 
ท่ีเกดิจากการหมกัในกระบวนการผลติ โดยยงัคงใช้ชือ่ 
สนิค้าเดมิ คอื “กรนีนางแล” นกัศกึษาได้พฒันาปรบัเปลีย่น 
ฉลากสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อลดกล่ินหมัก มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปราศจาก
สารเคมี 100 % รวมถึงเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่าย
โดยน�าสินค้าฝากขายที่ร้านมาลองเตอะ ขัวศิลปะ และ
ตลาดจริงใจ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
จ.เชียงราย และสร้างสื่อออนไลน์เพิ่มช่องทางการ
จ�าหน่ายที่หลากหลายให้กับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีพุทธต�บลนางแล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ริเริ่มการท�า
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดจากสบัปะรด เพือ่แก้ไข
ปัญหาสบัปะรดล้นตลาด และสร้างความเข้มแขง็
แก่ชุมชน มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ น�้ายาล้างจาน 
น�้ายาล้างห้องน�้า น�้ายาซักผ้า น�้ายาถูพื้น และ
น�้ายาขจัดคราบมัน

“ขอขอบคณุธนำคำรออมสนิและน้องนกัศกึษำ  
มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ทีร่่วมพฒันำผลติภัณฑ์กรนีนำงแล 

ตลอดระยะเวลำ 1 ปี ทีเ่รำท�ำงำนร่วมกนัมำ ทมีงำนกรนีนำงแล
รูส้กึชืน่ใจและมคีวำมสขุท่ีมน้ีองๆ คอยช่วยเหลือ ท�ำให้กรนีนำงแล
มกีลิน่หอมหวำนขึน้จำกงำนวจิยัเลก็ๆ ของน้อง มีป้ำยสวยๆ ไว้
ออกงำน แถมยงัช่วยปรบัแก้ฉลำกผลติภณัฑ์ให้น่ำใช้มำกขึน้  

มยีอดขำยเพิม่ข้ึน และอืน่ๆ ทีล้่วนสร้ำงควำมประทบัใจ มีรอยยิม้
ให้กบัพีป้่ำน้ำอำกรนีนำงแลเสมอ ไม่รูจ้ะตอบแทนน้องๆ  

ยงัไงดใีห้คุม้กบัทีน้่องๆ เหนือ่ยเพือ่เรำ...ขอบคณุจำกใจจรงิๆ ค่ะ

นางอ�าพร เวียงมูล
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีพุทธต�าบลนางแล

ผลิตภัณฑ์  
น�้ายาท�าความสะอาดจากสับปะรด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมนักศึกษา ละอ่อนน้อยดอยแง่ม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีพุทธต�าบลนางแล : 428 หมู่ 8 บ้านป่ารวก ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
      063-781-0089 (นางอ�าพร เวียงมูล)       กรีนนางแล

ใช้ดี
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เชียงราย    แม่จัน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกันพฒันาผลติภณัฑ์
จากผกัเชยีงดา โดยมคีวามคดิร่วมกนัในการต้ังชือ่ 
แบรนด์สินค้า ดาค�า โดยส่ือถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผักเชียงดา ต.แม่ค�า ได้ท�าการเปลี่ยนแปลง
บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัยและน่าสนใจเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้ามากยิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรผักเชียงดา

ทางกลุ่มฯ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดาที่
หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ ดาค�า เช่น ยาหม่อง แชมพู  
ชา สบู่เหลว ที่น�้าพริก ชาสมุนไพร

“น้องๆ นักศึกษำ ช่วยให้ควำมรู้และท�ำงำนกัน 
หนักมำก ในด้ำนกำรทดลองเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ 

และเพื่อคุณภำพให้กับผลิตภัณฑ์ของเรำ  
ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนมำก ไม่คิดว่ำจะมี

โครงกำรแบบนี้ ดีใจมำกๆ ที่เห็นผลิตภัณฑ์ของเรำ
ในรูปแบบใหม่ที่ดีและสวยกว่ำเดิม”

นายปพนกฤศ พรมรักษ์
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกผักเชียงดา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมนักศึกษา 4U

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรผักเชียงดา : 372 ม.2 ต.แม่ค�า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
      083-325-0779 (นายปพนกฤศ พรมรักษ์)       ปพนกฤศ พรมรักษ์       0833250779

กินดี
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นักศึกษาได ้ลงพื้นที่ เพื่อเรียนรู ้
กระบวนการและมีความเห็นร่วมกันกับ
กลุ่มชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มใหม่ๆ เช่น วัยรุ่น วัยท�างาน โดยการ
สร้างอัตลักษณ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ดงึดดูและน่าสนใจ อกีทัง้ยงัเพ่ิมรสชาติ
ต่างๆ ของผลติภณัฑ์เพ่ือความแปลกใหม่
อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวบ้านกล้วย

ผลติภณัฑ์ ข้าวแคบสมนุไพรงาด�า จากชุมชนข้าวบ้าน
กล้วย ผลิตโดยการรวมตัวของผู้สูงอายุในชุมชน เน้นการ
ขายส่งไปยังกลุ่มลูกค้าประจ�า ท�าให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นท่ี
รู้จักมากนัก ทางกลุ่มฯ ต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
การพัฒนาในหลายด้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้ทางกลุ่มชุมชน
ได้มากขึ้น 

“รู้สึกดีใจที่ทำงธนำคำรออมสินได้มีโครงกำร
ดีๆ โดยนักศึกษำได้น�ำองค์ควำมรู้จำก

มหำวิทยำลัยมำช่วยกลุ่มชุมชน เนื่องจำก
เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ จึงมีหลำกหลำยเรื่องที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ท�ำให้กลุ่มชุมชน
สำมำรถมองเห็นช่องทำงอื่นๆ ได้มำกขึ้น” 

นายบุญปั๋น อินต๊ะขัน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  
ข้าวแคบแบบแผ่น แบบทอดและปิ้ง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมนักศึกษา ช่อล�าดวน

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวบ้านกล้วย : 25 หมู่ 5 ต.ศรีค�้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
      083-910-8585 (นายบุญปั๋น อินต๊ะขัน)       Kobkab คอบแคบ ข้าวแคบงาด�าสมุนไพร       0839108585

กินดี
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เชียงราย    อ�าเภอเมืองเมือง

งานพฒันาภมูปัิญญา

นักศึกษาได้ช่วยชุมชนด้านต่างๆ ดังนี้ 
สอนการท�าบัญชี ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วย
ขายสินค้า ฯลฯ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตรบ้านแม่สาด

ในชมุชนบ้านแม่สาดมสีถานที ่
ทางธรรมชาติ มีศูนย์เรียนรู ้การ
ปลูกผัก และมีภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทั้งการประกอบอาหารพื้นถิ่น และ
งานฝีมือจักสาน ชุมชนจึงได้เกิด
การรวมตัวกันเพื่อช ่วยพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
นิเวศน์วัฒนธรรมแห่งใหม่ 

“จำกกำรที ่มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ร่วมกบั 
ธนำคำรออมสนิ ส่งนกัศกึษำเข้ำมำร่วมคดิ และ
ร่วมพฒันำชมุชน ทำงบ้ำนแม่สำดได้แนวคดิดีๆ  

ไปปรบัปรงุเพือ่พัฒนำและต่อยอดในกำรส่งเสรมิกำร
ท่องเทีย่วของชุมชน ได้โลโก้สวยๆ ได้โปรแกรมดีๆ 

ขอบคณุทีเ่ข้ำมำเป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำของบ้ำนเรำ”

นายพงษ์ศักดิ์ ทูลอินทร์
ประธานกลุ่มชุมชนฯ

บริการ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศน์วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมนักศึกษา DESIGNSuS!

วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตรบ้านแม่สาด : 286 หมู่ 4 บ้านแม่สาด ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 
      081-783-6289 (นายพงษ์ศักดิ์ ทูลอินทร์), 088-417-7975 (นายขจร พรมมินทร์)       ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรบ้านแม่สาด 

อยู่ดี
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ทางวิสาหกิจชุมชนของเรา 
ประสบปัญหาในการหาตลาดส�าหรบั
ผลิต ภัณฑ ์ แปร รูป  เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ไม่ดึงดูดใจ
ลูกค้า ทางทีมนักศึกษาจึงเข้าไป
ช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
มีความน่าสนใจมากขึ้น และเหมาะ
กบัการเป็นของฝาก รวมถงึการหา
ช่องทางการตลาดเพิ่มให้กับทาง
วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรต�บลป่าตึง 

ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเพาะปลูกสมุนไพรเป็นจ�านวนมาก  
จึงมีแนวคิดที่จะน�าสมุนไพรเหล่านั้นมาแปรรูป โดยเป็นการเพิ่ม 
รายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรใน
รูปแบบ ลูกประคบ สมุนไพรแช่เท้า และอบตัว

“รู้สึกดีใจที่ได้ลูกๆ หลำนๆ เข้ำมำ 
ช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์รวมถึงกำรหำ 

ช่องทำงกำรตลำดให้”

นายหิรัญ ไชยสุข 
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  สมุนไพรบ่อน�้าพุร้อน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมนักศึกษา Health & Care 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรต�าบลป่าตึง : 201 หมู่ที่ 4 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
      065-483-6335 (นายหิรัญ ไชยสุข)       วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพร ต�าบลป่าตึง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย      0654836335

สวยดี
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เชียงราย    แม่ลาว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนมีความคิดร่วมกันที่จะ
พัฒนารูปลักษณ์ของสินค้าให้ดูน่าสนใจ มีความ
ทนัสมยั เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสินค้า แต่ยงัคงใช้ชือ่
แบรนด์ “ป้าศรี” มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ 
และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใหม่ ซึ่งสามารถช่วย
ยืดอายุสินค้าให้นานขึ้น มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่
ใส่ใจต่อสุขภาพ ไม่ใส่สี ไม่ใส่กลิ่น และวัตถุกันเสีย 
รวมถึงเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย โดยน�าสินค้า
ฝากขายที่ร้านขายของฝาก จ.เชียงราย และ 
สร้างส่ือออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
ให้กับชุมชนด้วย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ป่าก่อด�

ผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน คือ หมูหยอง และ 
หมฝูอยหวาน ทีผ่ลติจากเน้ือหมอูนามัย น�า้ตาลออร์แกนิค 
ซอสถั่วเหลืองที่มีโซเดียมต�่า ใช้น�้ามันสูตร Nutri blend 
ซึ่งไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

“ทำงกลุ่มขอขอบคุณน้องๆ โครงกำรออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ที่สนับสนุนและเข้ำมำช่วย

พัฒนำในด้ำนบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์สินค้ำใหม่ 
ด้ำนกำรท�ำบัญชี รับ-จ่ำย และด้ำนกำรตลำด  

ที่สำมำรถเพิ่มยอดขำยและก�ำไรให้กับ 
กลุ่มชุมชน

นางสุภาพร บัวอินทร์
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  หมูหยองและหมูฝอยหวาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมนักศึกษา หมูน้อย 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ป่าก่อด�า : 115 หมู่ที่ 10 บ้านป่าก่อด�า ต.ป่าก่อด�า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 
      087-304-4890 (นางสุภาพร บัวอินทร์), 053-666046 (นางศิริวรรณ ขอบขันข์)      หมูหยอง หมูหวาน ป้าศรี       0873044890

กินดี
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นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา และระดม 
ความคดิร่วมกนัในการตัง้ชือ่แบรนด์สนิค้าโดยใช้ชือ่ว่า  
สบู่เหลวสับปะรดไร่ม่วง โดยส่ือถึงสับปะรดที่มีอยู่ใน
ชุมชนและเป็นชื่อหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี มี
การปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย จากสบู่ก้อนมา
เป็นสบู่เหลว คงความเป็นสับปะรดไร่ม่วงเช่นเดิมแต่ 
เพิม่ความสะดวกในการใช้ด้วยการพฒันาเป็นสบู่เหลว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทีมนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไร่ม่วง 

พื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด
ขายส่งไปยงัจงัหวดัต่างๆ และแปรรปูสบัปะรด
เพื่อขายเองในพื้นท่ี สับปะรดไร่ม่วงเป็น
สับปะรดที่มีรสชาติหวานอร่อย และเหมาะกับ
การแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลาย

“ขอบคุณน้องๆ นักศึกษากลุ่มกินดีใช้ดีที่ไร่ม่วงทุกคน  
ที่เข้ามาให้ความรู้ และสอนปฏิบัติอะไรหลายๆ อย่าง  

และแก้ผิดแก้ถูกจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจ  
ท�าให้พวกแม่ๆ กลุ่มและชุมชนของแม่มีรายได้จากสับปะรด
เพิม่ขึน้ไปอกี แถมยงัได้ความรูแ้ละเทคนคิอะไรหลายๆ อย่าง 

ขอบคุณมากๆ จริงๆ ค่ะ”

นางณุการดา ปลัดศรีช่วย 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  สบู่เหลวสับปะรดไร่ม่วง

เลย    อ�าเภอเมือง    

กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสมุนไพรไร่ม่วง : 19 หมู่ 1 บ้านไร่ม่วง ต.น�้าหมาน อ.เมือง จ.เลย 42000
      080-742-2793 (นางณุการดา ปลัดศรีช่วย)

ใช้ดี

200  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทีมนักศึกษา วัยใสสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ คือ จัดท�าเครื่องประดับ “ต่างหู” จาก 
เศษผ้าพื้นเมือง และน�ามาจ�าหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ ภายใต้ภายใต้แบรนด์ 
มัก-ฮ้อย ได้รับการรับรองโดยพัฒนาชุมชนผลิตภัณฑ์ที่ ได ้แจ้ง 
จดทะเบียน คือ ต่างหูดอกแก้วและสร้อยคอดอกแก้ว

เลย    อ�าเภอเมือง     

ผลิตภัณฑ์  สร้อยคอและต่างหูดอกแก้ว

กลุ่มมัก-ฮ้อย แบรนด์
“ดใีจท่ีมอีาจารย์และนกัศกึษามาให้
ความรู้ ช่วยในการหารายได้เสรมิ 

เรยีนรูก้ารท�าผลิตภณัฑ์”

นางละไม รินดาศักดิ์
ประธานกลุ่มฯ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ผลติภณัฑ์ก่อนการพฒันาเป็นต่างหูประเภทห้อยอย่างเดยีว โดยใช้เชอืกคอตตอน
ตัดเป็นห่วงร้อยกับผ้า มีรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ไม่กี่รูปแบบ เศษผ้าที่น�ามาท�าก็มี
สีสันไม่แตกต่างกัน ยังไม่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และตัว Packaging มีรูปแบบไม่เป็น
ที่ดึงดูดใจของลูกค้า 

ทางกลุม่ได้เข้ามาพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ โดยการน�าผ้ามาประยกุต์เป็นเครือ่งประดบั 
ประเภทต่างๆ เช่น เข็มกลัด กิ๊บติดผม รวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆ เช่น พวงกุญแจ  
ส่วนผลิตภัณฑ์เดิมคือ ต่างหู และสร้อยคอมีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย 
มากข้ึน มีการท�าโลโก้กลุ ่มแบบใหม่ เพิ่มเอกลักษณ์กลุ ่มให้เป็นที่รู ้จักแก่ลูกค้า  
จดัท�าป้าย Tag ห้อยผลติภณัฑ์และสติก๊เกอร์ติดกล่อง และเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่าย
ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

กลุ่มมัก-ฮ้อย แบรนด์ : 66 หมู่ 10 บ้านกกดู่ใต้ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
      098-147-0691 (นางกิติยาพร รินดาศักดิ์)       กลุ่มมัก-ฮ้อย แบรนด์ mughoi brand

ดูดี
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นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาความรู้
ด้าน Post-Harvest Process และเอกลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ 
โดยศึกษากระบวนการใช้เอนไซม์ในการหมัก
เพือ่ลดอตัราการเสือ่มเสยีของเมลด็กาแฟ และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการ
ยดือายกุารเกบ็รักษา และสร้างความดงึดดูใจ 
ให้กับผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทีมนักศึกษา กาแฟเลย    

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน / กลุ่ม LPLC

กลุม่ LPRC ตัง้เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2561 โดยนายชยัวฒัน์ 
ชื่นโกสุม ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟออร์แกนิคคั่วพิเศษ  
ในชื่อ กาแฟเลย เมื่อน�าไปจ�าหน่ายแล้วเกิดรายได้จึงมีการจ ั
สวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน

“การได้รับความร่วมมือจากโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ที่ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้

มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ 
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม”

นายธันยพงษ์ สุวรรณโชติ
ประธานกลุ่ม LPRC

ผลิตภัณฑ์  กาแฟเลยพรีเมี่ยม

เลย    อ�าเภอเมือง    

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน / กลุ่ม LPLC : เลขที่ 111 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
      081-261-1196 (นายธันยพงษ์ สุวรรณโชติ)  

กินดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทีมนักศึกษา ตลาดสีเขียวโดยชุมชนนาอ้อ 

เดิมชุมชนนิยมน�าไม้ไผ่มาท�าเป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
และต่อมาน�ามาท�าเป็นของใช้เพื่อเป็นของฝากญาติสนิท 
มติรสหาย และใช้แลกเปล่ียนเครือ่งอปุโภคบรโิภคกบัหมูบ้่านอืน่ 
โดยในฤดูแล้งหลังจากว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวจึง 
ร่วมกันท�าการจักสาน หวด กระติ๊บข้าว กระด้ง กระบุง  
ตะกร้า ไม้กวาด เพื่อจ�าหน่ายเป็นการสร้างรายได้เสริม

เลย    อ�าเภอเมือง     

ผลิตภัณฑ์  จักสานวัยเก๋า

ภูมิปัญญาไทนาอ้อ“เดก็ๆ นกัศกึษาช่วยให้ความรู้และคดิค้น
ชือ่สนิค้า ช่วยตัง้ราคาให้เหมาะสมกบัสินค้า 
ขอขอบคุณธนาคารออมสนิ อาจารย์ และ
นกัศกึษาทีม่โีครงการดีๆ  แบบน้ีเข้ามา”

นายอุทัย เจดีย์ 
ประธานภูมิปัญญาไทนาอ้อ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันโดยมีความ 
คดิเห็นร่วมกันตัง้ชือ่กลุม่ โดยใช้ชือ่ ภมูปัิญญา
ไทนาอ้อ และตัง้ชือ่แบรนด์สนิค้าว่า จกัสานวยัเก๋า  
รวมกลุ่มผู ้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกันผลิต
เครือ่งจกัสานในรปูแบบต่างๆ ให้ทนัสมยัมากขึน้ 
เช่น ท่ีใส่แก้วน�้า ที่ใส่เครื่องส�าอาง กระต๊ิบข้าว
ลวดลาย กล่อง ชะลอม ด้วยสโกแกนผลติภณัฑ์
จักสานร่วมสมัยไทนาอ้อ

ภูมิปัญญาไทนาอ้อ : 111 หมู่ที่ 3 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100
      098-647-7542 (นายอุทัย เจดีย์)       0986477542       084-392-4778 (นายทวีศักดิ์ เจริญประวัติ)       0843924778 

รักษ์ดี
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นักศึกษาและวิสาหกิจชุมชน
ไร ่ม ่วงหวาน ร ่วมกันวางแผน 
เส้นทางการท่องเท่ียว จัดกิจกรรม
ในการท่องเที่ยวในแต่ละฤดู อีกทั้ง
ยังได้มีการคิดอัตราค่าบริการใน
การท่องเที่ยวแต่ละรอบ และยังช่วย
กลุ่มวิสาหกิจในการแบ่งหน้าที่ของ 
สมาชิกแต่ละคน ท�าให ้กลุ ่มได ้มี 
การจัดการและมีแผนที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ทีมนักศึกษา ครูภูธร ออนซอนท้องถิ่น

กลุ่มวิสาหกิจไร่ม่วงหวานการันตี 

กลุ่มสร้างอาชีพชุมชนบ้านไร่ม่วง ได้มีแนวคิด
รวมกลุม่ก่อตัง้โฮมสเตย์บ้านไร่ม่วง ด้วยวฒันธรรม
และวิวทิวทัศน์อันสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวของที่นี่ จึงเหมาะส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
การเที่ยวชมความงามผ่านวัฒนธรรมของชุมชน 
และชิมผลไม้ท้องถิิ่นที่ไร่ม่วง 

“ดีใจมากๆ ค่ะ ที่มีน้องๆ จากมหาวิทยาลัยเข้ามา 
ช่วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว และ
ช่วยดูในเรื่องการจัดการโฮมสเตย์ที่บ้านไร่ม่วง 

ต้องขอบคุณน้องๆ และธนาคารออมสินด้วยนะคะ 
ที่ท�าให้กลุ่มโฮมสเตย์บ้านไร่ม่วงสามารถรวมกลุ่ม

และท�างานได้อย่างเข้มแข็ง ขอบคุณค่ะ”            
       

นางสาวอารตี พรมภักดี   
ประธานวิสาหกิจฯ

บริการ โฮมสเตย์บ้านไร่ม่วง

เลย    อ�าเภอเมือง    

กลุ่มวิสาหกิจไร่ม่วงหวานการันตี : 211 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ม่วง ต.น�้าหมาน อ.เมือง จ.เลย 42000
      095-662-4544 (นางสาวอารตี พรมภักดี)       hugloeinychey@gmail.com       0956624544

อยู่ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทีมนักศึกษา ทีมสานเลย

ชมุชนในหมูบ้่านรวมตวักนัท�ากจิกรรมทีส่ามารถสร้าง
รายได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ท�าผลติภณัฑ์ตะกร้าสานจากเส้นด้ายพลาสตกิ ท�าให้มรีายได้ 
ส่วนหนึ่งมาจากการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
นักศึกษา

เลย    อ�าเภอเมือง    

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ส่งเสรมิพฒันาอาชพีบ้านหนองผักก้ามหมู ่13“นกัศึกษาราชภฏัเลย ได้ช่วยให้ความรู้  
ความสามารถในการร่วมมอืกนัในการ

ท�างานให้มคีวามสามคัคกีนัและได้คดิลาย
ตะกร้าให้มคีวามหลากหลาย เพือ่ทีจ่ะเพิม่
มลูค่าให้กบัสนิค้ามากขึน้ ขอขอบคณุทีเ่หน็

สนิค้าของพวกเราในรปูแบบใหม่ทีด่ ี
และถกูใจกว่าแบบเดมิ”

นางขนิษฐา ผาพิมพ์  
ประธานกลุ่มฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันออกแบ 
โลโก้ และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ โดย 
สามารถบรรจุของใช้ได้มากขึ้นปลอดภัย 
แข็งแรงทนทาน และสามารถรองรบัน�า้หนกัได้
มากกว่าแบบเดิม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหนองผักก้ามหมู่ 13 : 62 หมู่ 13 บ้านหนองผักก้าม ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
     087-220-5397 (นางขนิษฐา ผาพิมพ์)       สานLoei ตะกร้าพลาสติก      0872205397

ผลิตภัณฑ์  ตะกร้าพลาสติกสาน

ใช้ดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   205



งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษา ก้าว (๙) เกียร์ ได้ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
อบแห้ง ด้วยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า ส�าหรับ
การอบแห้งวัตถุดิบและภาชนะกาบหมากเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา 
พร้อมปรบัปรงุผงักระบวนการผลติ ลดความสญูเปล่าในการปฏิบตังิาน 
พัฒนาแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเศษกาบหมากเหลือทิ้ง  
และการจัดท�าบัญชี รายรับ-รายจ่าย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ให้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี เพื่อความยั่งยืน
สืบต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทีมนักศึกษา ก้าว (๙) เกียร์ กลุ่มองค์กรชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี 

ชุมชนประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาชนะจาก 
กาบหมาก มีก�าลังการผลิต300-500 ช้ิน/วัน กลุ่มลูกค้า
เป็นหน่วยงานราชการ โรงแรม ผู้จัดงานอีเวนท์ ทั้งในและ 
ต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมียอดสั่งซื้อเฉลี่ย 12,000 ชิ้น/
เดือน สร้างรายรับเฉลี่ย 80,000 บาท/เดือน ผลิตภัณฑ์ 
มีหลายประเภท เช ่น จานกลม กล่องอาหารสี่ เหลี่ยม  
ถ้วยน�้าจิ้ม ฯลฯ

“ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย และ
ธนาคารออมสนิ ในการสร้างงานเข้าสูช่มุชน
ท่าดหีม ีแม้เศษกาบหมากเหลอืทิง้ก็ยงัน�ามา

ย่อยสลายสร้างเป็นบรรจุภณัฑ์กระดาษ 
ได้สวยงาม ภมูใิจแทนคณะครู อาจารย์  

และผูใ้ห้การสนับสนนุ จากใจจรงิ”

คุณภูษณิศา สบายแก้ว
การตลาดและประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์   จานกาบหมากท่าดีหมี (THA-DI-MI) 

เลย    เชียงคาน

วิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี : 171 หมู่ที่ 4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 
      098-612-6237 (คุณณราศักดิ์ พรมดี)       0935487881

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทมีนกัศกึษา Engineering Generation Plus (EngenPlus)

จากการรวมตัวกนัของสมาชกิใน 
หมู่บ้าน จัดท�ากลุ่มอาชีพเพื่อทดลอง
ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในชุมชน โดย
ผลิตเป็นสบู่น�้ามันมะพร้าว 4 สูตร 
ได้แก่ สูตรมะขาม ขมิ้น มะกรูด และ
สูตรน�้านมข้าว โดยใช้สมุนไพรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น

เลย    เชียงคาน    

ผลิตภัณฑ์  แชมพู ครีมนวด สบู่สมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนสบู่สมุนไพรลอค� บ้านไทด�นาป่าหนาด “รูสึ้กดใีจทีน่กัศกึษา มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเลย และธนาคารออมสนิ ได้เข้ามา 
ช่วยพฒันาผลติภัณฑ์บรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม 
โดดเด่น และให้ความรูต่้างๆ ท้ังการท�าบัญชี 

การท�าการตลาด ท�าให้เราได้เพิม่โอกาส 
และช่องทางในการขายมากข้ึน”

นายบรรชา ภากระจ่าง
ประธานกลุ่มฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษากลุ่ม EnGen+ (Engineering Generation 
Plus) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนโลโก้และ 
บรรจุภัณฑ์สินค้า ให้มีความเป็นอัตลักษณ์ของ ชุมชนไทด�านา 
ป่าหนาด รวมทัง้พฒันากระบวนการผลติให้มคีวามสะดวกมาก
ขึน้ และช่วยสอนการท�าบญัชี การตลาด ช่วยให้กลุ่มสบูส่มนุไพร
ลอค�ามีสินค้าที่สามารถแข่งขันกับตลาดอื่นนอกชุมชนได้

วิสาหกิจชุมชนสบู่สมุนไพรลอค�า บ้านไทด�านาป่าหนาด : 76 หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
      091-059-6878 (นายบรรชา ภากระจ่าง)       ลอค�า       0910596878

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ทีมนักศึกษา ปลาหยองสาหร่ายเพื่อสุขภาพ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพัฒนา
ผลติภณัฑ์ ปลาหยอง โดยวางแผนและแสดงความคดิเหน็ 
ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาหยองสาหร่าย
เพ่ือสุขภาพ ให้เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น โดยไม่ใส่วัตถุกัน
เสยีทีเ่ป็นอนัตรายเข้าไปในผลติภณัฑ์ และมกีารเปลีย่น 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ รู ้จัก 
แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

กลุม่แปรรปูปลานิลบ้านเดือ่ เกดิจากการรวมกลุม่ 
ผู้เล้ียงปลานิลในกระชังแม่น�้าโขงที่ประสบปัญหาเรื่อง
ต้นทุนสูง จึงก่อตั้งกลุ่มแปรรูปปลานิลข้ึนมา โดยมี
ผลติภณัฑ์แปรรปู เช่น ปลาเชียง แหนมปลานลิ ไส้กรอก
ปลานลิ ปลานลิแดดเดยีว ปลาเชียง ปลาร้าบองเป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลานิลชุมชนบ้านเดื่อ 
“รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมมือกัน เห็นน้องๆ นักศึกษา 

ได้มาให้ความรู้ในการท�าผลิตภัณฑ์ และได้เลือก
กลุ่มวิสาหกิจเราเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้”

นางสาวทรงสุดา นามสุโน 
รองประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
ปลาหยองสาหร่ายเพื่อสุขภาพ

อุดรธานี     อ�าเภอเมือง

วสิาหกจิชุมชนกลุม่แปรรปูปลานลิชมุชนบ้านเด่ือ : 102 หมูท่ี ่15 ต.บ้านเดือ่ อ.เมืองหนองคาย จ.อดุรธานี 43000
      089-273-5239 (นางหนูคิด บัวติ๊ก)

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ทีมนักศึกษา น�้ามะม่วงรวมดาว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาในการท�าน�้ามะม่วง 
โดยใช้ชื่อ น�้ามะม่วงไร่ไข่มุก ที่สื่อถึงน�้ามะม่วงที่มาจาก 
ไร่มะม่วงแท้ๆ ไม่ใส่วตัถกุนัเสียทีเ่ป็นอันตราย ซึง่เป็นการเปล่ียน
รปูแบบจากเดมิทีข่ายแต่มะม่วงสดมาเป็นน�า้มะม่วงและออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัยด้วย

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา
ไม่มีข้อมูลกลุ่ม  
“น้องนักศึกษาช่วยให้ความรู้ และท�างานกันอย่าง
หนักเพื่อให้น�้ามะม่วงออกมารสชาติที่ดีและเพิ่ม

มูลค่าขึ้น ต้องขอบคุณน้องทุกคนมากๆ ดีใจที่กลุ่ม
วิสาหกิจของเรามีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น”

นายเทพพร หิรัญรัตน์ 
สมาชิกกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  น�้ามะม่วงไร่ไข่มุก

อุดรธานี     หนองวัวซอ

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา : 24 หมู่ 10 บ้านห้วยไร่บูรพา ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
      090-028-3920 (นายไพรสูน ค�ายอง), 080-197-2751 (นายเทพพร หิรัญรัตน์)       rikhimuk       @byf7864w

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   209



มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ทีมนักศึกษา ทีมชาดอกกาแฟ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการพัฒนา ชาดอกกาแฟ โดยใช้ชื่อ 
“Chim Cha ชาดอกกาแฟ” และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดู
สวยงามน่าซื้อมากขึ้น นอกจากความสวยงามแล้วยังสะดวก
ต่อการใช้งาน และสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้น ที่ส�าคัญยังคง
รักษารสชาติและความหอมของตัวชาไว้เป็นอย่างดี อีกทั้ง 
ช่วยสอนการท�าบัญชี พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยขายสินค้า 

ศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ปลูกกาแฟมา 15 ปี
แล้ว ทั้งพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า เดิมเมื่อ 16 ปีที่แล้ว 
คนชุมพรน�ามาปลูกในพื้นที่นี้ คุณวิลัย จันจิต เป็นคนน�้า
หนาว จ.เพชรบูรณ์ ก็น�าต้นพันธุ์อาราบิก้าจากน�้าหนาว
มาปลกู ตอนแรกปลกูประมาณ 10 ไร่ พอได้ผลผลติดีเลย
เพาะเมล็ดพันธุ์เองแล้วขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ

ศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง 
“ลูกๆ นักศึกษามีความสนใจทีจ่ะพฒันาตวัดอกกาแฟ 
อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะด้วยก็พัฒนาตัวเดิมให้ดี หรือ
การเพิ่มสูตรสมุนไพรต่างๆ เพื่อชูคุณประโยชน์ให้

มากยิ่งขึ้น ต้องขอบคุณลูกๆ นักศึกษาที่ให้
ความสนใจพัฒนาและช่วยเหลือ ท�าให้ผลิตภัณฑ์

ชาดอกกาแฟน่าซื้อหามากกว่าเดิม”

นายวิลัย จันจิต 
ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ

ผลิตภัณฑ์ 
Chim Cha ชาดอกกาแฟ

อุดรธานี     นายูง

ศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง : เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41000
      083-547-3121 (นายวิลัย จันจิต), 096-532-7930 (นางกฤติยาภรณ์ จันจิต)       siriluk.pamwan@gmail.com       Chim Cha ชาดอกกาแฟ      
      0835473121

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ทีมนักศึกษา Chiangpang Herb

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและสมาชิกในกลุ่ม มีความคิดร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เจลบ�ารุงขนคิ้วสมุนไพรดอกอัญชัน โดยมีการ
วางแผนและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น โดยไม่ใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าไปใน
ผลิตภัณฑ์ และมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย 
เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง

ตามที่ประธานกลุ่มฯ ได้เล็งเห็นว่าหมู่บ้านเชียงเพ็งมี
สมนุไพรมาก จึงได้เข้าร่วมอบรมการท�าผลติภณัฑ์พชืสมุนไพร
ทีส่วนป่า สมนุไพรเขาหนิซ้อน และน�าผลติภณัฑ์สมนุไพรต่างๆ มา 
 จ�าหน่ายในชุมชน ปัจจุบันชุมชนพัฒนาสมุนไพรคุณภาพ
ถึง 8 ชนิด และเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน อย่าง แชมพ ู
ดอกอัญชัน ครีมนวดดอกอัญชัน ยาหม่องเสลดพังพอน 
น�้ามันไพล สเปรย์ตะไคร้หอมกัดยุง สบู่ว่านสาวหลง สบู่หน้าใส 
และโลชั่นว่านสาวหลง 

“รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติมากที่ได้ประสานงาน 
และร่วมมือกับลูกๆ นักศึกษาที่มาให้ความรู้ 
และท�าจริงในการท�าผลิตภัณฑ์ และได้เลือก
กลุ่มวิสาหกิจเราเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้”

นางอาภรณ์ ชาดวง
รองประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
เจลบ�ารุงขนคิ้วดอกอัญชัน

อุดรธานี     กุดจับ

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง : เลขที่ 101 หมู่ที่ 13 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
      084-789-7613 (นางอาภรณ์ ชาดวง)

ใช้ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ทีมนักศึกษา ฟักทองบัตเตอร์นัทผง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฟักทอง 
บัตเตอร์นัทผง เพื่อสุขภาพ เป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์
ชนิดผงทีเ่กบ็ไว้ได้นาน โดยไม่ใส่วตัถุ
กนัเสยีทีเ่ป็นอนัตราย และได้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย 

กลุ่มชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ เกิดจากการ
รวมตัวของคนในชุมชนบ้านป่าก้าว ที่มีแนวความคิดจะ
ผลิตพืชพักผลไม้กางมุ้ง ซึ่งปลูกในโรงเรือนระบบปิด 
เน้นการปลูกแบบ Smart Farm โดยมีพืชพักผลไม้ที่ปลูก
ในฟาร์มมากมาย เช่น เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นและเกาหลี 
แตงโมไร้เมล็ด แตงโมเนือ้สส้ีม องุน่ มะเดือ่ฝรัง่ มะเขอืเทศ
เชอร่ี แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองบัตเตอร์นัท 
ข้าวโพด Pure white Hokkaido มัลเบอร์รี่สด ราสเบอร์รี่  
ผักสลัด ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ “รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมมือกัน เห็นน้องๆ นักศึกษาได้มา 
ให้ความรู้ในการท�าผลิตภัณฑ์ และได้เลือกกลุ่ม

วิสาหกิจเราเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้”

นางสาวปิตินุช พิศชวนชม
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์
ฟักทองบัตเตอร์นัทผง จากธรรมชาติ 100%

อุดรธานี     หนองหาน

วิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ : 318 หมู่ที่ 16 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
      085-746-7955  (นางสาวปิตินุช พิศชวนชม), 085-452-4193 (นายณัฐดนัย กองธรม)       อุดรเมล่อนฟาร์ม       0857467955

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ทีมนักศึกษา วรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น�้าจิ้มซีฟู้ด)

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาและชมุชนร่วมกนัพฒันา
ผลิตภัณฑ์โดยการน�าเห็ดนางฟ้ามาท�า
เกีย๊วซ่า และใช้ชือ่ วรรณภาเกีย๊วซ่าเหด็ 
(น�้าจ้ิมซีฟู้ด) โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย และ
เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัย
น่าซื้อมากยิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านหนองแซง

จากการที่กลุ่มท�าฟาร์มเพาะเห็ดจ�านวนมาก จากเห็ด
ที่มีทั้งดอกสวยและดอกไม่สวย ดอกท่ีสวยน�าไปขายส่งทั่วไป  
ส่วนดอกท่ีไม่สวยได้น�ามาแปรรูป โดยเริ่มแรกท�าทองม้วนเห็ด 
ต่อมาได้แปรรูปอีกอย่าง คือ น�้าพริกเห็ดนรก น�้าพริกเห็ดเจ 
และน�้าพริกเผาเห็ด

“นักศึกษาช่วยให้ความรู้และท�างานต่างๆ ได้ดี 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เห็ดนางฟ้าของทางกลุ่ม 

เพิ่มขึ้น ต้องขอบคุณนักศึกษาทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มากๆ

 ดีใจที่กลุ่มวิสาหกิจของเรามีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ใหม่ๆ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น”

นางวรรณภา แสนวา  
ที่ปรึกษากลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
วรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น�้าจิ้มซีฟู้ด)

อุดรธานี      หนองวัวซอ

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านหนองแซง : 81/1 เขตบ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
      061-692-4233 (นางสาวศิริวรรณ สุขรมย์), 081-369-7502 (นางวรรณภา แสนวา)      วรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด น�้าจิ้มซีฟู้ด

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ทีมนักศึกษา Exotic SNK 48

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร และ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนา ร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ข้าวธัญพืชคลองไผ่ โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือน�าวัตถุดิบท่ีเหลือจากการผลิตข้าวแตนมาสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มเป็นรายได้  
โดยผสมผสานกับวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่ในกลุ่ม คือ ถั่วลิสง 
งาด�า งาขาว เมล็ดทานตะวัน และเมลด็ฟักทอง จงึกลายเป็น 
ข้าวแต๋นธัญพืชที่ให้โปรตีนสูงและมีประโยชน์ กรอบ 
หอม อร่อยเหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย รวมถึงการท�า 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โลโก้ “ข้าวธัญพืชคลองไผ่” 

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนามีหน่วยงาน
ที่ดูแลหลัก คือ พัฒนาชุมชน มีผลิตภัณฑ์หลักที่จ�าหน่าย 
คือ ข้าวแต๋นน�้าแตงโมง

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนา
“ข้าวแต๋นเดิมผลิตกันทั่วประเทศคู่แข่งเยอะ 

ไปที่ไหนก็มีขาย พออาจารย์และลูกๆ นักศึกษา
มาดูการผลิตก็เสียดายเศษข้าวแต๋นที่เหลือจาก
การปั้น จึงน�ามาสร้างเป็นข้าวธัญพืชผสมกับ
ถั่วต่างๆ ที่เรามีอยู่ ก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ที่ขายดีจนเป็นรายได้หลักของเรา”

คุณปรารถนา โสภา
ประธานกลุ่มสตรีฯ

ผลิตภัณฑ์ 
ข้าวธัญพืชคลองไผ่

สกลนคร     อ�าเภอเมือง

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนา :  เลขที่ 13 หมู่ 13 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
      086-228-2045 (นางปรารถนา โสภา)       KlongPhei57@hotmail.com       OTOPKlongPhei
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
ทีมนักศึกษา Sagittarius Six 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและวิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เดิม ผงชงส�าเร็จรูปพร้อมดื่ม ให้มีรสชาติ 
หลากหลาย คอื รสโกโก้ ชาเขียว และชาเยน็ เพ่ือเหมาะ 
กับกลุ่มลูกค้าหลากหลายวัยมากขึ้น รวมถึงการท�า 
บรรจุภัณฑใ์หม่ ภายใต้โลโก้ “แสนสุข” เพื่อเพิ่มมูลค่า
และมีรูปแบบที่ทันสมัย

วิสาหกิจชุมชมข้าวฮางงอกโคกสว่าง 

เป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนบ้านโคกสว่าง  
มีแนวคิดที่จะน�าผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน คือ ข้าวฮาง  
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

“ทางกลุ่มได้รับความรู้และได้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและขยาย

ช่องทางในการท�าธุรกิจ...ขอขอบคุณ
น้องๆ นักศึกษามากค่ะ”

คุณล�าไย โพธิโคตร 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
จมูกข้าวฮางงอกพร้อมชง

สกลนคร     อ�าเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชมข้าวฮางงอกโคกสว่าง :  เลขที่ 146 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
      080-183-5300 (นางล�าไย โพธิโคตร)       ข้าวฮางงอกแสนสุข บ้านโคกสว่าง 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ทีมนักศึกษา เม่าเกลียว 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้เหล่าเหนือ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย
การน�าเอากากเม่า ซึ่งก็คือเนื้อเม่าที่เหลือจากการท�าน�้าหมากเม่า (ปกติจะน�าไปทิ้งตามโคนต้นไม้ หรือ
ขายต่อให้ชาวบ้านในราคาถูกๆ เพื่อน�าไปท�าปุ๋ย) น�ามาผสมกับน�้าตาล เกลือ มะขามเปียก และกลูโคส
ไซรัป กวนให้เหนยีวแล้วป้ันเป็นแท่ง ตดัเป็นชิน้เลก็ๆ พอดคี�า ได้เป็นขนมเคีย้วหนบึรสชาติดี และต้ังชือ่ว่า  
“เม่าหนึบหนับ” เป็นการเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ และพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้น

ปัจจุบนัคูแ่ข่งในตลาดน�า้หมากเม่าใน จ.สกลนคร 
มมีากถงึ 18 ราย ท�าให้ทางกลุ่มประสบปัญหารายไดท้ี่
ลดลง ส่วนหนึง่เป็นเพราะทางกลุ่มไม่มคีวามรูด้้านการ
ตลาด อีกทั้งสินค้าไม่มีความโดดเด่นแตกต่างออกมา
จากคู่แข่งขันมากนัก

วิสาหกิจชมชุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้เหล่าเหนือ

“รู้สึกดีใจประทับใจ และอยากขอบคุณน้องๆ 
นักศึกษา อาจารย์ และธนาคารออมสิน ที่เข้ามาสนับ
สนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกๆ คน
ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น คิดสูตร บรรจุภัณฑ์ 
รวมไปถึงการตลาด การโฆษณา จนไปถึงการเปิดเพจ

เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ”

นางธัญญาพร ขันทีท้าว 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  เม่าหนึบหนับ

สกลนคร     โคกศรีสุพรรณ

วิสาหกิจชมชุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้เหล่าเหนือ : เลขที่ 81/7 บ.เหล่าเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 40280
      086-335-9924, 089-516-5951 (คุณธัญญาพร ขันทีท้าว)       Toyberryjuice       Tim9924
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
ทีมนักศึกษา กลุ่มสมุนไพร ไทยธรรม 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพรธรรมชาติจาก
เลมอนและขมิ้น โดยคิดสูตรเพิ่มเติมด้วยการน�าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น และมี 
คุณประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผิวพรรณให้เนียนนุ่มชุ ่มชื่นด้วยวิตามินจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ วิตามินซีจากเลมอน และวิตามินอีจากขมิ้น อีกทั้งยังได้ปรับปรุง
สขีองผลติภณัฑ์ให้มคีวามเป็นธรรมชาต ิและน่าใช้มากกว่าเดมิ ช่วยออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ท�าให้ลดต้นทุนและยังสามารถคงกลิ่นหอมให้อยู่ยาวนานขึ้นด้วย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านท�น�้ายาเอนกประสงค์บ้านนาเลา

เดิมชุมชนมีผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างจาน แชมพูสมุนไพร 
สบู่เหลว ไว้ใช้เองในครัวเรือน และสมาชิกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลได้แนะน�าให้ตั้งกลุ่ม และต่อมาในปี 2548 หน่วยงาน 
ด้านอุตสาหกรรมจากศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน ได้เข้ามา 
สนับสนุนโดยน�าวิทยากรจากจังหวัดขอนแก่นมาปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และสอนท�าสบูก้่อนเพิม่เป็นอกีหนึง่
ผลิตภัณฑ์สืบมา

“ขอบคุณธนาคารออมสินและนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เข้ามา
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้สบู่สูตรใหม่เพิ่ม

ขึ้นมา และยังช่วยออกแบบแพคเกจ ส่งผลให้
ต้นทุนลดลงและยังท�าให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น”

ณัฐกานต์ ดากาวงษ์ 
สมาชิกกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
สบู่สมุนไพรธรรมชาติ

สกลนคร     เต่างอย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านท�าน�้ายาเอนกประสงค์บ้านนาเลา : เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
      081-747-7480 (คุณดวงตา ดากาวงศ์), 083-561-9778 (คุณณัฐกานต์ ดากาวงศ์)       ภูพานพรรณ       nowtow 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ทีมนักศึกษา ทีมเด็กหัวการค้า

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความ
คดิเหน็ร่วมกนัตัง้ชือ่แบรนด์สนิค้า ปลาร้าบองพทัิกษ์ธรรม เพือ่
สือ่ถงึปลาร้าและพรกิ และได้ปรบัเปล่ียนสใีห้ดทูนัสมัย ปรบัเปล่ียน
บรรจุภัณฑ์ให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานขึ้น และยังพัฒนา 
รปูลกัษณ์แพค็เกจให้มีความทนัสมยั (อกีทัง้ยงัไม่ใส่วตัถกุนัเเสีย)

ทางกลุ่มร่วมมือกันสร้างอาชีพเสริมในชุมชน 
โดยน�าอาหารพ้ืนบ้านอย่างปลาร้า มาแปรรูปเป็น 
ปลาร้าทอดสมุนไพร ใช้เนื้อปลานิลคัดสรรอย่างดี 
ไม่มีหนัง-ไม่มีก้างปลา สุก สะอาด รสชาติอร่อย เป็นที่
ถูกปากของผู้บริโภค 

“ลูกๆ นักศึกษาช่วยกันเต็มที่ ในการเข้ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรา ท�าให้ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่น่าสนใจและชวนให้ซื้อ และช่วยในการท�าการตลาด
ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และทางธนาคารออมสินยังเข้ามา
มีให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการท�าบัญชีรายรับรายจ่าย 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ อยากให้โครงการนี้
จัดท�าต่อไปเรื่อยๆ และส่งเสริมกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เขา

ได้มีโอกาสแบบกลุ่มปลาร้าบองของเรา”

นางดวงพร แก้วอ่อน 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
ปลาร้าทอดสมุนไพร

สกลนคร    อ�าเภอเมือง

กลุ่มปลาร้าบองพิทักษ์ธรรม : เลขที่ 502 หมู่ 12 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
      080-185-0715 (นางดวงพร แก้วอ่อน)       ปลาร้าบองพิทักษ์ธรรม 

กลุ่มปลาร้าบองพิทักษ์ธรรม

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
ทีมนักศึกษา Banana story 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

สืบเนือ่งจากชมุชนมคีวามต้องการพฒันา กล้วยอบ ให้เป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ 
นกัศกึษาจงึได้คดิผลติภณัฑ์ใหม่ โดยน�าสนิค้าทีไ่ม่ได้มาตรฐานและคงค้าง ผ่านกระบวนการแปรรปู
จนกลายเป็น ทเุรียนช็อค เป็นสนิค้าทีม่รีสชาติแปลกใหม่ต่างจากรสชาตเิดมิ “กล้วยทีไ่ม่ได้เกดิมาเป็น
กล้วย” ท�าให้ได้กลุม่ผูบ้รโิภคกลุม่ใหม่ และเพิม่ความมัน่ใจด้วยบรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสม อกีทัง้ยงัเป็นการ 
เพ่ิมมลูค่ากบัผลติภณัฑ์และสินค้าคงค้าง และทางกลุม่หวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ลดปัญหาต่างๆ เช่น การวางงาน ค่าครองชีพ สุขภาพจิต และอื่นๆ  
อันจะเป็นส่วนช่วยเหลือสังคมเศรษฐกิจของประเทศอีกทาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางออย  

กลุ่มได้น�าวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่มาท�าการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น�้าหม่อน
บรรจุขวดและกล้วยอบ

“ลูกๆ นักศึกษา ช่วยให้ความรู้ใหม่เยอะเลยค่ะ  
แถมยังพัฒนาสินค้าที่เป็นกล้วยให้ดูน่าทานและ

ทันสมัยอีกด้วย ต้องขอบคุณลูกๆ ทุกคน 
และธนาคารออมสิน ที่เข้ามาช่วย

และพัฒนาสินค้าให้ค่ะ”

นางสาวอวยพร งอยแพง 
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์ 
กล้วยแปรรูป

สกลนคร     เต่างอย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางออย : 145 หมู่ที่ 4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
       087-230-4683 (นางอวยพร งอยแพง)        วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านนางออย       0872304683 

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ทีมนักศึกษา เด็ก - สร้าง SNRU

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมเด็ก - สร้าง SNRU และกลุ่มข้าว 
ฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง ได้ร่วมกันระดม
ความคิดจนก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ  
ข้าวฮางงอกพอกมาการอง มกีลุม่เป้าหมาย
คือผู ้ที่ชื่นชอบการทานขนมแต่รักสุขภาพ  
อีกทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสม 
ดูทันสมัย และพัฒนาช่องทางการขาย 
ให้หลากหลายมากยื่งขึ้น 

กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง มีแนวคิด
ท่ีจะน�าผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน คือ ข้าวฮางจาก
ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับ 
ข้าวฮางของกลุ่ม

“สิ่งที่ทางกลุ่มของเราได้รับคือ องค์ความรู้ทั้งทาง
ด้านบัญชี การจัดการผลิตภัณฑ์และการขายในรูปแบบ

ใหม่ที่ทันสมัย และเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มของเรา”

นายหนูเพ็ญ นาโควงค์ 
ประธานกลุ่มฯ

สกลนคร     กุสุมาลย์

กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง : เลขที่ 27 หมู่ที่ 129 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230
      085-745-4955 (นายหนูเพ็ญ นาโควงค์ )       ข้าวฮางงอกหนองบัวสร้าง  

กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง

ผลิตภัณฑ์ 
ข้าวฮางงอกพอกมาการอง

กินดี
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มหาวิทยาลยันครพนม 
ทีมนักศึกษา อสบ.เทคโนอุตฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีมนักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันออกแบบ
โมเดลการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
หตัถกรรมผ้าทีเ่ป็นฝีมอืด้านหตัถกรรมของชุมชน  โดย
ได้ช่วยออกบรรจภุณัฑ์ โลโก้ และข้อมลูฉลากผลติภณัฑ์
ท่ีครบถ้วนเพือ่รบัรองคณุภาพสนิค้า ช่วยเพิม่ช่องทาง
จัดจ�าหน่ายทางออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อและ 
ส่ังซื้อสินค้าได้ง ่ายขึ้น และยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ 
“การท่องเที่ยว และการท�าหัตถกรรมผ้าบ้านท่าค้อ”  
ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ชุมชนท่าค้อเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
มีความสวยงามของทิวทัศน์ริมฝั่งโขง และมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ชุมชนท่าค้อ
ยังมีฝีมือด้าน หัตถกรรมผ้า ที่เป็นของฝากคุณภาพ
จากใจชุมชน

“ได้มีโอกาสร่วมมือกับอาจารย์และนักศึกษา
ในการพัฒนาหัตถกรรมผ้า และการท่องเที่ยวชุมชน 
ท�าให้ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยว นักศึกษาได้
ช่วยออกแบบโลโก้ โบรชัวร์การท่องเที่ยว ท�าเว็บไซด์, 

Facebook และLine ให้เพื่อเป็นช่องทาง
การขายผลิตภัณฑ์  

นางพิสมัย หาญมุล 
ประธานกลุ่มฯ

นครพนม    อ�าเภอเมือง

ชุมชนท่าค้อ : หมู่ 4 บ้านท่าค้อ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
      065-119-2511 (นางพิสมัย หาญมุล)       การท่องเที่ยว ชุมชนท่าค้อ       0651192511

ชุมชนบ้านท่าค้อ

ผลิตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยวชุมชน และหัตกรรมผ้า

ดูดี
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มหาวิทยาลยันครพนม 
ทีมนักศึกษา ไทญ้อทอผ้า

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มแม่บ้านร่วมกันพัฒนา ต้ังแบรนด์สินค้า Mae 
Aui (แม่-อุ๊ย) เพื่อสื่อถึง คุณยายทอผ้า ที่เชี่ยวชาญงานทอผ้ากว่า 60 ปี  
และจากเดิมที่ขายเฉพาะผ้าผืน ได้ท�าการแปรรูปเป็น กระเป๋า เสื้อ หมอน 
พวงกุญแจ ผ้าพันคอ พร้อมท�าบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์  
ด้านพัฒนาผลติภัณฑ์ได้น�าขีเ้ลือ้ยไม้มงคลมาย้อมผ้าแทนการใช้เปลอืกไม้  
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น�าเศษผ้าที่เหลือจากการแปรรูปมาท�า 
พวงกุญแจ และช่วยน�าผลิตภัณฑ์ไปออกแสดงและจ�าหน่ายในงาน 
เทอดหล้าผ้าไทย ปีที ่5 ทีห้่างสรรพสนิค้าอมิพเีรยีลเวลิด์ ส�าโรง กรงุเทพฯ 
และสร้าง Facebook : Mae Aui - แม่ อุ๊ย เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป 

ชมุชนนาหว้ามภูีมปัิญญาการทอผ้าทีส่บืทอดมา
ยาวนาน ผ้าทอมีลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ 
มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ผ้าพื้นเมืองทอมือ  
ผ้าผนื แปรรูป กระเป๋า เสือ้ หมอน พวงกญุแจ ผ้าพนัคอ 

“ตั้งแต่หลานๆ นักศึกษา เข้ามาช่วยท�าตราสินค้า 
แปรรูปผ้า น�าสินค้าไปแสดงที่กรุงเทพฯ 

ท�า facebook ให้ ยายก็ขายสินค้าได้เยอะขึ้น 
ท�าให้ยายภูมิใจในสิ่งเราสืบทอดมา และลูกหลาน

ก็กลับมาสนใจที่จะสืบทอดการทอผ้า” 

นางอ�าพร ชาสงวน 
รองประธานกลุ่ม 

นครพนม     นาหว้า

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง : ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เทศบาลนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 
       092-321-1129 (นางทองออน ลิภา)       Mae Aui - แม่ อุ๊ย 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 

ผลิตภัณฑ์ 
ผ้าทอมือ Mae Aui 

ดูดี



มหาวิทยาลยันครพนม
ทีมนักศึกษา ทีมวัยรุ่นพันล้าน 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมคิดและพัฒนา สูตรชาอัส
สัมจาก 2 สูตรเพิ่มขึ้นเป็น 7 สูตร ที่ผลิตด้วยกรรมวิธี
ที่สะอาด ด้วยวัตถุดิบออร์แกนิคและยังพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ส�าหรับบรรจุใบชาและเมล็ดชา ทั้งแบบกระปุก 
ใช้ส�าหรับการชงชาเป็นเหยือก และแบบบรรจุซองเล็ก
ส�าหรับการชงชาเป็นแก้ว เพื่อความสะดวกสบาย ทันสมัย 
และสามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น 

วิสาหกิจชุมชนบ้านนาจอก    

ชุมชนบ้านนาจอกที่รวมกลุ่มกันพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ชาอัสสัม ที่ชาวบ้าน
ปลูกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อการสร้างอาชีพและราย
ได้ให้กับชุมชน 

“ปกติแล้วป้าชอบดื่มชาอัสสัมเป็นประจ�าอยู่แล้ว
ถ้าใครจะมาเทีย่วท่ีบ้านนาจอก ป้ากจ็ะต้มน�า้ชาอสัสมั 
มาให้แขกหรือนักท่องเที่ยวได้ชิมกัน แล้วถ้าได้ทาน

คู่กับขนมใบป่านก็ยิ่งจะอร่อย แต่ขายใบชายาก  
ขายดีคือดอกชา ซึ่งมีปีละครั้งแค่นั้น นักศึกษา 

มาท�าให้ใบชาขายได้มากขึ้น ดีใจมากค่ะ”

นางสมใจ บุญชวลิต   
กรรมการหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์ 
เมล็ดและใบชาอัสสัม 7 สูตร

วิสาหกิจชุมชนบ้านนาจอก : 224 หมู่ 5 บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
      085-740-5601 (นายจันทร์ไทย พัฒนประสิทธิชัย), 086-239-2788 (นายเรืองศักดิ์ วงค์กันทรกร)       จันทร์ไทย พัฒนประสิทธิชัย       
       Rueangsak Wongkantharakon       A-A 63

นครพนม    อ�าเภอเมือง

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนดงป่ายูง
“น้องๆ ออมสินเข้าก็มาช่วยในการท�าให้เป็น 

เกลือสปาขัดผิด แล้วก็ท�าแพ็กเกจจิ้งให้เป็นอะไร
ที่ใหม่แล้วก็สวย ดึงดูดลูกค้า แล้วลูกค้ามาดูงาน

ที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเป็นลูกค้าท�าสปา แล้วก็
ซื้อสินค้าที่ออมสินสนับสนุนกลับบ้านไปด้วยค่ะ 
ท�าให้มีรายได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะ”

นางอรทัย สุริยนต ์  
เลขานุการกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนดงป่ายูง : 154 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่ายูง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
      082-114-5116 (นายศราวุธ วันทาสุข), 061-163-2593 (นางค�าคิด กินรา)

มหาวิทยาลยันครพนม
ทีมนักศึกษา ลูกพระธาตุพนม

นครพนม     ธาตุพนม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษามหาวทิยาลยันครพนม ได้ร่วมกนัออกความคดิเห็น 
และช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า  
เกลือสปาบ้านดงป่ายูง ได้ท�ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย 2 แบบ คือ 
แบบเปียกกับแบบแห้ง กลิ่นของเกลือสปามี 4 กลิ่น คือ กลิ่นกากกาแฟ 
กล่ินตะไคร้ กล่ินขมิ้น และกล่ินอัญชัญ มีตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ
ตามกลิ่นที่ชอบ ท�าให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ 
 เกลือสปาขัดผิว

เดิมหมู่บ้านมบ่ีอเกลอืทีช่าวบ้านน�ามาต้มเพือ่ปรงุอาหาร  
ต่อมาประธานกลุม่ได้เหน็ความส�าคัญของเกลือ จงึมีความคดิ 
น�าเกลือมาแปรรูปในรูปแบบ เกลือสปา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ 
สินค้า และออกจ�าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มแม่บ้าน 
บ้านดงป่ายูง เกลือเราแตกต่างจากที่อื่น ก็คือเป็นเกลือที่
ต้มสุกแล้ว ผ่านความร้อน ไม่มีไอโอดีน สามารถน�ามาถนอม
อาหารให้มีคุณภาพมากขึ้นได้

สวยดี



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องดนตรีอีสานบ้านท่าเรือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมือง
อีสาน กลุ่มก่อตั้งเมื่อ 28 กรกฎาคม 2553 มีหน่วยงานที่
ดูแลหลักคือพัฒนาชุมชนต�าบล/อ�าเภอ กลุ่มองค์กรชุมชน 
มีสมาชิกเริ่มแรก 30 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 60 คน ปัจจุบัน
สมาชิกในกลุ่มเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขานาหว้า 
อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ชุมชนผลิตและจ�าหน่าย 
เครื่องดนตรีอีสาน เช่น แคน พิณ โหวต ปี่ กลอง และโปงลาง 

“ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับ
ธนาคารออมสิน น้องนักศึกษาและอาจารย์ 
ที่ได้จัดโครงการดีๆ ให้กับชุมชน ออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่น่าดึงดูดใจ สร้างชื่อแบรนด์
สนิค้าให้เป็นทีรู้่จกั สร้างมลูค่าสนิค้าอกีด้วยครับ”         

นายสุนทร  ชาสงวน 
รองประธานกลุ่มชุมชนฯ 

ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องดนตรีอีสาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องดนตรีอีสานบ้านท่าเรือ : บ้านนาซ่อม 243 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180   
      063-621-1143 (นายสมพงษ์ ชัยบิล), 098-528-8762 (นายสุนทร ชาสงวน)       มรดกอีสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือ       Bird-Mini

มหาวิทยาลยันครพนม
ทีมนักศึกษา Me-Can

นครพนม     นาหว้า

รักษ์ดี
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มหาวิทยาลยันครพนม 
ทีมนักศึกษา รวมใจไทญ้อ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเปลี่ยน 
รูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความ
หลากหลาย สวยงาม และคงทน ออกแบบโลโก้เพื่อเพ่ิมเอกลักษณ์
ของชนเผ่าไทญ้อ รวมไปถึงเพ่ิมข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
รับรองคุณภาพสินค้า เพิ่งช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางออนไลน์  
เพื่อเป็นการส่งเสริม “น�้าพริกปลาร้าฟู ไทญ้อ บ้านโพน” ให้เป็นที่
รู้จักอีกด้วย

ในชุมชนมีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับแม่น�้า
และปลา  จึงมภีมูปัิญญาในการน�าปลามาท�าปลาร้า 
และก่อตั้งกลุ่ม “น�้าพริกปลาร้าฟูไทญ้อ บ้านโพน” 
ต่อมาได้ขยายตามความต้องการของลูกค้าที่
รู้จักน�้าพริกที่เพิ่มมากขึ้น และรองรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวยังชุมชน เป็นอาหารเสิร์ฟประจ�าชนเผ่า  
นั่นก็คือ “น�้าพริกปลาร้าฟู ไทญ้อ บ้านโพน”

“รูสึ้กดใีจทีก่ลุ่มปลาร้าฟ ูได้มโีอกาสเข้าร่วมโครงการนี้  
ท�าให้มคีวามรูเ้ร่ืองการคดิต้นทุน ทราบความต้องการ
ของลกูค้าเป้าหมาย น�าข้อมูลกลบัมาพัฒนาผลติภัณฑ์ 
ร่วมกับทมีอาจารย์และนกัศึกษา เพือ่ให้ได้ผลติภัณฑ์ที่

ลกูค้าต้องการ มช่ีองทางจดัจ�าหน่ายเพิม่ขึน้  
เป็นที่รู้จัก และมียอดขายเพิ่มขึ้น มีการลงบัญชี

รับ-จ่ายเป็นระบบ สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น”

นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์ 
ประธานกลุ่มฯ

นครพนม     ท่าอุเทน

ชุมชนบ้านโพน : 83 หมู่ 8 บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
      085-6077-226 (นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์       banpon.thaiyor@hotmail.com       นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์       0856077226 

ชุมชนบ้านโพน

ผลิตภัณฑ์ 
ปลาร้าฟู ไทญ้อ บ้านโพน

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร

ชุมชนบ้านศรีเวินชัยมีวัตถุประสงค์ต้ังกลุ่มทอผ้าข้ึน
เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาการทอผ้า
และน�าไปประกอบอาชีพเสริม เมื่อว่างจากการท�าการเกษตร 
โดยมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนผ้าขาวม้าทอมือแปรรูป อาทิ  
พวงกุญแจ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เหรียญรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม

“ขอขอบคุณนักศึกษาๆ ที่เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่า
ผ้าขาวม้าให้กบักลุม่แม่ๆ โดยออกแบบบรรจภัุณฑ์ 
ให้ผ้าขาวม้าได้สวยงามและทันสมัยมากๆ และ

ยังมาช่วยให้กลุ่มของเรามีช่องทางการขาย
บนตลาดออนไลน์ ให้ผู้คนได้รู้จักผ้าขาวม้า

บ้านศรีเวินชัยมากขึ้นด้วย” 

นางทุมมา ปทุมนากรณ์ 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้าทอมือแท้บ้านศรีเวินชัย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร : 61 หมู่ 13 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 
      090-286-7866 (นางทุมมา ปทุมนากรณ์) 

มหาวิทยาลยันครพนม
ทีมนักศึกษา ศรีเวินชัยทีม 

นครพนม     ศรีสงคราม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันออกความคิดเห็นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ โดยช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ทีส่ือ่ถงึความเป็น ผ้าขาวม้าบ้านศเีวินชยั และมกีารเพิม่ช่องทาง 
การขายตลาดออนไลน์ จากเดิมที่มีการขายเฉพาะในงาน
แสดงสินค้าต่างๆ ตอนน้ีมีช ่องทางการขายท่ีเพิ่มขึ้น  
มีทั้งทาง Facebook และ Shopee ซึ่งจะเข้าถึงลูกค้าได้
ครอบคลุม และหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น

ดูดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   229



230  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562

เสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้
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ก้าวสู่โลกธุรกิจออนไลน์



มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทีมนักศึกษา “Water Bee”

น�้าผึ้งวริศรา เป็นน�้าผึ้งที่ได้จากการเลี้ยง 
ในกล่อง และน�าไปเกบ็น�า้หวานตามธรรมชาตบิรเิวณ
สถานท่ีซึ่งมีดอกไม้บาน จนได้เป็นน�้าผึ้งบริสุทธิ์  
100% ดังนั้นน�้าผึ้งของคุณวริศราและกลุ่มเลี้ยง
นั้นจะเป็นน�้าผึ้งที่ไม่มีการเจือจางหรือปรุงแต่ง 
เพราะมีฟาร์มที่เลี้ยงผึ้งเป็นของตนเอง จึงท�าให้
สามารถควบคุมคุณภาพได้   

“เริม่แรกเรามฟีาร์มผึง้อยู่แล้วเป็นของตวัเอง
ท�ามามากกว่า 10 ปี ปรกตส่ิงบรษิทัใหญ่ทัว่ประเทศ 

แต่บางปีเรากถู็กพ่อค้าคนกลางกดราคา
เราจงึหันมาท�าเป็นเเบรนด์ตวัเองเพือ่จ�าหน่ายให้กับ

ลกูค้า เพือ่ให้ลูกค้าได้ทานน�า้ผึง้แท้ 100 % 
ต้องขอขอบคณุธนาคารออมสนิ ท่ีได้มอบโครงการดีๆ  

เกดิข้ึนมา”

คุณวริศรา นารีจันทร์ 
เจ้าของกิจการ

ขอนแก่น    อ�าเภอเมือง

กลุ่มน�้าผึ้งวริศรา : 133 หมู่ที่ 7 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
      062-553-7699, 082-300-7444 (นางวริศรา นารีจันทร์) 

กลุ่มน�้าผึ้งวริศรา

ผลิตภัณฑ์ 
น�้าผึ้งชนิดหลอดบีบ เยลลี่น�้าผึ้ง 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางกลุ ่ม Water Bee ได้ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน  
ธนาคารออมสิน และน�าเสนอพฒันากิจการ น�า้ผึง้วรศิรา เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑ์ 
ที่เป็นน�้าผึ้งเพียงอย่างเดียว โดยท�าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มความ
หลากหลายข้ึน จึงได้เกิดไอเดียผลิตภัณฑ์ เยลลี่น�า้ผึ้งรสมะนาว และยังช่วย
หาช่องทางจัดจ�าหน่ายให้กับกิจการน�้าผึ้งวริศรา 

ทางกลุม่ Water Bee ขอขอบคณุผูป้ระกอบการน�า้ผึง้วริศรา ทีใ่ห้ความ
อนุเคราะห์ ไว้ใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
และขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและธนาคารออมสินที่มอบงบประมาณให ้
พวกเราได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง...ขอบคุณค่ะ

กินดี
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วิสาหกิจฟาร์มจิ้งหรีดเมืองขอน

 ฟาร์มจ้ิงหรีดเมืองขอน เป็นฟาร์ม
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อส่งขายท้ังขายปลีก
และขายส่ง โดยมกีารเลีย้งจิง้หรดี 2 สายพนัธ์ุ  
คือ พันธุ์ทองด�า และพันธุ์ทองแดงลาย
หรือสะดิ้ง มีจ�านวนบ่อเล้ียง 120 บ่อ 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย ได้แก่ จิ้งหรีดต้ม 
จิ้งหรีดตัวสด มูลจิ้งหรีด ปัจจุบันได้มีการ
ท�าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ คือ ลูกชิ้นผสม
ผงโปรตีนจิ้งหรีด

“ในนามของฟาร์มจิง้หรดีเมอืงขอน ต้องขอกราบขอบคณุ
ส�านกับรกิารวชิาการ และคณะอาจารย์ท่ีดแูลน้องๆ นกัศกึษา 

จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีให้ความส�าคญัในเรือ่งของการต่อยอด
ผลติภณัฑ์ชมุชน และเจ้าของแหล่งเงินทนุนัน่คอืธนาคารออมสนิ ทีไ่ด้ให้

โอกาสฟาร์มจิง้หรีดเมอืงขอน หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเราจะได้รบัโอกาส
ต่อยอดอีกหลายๆ กจิกรรม และในกลุม่อืน่ๆ ขอให้มีโอกาสได้รับ

กจิกรรมดเีช่นนีด้้วยนะคะ ขอบพระคณุค่ะ”

นางคุณฐิติรัตน์ ประทุมชาติ 
เจ้าของกิจการ 

ผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปจากผงจิ้งหรีด

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทีมนักศึกษา  Masterpiece

ขอนแก่น    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทมีของเราได้เข้ามาพัฒนาการแปรรูปผลติภณัฑ์ จิง้หรดีตัวต้ม และจิง้หรดีตวัสด หลงัจากทีเ่ราเข้ามาในฟาร์มได้พบ 
ปัญหาใหญ่หลักๆ คือ การท�างานที่ซ�้าซ้อนในขั้นตอนการเก็บจิ้งหรีด และการทดลองการแปรรูปจิ้งหรีดเป็นผงโปรตีนจิ้งหรีด 
ด้วยเหตุนี้ทางทีมจึงแก้ปัญหาด้วยการประดิษฐ์เครื่องมือ เพื่อร่นระยะเวลาการจัดเก็บจิ้งหรีด และได้หาช่องทางการตลาดและ
การจ�าหน่ายลูกชิ้นจิ้งหรีดที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิม และต่อยอดผงโปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมสมัย คือ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบแห้ง 

ทีมของเราต้องขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน ที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท�างานร่วมกันในสถานประกอบการจริง 
เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค์ร่วมกัน และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

กินดี
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วิสาหกิจฟาร์มจิ้งหรีดเมืองขอน : 432 หมู่ที่ 1 ต.ส�าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทีมนักศึกษา six nature

จดุเริม่ต้นงานแฮนด์เมด เกดิจากแรงบนัดาลใจ 
ทีเ่ริม่ต้นจากการพบเห็นสนิค้ากระเป๋าถกัแฮนด์เมด 
และคดิว่าตนเองสามารถท�าได้ น�าไปสู่การเรยีนรูจ้น
เกิดการทดลองท�า ด้วยใจรัก และสร้างธุรกิจเป็น
ของตนเอง “คนอื่นท�าได้ เราก็ต้องท�าได้” 

“มหาวทิยาลยัขอนแก่น และธนาคารออมสนิ 
ได้น�านกัศกึษารุน่นีเ้ข้ามาช่วย น้องๆ น่ารักมาก 
เป็นทีมงานทีเ่วิร์คมาก เข้ามาหาป้าแดง ผลกัดนั
น�าความรูห้ลายอย่างมาก ตอนน้ีมองเหน็ตลาดที่

กว้างขึน้ แม้ว่าระหว่างวยัท่ีต่างกนั แต่เดก็ๆ เข้ามา
เตมิเต็มในสิง่ทีเ่ราไม่รู ้ต้องขอขอบคณุทุกๆ หน่วยงาน 
ทกุๆ ท่าน ทีด่�าเนนิโครงการน้ี ขอบพระคณุมากค่ะ

นางอัจฉรา พันธุ์วิเศษ
เจ้าของกิจการ “แดงแฮนด์เมด” 

ขอนแก่น    อ�าเภอเมือง

แดงแฮนด์เมด : 93 หมู่ที่ 22 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
      080-097-5465

แดงแฮนด์เมด

ผลิตภัณฑ์ 
 เชือกถัก รองเท้าถัก, กระเป๋า, หมวก

งานพัฒนาภูมิปัญญา

คณะผู้จัดท�าได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย  
อกีทัง้ยังขาดการประชาสมัพนัธ์การตลาด จงึท�าให้ลกูค้าเข้าถึงได้เพยีงบางส่วน  
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายได้ในปริมาณน้อย ซึ่งทางทีมได้เพิ่มรูปแบบ
ผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ เพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายรวมไปถงึ 
ขยายฐานกลุ่มลูกค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากแก้ไขปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์
เป็นทีย่อมรบัและเป็นท่ีนยิมของกลุม่เป้าหมาย มยีอดขายเพิม่ข้ึนจากเดิม 10%  

ใข้ดี
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กลุ่มน�้าสมุนไพรวรจักร 

“สวัสดค่ีะ ดฉินันางหทยัรตัน์ บ้านศลิา เป็นประธานกลุม่น�า้สมุนไพรวรจกัร แต่เดมิท�างานประจ�า และท�าดอกไม้
พวงมาลยั ต่อมาได้สตูรน�า้สมุรไพรและน�า้หวาน และได้มโีอกาสเข้าร่วมโครงการออมสินยวุพฒัน์รักษ์ถิน่ และได้
พฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัน้องๆ นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีจึงได้เกดิน�า้ VEGGIE by หทยัรัตน์ขึน้ 

ความรู้สกึทีม่ต่ีอโครงการออมสินยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่นะคะ รูส้กึดมีากและกร็ูส้กึภมิูใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในโครงการทีท่าง
เทศบาลเมอืงศลิา ทีไ่ด้รบัเลือกให้เข้าร่วมโครงการและน้องๆ จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ช่วยแนะน�า ช่วยคดิ

ช่วยหลายๆ อย่างเรือ่งการตลาด เรือ่งโฆษณาท่ีท�าให้ผลิตภณัฑ์ใหม่ทีค่ดิค้นข้ึนมาดมูคีณุค่า มรีาคา
และขอบคณุเป็นอย่างมากท่ีทางธนาคารออมสนิให้โอกาส ขอบคุณมากค่ะ”

นางหทัยรัตน์ บ้านศิลา
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
น�้าสมุนไพร 

กลุ่มน�้าสมุนไพรวรจักร : 9 เลขที่ 3 หมู่ที่ 18 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
      087-225-3503

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทีมนักศึกษา “Omamori”

ขอนแก่น    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ VEGGIE by Hatairat พวกเราทีม โอมาโมริ จาก
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และส�ารวจตลาดเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ น�้าหวาน และน�้าสมุนไพร  สุดท้ายเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดนั่นคือเป็นการทดลอง 
เพื่อให้ได้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

กินดี
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทีมนักศึกษา “ศรี ศรีปลาร้าเอ๋ย”

“การผลิตน�้าปลาร้าของผมจะตั้งราคาโดยไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีตอนนี้มีชนิดน�้าปลาร้า ทั้งหมด 
5 ขนาด 2 สูตร คือสูตรส้มต�า และสูตรใส่แกง และ

เมื่อน้องๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาช่วยคิดค้น
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ผมชอบวิธีการคิด คิดได้อย่างไร
น�ามาท�าเป็นน�้ายาชนิดก้อน แสวงหาความรู้และน�าไป

ต่อยอดธุรกิจได้จากสิ่งที่เราผลิต ถือว่าไอเดียดีมาก 
ผมยอมรับจริงๆ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เป็น

ผู้จัดท�าโครงการดีและเห็นความส�าคัญและให้โอกาสธุรกิจ
เล็กๆ ของเรา ขอบคุณธนาคารออมสิน คณาจารย์และ

น้องๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคับ”

นายจิรวัฒน์  ธนรัชต์นะค�าศรี 
เจ้าของและผู้ก่อตั้งฯ

ขอนแก่น    อ�าเภอเมือง

กลุ่มรสแซ่บ ปลาร้าหอม : 26/3 หมู่ที่ 8 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
      089-687-9199 

กลุ่มรสแซ่บ ปลาร้าหอม

ผลิตภัณฑ์ 
 น�้ายาขนมจีนแกงป่าชนิดก้อน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการส�ารวจความต้องการผู้บริโภคน�้าปลาร้า พวกเรา กลุ่ม ศรี 
ศรีปลาร้า เอ๋ย ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย โดยร่วมมือกับคณะ
เทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทางทมีได้ทดลองท�าอาหารแปรรปู
จากปลาร้า ในช่วงแรกได้มกีารพฒันา น�า้พริกปลานลิสตูรปลาร้าทรงเครือ่ง 
หลังจากที่ได้ค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่า การพัฒนายังไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ พวกเราจึงน�าสินค้าที่ได้ไปทดลองต่อโดยเน้นน�้าปลาร้าเป็น
ส่วนผสมหลัก ผลทีไ่ด้ออกมามลีกัษณะเป็นเครือ่งแกงมรีสชาติเหมือนน�า้ยา
ขนมจีนน�้ายาป่า และได้ศึกษาวิธีการท�าเพิ่มเติม เพื่อลดขั้นตอนการผลิต  
ผลลัพธ์ที่ได้คือ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนผสมหลักจากน�้าปลาร้า คือ 
“ผลิตภัณฑ์น�้ายาขนมจีนก้อนกึ่งส�าเร็จรูปน�้ายาป่า” 

กินดี
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กลุ่มชุมชนทุ่งนาป่าหม่อน

 “เริม่จากการรวมตวัของกลุ่มผูป้ลกูหม่อน และต้องการแปรรปูจากผลิตภณัฑ์หม่อนเพือ่สร้างอาชพีเสรมิ 
และได้ท�าเป็นร้านอาหารและเครือ่งดืม่ เพราะลกูค้าส่วนมากเข้ามาซือ้ผลิตภณัฑ์ถงึไร่ และต้องการชมิผลหม่อนสด 

และเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส�าหรับลกูค้าท่ีเดนิทางไกล ต้องการอาหารและเครือ่งดืม่ให้บรกิาร เราจงึได้เปิดเป็น
ฟาร์มสเตย์ให้ลูกค้าสามารถพกัค้างคนืได้ด้วย พอมีน้องๆ นกัศกึษาเข้ามาและช่วยหลายอย่าง ท้ังปรบัพืน้ท่ีให้เป็น
สดัส่วน เพิม่เตมิมมุสวยๆ ส�าหรบัถ่ายรปู และน้องได้จดัท�าสือ่โฆษณาให้ลกูค้ารู้จกัมากยิง่ขึน้ ท�าให้ทางไร่กมี็รายได้
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ขอขอบคณุธนาคารออมสนิ ส�านักบรกิารวิชาการ อาจารย์และนกัศกึษาจากคณะบรหิารธรุกิจ

และการบญัช ีท่ีเข้ามาช่วยหลายๆ อย่าง สดุยอดมากๆ ค่ะ”

นางขนิษฐา  พลตรี 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
น�้าชาใบหม่อนพร้อมดื่ม

กลุ่มชุมชนทุ่งนาป่าหม่อน : 370 บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
      095-793-6088

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทีมนักศึกษา Dream Catcher 

ขอนแก่น    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการวิเคราะห์ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาร้านให้มีจุดเด่น 
เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้น ทีมนักศึกษาและผู้ประกอบการจึงร่วมกันทดลองคิดค้นผลิตภัณฑ ์
ใหม่ขึ้น ได้แก่ น�้าชาใบหม่อนพร้อมดื่ม น�้ามัลเบอร์รี่ 2 รสชาติ และ โยเกิร์ตมัลเบอร์รี่ นอกจากนี้
ได้ปรับภูมิทัศน์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   237



มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทีมนักศึกษา “Moo-Organic Yeah!!”

ว.ทวีฟาร์ม (ฟาร์มหมูออร์แกนิคแบบ 
Biodynamic) และไร่ปรยีา (ไร่ผลไม้ออร์แกนคิ)  
รองรับนักท่องเที่ยวนักทัศนาจรที่จะมา
เที่ยวชม และมาศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้ 
ท่ีจัดท�าโดยสมาชิกในชุมชน ซึ่งเห็นได้ว่าที่
บ้านหนองโน มีทรัพยากรและบุคลากรที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

“ก้าวแรกทีน้่องๆ เข้ามาไม่รูว่้าจะมาท�าอะไรกัน แต่พอได้สมัผสัและ
พดูคยุกนัจรงิๆ แล้ว คอืเขาเป็นกลุม่คนท่ีไม่น่าเชือ่ว่าจะท�าให้ 
ว.ทวฟีาร์ม นัน้เปล่ียนแปลงไปตลอดกาล เพราะ ว ทวฟีาร์ม 
ไม่รูร้ะบบในการจัดการด้านการท่องเทีย่วมาก่อน เน้นการผลติ

อย่างเดยีว ตอนนีเ้ราก�าลงัเข้าสูอ่กีธุรกจิหนึง่ทีเ่ราไม่คุน้ชินมาก่อน 
คอื ธรุกจิท่องเทีย่ว น้องๆ ได้เปิดทางเลอืกใหม่ให้กบัผม ถ้าเราไม่ลอง 
เราจะพลาดโอกาสท่ีส�าคญั และตอนนีม้คีนท่ีจองเข้ามาพกัจรงิๆ 
และเกิดเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ในพืน้ที ่“หนองโน Argo life” 
ผมขอขอบคณุคณะท�างานทกุภาคส่วน โดยเฉพาะธนาคารออมสนิ 

ทีใ่ห้โอกาสผมกับน้องทีไ่ด้แชร์ประสบการณ์กนั ขอบคณุครบั”

นายวานิช วันทวี 
ผู้ก่อตั้ง ว. ทวีฟาร์ม 

ขอนแก่น    หนองเรือ

ชุมชน ว ทวีฟาร์ม : หมู่ที่ 8 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 
      062-919-5556

ว.ทวีฟาร์ม

ผลิตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ ว ทวีฟาร์ม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

พวกเราทมี “Moo-Organic Yeah!!” ได้เข้ามาพัฒนาบ้านหนองโน  
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ว ทวีฟาร์ม เดิมเลี้ยงหมูแบบ 
ฟาร์มหมอูอร์แกนคิแบบ Biodynamic เป็นการเลีย้งหมทูีเ่ลีย้งแบบอสิระ ปล่อยเลีย้งตามธรรมชาตอิยูใ่นบรเิวณทีก่�าหนด พวกเรา 
ได้เข้ามาช่วยในการปรับปรุงพื้นที่ในฟาร์ม และช่วยในเรื่องท�าประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
โดยทางฟาร์มจะมีที่พักให้บริการแบบฟาร์มสเตย์ จุดเริ่มต้นเราท�างานร่วมกับชุมชน ประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
พัฒนา และทดลองท�าผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพ และรองรับนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมทดลองตลาด ส�ารวจความ

ต้องการของผู้บริโภค และวางจ�าหน่ายสินค้าตาม
ร้านค้า ตั้งโต๊ะขายสินค้าในแหล่งชุมชน อีกทั้งยัง
แนะน�าการท�าบญัชรัีบ-จ่ายให้กบักลุม่วสิาหกจิในชมุชน 

อยู่ดี
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วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโน

จากเเนวคดิทีอ่ยากให้คนในชมุชนมีรายได้เสรมิจากส่ิงที่
มีอยู่ เช่น กล้วย มัลเบอรี่ เเละข้าว เป็นต้น โดยน�าวัตถุดิบมา
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  

“ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน โครงการออมสิน
ยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่ ท่ีท�าให้เกดิเรือ่งราวดีๆ แล้วท�าให้ 
ผม น้องๆ และอาจารย์ทุกคนได้มาเจอกัน ยังไงก็
ขอขอบคุณทางธนาคารออมสินมากๆ เลยครับ 

นายโกสินธุ์ สุวรรณภักดี
หัวหน้ากลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  กล้วยแปรรูป

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโน : 99 หมู่ที่ 8 ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 
      080-420-0429 (นายโกสินธุ์ สุวรรณภักดี)       mosscivic@hotmail.com       Bananamos ขนม กล้วย กล้วยตาก       0804200429

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ทีมนักศึกษา MSU01 

มหาสารคาม     โกสุมพิสัย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาระดมความคิดในการออกแบบระบบ
สารสนเทศ โดยน�าเอาข้อมลูจากการลงพืน้ทีม่าออกแบบ
โครงสร้างฐานข้อมูล และการออกแบบเว็บไซต์เพื่อท�า
ระบบสารสนเทศให้กับกลุ่มวิสาหกิจใช้เพื่อการจัดการ
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงสอนการใช้งานเว็บให้กับสมาชิก
สามารถเพิม่ข้อมลูต่างๆ เกีย่วกบัวสิาหกจิ หรอืผลติภณัฑ์ 
และช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความน่าสนใจ  
เพิ่มมูลค่าของสินค้า ออกแบบโลโก้เพื่อแสดงเร่ืองราว
ของกลุ่มเพื่อการจดสัญลักษณ์ของสินค้า

กินดี
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ทีมนักศึกษา MSU02 ปลาส้มถอดก้างพ่อสมศักดิ์ 

การแปรรูปอาหารจากปลาของชุมชน 
เป็นภูมิปัญญาท่ีได้ถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ ด้วย
กรรมวิธีที่มีสูตรเฉพาะ มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากปลาหลายอย่าง เช่น ปลาร้าปลาเค็ม 
ปลาส้ม เป็นต้น  

“ขอบคณุธนาคารออมสนิ นสิติและคณาอาจารย์ 
คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีใ่ห้การ

อบรมเรือ่งบญัชี รายรบั-รายจ่าย ซึง่ให้ประโยชน์กบักลุม่
วสิาหกิจชมุชนปลาถอดก้าง ขอขอบคณุมา ณ ทีน่ี”้

นางสาวกนกวรรณ จันทะแพน

วิสาหกิจชุมชนปลาส้มถอดก้างพ่อสมศักดิ์ : 13 หมู่ที่ 14 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
      087-640-4156, 094-385-7444 (นายสมศักดิ์ จันทะแพน)       Jantapankanokwan@gmail.com       Kanokwan       noonong_1993

วิสาหกิจชุมชนปลาส้มถอดก้างพ่อสมศักดิ์

ผลิตภัณฑ์ ปลาส้มถอดก้าง

มหาสารคาม     กันทรวิชัย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักทีมนักศึกษาได้ช่วยออกแบบ แก้ไข และปรับปรุง บรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ ปลาส้มถอดก้าง เพื่อให้ดูทันสมัยและดึงดูดใจกลุ่มลูกค้า 
รวมถึงยังให้ความรู้เรื่องการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อให้กลุ่ม
สามารถจัดสรรบัญชี และค�านวนก�าไร-ต้นทุนได้ดีมากขึ้น

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวดง

“อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต เข้ามา
แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
ด้วยการออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า ท�าให้
สินค้าของเราดูมีราคามากยิ่งขึ้น มาช่วยกันคิด

หาราคาที่จะท�าให้กลุ่มขายแล้วได้ก�าไร 
แล้วยังน�าสินค้าขึ้นออนไลน์ ตอนแรกก็คิดว่า 
ยุ่งยาก ไม่อยากท�า แต่เมื่ออาจารย์และนิสิต 
มาสอนกลุ่ม และพาท�าอย่างใจเย็นไม่รีบร้อน  

ก็เริ่มเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของ
โปรแกรม เพราะสามารถค�านวณต้นทุนก�าไร 

สามารถส่งข่าวสาร โฆษณา และเป็น
ช่องทางในการขายสินค้าให้กับกลุ่ม”

นางละไลม์ สิทธิดา
เจ้าของกิจการ

ผลิตภัณฑ์ ข้าวค�าสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวดง : 40 หมู่ที่ 4 ต.มิตรภาพ อ.แกด�า จ.มหาสารคาม 44190
      082-846-6834 (นางละไลม์ สิทธิดา)       raisodsai@gmail.com        www.facebook.com/raisodsai/       0887330923

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ทีมนักศึกษา MSU02 ข้าวค�าสมุนไพร

มหาสารคาม    แกด�า 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นสิิตได้น�าความรู้ด้านการสือ่สารการตลาดมาใช้ในการพฒันา เริม่ตัง้แต่การวเิคราะห์
ผลิตภัณฑ์ เพื่อหาจุดขายและต้ังราคาขาย และได้ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มน�าระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชนมาใช้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดจ�าหน่ายและการด�าเนินงานของกลุ่ม การ
ท�างานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมีรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

กินดี
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ทีมนักศึกษา MSU04 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขวาค้อ (ไร่สดใส)

เริ่มต้นจาก คุณดวงเดือน ท�าสวน
สมุนไพรและขยายจนมีขนาดแปลงสมุนไพร
ที่ใหญ่ขึ้น ต่อมามีการพัฒนาทางด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจนเป็นที่มาของ  
ไร่สดใส มผีลติภณัฑ์ สบูส่มนุไพรไพร, ผงไพร, 
ผงหว่านชกัมดลูก, ผงขม้ินชัน, ขม้ินอ้อย 

“ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัมหาสารคาม อาจารย์และ
คณะนสิิต ทีม่าช่วยออกแบบ Packaging โลโก้ และสร้าง

เฟซบุก๊เพจให้ไร่สดใส เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ ท�าให้สนิค้าดดูมีี
มลูค่าเพิม่มากข้ึน ต้องขอขอบคณุธนาคารออมสนิ โครงการ
ยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่ ท่ีคอยสนบัสนนุให้เกิดโครงการดีๆ  แบบนี้ 

รวมไปถึงการให้โอกาสไร่สดใสได้พฒันากลุ่มวสิาหกิจ
มากยิง่ขึน้ ต้องขอขอบคณุจรงิๆ ค่ะ

นางดวงเดือน ปะติตังโข
เจ้าของกิจการ

ไร่สดใส วิสาหกิจชุมชนบ้านเขวาค้อ : 97/6 บ้านเขาค้อ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
      082-846-6834 (นางดวงเดือน ปะติตังโข), 062-340-4648 (นายสมนึก สดใส)       raisodsai@gmail.com       ไร่สดใส สดใส       0828466834

ไร่สดใส วิสาหกิจชุมชนบ้านเขวาค้อ 

ผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพรไพร

มหาสารคาม     วาปีปทุม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ให้ดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
ความสวยงาม และสามารถเพิม่ก�าไรได้มากขึน้  รวมถงึช่วยสร้างแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์อย่าง Facebook เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือของแบรนด์ โปรโมทและ
อปัเดตสินค้า เพือ่เพิม่ช่องทางการขายอกีทางท�าให้สนิค้าเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ และ
น�าสินค้าไปลงขายใน Shopee และ Lazada อีกทั้งออกแบบ โลโก้ โบรชัวร์ นามบัตร 
และท�า VDO เล่าขั้นตอนการท�าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าผ่าน VDO อีกด้วย

ใช้ดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก

“เป็นเรื่องที่ดีเป็นความภูมิใจ อิ่มใจ อุ่นใจ เราพร้อมที่
จะเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่มีผู้ให้ค�าแนะน�า ให้ความรู้
ข้อคิดหลายๆ อย่าง ที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้สมาชิก

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รู้สึกมั่นใจมากที่จะพากลุ่ม
วิสาหกิจเดินต่อไป”

นางรัศมี บรรณกิจ 
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสานจากผักตบชวา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก : 18 หมู่ที่ 12 บ้านดงบังใหม่ ต.หัวนาค�า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 
      084-204-5999 (มนัสวี แก่นอ�าพรพันธ์), 099-468-8830 (นางรัศมี บรรณกิจ)       dongbung1318@gmail.com       
      จักสานดงบัง หัตถลีลา ภูมิปัญาท้องถิ่น       0994688830

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ทีมนักศึกษา  MSU05 

มหาสารคาม    ยางตลาด

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีมได้เข้ามาช่วยแนะน�าการใช้วัสดุในการท�าผลิตภัณฑ์ 
และช่วยออกแบบให้ทนัสมยั โดยออกแบบคู่สขีองกระเป๋าพลาสตกิ 
เป็นแบบกระเป๋าสานจากเส้นกกและผักตบชวา ให้ตามแบบที่กลุ่ม
ลูกค้าต้องการ มีรูปทรงและขนาดที่เหมาะกับการใช้งานของ 
คนรุ่นใหม่ รวมไปถึงการออกแบบโลโก้และป้ายราคาสินค้าให้ 
ทันสมัย ดูมีราคาจาก ในคอนเซ็ป สานสายใยรัก

เนือ่งจากทางกลุม่สามารถผลิต เคร่ืองจกัสานจาก 
เส้นพลาสติก จนเป็นที่ยอมรับได้ แต่ไม่สามารถท�าก�าไร 
ได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพียง 
ช่องทางเดียว และผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น อีกทั้ง 
ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก นอกจากน้ียังมีเรื่องค่าใช้จ่าย 
ด้านต้นทุนท่ีค่อนข้างสูง ส่งผลให้กลุ ่มประสบปัญหา 
มากมายในหลายด้าน 

ดูดี
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ทีมนักศึกษา MSU 06 Blue Barque

กลุม่ผลติปุ๋ยชวีภาพอัดเม็ด บ้านหนองบวัแปะ เริม่ต้น 
เป็นการผลิตใช้เองในหมู ่สมาชิก ต่อมากลุ ่มมีความรู ้ 
ความช�านาญมากขึน้ จงึได้ขยายก�าลงัการผลติเพิม่มากขึน้  
และมีชื่อเสียงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มชุมชนอื่นๆ จาก
ความร่วมมือของชุมชนที่แข็งขัน ท�าให้มีชุมชนถิ่นอื่นมา
ศึกษาดูงาน ท�าให้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของบ้านหนองบัวแปะ
เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก 

“ต้องขอขอบพระคณุ ธนาคารออมสนิ และ
ดใีจมากทีเ่ดก็นสิติไม่ทิง้ถ่ินฐานมาพฒันา ท�าให้

ชมุชนเรารูส้กึว่าเราอยูกั่บศนูย์ข้อมูล อยูก่บั
ศนูย์ความรู ้มเีครือข่าย มกีารคอยช่วยเหลอื 

และมาเตมิเตม็ส่วนทีเ่ราขาด”

นางสายทอง พันธุวร
ประธานกลุ่มฯ

“การทีน่สิติเข้ามาช่วยงาน เป็นสิง่ท่ีด ีเพราะว่า
ในการพัฒนาร่วมกนั ยวุชนเป็นส่ิงส�าคญั 
ในวนัข้างหน้าเผือ่เขามกีารมีงานเขากจ็ะ

สามารถเรยีนรูแ้ละมกีารพัฒนา
ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ สดุท้ายน้ี 
พ่อขอขอบคณุ โครงการของออมสินฯ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคามท่ีเข้ามาช่วย”

นายบุญฤทธิ์ ท�ามืด
กรรมการกลุ่ม

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด บ้านหนองบัวแปะ : 91 หมู่ที่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
      089-943-9911 (นางสายทอง พันธุวร) 

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด บ้านหนองบัวแปะ  

ผลิตภัณฑ์  ปุ๋ยบัวนิล

มหาสารคาม     ยางสีสุราช

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นิสิตและชุมชน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อ “บัวนิล” ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ เข็มแข็ง ของชุมชน และได้
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม และโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

ใช้ดี
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วิสาหกิจชมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก  

“ดีใจที่เด็กๆ รุ่นหลังมองเห็นความส�าคัญของ
กลุ่มทอผ้าไหมของเรา และมาช่วยพัฒนากลุ่ม
ให้มีความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านแพคเกจจิ้ง 
ซึ่งเดิมไม่มีแค่ท�าขายตามธรรมดา แต่พอมีกลุ่ม
นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเข้ามา
พัฒนาท�าให้เรามีกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใส่
ผ้าไหมน�าไปขายในตลาดได้แบบสวยๆ ดูดีขึ้น 
น่าเชื่อถือ และเพิ่มราคาได้ด้วยค่ะ รู้สึกดีใจมาก 
โครงการนี้ยังช่วยเรื่องทุนในการพัฒนา เพราะ
หากอาศัยทุนจากกลุ่มไม่สามารถพัฒนาไปได้

ไกล เนื่องจากต้นทุนผ้าไหมสูงท�าให้ได้ก�าไรน้อย..
ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่เล็งเห็นตรงจุดนี้ 

สุดท้ายอยากฝากให้ออมสินสนับสนุนและพัฒนา
กลุ่มผ้าไหมนี้ต่อไปเรื่อยๆ ...ขอบมากคุณค่ะ”

คุณแม่ไพศาล สังคะชาด
ประธานชมรมผ้าไหม

ผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมศรีดอนกอก

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านดอนกอก : 23 บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
      087-997-7684       ศรีดอนกอก       0879977684

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ทีมนักศึกษา  MSU07 ฮักแพง เบิ่งแญงกัน

มหาสารคาม    วาปีปทุม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึได้เข้าไปช่วยออกแบบแพคเกจจิง้และโลโก้ ภายใต้แบรนด์ “ศรดีอนกอก”  
ซึ่งจะคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดูทันสมัย น่าดึงดูด และจะเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้า ด้านการพัฒนาอื่นๆ ได้ช่วยจัดท�าบัญชีรายรับ-จ่าย เพื่อสะท้อนต้นทุน
ทีแ่ท้จรงิ เหน็ถงึผลก�าไรทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ชีช่้องทางในการโปรโมทและจัดจ�าหน่าย
สินค้า เช่น การสร้าง Facebook Fanpage หรือ สร้าง Line ID เป็นต้น เพื่อให้
ลูกค้าสามารถซือ้สนิค้าได้ง่ายขึน้ และสามารถเพิม่รายได้ให้กลุม่อกีช่องทางหนึง่

“คณะอาจารย์และทีมนักศึกษา ได้เข้ามาสอนวิธีการขาย  
ขายอย่างไร ท�าวิธีไหนถึงดี และท�าบรรจุภัณฑ์ให้ผ้าไหมของแม่
ดูดีได้มาตรฐานขึ้น เรื่องการบริหารต้นทุนก็แนะน�าการหักทุนไว้ 

เพื่อจะได้มีทุนแบบยั่งยืน ช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ 
การประชาสัมพันธ์ การพูดค้าขาย เสริมบุคลิกภาพให้กับกลุ่ม 
ชุมชนในหมู่บ้านรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ที่ออมสินมองเห็นถึง

ความส�าคัญของกลุ่มอาชีพฯ แม่จะท�าให้ดีที่สุดและจะพากลุ่มไปให้ไกล สร้าง
ก�าลังเม็ดเงินเข้ามาในกลุ่ม สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ สุดท้ายนี้แม่อยากให้ออมสิน

ดูแลกลุ่มผ้าไหมไปเรื่อยๆ ถ้ามีโอกาส 
แม่ดีใจมากและฝากขอบคุณอาจารย์ ทีมนักศึกษา และขอบคุณออมสิน”

คุณแม่นิมนวล ปุณยะสาร 
คณะกรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดูดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาสินค้าแปรรูปจาก
ข้าวฮาง ใช้ชื่อว่า ไดฟูกุข้าวฮาง โดยพัฒนาสูตรแป้งและไส้ 
ให้ถูกปากผู้บริโภค ซึ่งเดิมแป้งจะมีกล่ินข้าวฮางมากเกินไป 
เราจึงหาวิธีการลดกล่ินให้อ่อนลงด้วยการอบควันเทียน  
ส่วนไส้ขนมพัฒนาจากเดิมที่มีเพียงไส้ถั่วเหลืองไข่เค็ม และ 
ไส้ถั่วเหลือง จึงได้เพิ่มเป็นไส้เผือก และไส้ถั่วแดง เพื่อตอบ
โจทลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งนี้ยังช่วยออกแบบโลโก้และกล่อง
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม จดจ�าได้ง่าย และเพิ่มช่องทาง 
การจดัจ�าหน่าย โดยการส�ารวจตลาด สร้าง Facebook Fanpage  
และ Line รวมไปถงึการน�าไปฝากขายตามร้านกาแฟ ร้านนมเป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางกุดรัง 

เนือ่งจากในพ้ืนทีอ่�าเภอกดุรงั จงัหวัดมหาสารคาม มีการท�าเกษตร
คือการปลูกข้าวเป็นหลัก จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาข้าวให้มีมูลค่ามากขึ้น 
จากเดิมกลุ่มท�าสินค้าแปรรูปเพื่อสุขภาพ คือ ข้าวกล้องงอก (ข้าวฮาง) 
ส�าเร็จรูป จึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ขนมไดฟูกุจากข้าวฮาง ที่มีรสชาต ิ
หอมหวาน และยังมีกลิ่นข้าวฮางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

“ขอบคุณธนาคารออมสนิ และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ทีม่าช่วยในการต่อยอดผลติภณัฑ์เดมิ 
ให้เป็นขนมไดฟกุ ุและน้องๆ ยงัช่วย
ออกแบบโลโก้ กล่องบรรจภัุณฑ์ และ

ช่วยท�าช่องทางการจ�าหน่ายค่ะ          
นางสาวขวัญขนก ไวแสง 

ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีมนักศึกษา The Best Accounting ผลิตภัณฑ์  ขนมไดฟูกุข้าวฮาง

มหาสารคาม    กุดรัง

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางกุดรัง : 119 หมู่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
      089-064-4077 (นางสาวขวัญชนก ไวแสง), 062-991-6652 (นายวรภพ ศรีจันทร์หล้า)       Qrice856@gmail.com 
      ข้าวฮางกุดรัง – รักษ์ข้าว      0629916625       apinyameaw345

กินดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร ่วมมือกันพัฒนา
ผลติภัณฑ์ อนัดบัแรกหลักๆ คอื การพฒันาในเรือ่ง
การเพิ่มช่องทางขายแบบออนไลน์ โดยขายผ่าน 
การสร้างเพจในเฟซบุก๊ สอนวธีิการโพสต์ขายสินค้า
ลงในเพจเฟซบุก๊ ช่วยออกแบบโลโก้ ออกแบบสนิค้า
ให้มีความน่าสนใจ แนะน�าการจัดการบัญชีรายรับ
รายจ่าย ให้กลุ่มชาวบ้านรู้จักการจัดการเงินใน
บัญชีอย่างเป็นระบบ 

ผักเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนกลาง

แต่ก่อนกลุม่ปลกูกะหล�า่ปลเีพือ่กนิในครวัเรอืนและแบ่งญาตพิีน้่อง 
แต่ได้ผลผลิตมากจึงแบ่งออกขายซึ่งมีรายได้ดี ต่อมามีเกษตรต�าบล
เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก จึงเริ่มมีการปลูกกะหล�่าดอก  
ซึ่งใช้เวลาปลูกน้อยกว่ากะหล�่าปลีทั้งยังมีความสวยงามกว่า จึงปลูก
กะหล�่าดอกเป็นหลักและเริ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ชนิดอื่นตามมา เช่น 
กะหล�า่ดอก ต้นหอม พริก มะเขอื ผกับุง้ ถัว่ฝักยาว (กรนีโอ๊ค เรดโอ๊คเป็นต้น) 

“ดใีจทีน่กัศกึษามาให้ความรู้ ท�าให้ 
มคีวามมัน่ใจขึน้ และเพิม่ช่องทาง 

การขายทีห่ลากหลาย เพ่ิมมลูค่าของ
สนิค้าให้สงูขึน้  มกี�าไรมากขึน้”

แม่บัวลอย รักษาพล
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีมนักศึกษา เกษตรอินทรีย์บ้านโนนกลางผลิตภัณฑ์  ผักเกษตรอินทรีย์ 

มหาสารคาม    บรบือ

ผักเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนกลาง : 6 หมู่ 11 บ้านโนนกลาง ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
      06-1975-2433 (นางสาวบัวลอย รักษาพล)       BannonkLang2562@gmail.com      https://bit.ly/2L90O4n  
      โนนกลาง ผักเกษตรอินทรีย์      @133rxabs      

กินดี
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นักศึกษาได้มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จากเดิมทางกลุ ่มมีแค่  
ปลาส้มตัว หม�่าปลา ปลาส้มชิ้น โดยได้ท�าการพัฒนาแปรรูป ปลาส้มบด ให้
แตกต่างจากกลุ่มอืน่ๆ เป็นปลาส้มบดรูปตัวปลา สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า 
และท�าตราสนิค้าขึน้มาใหม่ทีท่นัสมยักว่าเดมิ เพิม่ช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายในช่องทางออนไลน์ และร้านค้าปลีก ท�าให้
กลุ่มมียอดขายและก�าไรเพิ่มมากขึ้น และช่วยในการ
จดัท�าบญัช ีรายรบั-รายจ่าย ทีเ่ป็นระบบท�าให้รูต้้นทุน  
ค่าใช้จ่าย และก�าไรจากการประกอบกิจการ 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านแห่ใต้

บ้านแห่ใต้เป็นหมูบ้่านเพาะเลีย้งพันธ์ปลา จงึท�าให้มปีลาตลอด
ทั้งปี เดิมทีคิดท�าปลาส้มเพื่อรับประทานในหมู่ญาติ ต่อมาจึงได้ตั้ง
กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านแห่ใต้ และน�าผลิตภัณฑ์ออกขาย
ที่ตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ คือ ปลาส้มตัว  
ปลาส้มบด หม�่าปลา และปลาส้มชิ้น

“มคีวามรูส้กึดข้ึีนมาก ทีไ่ด้นกัศกึษา
มาลงพฒันาให้กับทางกลุม่ ได้พฒันา
ทางด้านผลติภณัฑ์ใหม่ สร้างความ

แตกต่างเพิม่ยอดขาย และ 
ช่องทางการขายกว้างขึน้” 

นางล้วน ศรีทองจักร 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีมนักศึกษา พัฒนาปลาส้ม ผลิตภัณฑ์  ปลาส้มบ้านแห่ใต้ 

มหาสารคาม    โกสุมพิสัย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านแห่ใต้ : หมู่ 1 บ้านแห่ใต้ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
      080-756-1878 (นางล้วน ศรีทองจักร), 087-852-6083 (นางวรรณา พลศรี)      Wanna-087@outlkoo.com      ปลาส้มบ้านแห่ใต้   
      0878526083 

กินดี
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ทางกลุ่มขนมเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม 
นอกจากจะผลติและจ�าหน่าย ขนมเค้กมะพร้าวอ่อน 
ที่สินค้าขึ้นชื่อของกลุ่มแล้ว ยังมีขนมเค้กรสชาติ
ต่างๆ อีกหลากหลาย เช่น คุกกี้ ชิฟฟ่อนกะทิ  
ชิฟฟ่อนใบเตย ชิฟฟ่อนหน้าฝอยทอง สูตรเค้กไข่ 
ซอสลาวา ซอสส้มหน้านิ่ม ช็อกโกแลตหน้านิ่ม  
คุ้กกี้คอร์นเฟลกเป็นต้น 

มหาสารคาม    บ้านด่านลานหอย

ผลิตภัณฑ์  เค้กมะพร้าวอ่อน

กลุ่มขนมเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม

กลุ่มขนมเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม บ้านโนนงาม : ม.19 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  44000 
      080-795-8047      0807958047

“ได้รับความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากลุม่มากเลยค่ะ”

พี่นา 
ประธานกลุ่ม

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

ทีมนักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ประสานงาน
ระหว่างกลุ่มชุมชน วิทยากร อาจารย์ เพื่อ
ร่วมกันพฒันาผลติภณัฑ์ ขนมเค้กมะพร้าวอ่อน 
โดยการช่วยออกแบบตราสนิค้า ท�าป้ายไวนลิ 
ประชาสัมพันธ์สินค้า น�าเสนอให้ชุมชนปรับ
สูตรขนมให้รสชาติอร่อยขึ้น เเละปรับรูปแบบ 
บรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม จดัท�าเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรมให้แก่สมาชิกในชุมชน ช่วยให้
ความรู้การจัดท�าบัญชี รายรับ-รายจ่าย เเละ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีมนักศึกษา BC Group

กินดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ช่วยให้ความรู ้พื้นฐาน การจัดการ
มาตรฐาน เทคนิคการต้อนรบันกัท่องเท่ียว และการให้บริการ
ส�าหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียม
อาหาร การจัดห้องพักส�าหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการน�า
ชมุชนไปศกึษาดงูานในแหล่งท่องเทีย่วทีป่ระสบความส�าเรจ็
เพื่อเป็นกรณีศึกษาและน�ามาปรับใช้กับโฮมสเตย์ได้อีกด้วย

กลุ่มโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านดงมัน 

เป็นกลุ่มชุมชนที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และมีการรวม
กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ กลุ่มนวด

สมนุไพร กลุม่ทอผ้าไหม กลุม่ร�าวงชาวบ้าน 
กลุ ่มหัตกรรมทอมือ ศูนย์เรียนรู ้ 

ปลูกผักปลอดสาร ฯลฯ 

“ขอขอบคณุน้องๆ และอาจารย์ทีม่าให้
ความรู ้ทัง้เรือ่งการจดัทีพั่กการจดัอาหาร 
การน�าเทีย่ว การลงบญัช ีรบั-จ่าย ซ่ึงหลงั
จากได้ความรูแ้ล้ว เรากส็ามารถน�ามาปรับ

ใช้ในกลุม่อาชพีเราได้ค่ะ”

นางญาณนาวี เพชรฤาชา
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีมนักศึกษา HTM ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ผลิตภัณฑ์  บ้านพักโฮมสเตย์ / ผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหาสารคาม    บรบือ

กลุ่มโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านดงมัน : ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
       093-209-1347 (นางญาณนาวี เพชรฤาชา), 091-862-5845 (สิบเอกดุสิต จันทรงกุล)       Dusitjans@gmail.com       ท่องเที่ยวต�าบลหนองม่วง       Dusit 

อยู่ดี
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ชมุชนบ้านเกิง้พฒันาฯ ได้มโีอกาสร่วมอบรมและศกึษา
ดูงานที่ ไร่วนพรรณ จ.ขอนแก่น ได้เรียนรู้สูตรการท�าแชมพู
และครีมนวดผมจากสมนุไพร โดยใช้วตัถดุบิสมนุไพรทีม่อียูใ่น
ชมุชน โดยผลติภณัฑ์จะเป็นแชมพ ูครมีนวดผม และทรทีเม้นท์ 
ที่ท�าจากสมุนไพร 6 ชนิด ประกอบด้วย อัญชัน มะกรูด  
บอระเพ็ด ใบฝรั่ง ใบหมี่ และกระบก

มหาสารคาม    อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์   แชมพูสมุนไพร MYURA 

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปแชมพูสมุนไพรบ้านเกิ้งพัฒนา “ดฉินัตัวแทนกลุ่มฯ ขอขอบคุณ โครงการ
ออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่ ธนาคารออมสนิ ท่ีร่วม
กบักลุ่มน้องนกัศกึษา อาจารย์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม ทีไ่ด้เข้ามาให้ความรู้ คดิค้น 
พฒันาคณุภาพ และการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

ให้มคีวามสวยงามทนัสมยั ทัง้ยงัช่วยเพิม่ 
ช่องทางการจดัจ�าหน่าย ท�าให้ผลติภณัฑ์ของเรา

ได้เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้”

คุณมยุรา สิงห์หาญ
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพร และ  
ทรทีเม้นท์สมนุไพร โดยตัง้ชือ่แบรนด์สนิค้า MAYURA ซึง่เป็นชือ่ของคณุมยุรา 
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ อีกทั้งได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ติด 
บรรจุภณัฑ์ใหม่ ซึง่ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติใหม่นีไ้ด้มีการเพิม่ “กระบก” ผสมในตวัแชมพู 
ที่มีสรรพคุณท�าให้ผมนุ่มลื่นอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีมนักศึกษา Management for Mayura

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปแชมพูสมุนไพรบ้านเกิ้งพัฒนา : บ้านเกิ้งพัฒนา หมู่ 13 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
      087-955-6534 (นางมยุรา สิงห์หาญ)      Chai.25042517@gmail.com       แชมพูสมุนไพร by Mayura       @238bdinj

ใช้ดี
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“เรียนรู้ ดูงาน ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน”



ร้อยเอ็ด    อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ โฮมสเตย์ แหล่งเรียนรู้ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา โฮมสเตย์บ้าน
หัวหนอง โดยออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวในรูปแบบ 
โฮมสเตย์ ทั้งหมด 5 หลัง ท�าการประชาสัมพันธ์สร้าง 
เพจเฟซบุ๊กให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสนใจในการมา
ท่องเท่ียวรูปแบบชุมชน อีกท้ังยังช่วยออกแบบโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ และออกแบบระบบในการค�านวณค่าใช้จ่าย
ของโปรแกรมโฮมสเตย์เพือ่ง่ายต่อการใช้งานและยังสามารถ
ตรวจสอบบัญชีย้อนหลังได้

โฮมสเตย์บ้านหัวหนอง 

ชมุชนบ้านหัวหนอง แหล่งผลติแคนและโหวดเป็น 
ชุมชนแห่งความเกื้อกูลและโอบอ้อมอารี เป็นแหล่ง 
ผลติจักสานจากเส้นพลาสตกิ จนกลายเป็นสนิค้า OTOP  
ที่เป็นที่รู้จักในจังหวัดร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ทีมนักศึกษา BAAc. New Gen 

“ขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่มาให้ความรู้ 
และช่วยกันพัฒนาให้ชุมชนบ้านหัวหนอง 

ของเราเกิดโฮมสเตย์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้จริงๆ  
ขอขอบคุณโครงการดีๆ แบบนี้ และอยากให้ 

มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ”

นายสมบูรณ์ ภาวะลี  
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง

โฮมสเตย์บ้านหัวหนอง : บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
      081-768-7304 (นายสมบูรณ์ ภาวะลี)       homestayhuanong@outlook.com       โฮมสเตย์หมู่บ้านหัวหนอง-จังหวัดร้อยเอ็ด       0892753582

อยู่ดี
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ร้อยเอ็ด    สุวรรณภูมิ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได ้วางแผนและ
ท�างานร่วมกัน ด้วยการใช้นวัตกรรมจัดท�า
แผนที่ท่องเที่ยวผ่าน QR Code พร้อมสร้าง
โปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook 
ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเท่ียวแบบวิถีชุมชน 
ได้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน และ 
ออกแบบเปลีย่นตราสญัลกัษณ์ และบรรจภุณัฑ์ 
ผลติภณัฑ์ของชุมชน รวมไปถงึการช่วยชาวบ้าน 
ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย เพื่อ
ได้รู ้ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน 
และยังสามารถจัดแจงบัญชีภายในครัวเรือน
ได้อีกด้วย

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านตาหยวก 

ชุมชนตาหยวก หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชุมชนทุ ่งกุลาร้องไห้ที่เรียบง่าย  
บนเส้นทางเรียนรู ้วิถีหมู ่บ้านสองวัฒนธรรม ไทย-เขมร 
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชุมชนมีโฮมสเตย์ 7 หลัง สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 50-70 คน

 “ขอขอบคณุอาจารย์และนกัศกึษาจาก 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ทีม่าช่วย

ถ่ายทอดความรูก้ารใช้เทคโนโลยทีีทั่นสมยั 
และการประชาสัมพนัธ์โฮมสเตย์ของหมูบ้่าน
ให้เป็นทีรู่จ้กั และขอบคุณเจ้าของโครงการใน
การสนับสนนุให้เกดิโครงการดีๆ  แก่ชุมชน”

คุณคมชนะ  จันทร์หยวก
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ทีมนักศึกษา บ้านตาหยวก บริการ 

โฮมสเตย์บ้านตาหยวก

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านตาหยวก : บ้านตาหยวก หมู่ที่ 1, 2 ,10, 11, 13 และ 15 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
      063-142-7829 (นายสมเดช พูลสระคู) 

อยู่ดี
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ร้อยเอ็ด    เสลภูมิ

บริการ  ท่าม่วงโฮมสเตย์

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางกลุ่มนักศึกษาได้เห็นความส�าคัญของ 
โฮมสเตย์ ชุมชนท่าม่วง จึงเข้าร่วมเรียนรู้และ 
ส ่งเสริม โดยวางแผนร่วมกับชุมชนพัฒนา 
โฮมสเตย์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสาน คือ  
หูห้ิวไม้ไผ่รักษ์โลก นอกจากนี้ยังได้ร่วมออกแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน และการท�าบัญชี 
การค�านวณต้นทุน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ท่าม่วง ชุมชนวิถีไทน้อย

ชุมชนท่าม่วง เป็นชุมชนที่ย้ายมาจากแขวงเวียงจันทร์ 
เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่ยังแฝงความน่าสนใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีอักษรไทน้อย ผ้าผะเหวดโบราณ  
วิธีการหาปลาลุ่มน�้าชี และมีวัดป่าสักดารามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนในชุมชน

“เป็นกิจกรรมที่ดีน้องๆ นักศึกษา  
ได้มาช่วยพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุน 
โฮมสเตย์ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น”

นางสาวปริญดา ไพรินทร์
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ทีมนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ท่าม่วง ชุมชนวิถีไทน้อย : บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 46210
      089-941-0225 (นายฉลาด ไชยสิงห์)       ท่าม่วงโฮมสเตย์      0899410225

อยู่ดี
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ร้อยเอ็ด    โพนทอง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนมีความคิดเห็น 
ร่วมกนัทีจ่ะพฒันาเพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบั 
ผลิตภัณฑ์ หน่อไม้นึ่ง บ้านวังชัย เญียว 
เที่ยว บ้าน สวน บึง ด้วยการปรับรูปลักษณ์
ให้เป็น หน่อไม้นึ่งกึ่งส�าเร็จรูป ที่สามารถ 
น�าไปประกอบอาหารประเภทแกง พร้อม
เครือ่งปรงุรสส�าเรจ็รูป และเปล่ียนบรรจภัุณฑ์
ให้มีความทันสมัยและดูสะอาดเรียบร้อยมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มวังชัยเญียว เที่ยว บ้าน สวน บึง

ชุมชนบ้านวังชัย เญียว เที่ยว บ้าน สวนบึง มีแนวคิด 
ที่จะสร้างอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนชุมชน และพื้นที่ 
ในชุมชนมีการปลูกต้นไผ่จ�านวนมากซึ่งผลผลิตคือ หน่อไม  ้ 
จึงท�าการแปรรูปเป็นหน่อยไม้ส�าเร็จรูปที่สามารถเก็บไว้บริโภค 
ได้นาน และยงัคงคุณภาพของผลติภณัฑ์ไว้ ให้มคีวามสดใหม่ ความ
แน่นและความอร่อยของหน่อไม้ไว้ได้เหมือนดังเดิม

“ขอขอบคณุน้องๆ นกัศกึษาทีม่าช่วย
พฒันาบรรจภุณัฑ์ให้มคีวามทันสมยั 
และช่วยปรบัรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ์
จากหน่อไม้นึง่ กลายเป็นหน่อไมนึง่กึง่

ส�าเรจ็รปูเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ของชุมชน” 

นายเวียงสงค์  มณี 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ทีมนักศึกษา มดตะนอย 

กลุ่มวังชัยเญียว เที่ยว บ้าน สวน บึง : บ้านวังชัย หมู่ 11 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
      084-787-2159 (นายเวียงสงค์ มณี)       0847872159

ผลิตภัณฑ์  หน่อไม้นึ่งกึ่งส�าเร็จรูป (ประเภทแกง)

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมและผ้าฝ้าย 

กลุ่มทรัพย์สินเงินออมบ้านดูน  

กลุ่มทรัพย์สินเงินออมบ้านดูน มีผลผลิต
จากการทอผ้าของสมาชิก ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม 
เดิมรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ใช้ถุงพลาสติกในการห่อ
จ�าหน่ายให้กับลูกค้า

“ในนามตัวแทนของ กลุ่มผ้าทอมือบ้านดูน มีความยินดี
อย่างยิ่งที่ทางนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  

เข้ามาให้ความรู้ทั้งด้านพัฒนาผลิตภัณท์ ด้านการตลาด 
รวมถึงสอนใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทาง

กลุม่จะขาดประสบการณ์ในด้านนี ้กลุม่ฯ หวงัเป็นอย่างยิง่
ว่านักศึกษาจะเป็นแรงในการผลักดันให้กลุ่มชาวบ้านที่ได้
รับการสนับสนุนได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความส�าเร็จ ในนาม
ตัวแทนของกลุ่ม ขอให้คณะอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
ทุกคน มีความสุขและประสบความส�าเร็จในทุกๆ เรื่อง”

คุณแม่ปราณี เสาศิริ 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ทีมนักศึกษา  Intermix   

ร้อยเอ็ด    ปทุมรัตต์

กลุ่มทรัพย์สินเงินออมบ้านดูน : 4 หมู่ 9 บ้านดูน ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
      081-053-1274 (นางปราณี เสาศิริ)       pra_nee_101@hotmail.com       กลุ่มผ้าทอมือบ้านดูน       081-053-1274 

ดูดี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายของกลุ่มให้เป็น 
ของฝากทีร่ะลกึ โดยร่วมกนัระดมความคดิออกแบบโลโก้ผลติภณัฑ์ โดยใช้ช่ือว่า “กลุม่ผ้าทอมอื 
บ้านดูน” ซึ่งได้ปรับปรุงมากจากโลโก้ของกลุ่มทรัพย์สินเงินออมบ้านดูน เพื่อส่ือให้เห็นถึง 
การทอผ้าไหมและฝ้ายด้วยมือของสมาชิกในกลุ่ม รูปแบบกล่องเป็นกระดาษรูปทรงหมอน  
มีสายหูหิ้ว สะดวกในการถือ สามารถใช้เป็นของฝากของที่ระลึกได้ และยังเลือกใช้สีม่วงอมชมพู
เป็นสีของบรรจุภัณฑ์เพิ่มความสวยงามมีความน่าซื้อมากยิ่งขึ้น   
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา
บรรจภัุณฑ์ แป้งข้าว ARAYA ร่วมกนั ด้วย
การจะเพิม่ค�าว่า “ลุม่น�า้ยงั” เพือ่แสดงถงึ
ถิ่นฐานที่มาของกลุ่มฯ และตัวผลิตภัณฑ์
ให้มีเร่ืองราวและมีความน่าเชื่อถือมาก
ข้ึน อกีท้ังตวับรรจุภัณฑ์ยงัมคีวามสะอาด
เรยีบร้อย เพิม่คณุค่าและความสวยงามให้
กบัตวัผลติภณัฑ์ เพือ่พร้อมในการส่งขาย 
ตามร้านค้าและเทศกาลต่างๆ ทั่วประเทศ
ต่อไป

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการผลิต
และแปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร 

จากแนวโน้มผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ในกลุม่ผูร้กัสขุภาพ
ทีห่นัมานยิมอาหารปลอดภัยและสะอาด เพ่ือสขุภาพมาก 
ยิ่งขึ้น ทางกลุ่มฯ จึงได้ต่อยอดจากการน�าผลผลิต 
ข้าวมาแปรรูปเป็น แป้งข้าว โดยใช้ข้าวท่อนอินทรีย์  
ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ในชื่อ แป้งข้าว ARAYA

“น้องๆ ลกูๆ นกัศกึษา ช่วยให้ความรูแ้ละแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็เกีย่วกบั Story ชมุชน เพือ่หาแนวทาง

ท�าให้ชือ่กลุม่ แบรนด์ และแพค็เก็จจิง้ให้เป็นที่ 
น่าดงึดดูใจลกูค้า ช่วยเพิม่และออกแบบช่องทางการ
กระจายสนิค้า และการส่งเสรมิการตลาดมากขึน้”

นางสุมณฑา เหล่าชัย 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  แป้งข้าว ARAYA  

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร : 109 หมู่ 18 บ้านหนองขามพัฒนา ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 
      089-944-5857, 096-697-8057 (นางสุมณฑา เหล่าชัย)       ข้าวอินทรีย์อารยะฟาร์ม      

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ทีมนักศึกษา ลุ่มน�้ายังออร์แกนิค TEAM

กินดี
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ร้อยเอ็ด    โพนทอง

ผลิตภัณฑ์  หีบศพในชุมชน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาทมี โฮมบญุ ได้ประชุมและวางแนวคดิการพฒันา 
โครงการประชารัฐบริการหีบศพในชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรูเ้ทคนคิการจดัดอกไม้หน้าเมร ุและการประดบัตกแต่งผ้า
ให้เกิดความสวยงาม เป็นที่ชื่นชอบ ประทับใจ ของผู้รับบริการ 
ท�าให้เกิดกลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก ท�าให้มีผู้เข้ามาใช้
บรกิารท�าให้ชุมชนมรีายได้ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่รายได้หลงัหักค่าใช้จ่าย
ท่ีเพ่ิมข้ึนนัน้จะน�าไปปันผลให้กบัสมาชกิ ท�าให้มรีายได้ทีเ่พยีงพอ
ต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

โครงการประชารัฐบริการหีบศพในชุมชน

ทางโครงการฯ จดัตัง้กลุม่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรบั
จัดงานศพราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้ การประดับ 
ผ้าบนเมรุ การจัดประดับผ้าโต๊ะงานพิธี เพื่อช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายให้ครอบครวัผูต้ายทีม่ฐีานะยากจน ไม่มีทนุเพยีงพอ
ต่อการจัดงานที่สวยงาม 

“ขอบคุณ นักศึกษาทีม โฮมบุญ ที่ได้ถ่ายทอด 
องค์ความรู ้เทคนคิการจัดดอกไม้หน้าเมร ุการประดบั
ตกแต่งผ้า อีกทั้งยังสอนการท�าบัญชีอย่างง่ายให้

กบัชมุชน ขอบคณุโครงการออมสินยวุพฒัน์รักษ์ถิน่ 
ที่ช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น”

นายทวี  วงค์ใหญ่ 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ทีมนักศึกษา โฮมบุญ 

โครงการประชารัฐบริการหีบศพในชุมชน : 34 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านค�าพระ ต.สว่าง อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
      086-030-5182 (นายทวี วงค์ใหญ่)       0860305182

คิดดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   259



งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมพัฒนาและออกแบบ กระเป๋าผ้าฝ้าย  
Udomsuk สร้างตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์ที่น่าจดจ�าของ 
ผูบ้ริโภค ทัง้ยงัเข้ามาช่วยพฒันาด้านเทคโนโลยปีระชาสมัพนัธ์ 
ด้วยการสร้างเพจ Facebook เพือ่เป็นทัง้ช่องทางการจ�าหน่าย 
และช่องทางส่ือสารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นของบุคคลทั่วไป 
ทัง้นีก้ลุม่นกัศกึษายงัได้เข้ามาช่วยสอนการท�าบญัชคีรวัเรอืน
ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายบ้านลาดวังม่วง

กระเป๋าผ้าฝ้าย Udomsuk เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนบ้านลาดวังม่วง ที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้าย 
และการย้อมสีจากวัสดุในท้องถิน่ เพือ่น�ามาท�าเครือ่งนุม่ห่ม  
การทอผ้าฝ้ายยังเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีระดับ
ชุมชนในเทศกาลบุญกฐิน ที่สร้างรายได้ให้สมาชิกและ
ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติก

“พี่อ้อยรู้สึกดีใจ และขอบคุณที่ได้มีโอกาส 
เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ น้องๆ นักศึกษาได้

ช่วยเสนอความคิดและสร้างสรรค์รูปแบบกระเป๋า 
ให้มีความสวยงามหลากหลาย ในนามตัวแทนกลุ่ม 
ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ได้เป็นส่วนร่วมในการ

พัฒนาสินค้ากระเป๋าผ้าฝ้ายของเรา” 

นางอรภา วรสิงห์ 
ตัวแทนกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทีมนักศึกษา Next Station Udomsuk  ผลิตภัณฑ์  กระเป๋าผ้าฝ้าย Udomsuk

ชัยภูมิ    หนองบัวแดง

กลุ่มอาชีพผ้าฝ้าย บ้านลาดวังม่วง : 76 หมู่ 15 บ้านลาดวังม่วง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
      082-862-5714 (นางอรภา วรสิงห์), 063-512-7983 (นางเรียมตา เดชเจริญ)       0828625714, 0635127983

ดูดี
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ผลิตภัณฑ์ จักสานไทย ของกลุ่มชุมชนจักสานมนต์สวรรค์ 
เร่ิมจากการท�าเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และต่อมาได้ท�าเพื่อเป็น 
ช่องทางสร้างรายได้เสริม และสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน อีกทั้ง
ยังเเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ชัยภูมิ    คอนสวรรค์

ผลิตภัณฑ์   กระติบข้าว

จักสานมนต์สวรรค์
“ขอบคณุนกัศกึษาท่ีเข้ามาช่วยพฒันา

ผลติภณัฑ์ ท�าให้สนิค้าขายดขีึน้  
และมลีายใหม่ๆ เพิม่มากข้ึนให้ 

กบักลุ่มชมุชน”

นางอ่อนจันทร์ เงินชาลี
ประธานกลุ่มฯ

การช่วยพฒันาสนิค้าให้ชมุชน

นักศึกษาและชุมชนได้ร ่วมกัน 
ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไทย ลาย 
กระติบข้าว ให้มีความทันสมัย มีสีสัน
สวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์
ของชมุชนเพือ่เพิม่ความหลากหลาย
ให้แก่ผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ทีมนักศึกษา สานสัมพันธ์

จักสานมนต์สวรรค์ : 248 ม.3 บ้านนามน ต.ศรีส�าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 
      063-036-5703 (นางอ่อนจันทร์  เงินชาลี)       จักสานมนต์สวรรค์       085-469-3511 

ใช้ดี
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นักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจร่วมกันพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ใหม่ของกลุ่ม เพือ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้าที่มีรายได้น้อย โดย
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มนักศึกษา และผู้ใช้แรงงาน
ที่รักความสวยความงาม สามารถจับต้องได ้
ในราคาทีถ่กูลง เช่น สมนุไพรพอกหน้า จากเดิมทีเ่ป็น 
แบบกระปกุกไ็ด้พฒันาเป็นแบบซอง ให้พกพาสะดวก 
ในราคาหลกัสบิบาท ทัง้ร่วมพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 
ให้กับชุมชน นั้นก็คือ เจลแต้มสิว ซึ่งผลิตจาก  
ว่านนางค�า ซึง่เป็นสมนุไพรไทยทีป่ลกูในพืน้ท่ีชมุชน

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอนกอก

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอนกอก มีพื้นท่ี 
เพาะปลูกสมุนไพรและพืชผักจ�านวน 45 ไร่ ได้คิด
พัฒนาผลิตเครื่องส�าอาง เจลแต้มสิวจากว่านนางค�า  
ท่ีสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร ์ และ เทคโนโลยี แห ่ง
ประเทศไทย (วว.) ให้การรับรองว่ามีผลท�าให้ลด 
การอักเสบของสิวได้จริง

“ขอขอบคณุธนาคารออมสนิ สาขาชยัภมิู 
คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภัฏชยัภมิู 
และน้องๆ นกัศกึษาทกุคน ทีช่่วยกนัพฒันา

ผลติภัณฑ์ และบรรจภุณัฑ์ใหม่ให้ไฉไลกว่าเดมิ”

ว่าทีร้่อยตร ีธนพล อคัรวาณชิสิรกิลุ (หมอเลก็) 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์   
เจลแต้มสิวจากว่านนางค�า ศรีไพรเฮิร์บ

ชัยภูมิ    หนองบัวแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทีมนักศึกษา CPBS FINA - BIZ 

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอนกอก : 101 หมู่ 7 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
      087-152-3470 (ว่าที่ร้อยตรีธนพล อัครวาณิชสิริกุล)       woodman374@gmail.com       ว่าที่ ร.ต.พท.ธนพล อัครวาณิชสิริกุล       0871523470

ใช้ดี
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เดิมทีหมู่บ้านมะเกลือมีผู ้ปลูกหอมแดงเป็นจ�านวน
มาก ท�าให้เกดิหอมแดงล้นตลาด และส่งผลให้ราคาหอมแดง
มีราคาที่ถูก ต่อมาได้ตั้งกลุ่มฯ แปรรูปเป็นข้าวเกรียบทั้ง  
ข้าวเกรยีบแบบแผ่นดบิ และแบบแผ่นพร้อมทาน รสหอมแดง, 
รสมันม่วง, รสลาบ, รสฟักทอง และรสมันเทศ 

ชัยภูมิ    จัตุรัส

ผลิตภัณฑ์  ข้าวเกรียบแผ่นดิบ และพร้อมทาน

กลุ่มผู้ปลูกหอมแดง
“นกัศกึษาเข้ามาช่วยพฒันาบรรจภุณัฑ์ 

เพิม่มูลค่า และช่องทางทางการตลาดท่ีมากขึน้ 
ท�าให้กลุม่มรีายได้มากข้ึน อกีทัง้โครงการได้

สนบัสนนุเครือ่งมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการนวดแป้ง 
ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต สามารถผลติ
ข้าวเกรยีบได้ปรมิาณทีม่ากขึน้ ต้องขอบคณุ

โครงการนีม้ากๆ ค่ะ”

นางประภาพร ลายภูค�า 
ประธานกลุ่มฯ 

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

ทางทีม หอมแดง พาแซ่บ ได้เข้ามาช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ข้าวเกรียบ 
ท�าให้สามารถเพ่ิมมลูค่าสนิค้าและเพ่ิมช่องทางจดัจ�าหน่าย เช่น ร้านค้าประชารฐั 
(ป๊ัมน�า้มนั ปตท.) งานแสดงสนิค้าต่างๆ นอกจากน้ียงัมส่ีวนช่วยในการวเิคราะห์ 
รายรับ-รายจ่าย และต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทีมนักศึกษา หอมแดง พาแซ่บ   

กลุ่มผู้ปลูกหอมแดง : 96 บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
     098-268-3234 (นางประภาพร ลายภูค�า)       หอมแดง พาแซ่บ

กินดี
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นกัศึกษาได้เข้ามาพฒันาผลิตภณัฑ์เครือ่งนุ่งห่ม 
ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่น่าจดจ�าของโฮมสเตย์ เช่น 
ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เป็นสีเดียวกันทุกหลังอีกทั้งยัง 
ท�าการปักหรือสกรีน ชื่อ เสี้ยวน้อยโฮมสเตย์ ลงไปใน
ผ้าห่มและผ้าปทูีน่อน ฯลฯ ท�าป้ายบอกทางเข้าบ้านพกั
โฮมสเตย์ และได้สร้างเพจ Facebook ทีจ่ะท�าให้คนรูจ้กั 
บ้านพักเสี้ยวน้อยโฮมสเตย์เพิ่มมากขึ้น และยังช่วย 
ด้านการท�าบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชนอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณบ้านเสี้ยวน้อย

บ้านเสี้ยวน้อยเป็นแหล่งหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับ
รางวลัมากมาย และได้พัฒนาผลติภัณฑ์ทางการเกษตร 
จนเป็นสินค้าโอทอปคุณภาพ เช่น ผ้าไหมทอมือ  
ทีก่ลุม่แม่บ้านน�ารงัไหมมาเข้าสูก่ระบวนการ “สาวไหม” 
พร้อมฟอกสีและย้อมสี “หมักโคลนธรรมชาติ” ท�าให้ 
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงาน และเป็นที่มาของ 
บ้านพักโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

“ดีใจมากค่ะ น้องๆ นักศึกษา ช่วยให้ความรู้ 
ค�าแนะน�า และท�างานกันเต็มที่มากในการ
ลงพื้นที่ส�ารวจบ้านพักแต่ละหลัง เพื่อน�า

ข้อมูลมาพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์ของเราให้
ได้มาตรฐานค่ะ ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน 
และขอบคุณโครงการทางออมสินด้วยค่ะ”

นางทองจันทร์  พงษ์สุพรรณ์
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทีมนักศึกษา เสี้ยวน้อยสมาร์ทโฮมสเตย์  บริการ บ้านพักโฮมสเตย์

ชัยภูมิ    อ�าเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณบ้านเสี้ยวน้อย : 102 หมู่ 1 ต�าบลบ้านเล่า อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
      098-645-2076 (คุณพรทิพย์ สังเกิด), 087-996-4431 (นายค�าผล สีแก้ว)       Pornthip Sungkird       aoi3128

อยู่ดี
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กลุ่มชุมชนฯ มีหน่วยงานที่ดูแลหลัก  
คือ ส�านกัเกษตรเขตอ�าเภอเนนิสง่า (สปก.) 
จ.ชยัภมู ิได้จัดท�าผลิตภัณฑ์ลูกอมทีผ่ลิตจาก 
น�้าตาลอ้อย ด้วยความหวานจากน�้าตาล
ปึกโบราณ หลากหลายรสชาต ิเช่น ชาเขียว, 
ธญัพชื, แคนตาลปู, กาแฟ, วานิลลา, ใบเตย, 
โกโก้, ชาเย็น และเผือก 

ชัยภูมิ    คอนสวรรค์

ผลิตภัณฑ์   ลูกอมน�้าตาลอ้อย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้าตาลปึกโบราณรังงาม “รูสึ้กดใีจมากท่ีมโีครงการฯ นี ้เข้ามาช่วยกลุม่ ตอนแรกก็
คดิว่านกัศกึษาจะท�าได้หรอืเปล่า จะไหวไหม แต่เมือ่เห็นการ
ท�างานของนกัศกึษาและอาจารย์ทีป่รกึษาแล้ว ขอชืน่ชมว่า
นกัศกึษามคีวามตัง้ใจเรยีนรู ้และตัง้ใจท�างาน และได้คดิค้น
รสชาติใหม่ บรรจุภณัฑ์ใหม่ ท�าให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดมิ 

ซึง่จากการไปทดสอบตลาดลกูค้าได้ให้ความสนใจและ 
ซือ้สนิค้ามากขึน้กว่าเดมิ ขอขอบคณุธนาคารออมสนิและ
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมเิป็นอย่างมาก ทีมี่โครงการดีๆ   
เข้ามาช่วยเหลือทางกลุม่ ท�าให้ทางกลุม่มรีายได้มากขึน้”

นางสายันต์ ชัยบุรัมย์
ประสานงานกลุ่มฯ

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

นักศึกษาและชุมชนได้พัฒนาน�้าอ้อยเพื่อน�าไปผลิตเป็น
ลูกอม โดยตั้งชื่อว่า Candy Sugar โดยท�าหลายๆ รสชาติ เช่น  
รสกาแฟ รสเผือก รสชาเขียว เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ของรสชาติให้แก่ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกมากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ทีมนักศึกษา Sugar organic

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้าตาลปึกโบราณรังงาม : 119 หมู่ที่ 7 บ้านดอนเปล้า ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
      088-370-5468 (นายเบ้า ชัยบุรัมย์), 090-228-7251 (นางสายันต์ ชัยบุรัมย์)        090-228-7251

กินดี
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นักศึกษาได้ลงพื้นที่
ให้ความรู้ในด้านการตลาด
สมัยใหม่แก่ชุมชน ยกระดับการน�าเสนอสินค้าของทาง
ชุมชนโดยการจัดตั้งเพจ Facebook ในชื่อ บ้านแข้  
ตะโกดดั นวตัวถิ ีภเูขยีว ชยัภมู ิและช่วยปรับปรงุแพก็เกจ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น ไข่เค็ม ปลาส้ม และพุดดิ้ง ส่วนกลุ่ม 
สินค้าตะโกดัดนั้นยังไม่สามารถด�าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ

กลุ่มท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแข้ ได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาล ให้พัฒนาเป็นหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน มีผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มอยู่  
4 อย่าง คอื ปลาส้มไร้ก้าง ไข่เคม็อารมณ์ด ีพดุดิง้มะพร้าวอ่อน 
และต้นตะโกดัด/บอนไซ 

“ทางนักศึกษาได้ท�าประโยชน์ 
ให้กับกลุ่มชุมชนมาก ทั้งการที่ช่วย
ขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้นและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น”

นางวนัเพญ็ กุลแพง  
เลขานุการกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์   ไข่เค็มอารมณ์ดี ปลาส้มไร้ก้าง

ชัยภูมิ    ภูเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทีมนักศึกษา เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม

สถาบันการเงินชุมชนบ้านแข้ สถาบันการเงินชุมชนบ้านแข้ (กลุ่มท่องเที่ยว O-top นวัตวิถีบ้านแข้) : 257 หมู่ 14 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
      087-954-1219 (นางวันเพ็ญ กุลแพง), 089-842-2160 (นางวันเพ็ญ น้อยลา)       บ้านแข้ ตะโกดัด นวัตวิถี ภูเขียว ชัยภูมิ  

สถาบันการเงินชุมชนบ้านแข้ 

(กลุ่มท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้านแข้)

กินดี
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อุบลราชธานี    ตระการพืชผล

ผลิตภัณฑ์  ข้าวกล้องงอก

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและสมาชกิกลุ่มได้ร่วมกนัออกแบบโลโก้ ฉลากข้าวกล้อง
งอก ให้มีความสวยงาม มีการแสดงขนาดบรรจุ วันผลิต คิวอาร์โค๊ด  
และช่องทางติดต่อ ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และเฟซบุ ๊ก ส�าหรับ 
ฉลากข้าวกล้องงอกชนิดผงพร้อมชง ได้เพิ่มข้อมูลส่วนประกอบและ
วิธีชง มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ จากเดิมที่บรรจุใส่ซองใหญ่ 1 ซอง  
ปรมิาณ 200 กรมั ได้ปรบัปรงุให้มีซองใหญ่บรรจซุองเล็กจ�านวน 5 ซอง 
โดย 1 ซองเล็กมีผลิตภัณฑ์ 20 กรัมส�าหรับชงดื่ม 1 แก้ว 

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพบ้านเกษม 

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2554  
มหีน่วยงานทีด่แูลหลกัคือ เกษตรอ�าเภอตระการพืชผล  
โดยมผีลติภณัฑ์ 2 ชนดิ คอื ข้าวกล้องงอก และข้าวกล้อง
งอกชนิดผงพร้อมชง

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
ทีมนักศึกษา ข้าวกล้องงอกเกษมสุข 

“ขอบคณุทมีงานออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่  
น้องๆ นักศกึษาตัง้ใจท�างาน แนะน�าแนวทางต่างๆ 
ช่วยพัฒนาบรรจภัุณฑ์ ออกแบบโลโก้ และฉลาก 

ให้สวยงามดนู่าซือ้ และช่วยแนะน�าการเพิม่ยอดขาย 
โดยเพ่ิมช่องทางการตลาด และขอขอบคณุโครงการ 

ทีไ่ด้ติดตัง้เครือ่งกรองน�า้ท�าให้ได้น�า้ท่ีมคีณุภาพ 
ในการแช่ข้าวกล้อง ขอบคณุมากค่ะ”

นางสุดใจ ชัยเรือง
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพบ้านเกษม : 43 หมู่ 9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
      094-285-1815 (นางสุดใจ ชัยเรือง), 086-261-7489 (นางสุจิตรา ยุทธกิจ)       0862617489

กินดี
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อุบลราชธานี    ม่วงสามสิบ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และพัฒนางานแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ร่วม
ออกแบบโลโก้ และปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์ใหม่ให้สามารถ
มองเห็นเมล็ดข้าวมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงบล็อกข้าว
ใหม่ให้มีความแข็งแรง รูปร่างคงทน เปล่ียนแปลง
ฉลากสินค้าให้ทันสมัยเพื่อ
ให ้ผู ้บริโภคได้ทราบข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ผลิต 
มากยิ่งขึ้น 

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านดงยาง

บ้านดงยางได้มกีารปลกูข้าวอนิทรย์ี และอยู่ในช่วงปรบัปรงุ
เพื่อให้ข้าวอินทรีย์ได้ผ่านมาตรฐาน มีการดูแลรักษาต้นข้าว
อย่างใกล้ชิดตามระบบ เพื่อพัฒนาเป็นข้าวอินทรีย์ ด้วยสโลแกน
ผลิตภัณฑ์ “เราดูแลข้าว ให้ข้าวดูแลคุณ”

“น้องๆ นกัศกึษา ช่วยให้ความรู้และ 
การท�างานกนัหนกัมาก ทดลองใช้เครือ่งมอื
ในวธีิการใหม่ๆ เพือ่เพิม่ความเชีย่วชาญ 
ในการใช้เครือ่งมอืต่างๆ ขอบคณุน้องๆ  
ทกุคน ในโครงการน้ี ดใีจมากๆ ท่ีเหน็
น้องๆ เข้ามาช่วยกลุม่ของเรา มโีลโก้ 
กลุม่ฉลากสนิค้าใหม่ทีด่แีละสวย”

นายสมาน ปวงสุข 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
ทีมนักศึกษา ENVI Organic Rice 

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านดงยาง : หมู่ 12 บ้านดงยาง ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34000
      081-120-317 (นายสมาน ปวงสุข)

กินดี
ผลิตภัณฑ์  ข้าวอินทรีย์บ้านดงยาง
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นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าว 
หรอืข้าวโป่ง ท้ังการปรบัปรงุโรงตากแผ่นข้าวเกรยีบ พฒันาตราสนิค้า 
คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสม ระดมความคิดในการจัดท� า 
สินค้าใหม่ของกลุ่ม คือ ข้าวเกรียบว่าวพร้อมทาน ที่บรรจุอยู่ใน 
บรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจ�าหน่าย เพิ่มช่องทางการตลาดเพ่ือพัฒนาให้
กลุ่มสามารถรักษาภูมิปัญญาในการผลิตข้าวโป่งแบบ Homemade 
และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน

กลุ่มผลิตข้าวโป่งบ้านแคนน้อย  

ผลิตข้าวเกรียบว่าว หรือที่รู ้จักกันในนาม  
ข้าวโป่ง ของชุมชนบ้านแคนน้อย แต่เดิมน้ัน ผลิต
และจ�าหน่ายให้กับลูกค้าในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์มี 
จุดเด่นคือเป็น ข้าวโป่งอินทรีย์ พร้อมรับประทาน  
มีรสดั้งเดิม, ฟักทอง, ใบเตย, ข้าวก�่า

“ดใีจท่ีลกูๆ นกัศกึษาสนใจลงมาเรยีนรู้การผลติข้าวโป่ง 
และช่วยท�าทีต่ากข้าวใหม่ให้ถกูสขุลักษณะ และยงัช่วย

ออกแบบโลโก้ให้กบักลุม่ด้วย ซึง่ทางกลุม่ไม่เคยมโีลโก้เป็น
ของกลุ่มเอง เม่ือมโีลโก้ของกลุม่แล้วแม่กจ็ะสามารถไปเปิด
ตลาดขายได้ทกุท่ี และลกูๆ ช่วยกนัพัฒนาบรรจภัุณฑ์ให้ดดูี
เกบ็รักษาสนิค้าได้นานขึน้ และดงึดดูความสนใจของลกูค้า..
ขอบใจลูกๆ นกัศกึษาทีม่าช่วยกนัพฒันากลุ่มข้าวโป่งของ

แม่ๆ ให้มโีอกาสเพิม่รายได้ให้กบักลุ่มมากขึน้”

คุณแม่ทองสา บุญสุข 
ประธานกลุ่มฯ  

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
ทีมนักศึกษา โป่งพอง ล่องลอย 

ยโสธร    ค�าเขื่อนแก้ว

กลุ่มผลิตข้าวโป่งบ้านแคนน้อย : 59 หมู่ 2 ต.แคนน้อย อ.ค�าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
      082-127-3098 (นางทองสา บุญสุข)       ข้าวเกรียบว่าวบ้านแคนน้อย 

กินดี
ผลิตภัณฑ์  

ข้าวเกรียบว่าวบ้านแคนน้อย (ข้าวโป่ง)
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จากการศึกษาปัญหาของ 
กลุ่มฯ พบว่าการจัดการดแูลรกัษา
โรงเห็ดและการเก็บเกี่ยวยังไม่ถูก
วิธี ท�าให้ได้ผลผลิตต�่า นักศึกษา
และชุมชนจึงได้ร่วมกันวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดย
ปรับปรุงโรงเรือนให้มคีวามสะอาด
ลดการปนเป้ือนในก้อนเหด็ ตดิตัง้ 
ระบบให้น�า้อตัโนมตั ิเพือ่ควบคมุความชืน้ให้เหมาะสมกบัการเจรญิ
เติบโตของเห็ด ด้านบรรจุภัณฑ์ได้ร่วมออกแบบตราสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่ม ท้ังนี้ยังได้มีการเพ่ิมช่องทางการตลาด 
ผ่านทางสื่อออนไลน์อย่าง Facebook และ Line

กลุ่มเพาะเห็ดสัมมาชีพหมู่ 4 บ้านนาเยีย

กลุ่มเพาะเห็ดสัมมาชีพ หมู่ 4 บ้านนาเยีย 
ผลิตเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอน มีขนาดความจุ 
โรงเห็ด 4000 ก้อน เป็นผลิตภัณฑ์เห็ดสด
คุณภาพเย่ียม และเป็นที่ต้องการของชุมชน
อีกด้วย 

“น้องๆ ได้น�าความรู้ทางวชิาการเรือ่งการเพาะเหด็มา 
แลกเปลีย่นเรียนรูก้บักลุม่ ท�าให้เกดิความเข้าใจมากขึน้ และ 
มาช่วยปรบัปรงุโรงเรอืนเพาะเห็ดให้เป็นไปตามหลักวชิาการ 
ท�าให้ผลผลติเหด็มปีรมิาณมากขึน้ เพิม่รายได้ให้กบักลุม่  

ขอขอบคุณธนาคารออมสิน และมหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 
โดยเฉพาะทมีอาจารย์และนกัศกึษาทีล่งพืน้ทีม่าช่วยเหลือกลุม่ 
หวงัว่าโครงการดีๆ แบบนี ้จะยงัคงท�าต่อๆ ไปเพือ่พฒันาและ

ยกระดับการด�าเนินงานของกลุ่มองค์กรชุมชนให้ดข้ึีน”

นางหนูกาญจน์ ลายทอง 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
ทีมนักศึกษา ดี๊ดี ที่เห็ด

อุบลราชธานี    นาเยีย

ผลิตภัณฑ์  เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว

กลุ่มเพาะเห็ดสัมมาชีพหมู่ 4 บ้านนาเยีย : 61 หมู่ 4 บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160
      061-695-3380 (นางหนูกาญจน์ ลายทอง), 080-412-1844 (นายแสวง ขันทอง)

กินดี
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อุบลราชธานี     ตาลสุม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น�้านมเม็ดบัว ทั้งยังมีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในปรับปรุงฉลากสินค้า  
เพือ่ให้ผลติภณัฑ์มคีวามโดดเด่นดงึดดูใจลกูค้า 
รวมถึงการเพิ่มเติมข้อมูลทางโภชนาการ
ของน�้านมเม็ดบัวอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส�าหรับผู้บริโภค

กลุ่มนาบัวห่องแดง 

หลังจากฤดูการท�านา เกษตรกรบางส่วนในชุมชน
ได้มีการปรับปลี่ยนมาปลูกบัวอินทริย์ เพื่อน�าผลผลิต เช่น  
เม็ดบัว มาจ�าหนาย ทั้งแบบสดและแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น น�้านมเม็ดบัว ข้าวเกรียบ และเม็ดบัวเขย่า โดย
ส่วนใหญ่จะจ�าหน่ายให้กับลูกค้าในท้องถิ่น

“น้องนักศึกษาช่วยกันออกแบบโลโก้ใหม่ และ
ช่วยกันพัฒนาสูตรน�้านมเม็ดบัวอินทรีย์ รวมถึง
ส่งตัวอย่างไปตรวจคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ
เพิ่มข้อมูลและท�าให้สินค้าน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ดีใจที่มีโครงการดีๆ และขอบใจน้องๆ นักศึกษา
ที่ลงมาให้ความรู้เรื่องการพาสเจอไรซ์นม และ
ช่วยกันพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีแบบนี้”

นางปัฐมากร พิลากุล 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ 
น�้านมบัวอินทรีย์ และข้าวเกรียบบัวอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
ทีมนักศึกษา Bio Harmonious

กลุ่มนาบัวห่องแดง : บ้านห่องแดง ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
      063-503-2493 (นางปัฐมากร พิลากุล)       นาบัวอินทรีย์ บ้านห่องแดง 

กินดี
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อุบลราชธานี    เขื่องใน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนได้ร่วมกนั 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาร้าบ้าน
กลางใหญ่ โดยมคีวามคดิเหน็ในการ 
สร้างแบรนด์สินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
ใหม่ให้ทันสมัย ขั้นตอนการผลิต
ปลาร้า สะอาด ปลอดภัย และไม่ใส
วัตถุกันเสีย

กลุ่มปลาร้าบ้านกลางใหญ่ 

การท�าปลาร้าของกลุ ่ม ท�าโดยใช้ส ่วนต่อเกลือ
หนึ่งส่วน เกลือที่ใช้ต้องเป็นเกลือสินเธาว์เท่านั้น และใส่
ร�าอ่อนหมักเป็นเวลา 8-10 เดือน ขายทั้งในรูปปลาร้าตัว  
ปลาร้าสับ ปลาร้าทรงเครื่อง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ 
ปลาร้ามีกลิ่นหอม ตัวปลาร้าแข็ง ไม่ยุ่ยง่าย

“ทางกลุม่มคีวามยนิดทีีท่าง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีและ 
ธนาคารออมสนิมาให้ค�าปรกึษา และ 

ช่วยออกแบบฉลากและบรรจุภณัฑ์และ
ช่วยขยายตลาดให้ทางกลุม่ค่ะ”

นางเตือนใจ จารูญเนตร
ประธานกลุ่มฯ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
ทีมนักศึกษา กลุ่มร้าลั้นลา 

กลุ่มปลาร้าบ้านกลางใหญ่ : 108 หมู่ 9 ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320
      084-498-9240 (นางเตือนใจ จารูญเนตร)       นางเตือนใจ จารูญเนตร       0844989240

กินดี
ผลิตภัณฑ์  ปลาร้าสับและปลาร้าตัว
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วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนชี

ทางกลุ่มท�าผลิตภัณฑ์ แจ่วบองโฮมเมด 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา  
16 ปี มีประเภทผลิตภัณฑ์แจ่วบอง ทั้งสูตร
ดั้งเดิมและสูตรแมงดา ผลิตภัณฑ์สะอาด แซ่บ  
นัว ปลอดภัย ไร้พยาธิ และแบคทีเรีย

“น้องๆ นกัศกึษาได้เข้ามารบัฟังปัญหาและร่วมกนัพัฒนา
เพือ่ยกระดบัสนิค้าของกลุม่ชมุชนบ้านดอนช ีขอขอบคุณ
ธนาคารออมสนิ และมหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี  
โดยเฉพาะทมีงานอาจารย์และนกัศกึษาออมสินยวุพฒัน์

รกัษ์ถ่ินทีล่งพืน้ทีส่�ารวจปัญหาและพัฒนายกระดับ
ผลติภณัฑ์ชุมชน หวังว่าโครงการดีๆ  แบบนี ้จะยงัคงมต่ีอไป 

เพือ่พฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ์ชมุชนอืน่ๆ ต่อไป”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนชี

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
ทีมนักศึกษา ลองบลองนัว 

อุบลราชธานี    อ�าเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนชี : 8 บ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
      086-248-6291 (นางหนูมร ภาชนะพูล), 096-636-4171 (นางศศิวิมล ดวงปากดี)       jeawbongdonchi       0850677271

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน
บ ้านดอนชี  ร ่วมกันคิดสโลแกนของ
ผลิตภัณฑ์ “แซ่บ นัว ปลอดภัย ไร้พยาธิ
และแบคทีเรีย” และช่วยพัฒนาฉลากสินค้า
และบรรจุภณัฑ์ให้สวยงามแข็งแรง ไม่เกดิความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง มีข้อมูลโภชนาการ 
ของผลิตภัณฑ์ และยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน
มากขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาด ท�าให้กลุ่มสามารถ
เพิ่มรายได้มากขึ้น

กินดี
ผลิตภัณฑ์  

แจ่วบอง โฮมเมด ตราดอนชี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

ปัญหาหลกัของชมุชน คอื ขาดช่องทางการประชาสมัพนัธ์ การเข้าถงึกลุม่
ลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ และขาดการจัดท�าบญัชท่ีีเป็นระบบ ทางทมีฯ จงึได้ท�าการส่งเสรมิ 
การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ โดยพฒันาช่องทางการตลาดเพือ่เข้าถงึลกูค้า
กลุ่มใหม่ๆ และประชาสัมพันธ์สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยผ่านช่องทางการขาย 
Online ช่วยจดัท�าระบบบญัชอีตัโนมตั ิและช่วยคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ต่อยอดจาก
ผลิตภัณฑ์เดิม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบของฝาก เพื่อเป็นตัวเลือกใหม่
ส�าหรับลูกค้าและเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกทาง

วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปว่านหางจระเข้ อโลฮิม  

ชุมชนได้รวมกลุ ่มกันปลูกว่านหางจระเข้  
เพ่ือหารายได้เสริมโดยใช้เวลาว่างจากการท�างาน
ให้เป็นประโยชน์ และเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ 
เอือ้อ�านวยของพืน้ทีจ่งึท�าให้ผลผลติจากว่านหาง
จระเข้มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทางกลุ่มจึงได้
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “โลชั่นว่านหางจรเข้” สินค้า
จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสูธ่รุกจิ โดยใช้พชืท้องถิน่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

“ทางกลุ่มฯ ขอขอบคุณทีมนักศึกษา และอาจารย์ 
ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เข้ามา 
ช่วยพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ และจัดท�า 

สื่อโฆษณา สร้างคอนเทนต์ให้กับผลิตภัณฑ์ ท�าให้ 
กลุ่มได้รับประโยชน์และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

และขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน ส�าหรับ
โครงการดีๆ ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการสนับสนุน

เรื่องทุนการท�าโครงการ เป็นโครงการที่ดีมากๆ ค่ะ

นายชนกชนม์ อักษรวุฒิ 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทีมนักศึกษา Aloe-Aura (อะโลออร่า) บริการ  โลชั่นจากว่านหางจระเข้ 

บุรีรัมย์     ล�าปลายมาศ

วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปว่านหางจระเข้ อโลฮิม :  บ้านสระแร่ ต.หนองกระทิง อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
      088-594-5782 (นายชนกชนม์ อักษรวุฒิ)       Eireen Alohim Aksornwut       alohim-aloe’

ใช้ดี
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ทางกลุ่มฯ มีแนวคิดการท�างานเพื่อรักษา 
และต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้า ซ่ึงได้ตกทอดมา
จากบรรพบุรุษ กระบวนการผลิต ผ้าทอมือค�้าคูณ 
ใช ้สีธรรมชาติจากวัสดุท ้องถ่ินในการย ้อมส ี
ที่ปราศจากสีเคมีที่เป็นอันตราย

บุรีรัมย์     พุทธไธสง

ผลิตภัณฑ์  ผ้าทอมือค�้าคูณ

วิสาหกิจแปรรูปผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านคูณ “ลกูๆ ได้มาพฒันากลุม่ของเรา สร้างเอกลกัษณ์ 
และอตัลกัษณ์ และหลายๆ เรือ่งให้กลุม่ของเรา

ก้าวหน้ามากขึน้ ต้องขอขอบคณุ ธนาคารออมสนิ 
ทีม่โีครงการดีๆ  แบบนี ้และขอบคณุลกูๆ นกัศกึษา

และอาจารย์ทีป่รกึษาโครงการเป็นอย่างมาก”

นางปราณี ลับไธสง 
ประธานกลุ่มฯ

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

ทมีนกัศึกษาและกลุม่วสิาหกจิฯ ได้ร่วมกนัพฒันาตาม
ปัญหาที่ต้องแก้ไข ที่ก�าหนดไว้ 5 ประการ คือ ปัญหาด้าน
การเงินการบัญชี  ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ด้านบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ และการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากปัญหาดังกล่าว ทีม Social BRU ได้
พัฒนาท่ีมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม คือ ตราสัญลักษณ์กลุ่ม 
โครงสร้างกลุ่ม คู่มือสมาชิกที่จะประกอบด้วยกฎระเบียบ 
และบัญชีครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ สร้างเอกลักษณ์ให้ผ้า  
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จัดท�าบัญชีกลุ่ม และ
ร่วมกันพัฒนาลายผ้าที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทีมนักศึกษา Social BRU 

วิสาหกิจแปรรูปผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านคูณ : หมู่ 8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
      081-074-3864 (นางปราณี ลับไธสง)       0810743864

ดูดี
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นกัศึกษาและชุมชนได้ร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑ์ 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่บรูณาการภูมปัิญญาท้องถิน่ 
ให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก 
โดยได้ช่วยออกแบบตราผลิตภัณฑ์ และสร้างผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย เน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการค้นหาสีย้อมผ้า 
ตามธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน เช่น ใบสนวน ที่เป็นต้นไม้ที่มีความสัมพันธ์กับ 
ชื่อหมู่บ้าน ดิน ที่ได้จากการขุดเจาะบาดาลที่มีความลึกกว่า 50 เมตรของชุมชน เพื่อ
น�ามาผลิตแปรรูปเป็นสินค้า เช่น ชุดเครื่องนอน กระเป๋าและอื่นๆ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์  
“เชียงนวน” “Chiangnuan” ท�าให้เป็นที่สนใจของตลาดเพิ่มขึ้น 

กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิต บ้านสนวนพัฒนา

บ้านสนวนพัฒนา เดิมชื่อว่า บ้านเซียงนวน เป็นชุมชน
ชาติพันธุ์ไทยลาว จึงมีวิถีการทอผ้ามาแต่บรรพบุรุษ ประเภท
ผ้าทอจะมีท้ังผ้าพื้นเรียบ (ผ้าพื้น) ผ้าขาวม้า ผ้าไหมมัดหมี่ 
ผ้าหางกระรอก ผ้าโสร่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมการย้อมสีจากธรรมชาติที่มีใน
ชุมชน และพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูป เช่น กระเป๋า เสื้อกางเกง 
เครื่องประดับ ฯลฯ 

“รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
บ้านเกิดตัวเอง และได้มีกลุ่มนักศึกษาที่ 
ลงมาพัฒนากลุ่มร่วมกันด้วยความมุ่งมั่น  
เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่ม”

นางสุริสา มุ่งดี
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทีมนักศึกษา ลูกอีสานรักษ์ถิ่น ผลิตภัณฑ์   ผ้าทอจากสีธรรมชาติ 

บุรีรัมย์     ล�าปลายมาศ

กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิต บ้านสนวนพัฒนา : บ้านสนวนพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
      098-164-5516 (นางสุริสา มุ่งดี)       Chiangnuan Bisanuan

ใช้ดี
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ข้าวเม่า ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�าหมู่บ้านโคกว่าน และเป็นผลิตภัณฑ์แรก
ของชุมชน จากนั้นจึงได้พัฒนากลุ่มสัมมาชีพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คือ 
ข้าวเม่าโปร ข้าวเม่าลูกชิ้น ข้าวเม่าเบญจรงค์ ข้าวเม่าตู หรือ ตัง ซีเรียล  
ข้าวเม่ากระยาสารท ข้าวเม่าบอล ข้าวเม่าสามรส ข้าวเม่าคลกุ และล่าสดุผลิตภณัฑ์
ข้าวเม่าธัญพืชอบแท่งบ้านโคกว่าน ข้าวเม่าเพื่อสุขภาพ 

บุรีรัมย์     นางรอง

ผลิตภัณฑ์  
ข้าวเม่าธัญพืชอบแท่งบ้านโคกว่าน

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวบ้านโคกว่าน 

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

ปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มฯ คือ ผลิตภัณฑ์ซีเรียล 
จ�าหน่ายไม่ค่อยได้ เนื่องจากลูกค้าที่หันมาทานอาหารสุขภาพ  
ไม่นิยมทานอาหารที่ใช้กระบวนการทอด อีกทั้งกล่องที่ใช้บรรจุมีขนาด
และรูปแบบที่ไม่แน่นอน เพราะร้านที่จ�าหน่ายสั่งสินค้ามาไม่เหมือนเดิมในแต่ละ
ครั้ง ดังนั้น ทางนักศึกษาและชุมชนจึงร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวเม่าธัญพืชอบแท่ง  
ซึ่งเปลี่ยนจากกระบวนการทอดเป็นอบ และเพิ่มธัญพืชเพื่อคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ใส่วัตถุ
กันเสียที่เป็นอันตราย และควบคุมความหวาน รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ ์
ของชุมชน คือ การน�ารูปครกต�าข้าวเม่ามาเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทีมนักศึกษา  HUSOC POWER

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวบ้านโคกว่าน : 65 หมู่ 1 บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
      094-305-7805 (นางวิไล ปลีนารัมย์), 093-431-9369 (นางทุน พรมมนัส)

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   277



งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ กลุ ่มตีเหล็ก ให ้มีคุณภาพ  
มีความหลากหลาย และเพ่ือบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งในปัจจุบัน
เราได้ขนาดมีดที่ได้มาตรฐานเท่ากัน และมี
บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าราคา
มีดได้มากกว่าเดิม

กลุ่มตีเหล็กบ้านใหม่  

ในสมัยก่อน การตีเหล็ก เกิดขึ้นเพ่ือการใช้งานใน
การท�าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีผู้เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาการตีเหล็กของบรรพบุรุษ จึงช่วยกันอนุรักษ์
และสบืสานกนัไว้ จึงมกีารรวมกลุม่กนัขึน้ ชือ่ว่า กลุม่ตเีหลก็  
โดยพ่อแก่นจะใช้แหนบรถหรือเหล็กแหนบมาตีมีด ซึ่งมี 
ความแข็งแรงมากกว่าเหล็กแผ่น ได้น�ามาตีให้ข้ึนรูปต่างๆ 
แล้วน�ามาเจียให้คมจนได้ผลิตภัณฑ์ ครวญช้าง มีดหมอ 
มีดท�าครัว มีดแร่เนื้อ มีดอีโต้

“ก็ดีใจครับ ที่น้องๆ นักศึกษามาช่วย 
อย่างตอนนี้ ควาญช้างก็มีบรรจุภัณฑ์ที่
สวยมาก ที่น้องๆ มาช่วยออกแบบ ดีใจ

มากครับ และขอขอบคุณธนาคารออมสิน 
ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นครับ”

นายเกียน วิธีรัมย์ 
ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทีมนักศึกษา สหวิทยาการจัดการ ผลิตภัณฑ ์ เครื่องมือเครื่องใช้จากเหล็ก 

บุรีรัมย์    อ�าเภอเมือง

กลุ่มตีเหล็กบ้านใหม่ : 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
      082-145-5605 (นายแก่น วิธีรัมย์), 063-242-9075 (นางสาวอนงค์ ทองเรือง)       kea.nalarak@gmail.com       kea-I 

รักษ์ดี
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บ้านโนนมะงา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�านาปลูกข้าว 
ปลูกถั่ว ปลูกงา ท�าสวน ต่อมาชาวบ้านได้
ศึกษาการปลูกดาวอินคา และน�ามาทดลอง
ปลูกปรากฏว่าได้ผลดี สามารถสร้างรายได้
เสริมจากอาชีพหลัก และต่อมาได้แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชาดาวให้ส่วนต่างๆ 
ของดาวอินคา เม็ดถั่วดาวอินคาคั่ว และ 
สบู่น�้ามันดาวอินคา

บุรีรัมย์    สตึก

ผลิตภัณฑ์  สบู่ดาวอินคา

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนสุมนไพรดาวอินคา “....ดใีจมาก ทีอ่าจารย์และน้องๆ  
มาช่วยส่งเสริมพฒันาสนิค้าของกลุม่ 

 ผลิตภณัฑ์เดิมเรามชีาดาวอินคา 
กบัถัว่อบดาวอนิคา ต่อมาทางกลุ่ม
กไ็ด้ทางอาจารย์และน้องมาช่วย

พฒันาการท�าสบูจ่ากน�า้มนัดาวอนิคาค่ะ 
มกีารออกแบบโลโก้ บรรจภัุณฑ์ให้  

ดใีจมากๆค่ะ” 
 

นางประภาพรรณ สัมพันธพงษ์    
เลขากลุ่มสัมมาชีพฯ

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

ทางทีมนักศึกษาได ้ช ่วยออกแบบและจัดท�าตราสินค้า  
สบู่ดาวอินคา เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าให้เป็นที่รู ้จัก  
และออกแบบบรรจุภัณฑ ์ ให ้กับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและ 
น่าใช้มากยิง่ขึน้ รวมถงึเพิม่ช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์  
เช่น Facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทีมนักศึกษา  BRU Three+

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนสุมนไพรดาวอินคา : 22 ม.2 บ้านโนนมะงา ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 
      086-253-8313 (นางอ่อนจันทร์ ทองแสง), 093-524-4383 (นางประภาพรรณ สัมพันธพงษ์)

ใช้ดี
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นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑ์
ภายใต้ชื่อ “อีโต้น้อย กล้วยฉาบชา” โดยช่วย
ออกแบบโลโก้ และบรรจภุณัฑ์ใหม่เป็นแบบมซีปิล๊อก  
ให้มีความทันสมัยและเก็บไว้ได้นาน ถ้าทานไม่หมด
สามารถรดูซปิเกบ็ไว้ทานได้ ท�าให้ลูกค้าชืน่ชอบและ
เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังพัฒนากล้วย
ฉาบรสชาติใหม่ๆ ทั้งแบบรสหวาน และแบบรสเค็ม
ให้ลูกค้าสามารถที่ตัวเลือกได้หลากหลายมาก 
ยิ่งขึ้นเลือกได้หลากหลาย 

กล้วยฉาบชา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน 
โดยการน�าทรัพยากรที่มีอยู ่ ในชุมชนมา 
แปรรูป คือ กล้วยเบา เป็นกล้วยที่มีลักษณะ
เหมาะท่ีจะน�ามาท�ากล้วยฉาบชา มีรสชาติ
หวานอมเปรี้ยว ลูกเรียว ขนาดพอดี   

“น้องๆ นักศึกษาช่วยมาแนะน�า 
วิธีบันทึกรายรับ-รายจ่าย  

ช่วยออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ 
ท�าให้ลูกค้าสนใจมากขึ้น น้องๆ น่ารัก 

เป็นกนัเอง เก่งทกุคนเลย ขอบคณุมากค่ะ”

นางค�าปน ร้อยศรี  
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทีมนักศึกษา Account BRU59 ผลิตภัณฑ์   กล้วยฉาบชา

บุรีรัมย์     ล�าปลายมาศ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย : บ้านสระคูณ หมู่ที่ 4 ต.โคกล่าม อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
      082-873-8312 (นางค�าปน ร้อยศรี)       weeraetonoy@Gmail.com       ค�าปน ร้อยศรี       0828738312

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย

กินดี
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กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมชนเผ่าลาวละทายพอเพียง (ชุมชนท่องเที่ยวละทายโมเดล) 

กลุ่มชาวบ้านละทายได้รับคัดเลือก
ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ระดับอ�าเภอ ปี พ.ศ. 2556 และได้น้อมน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลที ่9 มาใช้ในการ
ด�าเนนิชวีติ ให้คนในหมู่บ้านมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน 

“กระผมและชาวบ้านแห่งนี้ล้วนยินดีและมีความสุข 
ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กุลยุทธ์ในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีรายได้

และผลก�าไรในด้านต่างๆ ขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆ
และขอขอบคุณธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณ

ในการท�าแผนที่ท่องเที่ยวสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด”

นายดาเรส พลศักดิ์ 
ประธานกลุ่มฯ

บริการ ที่พักฟารม์สเตย์

กลุม่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรมชนเผ่าลาวละทายพอเพยีง (ชมุชนท่องเทีย่วละทายโมเดล) : 19/12 หมู ่8 ต.ละทาย อ.กนัทรารมย์ จ.ศรสีะเกษ 33130 
      081-836-6697 (นายดาเรส พลศักด์), 084-834-3210 (นายประทิน สายเสน)       ที่พักกันทรารมย์บ้านสวนครูเลอทัย      jo0818366697 

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ทีมนักศึกษา BAAC รักบ้านเกิด 

ศรีสะเกษ     กันทรารมย์

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและคณาจารย์ ได้ลงพื้นที่
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านละทาย และ
ท�าจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการตลาด
ออนไลน์และการสอบถามจุดเช็คอินของ
กลุ ่มวิสาหกิจบ้านละทายเพื่อจัดท�าสื่อ
โฆษณาต่างๆ 

อยู่ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ทีมนักศึกษา ATM ร่วมใจรักษ์ถิ่น

ชุมชนบ้านหว้าน มีชาติพันธุ์ลาวบ้านหว้าน เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัด 
ศรีสะเกษ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีการ
แสดงศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และยงัมี
ศาสนสถานทีเ่ป็นจดุเด่น คอื โบสถ์เรอืพระธาตสุพุรรณหงส์ 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจของผู ้คน และมีกิจกรรมการท�าบุญตักบาตร 
ทุกวนัอาทิตย์ และยงัมตีลาดโบราณภายในวดั ดงัสโลแกน 
“ตักบาตรวิถีถิ่น กินอาหารพื้นบ ้าน เที่ยวตลาด
วัฒนธรรม ร�าวงย้อนยุค”    

“ขอบคณุธนาคารออมสนิ ทีมี่กจิกรรมมาพัฒนา
ภมูปัิญญาท้องถ่ินส่งผลดีต่อความเข้มแขง็ของระบบ
เศรษฐกจิฐานราก และขอบคณุคณะบรหิารธุรกจิและ
การบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ ทีส่่งนกัศกึษา
และอาจารย์ ตลอดจนวทิยากรผู้เชีย่วชาญมาให้ความรู้ 
สร้างผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ให้มศีกัยภาพมมีลูค่าเพิม่ 
และแหล่งเงนิทนุให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ินให้มี

ความม่ันคงยัง่ยนื” 

นายวิมล ทองสาย  
ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม : หมู่ที่ 5 ต.น�้าค�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
      093-076-7892 (นายวิมล ทองสาย)       เที่ยวบ้านหว้าน       0930767892

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 

ผลิตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

ศรีสะเกษ     อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีม ATM ร่วมใจรักษ์ถิ่น ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหว้าน
เพื่อสอบถามถึงความต้องการที่จะยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรอืบรกิารให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซ่ึงเป็นการ
เสรมิความมัน่คงในอาชพีและรายได้ แล้วจึงน�าข้อมลูมาวเิคราะห์
และวางแผนร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

รักษ์ดี
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ กศน. ต�บลด่านปลาร้าปลานิล สมุนไพรเกลือไอโอดิน

บ้านดงแดง ต�าบลด่าน อ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งน�้า
ธรรมชาต ิ(ล�าน�า้เสยีว) ไหลผ่านทางทศิตะวนัออกลงสูล่�าน�า้มลู เป็นล�าน�า้
ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มีปลาชุกชุม ชาวบ้านต�าบลด่านหารายได้
เสริมนอกเหนือจากการท�านา โดยการหาปลาเพื่อน�าไปขายเพิ่มรายได้ 
แต่เมื่อปลามีปริมาณมากเกินความต้องการ จึงใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม

ท�าการแปรรปูจากปลาสด เป็นปลาร้า เพือ่ให้มรีะยะเวลาการเกบ็ทีน่านขึน้ 
 จงึเป็นทีม่าของการรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชน ปัจจบุนัม ีนางอรณุ ีร่วมจติ  

เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 14 คน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายน้อยจึง
ต้องการพฒันาผลติภณัฑ์ ซึง่ทางกลุม่ชมุชนต้องการให้ทางคณะบรหิารธรุกจิและการบญัชี
ช่วยพฒันาผลติภณัฑ์ การท�าบรรจภุณัฑ์และช่องทางการตลาดให้มคีวามทนัสมยัและความ
หลากหลายตามความต้องการของตลาดร่วมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อก�าหนดราคาขาย
เพื่อให้ได้ผลก�าไรในการท�าธุรกิจ

“ดิฉันขอขอบคุณ คณาจารย์ น้องๆ นักศึกษา 
และธนาคารออมสิน ที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่ม
ของเราให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผ่านระบบออนไลน์ และความรู้

ทางด้านบัญชีต้นทุนรายรับ รายจ่าย
ให้กับทางกลุ่มชุมชนของเรา”

นางอรุณี ร่วมจิต  
ประธานกลุ่มฯ

บริการ แปรรูปปลาแม่น�้ามูล

กลุ่มผลิตภัณฑ์ กศน. ต�าบลด่านปลาร้าปลานิล สมุนไพรเกลือไอโอดิน : 69 หมู่ที่ 12 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
      088-710-6689 (คุณอรุณี ร่วมจิต)

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ทีมนักศึกษา เด็กดีปลาร้าเด็ด 

ศรีสะเกษ     ราษีไศล

งานพัฒนาภูมิปัญญา

น้องๆ นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมมือกับธนาคารออมสินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม โดยจัดอบรมให้ความรู ้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
การพัฒนาช่องทางการตลาดและการวิเคราะห์ต้นทุน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มชุมชนบ้านดงแดง

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ทีมนักศึกษา The Life of Baan Don Ka

กลุ่มสตรีในชุมชนบ้านดอนข่า เป็นกลุ่มที่มีฝีมือ
ในด้านการทอผ้าขาวม้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ได้ต่อยอดโดยน�าผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใน 
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถน�าไปจ�าหน่ายออกสูต่ลาดได้ 
แต่อย่างไรกต็ามผลิตภณัฑ์ยังมคีวามหลากหลายน้อยจงึ
มคีวามต้องการพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย 
มากยิ่งขึ้น

“ถงึน้องๆ นกัศกึษา และคณาจารย์ทีเ่ข้ามาให้ความรู้ 
และช่วยเหลอืในการพฒันาผลติภณัฑ์ มคีวามรูสึ้กดใีจ

ทีไ่ด้สร้างงาน สร้างรายได้และเพิม่ช่องทางใน
การจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ของคนในชมุชน 

และรูส้กึภมิูใจในตวัน้องๆ และขอบคณุโครงการนี ้
ขอบคณุทางมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

ขอบคณุ ธนาคารออมสนิ ขอบคณุค่ะ”

นางมณีรัตน์ ธรรมโม 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนข่า : ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
      082-719-2909 (นางมณีรัตน์ ธรรมโม)

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนข่า 

ผลิตภัณฑ์  กระเป๋าผ้าขาวม้า

ศรีสะเกษ     ขุนหาญ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษากลุม่ The Life of Baan Don Kha ได้
เข้ามาพฒันาการแปรรูปผลติภณัฑ์ของกลุ่มพฒันา
สตรีบ้านดอนข่า โดยการจัดการอบรมให้ความรู้  
ด้านการท�าบญัช ีรายรบัรายจ่าย ด้านพฒันาแบรนด์  
ด้านการแปรรปูผ้าขาวม้ามาท�ากระเป๋า ซึง่จะสามารถ 
เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนข่าได้

ใช้ดี
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กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองงูเหลือม 

ชมุชนบ้านหนองงเูหลือมมอีาชพีเสรมิจากการท�าไร่ท�านา 
คอื ปลกูหม่อนเลีย้งไหมและทอผ้า ทางชมุชนได้จดัตัง้กลุม่สตรี
เพือ่ผลิตสบูจ่ากสมนุไพรในชมุชนนัน่คอื “รังไหม” เป็น สบูรั่งไหม

“รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทางนักศึกษา คณาจารย์ 
และธนาคารออมสิน ได้หยิบยื่นโครงการนี้

เข้ามาให้ ท�าให้ชุมชนเราได้ความรู้มาจัดการ
ปัญหาสต๊อกและวัตถุดิบ แถมยังได้สูตร

สบู่ใหม่น่ารักๆ ขายดีมากๆ ชุมชนของเรา
มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”

นางสมัย ไชยภักดี 
ประธานกลุ่มฯ

บริการ สบู่สมุนไพร

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองงูเหลือม : อ�าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
      083-446-1747 (นางสมัย ไชยภักดี)

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ทีมนักศึกษา Herb Hunter-X 

ศรีสะเกษ     เบญจลักษ์

งานพัฒนาภูมิปัญญา

 นักศึกษาทีม Herb Hunter-X ได้ร่วมกัน
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สบู่รังไหม ให้มีความ
หลากหลาย เช่น สูตรหอมแดง กระเจี๊ยบ และทูโทน 
เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และให้ความรู้กับชุมชน
เรื่องการท�าบัญชี การควบคุมสต๊อก และการ
ค�านวณต้นทุน และช่วยหาช่องทางตลาดออนไลน์
ให้กับชุมชน

ใช้ดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   285



มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ทีมนักศึกษา Good Rice

ทางกลุ่มเป็นศูนย์กลางในการรวมเกษตรกร 
และสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาวิธีคิด วิธีท�า  
สู่การ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายเหลือ” ในครอบครัว 
และ “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และ 
เพิ่มมูลค่าผลิตผล” สร้างความเข้มแข็งและมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ชาวต�าบลผักไหมดีขึ้น

“กระผมขอขอบคุณ คณาจารย์ น้องๆ นกัศกึษา และ
ธนาคารออมสนิ ท่ีเข้ามาช่วยเหลอืกลุ่มของเราให้มี

ผลติภณัฑ์ทีจ่�าหน่ายได้หลากหลายข้ึน”

นายไพฑูรย์ ฝางค�า 
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต�าบลผักไหม : บ้านสิงไคร หมู่ 1 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33000
     081-579- 3108 (นายไพฑูรย์ ฝางค�า), 086-248-0637 (นางสาวสุนิสา สง่างาม)       Phakmai_rice@hotmail.com      0815793108

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุข้าวชุมชนต�บลผักไหม 

ผลิตภัณฑ์  โจ๊กข้าวกล้องออร์แกนิค

ศรีสะเกษ      ห้วยทับทัน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

คณาจารย์และทมีนกัศกึษา ได้รับความร่วมมือ 
กับธนาคารออมสิน ในการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยจัดการอบรม
ให้ความรู้การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว ได้แก่ โจ๊กข้าวกล้องออร์แกนิค ซ่ึงสามารถ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสิม กลุ่มทอเสื่อกกไหล

ในอดีตชุมชนบ้านหนองสิมมีต้นไหล ต้นกก  
ต้นผอื และเตยหนามจ�านวนมาก ซึง่ขณะนัน้ได้มชีมุชน
อื่นมาถอนเอาไป เม่ือทราบว่าชุมชนอื่นน�าไปท�าอะไร 
จึงได้หาความรู้การทอเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย
จนถึงทุกวันนี้

“ภูมิใจที่มีหน่วยงาน มหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
และโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น อาจารย์และ
ลูกๆ นักศึกษาได้น�าความรู้มาสอนให้กับ

ชาวบ้านท�าให้มีอาชีพ”

นางสุจิตร์  สัมพุทธานนท์ 
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  สิ่งทอจากต้นกกและไหล

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสิม กลุ่มทอเสื่อกกไหล : 2 หมู่ที่ 19 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสิม NongSim Handicraft

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ทีมนักศึกษา THE WOVEN MAT

ศรีสะเกษ     ขุขันธ์

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได ้ช ่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน โดยมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ช่องทางการขาย  
การโฆษณา การบรหิารจดัการกลุม่ การจดัท�าบญัชี  
และการลดต้นทุนวัตถุดิบ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้จัดหาและส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ส�าหรับการผลิต เพ่ือ
เป็นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ใน
อนาคตต่อไป

ใช้ดี
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การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาสนิค้า
เสื่อกก โดยตั้งชื่อแบรนด์ “กก ไหล ไฮโซ” 
ส่ือถึงการน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ เกิดจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาสู่การประยุกต์ใช้ และ
ตกแต่งจากวัสดุที่หาง่ายมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า 
นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้สารกันรา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
สวยงามคงทนและปราศจากเชื้อรา 

กลุ่มทอเสื่อกก 

ด้วยสมาชกิของกลุม่มภีมูปัิญญาด้านการทอเส่ือ  
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงน�าไปสู่การทอเสื่อกก
ที่มีลวดลายที่เกิดจากจิตนาการของผู้ทอ ซึ่งกลุ่มทอ
เส่ือกกยังได้รับการส่งเสริมจากโครงการท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี และมีการถ่ายทอดไปยังลูกหลาน 
เพื่อสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น

ผลิตภัณฑ์  กระเป๋าเสื่อกก

สุรินทร์   พนมดงรัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ทีมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มทอเสื่อกก : 56 หมู่ 5 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
      089-003-5267 (นางสมหมาย อัปมาต)
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288  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562



สุรินทร์   สังขะ

ผลิตภัณฑ์  หม่อนไหมกล้วยกรุบกรอบ

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

นักศึกษาร่วมกันลงพื้นที่ บ้านโนนสบาย เพื่อส�ารวจแหล่งวัตถุดิบในการ
แปรรปูผลติภณัฑ์กล้วยฉาบ ตลอดทัง้ลงมอืผลติตัง้แต่ การปอก ล้าง ห่ัน ทอด 
บรรจุ และจ�าหน่ายยงัร้านค้าในหมูบ้่านและละแวกใกล้เคยีง ซึง่ปัจจุบนัผลติภณัฑ์
กล้วยฉาบได้วางจ�าหน่ายในทั่วอ�าเภอเมืองสุรินทร์แล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ทีมนักศึกษา กล้วยส้ม

กลุ่มชุมชนกล้วยส้ม

กล้วยพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์ เป็นกล้วยที่ชาวบ้านนิยม
ปลูกไว้รับประทานเองในชุมชน เนื่องจากปลูกง่ายไม่ต้องการการ
ดูแลรักษามาก กล้วยแบบดิบชาวบ้านมักน�ามาแกง แต่เมื่อสุก
รสชาตจิะออกเปรีย้วไม่หวาน จงึได้พฒันาและแปรรปูกล้วยพืน้เมือง
เป็น กล้วยฉาบ เพือ่เพิม่มลูค่ามากขึน้ และช่วยชาวบ้านทีป่ลกูกล้วย
มีช่องทางจ�าหน่ายด้วยการแปรรูปกล้วยในแบบต่างๆ 

กลุ่มชุมชนกล้วยส้ม : บ้านโนนสบาย ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
      093-098-3156 (นางสายรุ้ง แผ่นทอง)       sairungthai@hotmail.com       Sairung sakaew       0930983156

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  ปลาส้มคุณแม่สมหมาย 

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

นักศึกษาและชุมชนได้ร ่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
“ปลาส้ม” รวมถงึออกแบบบรรจภัุณฑ์ให้ดูทนัสมยั สวยงาม
ดงึดดูใจลกูค้า มคีวามแขง็แรง เกบ็ได้นานยิง่ขึน้ จัดท�าฉลาก
ผลิตภณัฑ์ทีส่วยงามและมข้ีอมลูตดิต่อให้ลูกค้า เพิม่ช่องทาง 
การตลาดด้วยการสร้างเพจประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็น 
ที่รู้จักยิ่งขึ้น 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสะดีย์  

แนวคิดในการท�างานของกลุ่ม มาจากวิถีชีวิต 
ของชาวบ้านในชุมชนทีป่ระกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 
จึงได้คิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม กุ้งจ่อม ปลาแดด
เดียว ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ในเร่ือง
ความสดสะอาด รสชาติดี ไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกนัเสยี

“ตอนแรกป้ารู้สึกหมดหวังและท้อมากๆ  
แต่เมื่อมีโครงการที่มีน้องๆ นักศึกษามาช่วยให้
ความรู้ในการท�าบัญชีรายรับรายจ่าย การสร้าง

เพจขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ
ท�าแพ็กเกจสินค้าขึ้นมาใหม่ ป้าดีใจมากที่ได้เห็น

ผลติภณัฑ์ของเราในรปูแบบใหม่ท้ังสวยและดกีว่าเดมิ 
ต้องขอบคุณโครงการจากออมสินมากๆ ค่ะ” 

นางสมหมาย มุ่งงาม 
ประธานชุมชนฯ

สุรินทร์    ศีขรภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ทีมนักศึกษา อุดมศึกษาพัฒนาชุมชน  

วิสาหกิจชุมชนบ้านสะดีย์ : บ้านสะดีย์ หมู่ที่ 2 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
      090-379-3960 (นางสมหมาย มุ่งงาม)       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะดีย์       0903799360

กินดี
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แต่เดมิชาวบ้านในชมุชนมอีาชีพท�านาและท�าเกษตกรเป็นหลกั ทางกลุม่นกัศกึษาจงึคดิเพิม่ 
ช่องทางประกอบอาชพีเสรมิ จงึตัง้กลุ่มถกัเปลสาน และท�าเรือ่งขอใยสังเคราะห์จากมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นวัสดุถักเปลญวน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการหารายได้
ประกอบเป็นอาชีพเสริมจากท�าการเกษตร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เปล มีสีสันสวยงาม มี
ความคงทน มีความถี่สามารถออกแบบใหม่ ๆ ได้ และมีตลาดมารองรับการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์  เปลสานมือบ้านตะแบง

กลุ่มถักเปลสานบ้านโคกตะแบง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ทีมนักศึกษา ทีมเฟืองทอง

สุรินทร์   ปราสาท

กลุ่่มถักเปลสานบ้านโคกตะแบง : บ้านตะแบง หมู่ที่ 8 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
      062-391-0444       warisaraporn2532@gmail.com

ใช้ดี
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ผลิตภัณฑ์  ไส้กรอกหมู 

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

นักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจได้ร่วมกันพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า “ไส้กรอก” เพื่อให้น่าสนใจ
เป็นที่ดึงดูดและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ส่ือให้เห็น
วิถีชุมชน อีกทั้งยังได้ช่วยทดลองขายสินค้าแบบ
ออนไลน์ ไม่เพียงเท่าน้ันแต่ยังมีวิทยากรมาสอนวิธี
การขายสินค้าให้กับชุมชนอีกด้วย

แต่เดิมน้ันทางกลุ่มมีการเลี้ยงหมูหลุม แบบกึ่ง
อินทรีย์ เพ่ือช�าแหละขายเนื้อสด และมีชิ้นส่วนเศษเนื้อ
เหลอืจากการช�าแหละ จึงคดิน�ามาแปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่า
นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร เช่น ไส้กรอก แคบหมู 
และเนื้อแดดเดียว 

“ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน  
ที่มอบงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาได้ 

เข้ามาทากจิกรรมดีๆ ในชมุชน เพือ่สนบัสนนุ
พัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และให้ความรู้

เรื่องการตลาดที่กว้างออกไปจากเดิม  
ท�าให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษเนื้อสุกร  

เรามีตราผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ  
และเป็นเอกลักษณ์”

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

สุรินทร์    อ�าเภอเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ทีมนักศึกษา ทีมลูกหมู   

วิสาหกิจชุมชนหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม : 6 หมู่ 12 บ้านกะทม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
      0 82-373-5753 (นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง) 

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  เสื่อกกบ้านตานี

“รูสึ้กดใีจมากๆ ทีน่กัศกึษามาช่วยให้ความรูเ้พิม่เตมิ 
และมาต่อยอดผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพย่ิงขึน้ และ 
คดิสร้างสรรค์รปูแบบสนิค้าใหม่อย่างสวยงาม”

นางอรทัย ยามประโคน
ประธานชุมชนฯ

การช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชน

นกัศกึษาและชมุชนได้ร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑ์ “เสือ่กก”  
โดยตั้งชื่อแบรนด์สินค้า TANEE Reed ที่สื่อถึงชื่อชุมชน 
นอกจากนั้นยังได้ท�าการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัยและ
สวยงามมากยิ่งขึ้น 

ด้วยสมาชิกในชุมชนมีการปลูกต้นไหลเป็น
จ�านวนมาก และมีเครื่องทอจ�านวน 20 เคร่ือง 
เครื่องจักร 1 เครื่อง จึงรวมกลุ่มทอเสื่อจ�าหน่ายเป็น
อาชพีเสรมิ เพือ่ใช้เวลาทีว่่างจากการท�านา ท�าไร่อ้อย  
ท�าไร่มันส�าปะหลัง

วิสาหกิจชุมชนเสื่อกกบ้านตานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ทีมนักศึกษา รวมดาวเรารักษ์ถิ่น

สุรินทร์   ปราสาท

วิสาหกิจชุมชนเสื่อกกบ้านตานี : บ้านตานี หมูู่ 1 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 
      083-380-5433 (นางอรทัย ยามประโคน)      เสื่อกกบ้านตานี

ใช้ดี
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การศกึษาดงูาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย



กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการฯ มีหน่วยงานดูแลหลัก 
ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ 
เพื่อให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเอง ด้วยแนวคิดพัฒนา
คุณภาพชีวิตสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

“ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษา 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มาร่วมกับ 
กลุ่มชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการ อ.วังน�้าเขียว 

ช่วยพัฒนาระบบการท�างาน การผลิตและ
จ�าหน่ายสินค้าเป็นการสร้างอาชีพให้คนพิการ 

ขอบคุณมาก”

นายคติพจน์ ฐิระฐิติ 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร/ท่องเที่ยว

กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา :75 หมู่ 9 บ้านห้วยใหญ่เหนือ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา
      094-289-7626 (นายคติพจน์ ฐิระฐิติ)       navara5445@gmail.com       Nakomnutong

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ทีมนักศึกษา กลุ่มวังน�้าเขียว Extreme

นครราชสีมา     วังน�้าเขียว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและสมาชิกศูนย์ฯ ได้ช่วยร่วมกันหา
แนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพและ สร้างรายได้ 
ให้แก่ผู้พิการ โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  
การเตรยีมดนิ การเพาะกล้า การท�าปุย๋ และการดูแลรักษา 
และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ อบรมการออกแบบลวดลาย
สกรนีเสือ้และกระเป๋าให้มคีวามโดดเด่น เป็นเอกลกัษณื

คิดดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา
ทีมนักศึกษา กลุ่มนมเขาขาวกลุ่มองค์กรชุมชน

สมาชิกกลุ่มฯ ส่วนใหญ่หันมาประกอบ
อาชีพเลี้ยงแพะนมมากขึ้น เนื่องจากแพะเป็น
สัตว์เลี้ยงง่าย และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง
ค่อนข้างสั้นแต่กลับให้ผลผลิตขายส่งตลาด
ได้เรว็ สามารถสร้างอาชพี สร้างรายได้ ให้แก่ 
ชุมชน

“ขอขอบคณุโครงการออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถ่ิน คณะนกัศึกษา 
อาจารย์ จากมหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ธนาคารออมสนิ 
 และหน่วยงานปศุสตัว์ทีม่าช่วยให้ความรู ้แนวคดิ ค�าปรกึษา 

พฒันามาตรฐาน วตัถดุบิในท้องถิน่ ในทีน่ีค้อืฟาร์มแพะ 
เพือ่ผลตินมแพะคุณภาพ ขอบคณุมากครบั”

นายนัฐวุติ นิมากูล 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มเกษตรรายย่อย เขายายเที่ยงใต้ : 353 หมู่ 10 บ้านเขายายเที่ยงใต้ ต.เขายายเที่ยงใต้ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
      090-983-7366 (นายนัฐวุติ นิมากูล)

กลุ่มเกษตรรายย่อย เขายายเที่ยงใต้

ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมนมแพะ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาและชมุชนได้มีความคดิเหน็และ 
พฒันาผลติภัณฑ์ร่วมกนั โดยน�าน�า้นมแพะดิบ 
มาแปรรปูเป็นไอศกรมีนมแพะ ทีไ่ด้มาตรฐานการ
ผลติ โดยมีการตรวจสอบคณุภาพน�า้นมแพะดบิ 
ก่อนน�ามาแปรรูป และผ่านการอบรมความรู้ 
ด้านการท�าฟาร์มเพื่อยกระดับเกษตรกรที่
เลี้ยงนมแพะให้เป็นไปตามมาตรฐาน

นครราชสีมา     สีคิ้วกินดี
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ร�โทน 1000 ปี

ร�าโทนบ้านมะค่าเริม่ก่อตัง้ในช่วงสมยั
สงครามโลกครั้งที่ 2 และสืบทอดต่อกันมา
จนถงึในปัจจบุนั การแสดงร�าโทนบ้านมะค่า
จะเน้นการแสดงสด ทัง้การตจีงัหวะโทนและ
เพลงที่เล่น มีเสียงโทนซึ่งเป็นเสียงน�าหลัก
เป็นเอกลักษณ์ในจังหวะดนตรี ต่างจาก
โทนทั่ว ๆ ไป ที่ใช้เสียงซอเป็นเสียงน�าหลัก 

“ผมในนามตัวแทนสมาชิกกลุ่มร�าโทน 1000 ปี บ้านมะค่า  
ต้องขอขอบพระคุณโครงการออมสินยุวพัฒน์ที่ได้น�ากิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมและต่อยอด โทน หรือ กลุ่มร�าโทน 1000 ปี 

ของเราและคนโคราช โดยมคีณะอาจารย์และนกัศกึษาจากทาง
ราชภัฏนครราชสมีา ลงพืน้ท่ีและพฒันาไม่ให้สิง่ดี ๆ สญูเสียไปกบั
กาลเวลา ท�าให้คนรุน่หลงัได้รูจ้กัคณุค่าวัฒนธรรมของบ้านมะค่า

มากย่ิงขึน้ ขอขอบคณุโครงการออมยวุพฒัน์เป็นอย่างยิง่”

นายวิทธวัชชัย จ�าปาโพธิ์ 
หัวหน้ากลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ การแสดงร�าโทน

ร�าโทน 1000 ปี : บ้านมะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
      086-256-9843 (นายวิทธวัชชัย จ�าปาโพธิ์)       มะค่า ย่าปิ๊ก 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ทีมนักศึกษา กลุ่มป๊ะโทน

นครราชสีมา     อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชน มีความคิดเห็นร่วมกัน
เก่ียวกับการตั้งชื่อคณะร�าโทนว่า “ร�าโทนพันปี” 
และช่วยออกแบบท่าร�า การแต่งกาย ค�าร้อง และ 
รูปแบบการแสดงของคณะร�าโทน ให้มคีวามทนัสมัย 
และสวยงาม ทั้งยังบริหารจัดการโครงสร้างกลุ่ม
เพื่อให้เป็นระเบียบในการจัดการกลุ่ม

รักษ์ดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   297



มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา
ทีมนักศึกษา กลุ่มหม่อนไหมเสิงสาง

บ้านวังคล้าเริ่มด�าเนินการรวมกลุ่ม
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม เมือ่ปี 2525 เมือ่ระยะเวลา 
ผ่านไปสมาชิกบางส่วนแยกตัวออกไปตั้ง
กลุ่มกันเอง ปัจจุบันในต�าบลวังคล้ามีกลุ่ม
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเหลือเพียง 3 หมู่บ้าน
เท่านั้น

“ชมุชนของเราปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าเอาไว้ใช้เอง
มานานมากแล้ว จนพัฒนามาปลกูหม่อนเลีย้งไหมเพือ่การ

ค้าขาย ผ่านปัญหาอปุสรรคมากม็าก คนเก่าแก่ตายจากไปบ้าง 
เลกิเลีย้งไปบ้าง แม่ดใีจท่ีมหาวทิยาลยัน�าโครงการออมสิน
ยวุพฒัน์รกัษถิน่ ซ่ึงมนีกัศกึษาและอาจารย์ มาช่วยกันให้
ความรูใ้หม่ ๆ ช่วยกนัพฒันาอาชีพปลกูหม่อนเลีย้งไหม 
ให้สร้างรายได้อย่างยัง่ยืนต่อไป ขอบคุณมาก ๆ นะคะ”

คุณบัวผัน พวงศรีเคน 
ผู้ประสานงานฯ

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์  ใบหม่อน เส้นไหม ดักแด้

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาและชมุชนร่วมกันพฒันาโรงเรอืนส�าหรับเล้ียงหนอนไหม 
ให้มกีารระบายอากาศ เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลติ ออกแบบโรงเรือน 
ให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์สูงสุด และวางระบบน�้าวนที่สามารถน�าน�้ากลับ
มาใช้ประโยชน์ได้อกี มกีารอบรมการปลกูหม่อนเลีย้งไหม มกีารจดัท�า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย การค�านวณต้นทุนที่ถูกต้อง

นครราชสีมา     เสิงสาง

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนสมบูรณ์ : บ้านวังคล้า ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
      093-091-3066 (คุณบัวผัน พวงสีเคน)

ใช้ดี
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กลุ่มอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนิน

“ขอขอบพระคุณอาจารย์ และนักศึกษา โครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น กลุ่มธารารถไฟ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ได้น�าคณะนักศึกษามาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วางระบบการท�างานของกลุ่มอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนิน ได้จัดท�า 
“เรือนรักษ์รถไฟ” นอกจากนั้นในงานนี้ยังมีโปสการ์ดมาสร้างความ
ทรงจ�าในวัน เวลา และสถานที่ดี ๆ ที่สถานีรถไฟสูงเนิน อาจารย์
มส่ีวนส�าคญัในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์งานนีโ้ดยมคีณะนกัศกึษา
จากราชภฏัฯ ทัง้มาศกึษาดงูาน แชร์การจัดงาน ขอขอบคุณมาก”

นางพรนิภา ฉะกระโทก 
ตัวแทนกลุ่มฯ

บริการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสินค้าที่ระลึก

กลุ่มอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนิน : ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
      095-498-2442 (อ.พรนิภา ฉะกระโทก)       ออมสินยุวพัฒน์ ฯ อนุรักษ์รถไฟ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ทีมนักศึกษา กลุ่มธารารถไฟ 

นครราชสีมา    สูงเนิน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันออกแบบของที่ระลึกเป็นรูปแบบ
โปสการ์ด เพื่อระลึกถึงความหลังในวันวานที่ยังไม่มีโทรศัพท์เข้ามา 
มบีทบาทในการสือ่สาร และยงัคงไว้ถงึความรูส้กึของการเขยีนจดหมาย
ถึงกัน

รักษ์ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา
ทีมนักศึกษา กลุ่มโป่งแดงวินเทจ

กลุ ่มมี แนวคิดการน�าภูมิป ัญญา 
พ้ืนบ้านไทย มาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
ส�าหรับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
วัตถุดิบในท้องถ่ิน พร้อมกบัอนรุกัษ์และสร้าง
อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

“การมโีอกาสเข้าร่วมโครงการออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถ่ิน 
รูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ และขอขอบพระคณุทมีคณาจารย์ 

ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ เปิดมุมมองใหม่ และนกัศกึษาผูท้ีเ่ป็น
ก�าลงัส�าคญัและร่วมเรยีนรู้ร่วมท�าไปด้วยกนัอย่างเข้มแข็ง 

ตลอดจนเจ้าหน้าทีจ่ากธนาคารออมสนิ ทีช่่วยสนบัสนนุท�าให้
กลุม่ได้มโีอกาสเรยีนรูเ้พิม่พนูประสบการณ์ด้านพัฒนาอาชพี 

ให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ ซึง่ถือเป็นการยกระดบั
คณุภาพชวีติของคนในชมุชนได้เป็นอย่างดี

นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์ 
หัวหล้ากลุ่มฯ

กลุ่มโป่งแดงวินเทจ กรุ๊ป

ผลิตภัณฑ์  เกลือ / แปรรูปเกลือ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาสูตร “เกลือสปาขัดผิว” โดยการน�า
สมุนไพรในท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มสรรพคุณ อีกท้ังยังเป็นการ 
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย พร้อมร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากให้มี 
ความเหมาะสมกบัความต้องการของตลาด และมคีวามเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน  
อีกทั้งยังได้จัดอบรมการท�าบัญชี อบรมการนวดสปา เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
คนภายในชุมชน

นครราชสีมา     ขามทะเลสอ

กลุ่มโป่งแดงวินเทจ กรุ๊ป : 222 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
      094-459-6329 (นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์)       poo.arp@gmail.com       Farid       0973298793

ใช้ดี
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โฮมสเตย์บ้านโนนไม้แดงเหนือ

บ้านโนนไม้แดงเหนือ เป็นพืน้ทีท่ีส่�าคญั 
ทางธรณีวิทยา เพราะค้นพบซากช้าง
ดึกด�าบรรพ์มากถึง 10 สกุล ซึ่งมากที่สุด
ในโลก และมีแม่น�้ามูลไหลผ่าน มีความ 
อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการเป ็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

“โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ท�าให้ชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้าน
โนนไม้แดงเหนือ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะในการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี การรับแขก และการน�าเยี่ยมชมสถานที่ ความรู้ที่คณะอาจารย์ 
และน้อง ๆ นกัศกึษามาช่วยสอนสามารถสร้างความมัน่ใจในการให้ 

บริการโฮมสเตย์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ครับ”

นายทรงยศ จ�าลองมุข 
หัวหน้ากลุ่มฯ

บริการ โฮมสเตย์ / ท่องเที่ยวชุมชน

โฮมสเตย์บ้านโนนไม้แดงเหนือ : บ้านโนนไม้แดงเหนือ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
      088-423-1893 (นายทรงยศ จ�าลองมุข       โฮมเสตย์ บ้านโนนไม้แดง  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ทีมนักศึกษา กลุ่มโนนไม้แดงโฮมสเตย์กลุ่ม

นครราชสีมา     เฉลิมพระเกียรติ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา โฮมสเตย์ เพื่อ
สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนภายในชุมชน อีกทั้งยัง
ได้มีแนวคิดน�าไผ่มาแปรรูปเป็น ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น เพื่อเป็น 
การลดขยะจากการแห้งตายของต้นไผ่และยังสามารถน�า 
ถ่านไม้ไผ่มาเป็นของทีร่ะลึกทีส่ะท้อนความเป็นสวนไผ่อกีด้วย 
ไม่เพียงแต่จะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแต่ที่
ยังเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในชุมชนด้วย

อยู่ดี
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มหาวิทยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี 
ทีมนักศึกษา นาขวัญ ฟั้นข้าว

ผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน คือ ข้าวหอมปทุม ซึ่ง
เป็นข้าวหอมพันธุ์ใหม่ของไทย ที่มีความหอม นุ่ม คล้าย
กับข้าวหอมมะลิ แต่มีราคาที่ถูกกว่าข้าวหอมมะลิมาก 
ดงัสโลแกน “ข้าวหอมปทมุ ข้าวขาวพนัธุใ์หม่ เพือ่สขุภาพ
ของคนทุกวัย ดีต่อใจเกษตร”

“ต้องขอบคณุทางธนาคารออมสิน และ
มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชยีเป็นอย่างมาก 
ทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืและมาพฒันาผลติภณัฑ์

ให้สามารถสูกั้บคูแ่ข่งรายอืน่ได้”

นายอุดม ขุนุนก้อน

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์  ข้าวหอมปทุม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

การทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย 
ได้เข้ามาช่วยพฒันาออกแบบบรรจภัุณฑ์ใหม่  
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในแบรนด์สินค้า และ
ช่วยเพิม่โอกาสในการแข่งขนัในตลาดให้กบั
ชมุชน และยงัช่วยให้กลุม่วสิาหกจิชมุชนข้าว
ปลอดภัยมีระบบการท�างานที่แข็งแรงขึ้น

ปทุมธานี     ลาดหลุมแก้ว

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัย : 11/2 หมู่ 5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
      086-568-0195 (นายอุดม ขนุนก้อน)       ชุมชนข้าวปลอดภัย       Line: Udom123 

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม

แต่ก่อนการท�านาของชุมชน ท�าอาชีพปลูกข้าว
โดยใช้สารเคมทีัว่ๆ ไป ต่อมา คุณชาตรี ระดมเลก็ ประธาน
กลุ่ม ได้เกิดความคิดว่าจะลดต้นทุนการผลิต ด้วยการ
ไม่ใช้สารเคมีในขั้นตอนปลูกข้าว อาทิ ยาฆ่าแมลง  
ยาก�าจัดวัชพืช และสารเคมีอื่นๆ จึงได้ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ มาท�าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นมา

“รู้สึกดีใจและขอบคุณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ธนาคารออมสิน และนักศึกษา ที่เข้ามาช่วยพัฒนา

วิสาหกิจฯ ให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สร้าง
ความยั่งยืน เราปลูกข้าวด้วยใจ ให้เพราะรักลูกค้า 
นักศึกษาทีมนี้ก็ท�าด้วยใจของพวกเขา พร้อมที่จะ

มอบสิ่งดีๆ ให้แก่วิสาหกิจฯ ของเรา” 

คุณชาตรี ระดมเล็ก 
ประธานชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  ข้าวอินทรีย์เพราะรัก

วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม : 17 หมู่ 2 ต.ล�าลูกกา อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
      086-614-2800 (คุณชาตรี ระดมเล็ก)       Chatreeradomlek@gmail.com       ข้าวอินทรีย์เพราะรัก        0866142800 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชยี
ทีมนักศึกษา LUCK Forever 

ปทุมธานี     ลาดหลุมแก้ว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาได้เข้าช่วยชมุชนด้านส่งเสรมิการตลาด 
ได้แก่ การสร้างเพจ Facebook ผลิตสื่อป้ายโฆษณา  
โปสเตอร์โฆษณา มาสคอตน้องเพราะรัก จัดชุดสินค้า  
(Box Set) จัดบูธแสดงสินค้าให้น่าสนใจ และสามารถ
เพิ่มยอดขายให ้กับทางวิสาหกิจชุมชนเพราะรัก
กสิกรรมมากขึ้นกว่าเดิม 50% 

กินดี
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มหาวิทยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี 
ทีมนักศึกษา ขนมวันหวาน

คุณอรรถวีร์ กรรเจียก ซึ่งเป็นผู้สืบทอดการ
ท�าขนมโบราณมาจากบรรพบุรุษ ได้ร่วมกับสมาชิก
ในชมุชนท่ีว่างจากการท�างานประจ�าและอยากใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระยาสารท
เม็ดบัว ขนมชะมดงาด�า ขนมกง

“รูสึ้กยนิดแีละขอบคณุ มหาวิทยาลัยอีสเทร์ินเอเชยี 
 ธนาคารออมสนิ และนกัศกึษา ท่ีเข้ามาช่วย

พฒันาสินค้า OTOP ของชมุชนให้เกดิการพัฒนา
ตวัผลิตภณัฑ์ และเพิม่รายได้ให้กบัชุมชนมากข้ึน”

คุณอรรถวีร์  กรรเจียก
ประธานชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชนรัตน์ห้า

ผลิตภัณฑ์  ขนมกง / ขนมชะมดงาด�า

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยส่งเสริมการตลาดให้ชุมชน ได้แก่ 
การสร้างเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการโฆษณา
และการจัดจ�าหน่าย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อดึงดูด
กลุ่มลูกค้า ตามมาตรฐานสินค้า OTOP ปรับสูตรขนม
ให้มีรสชาติถูกใจคนรุ่นใหม่ โดยเพิ่มรสชาติและตกแต่ง
ขนมให้น่ารับประทาน จากการพัฒนาสามารถเพ่ิมยอด
ขายมากขึ้นกว่าเดิม 50%

ปทุมธานี     หนองเสือ

วิสาหกิจชุมชนรัตน์ห้า : 16 หมู่ 5 บ้านสหกรณ์พัฒนา ถ.คลอง 12 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
      081-440-6172, 086-894-0578 (คุณอรรถวีร์ กรรเจียก)       ขนมมงคล-ป้าแก้วใจ      0943533264 

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนบางเตยร่วมใจพัฒนา 

กลุ่มวิสาหกิจฯ มีการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิด 
มปีลาทีเ่ล้ียงเป็นหลกั คอื ปลาดกุ ปลานิล และปลาสวาย 
และได้แปรรูปปลาดุกเป็น ปลาดุกแดดเดียว อีกทั้งยังมี
พืชผักปลอดสารพิษต่างๆ น�าส่งไปขายทั้งภายนอก

“เดิมทีผมท�าใจที่จะเลิกท�าปลาแดดเดียว แต่การมา
ของมหาวิทยาลัยในโครงการนี้ท�าให้ผมเกิดความ

มุ่งมั่น จนพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ส�าเร็จ” 

คุณสุขุม ไตลังคะ 
ประธานชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  DUKE DUKE ปลาดุกแดดเดียว

วิสาหกิจชุมชนบางเตยร่วมใจพัฒนา : 108 หมู่ที่ 6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
      095-775-3163 (นายสุขุม ไตลังคะ)       sukhum2978@gmail.com       DUKE DUKE -ปลาดุกแดดเดียว       0957753163 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชยี
ทีมนักศึกษา Flourisher’s Land (ถิ่นนักพัฒนา) 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและทางชุมชนได้ร ่วมกัน
พฒันาสนิค้าแบรนด์ “DUKE DUKE ปลาดุก 
แดดเดียว” และออกแบบตราสินค้าใหม่ให้ 
ทนัสมยัน่าสนใจ เป็นทีจ่ดจ�าง่ายแก่ผูบ้รโิภค 
และท�าการส่งเสริมการตลาด โดยการสร้าง 
Facebook และ Line รวมไปถึงการจัดบูธ 
แสดงสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก สามารถเพิ่มยอด
ขายให้กับทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้มากขึ้น
กว่าเดิม

ปทุมธานี     สามโคก กินดี
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มหาวิทยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี 
ทีมนักศึกษา Strat Strong Stride Team 

ชุมชนคลองบางโพธิ์ทุกครัวเรือน ประกอบ
อาชีพเพาะเลี้ยงปลาดุก และช่วงที่ปลาดุกสดขายส่ง
ราคาถกู ชมุชนจะน�าปลาดุกมาสร้างให้เกดิมลูค่าเพ่ิม  
เพื่อสร้างรายได้เล้ียงครอบครัวของคนในชุมชน  
ด้วยการท�าปลาดุกแดดเดยีว ปลาดกุเส้น ย�าปลาดกุฟู  
น�้าพริกปลาดุกป่น เป็นต้น

“นกัศกึษาช่วยตัง้ชือ่แบรนด์ “ปลาดกุซ่ิง” ซึง่
ทางเราอยากเปล่ียนชือ่ใหม่นานแล้ว แต่ไม่มี

ความรู ้และมเีคร่ืองหมายฮาลาลรบัรอง ซึง่ชอบ
มากๆ ค่ะ ท�าให้สินค้าเรามคีณุภาพมากขึน้ ” 

คุณอาซียะ อาด�า 
รองประธานชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ 

ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกปลาดุกป่น

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑ์ 
ชุมชน “ปลาดุกซิ่ง” และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่  
ให้สวยงามและเก็บได้นานมากขึ้น ท�าให้น�้าพริก 
ไม่ชื้นอีกด้วย และมีเครื่องหมายฮาลาลรับรอง 
และระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุ  
น�า้พริกม ี2 ขนาด 2 รสชาตใิห้เลือก คือ รสเผด็น้อย 
และเผ็ดมาก

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ : 73 หมู่ 5 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
      086-987-5970 (คุณอาซียะ อาด�า)       ปลาดุกซิ่ง-ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุก วิสาหกิจชุมชนคลองบางโพธิ์       0869875970

ปทุมธานี     ลาดหลุมแก้ว

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ต้องการให้สวนของ
ตนเองนั้นได้มีการพัฒนาและได้ให้ความรู้ในการท�า
เกษตร ลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด 
อีกทั้งอยากเป็นส่วนหน่ึงในการท่องเที่ยววิถีไทย 
และสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้จากการแปรรูป 
กล้วยน�้าว้าเป็นผลิตภัณฑ์ “กล้วยอาบแดด”

“น้องๆ นักศึกษาช่วยให้ความรู้และท�างานอย่างหนัก 
ต้องขอบคุณน้องๆ ทุกคน ดีใจมากๆ ที่เห็นผลิตภัณฑ์
มีรูปแบบใหม่ที่สวยงามและดึงดูดใจลูกค้า ช่วยท�าให้

ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”

คุณสุรศักดิ์ ใจโปร่ง 
ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  กล้วยอาบแดด

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร : 29 หมู่ที่ 3 ต.บึงช�าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12140
      095-701-8925 (คุณสุรศักดิ์ ใจโปร่ง)       ciporngsursakdi@gmail.com        สวนฟุ้งขจร วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์       0866142800

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชยี
ทีมนักศึกษา Mix Power 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้าไปช่วยพัฒนาในส่วนของ
โลโก้สนิค้า บรรจภัุณฑ์ และให้ความรู้เกีย่วกบัการ
ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการท�าบัญชีครัว
เรือนให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ให้เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสร้างความ
ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน

ปทุมธานี     หนองเสือ

กินดี
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มหาวิทยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี 
ทีมนักศึกษา World Of Lady ชื่อกลุ่มองค์กรชุมชน

 “CoCo House natural product” ผลิตภัณฑ์
เครือ่งส�าอางดแูลผวิพรรณจากน�า้มนัมะพร้าว ทีเ่กดิ
จากความชอบของ คุณศรีสุรางค์ กรอบเพ็ชร์ (พี่ปู) 
ที่ชื่นชอบน�้ามันจากธรรมชาติและสมุนไพร ที่จะท�าให้
ผิวชุ่มชื้นและเนียนนุ่ม 

“รูสึ้กดใีจและขอบคณุ มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี 
ธนาคารออมสนิ และนกัศกึษา ท่ีเข้ามาช่วยพฒันา

กลุม่สนิค้า OTOP ให้มกีารพฒันาไปอกีก้าว
เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพ และเพิม่รายได้ให้กบัชุมชน  
นกัศกึษาท�างานกนัอย่างเตม็ท่ี ดใีจมากๆ ค่ะ”

คุณศรีสุรางค์ กรอบเพ็ชร์
ประธานชุมชนฯ

สินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส�อาง

ผลิตภัณฑ์  โฟมอาบน�้า / โฟมล้างหน้า

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้ช่วยพัฒนาผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิ  
การตลาด เช่น การปรับปรุงแฟนเพจ Facebook  
ให้ทันสมัยและสวยงามตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ มีการ
บทูโพสประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้สนิค้าเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้  
ลงโฆษณาแนะน�าสนิค้า รีวิวสินค้าเพือ่ให้ลูกค้าได้รู้ถึง
สรรพคุณ เพิ่มยอดไลค์ให้กับเพจ พร้อมปรับเปล่ียน
ภาพลักษณ์จากเดิมให้ดูดียิ่งขึ้น และสามารถท�าให ้
ได้ยอดขายเพิม่ข้ึนกว่าเดมิอีกด้วย

สินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง :  34/106 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
      080-935-5050 (คุณศรีสุรางค์ กรอบเพ็ชร์)       poococohouse@gmail.com       http://www.sosala-thai.com       PCoco House       0815586938

ปทุมธานี     คลองหลวงกินดี
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (กะปิกุ้งกบเจา)

จดุเด่นของ ปลาร้าหอมบ้านกบเจ้า คอื สตูรการท�า  
ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตกทอดมากว่า 100 ปี  
จึงมีความความหอมและแห้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
และทางกลุ ่มได ้น�าปลาร ้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เป ็น  
“น�้าพริก” เพื่อสะดวกแก่ผู ้บริโภค และเป็นการเพิ่ม 
ยอดขายของกลุ่มอีกทางหนึ่งด้วย

“ตั้งแต่มีคณะนิสิตลงมาเยี่ยมกลุ่ม ทางทีมงานก็ได้
หาวิธีแก้ปัญหา และพัฒนาร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านบรรจุภัณฑ์ การตลาด รวมถึงได้พาผู้รู้มาแนะน�า

ให้กับกลุ่ม ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายและก�าไรได้มากขึ้น และช่วยให้ก�าลังจะ
ได้ผ่าน อย.แล้ว ทางกลุ่มเราถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ 

คุณยายจารี คงเจริญป 
ประธานกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  ปลาร้าหอมบ้านกบเจา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (กะปิกุ้งกบเจา) 19 หมู่ 8 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
      083-050-6021 (คุณจารี คงเจริญ)       Ketsinee2502@gmail.com       ปลาร้าหอมบ้านกบเจา       0830506021

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
ทีมนักศึกษา จิตอาสาพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและได้ระดม
ความคิดหาแนวทางแก้ไข เช่น การปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์
ปลาร้าผงจากกระปุกพลาสติกแบบธรรมดาเป็นใส่ขวดแก้ว 
และแบบใส่ถุงซีลสูญญากาศ ปลาร้าหอมแบบเป็นตัวจากเดิมจะใส่จานโฟมก็
เปลี่ยนเป็นใส่ถุงซีล และช่วยสร้างช่องทางการขายแบบใหม่ และทางกลุ่ม 
อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงโรงเรือนที่ผลิต ตามแบบที่ทางเจ้าหน้าที่ก�าหนด 
ซึ่งท�าให้ทางกลุ่มมีความหวังและก�าลังใจเพิ่มมากขึ้น

พระนครศรีอยุธยา     บางบาล กินดี
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มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ทีมนักศึกษา สังคมศาสตร์อาสาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ

12 ปี กับความเป็นมาของ “ผลิตภัณฑ์การบูรหอมรูปผลไม้” 
ผ่านเหตุการณ์ผกผันและอุปสรรคสารพัดที่ต้องคอยประคองแก้ไข
เรือ่ยมา จนมาวันน้ี...วนัทีผ่ลติภณัฑ์ของเราได้รับการพฒันาไปอกีขัน้  
ภายใต้ชื่อแบรนด์ “แม่เอียง” ท�าให้การบูรหอมรูปผลไม้ ไม่ใส่ 
ใยสังเคราะห์ สินค้า OTOP 4 ดาว ปี พ.ศ. 2562 เป็นที่รู้จักและนิยม
อย่างกว้างขวาง 

“ขอขอบพระคณุ ธนาคารออมสนิ คณาจารย์และนสิติ ทีเ่หน็ความส�าคญั 
ของผู้ประกอบการ OTOP รายเดีย่ว และได้เข้ามาช่วยพฒันา

ผลิตภัณฑ์ครวัเรอืนเล็กๆ ให้มีศักยภาพพอทีจ่ะแข่งขันในตลาดปัจจบัุนได้  
การก้าวเข้ามาของทกุๆ ท่าน ได้ช่วยจดุไฟในตวัของผูป้ระกอบการให้
ลกุโชนขึน้อกีครัง้ เลง็เห็นเป้าหมายได้ชดัเจนย่ิงขึน้ หลงัจากทีท้่อแท้

กบัปัญหาและอปุสรรคมานาน หวงัว่าโครงการ “ออมสินยวุพฒัน์รกัษ์
ถิน่” จะมรีุน่ต่อไปเรือ่ยๆ เพราะยงัมผู้ีประกอบการตวัเลก็ๆ แต่มฝีีมือ

ด้านการผลติทียั่งขาดโอกาสดีๆ  อกีมาก”

สินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส�อาง

ผลิตภัณฑ์  การบูรหอมรูปผลไม้

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้เข้ามาพัฒนารูปแบบโลโก้และ
บรรจภุณัฑ์ “ผลติภณัฑ์แม่เอียงการบูรหอมรปูผลไม้” 
ให้โดดเด่น ทันสมัย เพื่อรองรับการเปิดตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ นอกจากน้ันยังช่วยจัดท�าการ
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าในช่องทางออนไลน์โดยผ่านทาง 
You Tube และด้านออฟไลน์ได้น�าผลิตภณัฑ์ไปออกบธู
ในสถานที่ที่เป็นแหล่งเป้าหมาย 

แม่เอียงการบูรหอม : 55/25 ซ.7 หมู่บ้านธนาวิลล่า 2 หมู่ 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
      088-878-8392 (นางสาวชนนาท เจริญจิตต์)       การบูรรูปผลไม้หอมแท้ 100% by MAE IANG SHOP  

พระนครศรีอยุธยา     บางปะอินใช้ดี
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วิสาหกิจชุมชนบ้านบางตาแผ่น

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น เริ่มด�าเนินการ 
พ.ศ. 2534 โดยนางปราณี จันทรวร ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่ง
ประธานคณะการพัฒนาสตรี หมู่บ้านบางตาแผ่น และได้รับการ 
เผยแพร่แนวคิดจากพัฒนากร ผู้ประสานงานต�าบล ผลักดันให้
คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
การเรียนรู ้ของคนในชุมชน โดยเฉพาะการใช้และการอนุรักษ ์
ทรพัยากรธรรมชาติและภมิูปัญญาท้องถ่ิน ทีผ่่านมาชมุชนประสบกบั 
ปัญหาผกัตบชวารบกวนและกดีขวางทางน�า้ ส่งผลให้เป็นอปุสรรคต่อ 
การน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ จนน�าแนวคิดน�าผักตบชวาอันเป็นวัชพืช
ที่ให้เส้นใยมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นสิ่งของเครื่อง
ใช้ผสมผสานกับภมูปัิญญาท้องถิน่ เตมิผลติสิง่ของเครือ่งใช้จาก 
ผักตบชวา อาทิ กระเป๋า ตะกร้า เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์  กระเป๋า ตะกร้า สานผักตบชวา

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางตาแผ่น : หมู่ 4 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
      089-9063474 (นางปราณี จันทวร) 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
ทีมนักศึกษา มจร.ก้าวไกล หัวใจคือประชาชน

อ่างทอง     อ�าเภอเมือง ใช้ดี
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มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ทีมนักศึกษา สังคมวิทยาอาสาพัฒนา

ทางกลุ่มได้ศึกษาการท�าผ้าบาติกจากหน่วยงาน
ท่ีมาสอน ท�าให้ใด้มคีวามคดิทีจ่ะน�ามาสร้างอาชีพ จากนัน้ 
จึงได้ลงมอืท�า ผ้าบาตกิลายดอกโสน ซึง่เป็นเอกลกัษณ์
ประจ�าจังหวัดอยุธยา และยังน�าไปวางจ�าหน่ายตามงาน
นิทรรศการต่าง ๆ อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติก

ผลิตภัณฑ์  ผ้าบาติค / ผ้ามัดย้อม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นิสิตช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ ้าบาติก 
โดยได้ปรับเปล่ียนและออกแบบลวดลาย ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ เดิมทางกลุ่มน้ันมีแค่ลวดลายที่
เป็นดอกโสนที่เป็นผ้าผืนใหญ่เท่านั้น และช่วยเพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย เช่น การใช้ส่ือออนไลน์ทีจ่ะ
ท�าให้เพิ่มยอดขายได้ในอนาคตเป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติก : 224/2 หมู่ 6 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
      086-768-7969 (นางฉวี ศรีสมบัติ)       ผ้าบาติค & มัดย้อม แฮนเมด 100% by บ้านชุ้ง

พระนครศรีอยุธยา     นครหลวง

“ตัง้แต่นสิติเข้ามาดงูานและพฒันาผลติภัณฑ์ 
หลงัจากทีไ่ด้ชีแ้จ้งปัญหาต่างๆ ได้แก่ 

รปูแบบผลติภณัฑ์ และช่องทางการจ�าหน่าย ทาง
กลุม่รูส้กึดใีจมาก ๆ เลยค่ะ ท�าให้ง่ายต่อ

การจ�าหน่ายและมีรายได้เพ่ิมขึน้”

นางฉวี ศรีสมบัติ
ประธานกลุ่มฯ

ดูดี
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กลุ่มสินค้าโอทอป พวงมาลัยกระดาษทิชชู่

ทางกลุ่มได้ยึดการผลิต พวงลัยกระดาษทิชชู่ 
มาเป็นอาชีพ และต่อยอดโดยการออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้มีหลายรูปแบบ จากนั้นน�าไปวางจ�าหน่าย
ตามงานโอทอป และห้างสรรพสนิค้าต่างๆ ช่วงทีม่งีาน
นิทรรศการนอกจากนี้ทางกลุ่มยังรับฝึกอบรมให้แก ่
ผู้ที่สนใจอีกด้วย

“ตั้งแต่มีคณะนิสิตลงมาดูงาน และหาวิธีพัฒนา 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ และ
หาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ได้แก่ ด้านบรรจุภัณฑ์ 

ด้านการตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย
และก�าไรให้มากข้ึน ทางกลุ่มเราถอืเป็นเรือ่งท่ีดมีากๆ”

นางอัมพร วงพยัคฆ์
หัวหน้าสินค้าโอทอปบ้านซุ้ง

ผลิตภัณฑ์  พวงมาลัยกระดาษทิชชู

กลุ่มสินค้าโอทอป พวงมาลัยกระดาษทิชชู่ : 142 ม.6 ต.บ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
      092-623-6391 (นางอัมพร วงพยัคฆ์)       otop_phuangmalai@outlook.co.th       OTOP ชุมชน-พวงมาลัยกระดาษทิชชู       @639grumw 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
ทีมนักศึกษา เศรษฐศาสตร์รวมใจพวงมาลัยรีไซเคิล

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนิสติและชุมชนร่วมกนัพฒันาเรือ่งของตวั Product 
โดยเฉพาะด้านบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้า ที่เดิมมีลักษณะเป็น
เพียงซองพลาสติกใส จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค มีการเลือกวัสดุที่ช่วยลดต้นทุน
แต่คุณภาพยังคงเดิม และช่วยท�าแผนการตลาดด้วยการเพิ่ม
ช่องทางการจดัจ�าหน่าย เช่น การใช้สือ่ออนไลน์ ท�าให้สามารถ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และท�าก�าไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย

พระนครศรีอยุธยา     นครหลวง ดูดี
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มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
ทีมนักศึกษา กลุ่มจิตอาสาชุมชนกบเจา 

ผลิตภัณฑ์  ตะกร้าเชือกมัดฟาง

พระนครศรีอยุธยา     บางบาล

“มจร.เข้ามาโอเคนะคะ มาให้ความรู้เราหลายๆ เรื่อง 
บางครั้งทางชุมชนคิดไม่ถึง คิดไม่ออก ไม่รู้เราจะไป
ทางไหน ก็ได้ความรู้ ความคิด การเริ่มต้นขึ้นมา เริ่ม
เอามาปฏิบัติลองท�าดู…เป็นโครงการที่ดีนะคะ ถ้าเรา
ปฏิบัติได้ทุกอย่างตามที่นักศึกษาแนะน�ามา เพิ่งได้รู้
ว่าตะกร้าอยุธยาศินี คือ ภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ดั้งเดิม 

มีเอกลักษณ์ที่เราท�าผูกรัดมัดตึงให้เกิดลวดลาย 
ไร้ตะเข็บนี่เอง จะใช้อันนี้เป็นจุดขาย”  

คุณเกศินี  คงเจริญสุข
ประธานกลุ่ม

กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนต�บลกบเจา 

ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง เป็นผลิตภัณฑ์หน่ึง
ของวสิาหกจิชุมชนกบเจา โดยใช้อตัลกัษณ์ภมูปัิญญา
ท้องถิ่น เป็นงานแฮนด์เมดท�าด้วยมือ ผูกรัดมัดตึง
ให้เกิดลวดลาย ไร้ตะเข็บ ทางกลุ่มยังมีสินค้าในกลุ่ม 
อีกหลายชนิด เช่น ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ่ และ 
เครื่องแขวนไทย เป็นต้น

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักศึกษาได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะและ 
มคีวามสามารถอยูแ่ล้ว สิง่ทีเ่ราเข้าไปช่วยจะเป็นการส่งเสรมิบางอย่างบางประเดน็ทีช่มุชน
ยังขาดอยู่ คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านแรงงาน ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
ด้านการตลาดและช่องทางจัดจ�าหน่าย และด้านการจัดท�าบัญชีและการเงิน

กลุ่มอาชีพเสริมชุมชมต�าบลกบเจา : 19 หมู่ 8 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
       083-050-6021 (คุณเกศินี คงเจริญสุข)        Ketsinee2502@gmail.com       ตะกร้าเชือกมัดฟางกบเจา       0830506021

ใช้ดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมไทยและเบเกอรี่คลองสาม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมไทย เริ่มน�า
แนวคิดการท�าขนมไทยพื้นบ้าน เพื่อเป็นการหารายได้
ให้แก่กลุ่มสตรีที่ว่างจากการท�างานหลัก โดยมุ่งเน้น
การอนุรักษ์ขนมไทย เช่น ขนมหม้อแกง ทองหยอด 
เม็ดขนุน สาลี่ ฯลฯ

“จะเห็นได้ว่านิสิต มจร. มีความใส่ใจในการที่จะ
พัฒนาและให้ความรู้แก่กลุ่มฯ ซึ่งเป็นคนแก่ๆ 
ให้มีความเข้าใจในช่องทางการตลาดมากขึ้น 

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์นิสิตก็แสวงหามาให้เรา
การท�าโลโก้เราก็ต้องการแบบใหม่ที่ทันสมัย เพราะ
เราได้ อย. แล้ว นิสิตก็ขวนขวายท�าให้เรา เรายัง
ไม่ได้สนใจเรื่องตัวเงินหรือก�าไรหลังจากนี้ แต่เรา
ภูมิใจที่ได้เห็นความเสียสละการเอาใจใส่ของนิสิต
และธนาคารออมสิน เท่านี้เราก็ดีใจมากแล้วค่ะ” 

นางมนตรี มีชูนึก 
ประธานกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  ขนมไทย

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
ทีมนักศึกษา สังคมสงเคราะห์ร่วมใจอนุรักษ์ขนมไทยรสเลิศ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของกลุ ่ม และน�ามาสู ่การด�าเนินงาน เช่น การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ โลโก้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย เช่น การท�าเพจ 
Facebook และ Line เพื่อให้สะดวกในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งตอบ
โจทย์ความต้องการทั้งกลุ่มวิสาหกิจและลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

พระนครศรีอยุธยา     นครหลวง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมไทยและเบเกอรี่คลองสาม : 39 หมู่ที่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
      087-981-4719 (นางมนตรี มีชูนึก)       คลองสามขนมไทย&เบเกอรี่       Khanomthaiclong3 

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   315



มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
ทีมนักศึกษา เกษตรศาสตร์ 1

ผลิตภัณฑ์  ดินอยุธยา ดิน รักษ์ ถิ่น

พระนครศรีอยุธยา     พระนครศรีอยุธยา

“รู้สึกขอบคุณที่เข้ามาพัฒนางานการเกษตรให้ยั่งยืน 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ และช่วยพัฒนาบ้านเกิด

ให้เป็นที่รู้จัก”

ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ เขนยทอง 
หัวหน้ากลุ่มฯ  

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ต�บลสวนพริก

ทางกลุ ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูก จาก
สิง่ของเหลอืใช้ทางการเกษตร เช่น เศษใบไม้ มลูสตัว์ ฯลฯ 
ซึ่งกลุ่มนักศึกษา ทีมเกษตรศาสตร์ 1 ได้น�าความรู้
ทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒน ผลิตภัณฑ์ดิน
ปลูกผสมจุลินทรีย์ปฏปัิกษ์สตูรต่างๆ และชดุของขวญั 
ปลูกพืช

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้น�าองค์ความรู้ทางด้านโรคพืชมาใช้พัฒนา
คุณภาพของดิน ด้วยการน�าเชื้อราปฏิปักษ์มาผสมลง
ในผลิตภัณฑ์ดิน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของดินให้มีความต่าง
จากผลิตภัณฑ์จากแหล่งอ่ืน นอกจากนี้ยังมีการออกแบบ 
ตราผลิตภัณฑ์ และสร้าง Facebook เพื่อเป็นช่องทาง 
การตลาด และช่วยหาตลาดในการจ�าหน่ายเพิ่มให้อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ต�าบลสวนพริก : 17/2 ม.4 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
      089-609-3822 (ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ เขนยทอง)       สวนไผ่ by ยายลี       0896093822 และ 0824636516

ใช้ดี
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วิสาหกิจชุมชนนิศานาฏ 

ทีมนักศึกษาและชุมชนร่วมกันออกแบบฉลากและ
เปลีย่นบรรจภุณัฑ์ใหม่เป็นขวดแก้ว เพือ่เพิม่ความน่าสนใจ
และดทูนัสมยัข้ึน และอบรมเรือ่งคณุภาพวตัถุดบิ เช่น การ
ใช้ซอสมะขามเปียกที่เป็นวัตถุดิบหลักให้มีการตรวจสอบ 
วดัค่าความหวาน ความหนดื และความเป็นกรด เพือ่ให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ 
เช่น อย. ฮาลาล และ GMP และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่ม
ให้กบัชมุชน คอื ชดุผดัไทยส�าเรจ็รปูพร้อมปรงุ ให้การท�า
ผัดไทยเป็นเรื่องง่ายขึ้น

“น้องๆ นักศึกษา ได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมากขึ้น สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน 
ช่วยส่งเสริมการตลาด ท�าให้ชุมชนมีรายได้ 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

นางอรัญญา กรภพกันต์   
รองประธานฯ

ผลิตภัณฑ์  น�้าซอสปรุงรส ตราชฎาไท

วิสาหกิจชุมชนนิศานาฏ : 49 หมู่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 
      090-615-5244 (นางศุภร กรป้องกัน)       nisanatchadathai@gmail.com       น�้าปรุงผัดไทหลายเมนู       0906155244

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา
ทีมนักศึกษา เฮง เฮง 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนิสติและชุมชนร่วมกนัพฒันาเรือ่งของตวั Product 
โดยเฉพาะด้านบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้า ที่เดิมมีลักษณะเป็น
เพียงซองพลาสติกใส จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค มีการเลือกวัสดุที่ช่วยลดต้นทุน
แต่คุณภาพยังคงเดิม และช่วยท�าแผนการตลาดด้วยการเพิ่ม
ช่องทางการจดัจ�าหน่าย เช่น การใช้สือ่ออนไลน์ ท�าให้สามารถ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และท�าก�าไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย

พระนครศรีอยุธยา     บางบาล

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
ทีมนักศึกษา เกษตรศาสตร์ 2

ผลิตภัณฑ์  ข้าวคุณภาพ GAP 

พระนครศรีอยุธยา      อุทัย

“รู้สึกขอบคุณที่เข้ามาพัฒนางานการเกษตรให้ยั่งยืน 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ และช่วยพัฒนาบ้านเกิด

ให้เป็นที่รู้จัก”

นายทวิช สุวรรณสิทธิ์ 
หัวหน้ากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน สามบัณฑิตพัฒนา

กลุม่เกษตรกรผลติข้าว ในพืน้ทีต่�าบลสามบัณฑติ  
ภายใต้นโยบายลดการใช้ทรัพยากรน�า้ และใช้เทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหม่ เช่น GAP และปุ๋ยสั่งตัดมาพัฒนา
กระบวนการผลิตข้าว ผลิภัณฑ์ของกลุ ่ม มีข ้าว
คุณภาพ GAP ข้าวปลูกท�าพันธ์ุ และข้าวอาหารสัตว์ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้น�าองค์ความรู ้ทางด้านการเกษตรมา
พัฒนาการผลิตข้าว โดยน�าความรู้มาถ่ายทอดให้กับชุมชน 
เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบ 
ตราผลิตภัณฑ์ และสร้างช่องทางการตลาดด้วย Facebook 
และช่วยหาตลาดจ�าหน่าย 

วิสาหกิจชุมชน สามบัณฑิตพัฒนา : 6/1 ม.7 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
      099-807-3862 (นายทวิช สุวรรณสิทธิ์)       Tawit Suwanasit และ ข้าวคุณภาพสามบัณฑิตพัฒนา       0998073862 และ 0926419514 
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ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กองทุนหมู่บ้านบ้านใหม่  

ผลติภณัฑ์พดัสานจากไม้ไผ่ ศนูย์ผลติภณัฑ์ชมุชน 
กองทุนหมู่บ้านบ้านใหม่ ปัจจุบันมี
การพัฒนาพัดมาเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กระเป๋า
สานไม้ไผ่ พวกหรีด กระเป๋า และ 
ที่รองจาน เป็นต้น

“รู้สึกว่าดีและขอบคุณทีมรวมพลคนรักถิ่น และ
โครงการนี้ที่มาช่วยต่อยอดและพัฒนาการท�าพัดและ

ท�าโลโก้ใหม่ให้สวยขึ้น ชัดเจนขึ้น ส่งผลท�าให้
การค้าขายได้ผลก�าไรมากยิ่งขึ้น”

นางธนภรณ์ บุญกุศล
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์  พัดสานไม้ไผ่ / กระเป๋าสานไม้ไผ่

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กองทุนหมู่บ้านบ้านใหม่ : หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
      092-830-1898 (นางธนภรณ์ บุญกุศล)       ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กองทุนหมู่บ้านบ้านใหม่       Thanaphon(nu)   

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา
ทีมนักศึกษา รวมพลคนรักถิ่น

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและสมาชิกชุมชนร่วมกัน
ออกความคิดเห็นในการเปล่ียนแปลงโลโก้
และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์พัดสาน ให้ม ี
ความทันสมัย ได้มาตรฐาน คงทนแข็งแรง
ยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของอาชีพกลุ ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

พระนครศรีอยุธยา      บ้านแพรก ใช้ดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   319



มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
ทีมนักศึกษา เด็กใหม่กรุงเก่า

ผลิตภัณฑ์  ขนมไทยป้ามะลิ

พระนครศรีอยุธยา     พระนครศรีอยุธยา

“เด็กๆ เขามาช่วยกันหลายอย่าง หาร้านใหม่วาง
ขนมขายให้ ท�าหน้าร้านให้ด้วย ท�าแผ่นพับ ใบปลิว 

หาช่องทางส่งขนมใหม่ๆ ให้ ต้องขอขอบคุณ 
ธนาคารออมสินที่ช่วยท�าให้มีโครงการดีๆ แบบนี้”

นางมะลิ ภาคาภร 
ประธานชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

ขนมไทยป้ามะลิ ได ้สืบสานต�านานขนมไทย 
ต้นต�าหรับท้าวทองกีบม้า จากสูตรที่สืบทอดและ 
ท�าต่อๆ กันมา และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ขนมไทย ที่เปิดให้
ผู้สนใจเรียนท�าขนมไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีอีกด้วย 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพัฒนาปรับปรุงโลโก้
สินค้า ขนมไทยป้ามะลิ ให้มีความสอดคล้องกับสินค้า
ทุกขนาด ท�าการเปล่ียนแปลงและปรบัปรุงบรรจภุณัฑ์
ขนมใหม่ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ปรับปรุงรูปแบบ
การจัดส่งสินค้า และช่วยท�าประชาสัมพันธ์รูปแบบท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย : 8 หมู่ 4 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
      081-991-3424 (นางมะลิ ภาคาภร)       sarawutp705@gmail.com       www.malikhanomthai.com       malikhanomthai       @xzw6003x
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอบ้านหนองเครือบุญ

ผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ ได้รับมาตรฐานและ
รางวัลสุดยอดหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 
2559 และกลุ่มยังเป็นแหล่งเรียนรู ้ที่ส�าคัญแห่งหน่ึง  
มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเยี่ยมชมศึกษา
ดูงานอยู ่ เสมอ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า 
หลายชนิด เช่น กล่องทิชชู กระเป๋าใส่พวงกุญแจ กระเป๋า 
เสื้อผ้าขาวม้า หมอนอิง ตุ๊กตาหมี

“ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน และน้องๆ นักศึกษา ที่
ได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ 

และหาช่องทางการตลาด สอนบัญชีครัวเรือน
ท�าให้ชุมชนมีรายได้ และรู้จักการออม”

นางเรณู  สุมรรคา 
ประธานชุมชนฯ

ผลิตภัณฑ์  ผ้าทอมือหนองเครือบุญ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอบ้านหนองเครือบุญ : 19/1 หมู่ 6 บ้านหนองเครือบุญ ต.หนองน�้าใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140  
      084-336-5427 (นางเรณู สุมรรคา), 086-373-1678 (คุณดาธิณี ตามเพิ่ม)       ผ้าทอมือผักตบชวา Ayuthaya BRAND       0843365427, 0863731678 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา
ทีมนักศึกษา ฮั่นแน่ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ผ้าขาวม้า โดยเพิ่มการออกแบบเสื้อผ้าแนวแฟชั่นมากขึ้น  
มีการน�าผ้าเส้นใยผักตบชวาในเนื้อผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ท�าการเปล่ียนบรรจุภัณฑ์และฉลากใหม่ให้น่าสนใจและ 
ทนัสมัยขึน้ เพิม่ช่องทางการตลาดโดยเปิดตลาดใหม่ เช่น 
Shop ของศูนย์การค้าชือ่ดงั สถาบนัการศึกษา เพิม่ช่องทาง 
การสั่งซื้อออนไลน์ เช่น Shopee และ Toryodonline 

พระนครศรีอยุธยา      ภาชี ดูดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
ทีมนักศึกษา หว๊านหวานบ้านโรงวัวอร่อยชัวร์คู้สลอด

ผลิตภัณฑ์  ขนมไทย

พระนครศรีอยุธยา      ลาดบัวหลวง

“รูส้กึว่าด ีโครงการนีม้าช่วยต่อยอดการท�าขนมได้เยอะ  
ท�าโลโก้ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ สวยขึ้น ชัดเจนขึ้น 
การขายได้มากขึ้น ท�าให้ได้ผลก�าไรมากยิ่งขึ้น”

นางภัทรภร เอี่ยมสอาด

กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

ชุมชนบ้านโรงวัว รับท�าขนมไทยตามการสั่งซื้อ
จากลูกค้า หรือเพื่อจัดจ�าหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ 
ท�าขนมหลากหลายชนิด เช่น เม็ดขนุน ทองหยอด 
ฝอยทอง สังขยา ขนมเข่ง วุ้น ข้าวเหนียวมูล เป็นต้น

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศกึษาและสมาชกิชมุชนร่วมกนัออกความคดิเหน็ 
และพัฒนา โดยท�าการเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ให้มีความสวยงาม และมีการแปรรูปขนมไทยบางชนิด
ด้วยการอบแห้ง เพ่ือให้เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น และไม่ใส่
วัตถุกันเสียท่ีเป็นอันตราย แต่ยังคงรสชาติความ
อร่อยคงเดิม รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ผ่านทางสื่อออนไลน์ ท�าให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว : บ้านโรงวัว หมู่ 3 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
      081-773-2450 (นางอดิพร สว่างกลับ)      กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว      0817732450
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วิสาหกิจชุมชนหนองสามวัง

ตามที่ทางกลุ ่มได้ปฏิวัติแนวคิดการท�าเกษตรอินทรีย์ 
เน่ืองจากต้องการแก้ปัญหาดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้
สารเคมีเป็นจ�านวนมาก โดยเร่ิมจากปลูกฝร่ังอินทรีย์ มะนาว  
พืชผักผลไม้และท�าสวนส้มอินทรีย์ จนประสบความส�าเร็จ 
เป็นที่รู ้จักและยอมรับในวงกว้างในฐานะเกษตรกรต้นแบบ 
การท�าสวนส้มอินทรีย์รายแรกของทุ่งรังสิต 

“อยากขอบคณุทางธนาคารออมสิน  
และนกัศกึษาจาก ม.รงัสติ ท่ีเข้ามาช่วย

ต่อยอดผลติภณัฑ์ของชาวบ้านให้ 
มคีวามหลากหลายมากยิง่ข้ึน  

น้องนกัศกึษา และอาจารย์ตัง้ใจในการ
ท�างานดีมาก ขอบคุณโครงการดีๆ   

จากธนาคารออมสนิด้วยครบั”
    

คุณธวพนธ์ สาสดี 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลยัรงัสติ
ทีมนักศึกษา SMILE Wholeheartedly 

ปทุมธานี    หนองเสือ

ผลิตภัณฑ์  ปิ่นโตอินทรีย์ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาออกแบบบรรจภุณัฑ์
และโลโก้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความสวยงามและดูทันสมัยมากขึ้น
กว่าเดิม นอกจากนี้ยังสอนท�าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กับชุมชน เช่น 
กล้วยกวน น�้าฝร่ัง ปรับปรุงสูตรใหม่ให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์
ได้นานมากขึ้น

วิสาหกิจชุมชนหนองสามวัง : 48/2 ม.3 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
      065-694-8998 (คุณธวพนธ์ สาสดี)       วิสาหกิจชุมชนหนองสามวัง       0933242799   

กินดี
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พระนครศรีอยุธยา    บางไทร

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาทุกคนช่วยกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
น�า้พรกิ เพือ่ให้เข้ากบัยคุสมยัและดสูวยงาม ท�าการวจิยั 
และทดลองการยดือายกุารจดัเกบ็น�า้พรกิให้นานขึน้
รวมถึงการจัดท�าช่องทางการขายผ่่านออนไลน์  
ไม ่ว ่าจะอยู ่ที่ ไหนลูกค้าก็สามารถสั่งน�้าพริกได้  
จดัท�าโปรโมชัน่และโฆษณาเพือ่ทีค่นจะได้รูจ้กัน�า้พรกิ
แม่นางมากขึ้น

กลุ่มน�้าพริกแม่นางบางไทร

คุณจรัสศรี อุดร หรือคุณนาง ได้สูตร
การท�าน�้าพริกจากคุณแม่ จึงมีประสบการณ์
และความช�านาญในเทคนิคต่างๆ สูตรน�้าพริก
เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในชุมชนที่ได้ลิ้มลอง  
จึงเป็นที่มาของชื่อ “น�้าพริกแม่นางบางไทร”

มหาวทิยาลยัรงัสติ
ทีมนักศึกษา ขลุกขลิกคลุกคลิก น�้าพริกแม่นาง   

กลุ่มน�้าพริกแม่นางบางไทร :  42/2 หมู่ 3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
     089-815-5949 (คุณจรัสศรี อุดร)       แม่นางบางไทร       @maenangbangsai

“ป้ารู้สกึดใีจทีน้่องๆ นกัศกึษาทีน่่ารกัของป้าทกุคน 
ได้มาช่วยเหลอื ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้สวยงาม และ 

ยดือายนุ�า้พรกิให้ได้นานมากข้ึน รวมทัง้สอนป้าท�าบัญชี
รายรบัรายจ่าย ถงึแม้จะยากแต่ป้าก็ตัง้ใจมาก  

ต้องขอขอบคณุธนาคารออมสนิ และมหาวทิยาลยัรงัสิต  
ทีม่โีครงการดีๆ  แบบนีอ้อกมาค่ะ”

คุณจรัสศรี อุดร
ประธานกลุ่มฯ 

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค



วิสาหกิจชุมชนน�้าพริกบ้านพริกหอม

ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกบ้านพริกหอม เป็นสูตรที่มี
ความจัดจ้านไม่เหมือนใคร ดังสโลแกน “เผ็ดหน่อย
อร่อยจัง” และมีน�้าพริกกว่า 24 ชนิดพร้อมให้ทุกท่าน 
ได้ลิ้มลอง 

“น้องๆ นกัศกึษาช่วยพฒันาการเกบ็น�า้พรกิ
ให้มอีายทุีน่านข้ึน เปลีย่นบรรจภุณัฑ์ 

ให้มคีวามสวยงามมากขึน้ ช่วยเพิม่มลูค่า
สนิค้าให้ดมูรีะดบัมากขึน้ พีอ่ยากให้น้องๆ 

มาช่วยสานต่อโครงการต่อไปเร่ือยๆ”

นายอุทิศ ไมตรีจิตร 
ประธานชุมชน

อุบลราชธานี    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกัน 
พัฒนาบรรจุภัณฑ ์สินค ้ า ใหม ่
ส� าหรับ เป ็นของฝาก รูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์สามารถฆ่าเช้ือหลัง 
บรรจุได้ ช่วยยดือายกุารเกบ็น�า้พรกิ 
จากเดิม 1-2 สัปดาห์ เป็นมากกว่า 
3 เดือน เพื่อเพิ่มอายุสินค้าในการ
วางจ�าหน่าย 

มหาวิทยาลยัรงัสติ
ทีมนักศึกษา 24 Hours High-speed  

วิสาหกิจชุมชนน�้าพริกบ้านพริกหอม : 16/1 หมู่ 1 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
      089-2114231 (นายอุทิศ ไมตรีจิตร)      น�้าพริก บ้านพริกหอม 

กินดี
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ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกบ้านพริกหอม



ปทุมธาน ี   สามโคก

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยพัฒนา
บรรจุภัณฑ ์  ผ้าสไบมอญ  
ให ้มีความสวยงามมากขึ้น 
เหมาะสมกับราคา และดึงดูด
ความสนใจของลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าสไบมอญ เกิดจากการรวมกลุ่ม
ของชุมชนร่วมกันท�า เพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว  
ได้แบบยั่งยืน 

ผลิตภัณฑ์  สไบมอญ (Sabaimon)   

มหาวทิยาลยัรงัสติ
ทีมนักศึกษา ทีม หมั่ว   

“มคีวามรูส้กึดท่ีีทมีนกัศกึษาเข้ามา 
ช่วยพัฒนาในเรือ่งของบรรจภุณัฑ์ และ

ภาพรวมของผลติภัณฑ์ทีอ่อกมาดขีึน้มาก
เลยค่ะ ท�าให้สามารถขายผ้าสไบมอญ 

ได้เพิม่ขึน้ค่ะ”

นางสาคร โมกงาม
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนมไทยบ้านปากอาจ : 35/4 ม.1 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 21260
     087-092113 (นางสาคร โมกงาม)      วิสาหกิจชุมชนศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนมไทยบ้านปากอาจ      087092113     

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา

และอนุรักษ์ขนมไทยบ้านปากอาจ 

ดูดี
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วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรรินรณี

คุณรินรณี ได้รวมกลุ่มแม่บ้านเทศบาลเสนาท�า
สินค้าสมุนไพร และได้น�าสินค้าขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP 
เดิมท�าแชมพูสมุนไพรต่างๆ ไม่กี่ตัว หลังจากนั้นได้
พัฒนาแพ็กเกจ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ
แนะน�าการท�าแพ็กเกจและโลโก้จนใช้มาถึงทุกวันนี้

“ทางเราดใีจนะคะท่ีน้องๆ นกัศกึษาได้ 
เข้ามาช่วยพฒันากลุม่ชมุชนของเรา ไม่ว่าจะ

เป็นด้านบรรจภุณัฑ์ ช่องทางการขาย  
การท�าบญัช ีรวมถึงโลโก้ พอน้องเข้ามาช่วย

ออกแบบให้ใหม่ก็รูส้กึชอบเลย เปล่ียน 
มาใช้โลโก้ทีน้่องๆ ออกแบบให้ รูส้กึดีใจ  
และขอบคณุโครงการดีๆ  แบบน้ีค่ะ”

นางรินรณี ตะเคียนโต 
ประธานชุมชนฯ

นครศรีอยุธยา    เสนา

ผลิตภัณฑ์  เครื่องส�าอางสมุนไพรรินรณี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

อาจารย์และทีมนักศึกษาได้ร่วมมือกับ
กลุ่มชุมชน สมุนไพรรินรณี พัฒนาโลโก้และ
บรรจุภัณฑ์สินค้าให้ดูทันสมัย สวยงาม เป็น
ที่น่าสนใจกับกลุ่มลูกค้า รวมทั้งพัฒนาด้าน
การตลาด โดยเปิดช่องทางการขายออนไลน์ 
ผ่าน Facebook และสอนด้านการท�าบัญชี
รายรับรายจ่าย โดยมีธนาคารออมสินช่วย
แนะน�าด้วย

มหาวิทยาลยัรงัสติ
ทีมนักศึกษา ทีมแก้วเจ้าจอม 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรรินรณี : 127/128 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา (ฆ) ต.เสนา อ.เสนา จ.นครศรีอยุธยา 13110
      089-6129144 (นางรินรณี ตะเคียนโต)       noelza_2009@hotmail.com       สมุนไพรรินรณี       0896129144

ใช้ดี
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ปทุมธานี    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและทางชุมชนได้ร่วมกันออก
ความคิดเหน็และพฒันาบรรจุภณัฑ์กระยาสารท 
ซึ่งเรายังคงใช้ชื่อเดิมคือ “ปราณี” และเปลี่ยน 
รูปแบบโลโก ้ เพื่ อ ให ้ดูทันสมัย แต ่ยังคง
สัญลักษณ์รวงข้าวไว้ มีการใช้สีที่หลากหลาย
เพื่อเป็นการดึงดูดความ
สนใจ แต่เรายังคง
ความอร ่อยของ
ตัวกระยาสารทไว้
อย่างดี

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร

วิสาหกจิชุมชนแม่บ้านเกษตรกร มสิีนค้าเด่น 
คือ กล้วยตาก และกระยาสารท โดยเฉพาะ 
กระยาสารทรสเลิศ เป็นสนิค้าทีข่ายดมีากของกลุม่

ผลิตภัณฑ์  กระยาสารทรสเลิศ 

มหาวทิยาลยัรงัสติ
ทีมนักศึกษา Kryasart Team กลุ่มองค์ชุมชน 

“ขอบคณุโครงการออมสนิยวุพัฒน์รกัษ์ถิน่ 
ของทางธนาคารออมสนิ และมหาวทิยาลัยรงัสติ 
ทีไ่ด้มาสอนท�าบญัชคีรวัเรอืน พฒันาบรรจุภณัฑ์
ทีท่นัสมัยให้ แต่เดมิบรรจภุณัฑ์ของเราเป็นรปูแบบ

ชาวบ้านท�า ให้สนิค้าของเราดูดีขึน้นะคะ”

นางปราณี เหลิงสวัสดิ์ 
ประธานกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร : 71/1 หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
     081-628-9082 (คุณปราณี เหลืองสวัสดิ์)

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนพรพิมาน (น�้าปลาหวาน)

เจ้อ้วน น�้าปลาหวานกุ้งแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของ
วิสาหกิจชุมชนพรพิมาน (น�้าปลาหวาน) มีรสชาติแซ่บซี๊ด 
ถูกใจผู ้บริโภค ด้วยวัตถุดิบที่ผ่านการ 
คัดเลือกจากแหล่งคุณภาพ ปรุงด้วย 
สูตรเฉพาะท�าให ้ ได ้รสชาติพอเหมาะ  
และราคาที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้   

“รูสึ้กดใีจทีม่หีน่วยงานเห็นความส�าคัญ
ของผลติภณัฑ์น�า้ปลาหวาน  

และรูส้กึขอบคุณธนาคารออมสิน  
และมหาวทิยาลัย ทีไ่ด้ให้โอกาสทัง้ชมุชน 
และได้สร้างความร่วมมอืกนัในครัง้นี”้

คุณวิภาดา ธนอัครรินทร์ 
ประธานชุมชนฯ  

ปทุมธานี    ธัญบุรี

ผลิตภัณฑ์  เจ้อ้วนน�้าปลาหวานกุ้งแก้ว  

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้ร ่วมกันพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้กับน�้าปลาหวาน โดยเปลี่ยนเป็น
บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า  
ซึง่เดิมเป็นกระปกุและฝาพลาสตกิจงึไม่สามารถ
กัน้น�า้ปลาหวานหกออกจากกระปกุได้ และยงัได้
พฒันาฉลากผลติภณัฑ์ อกีทัง้ยงัช่วยประหยัด
ค่าขนส่งจากการใช้เทคโนโลยีในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ท�าให้ชุมชนฯ  
ลดการเสียเวลาเดินทางไปได้มาก

มหาวิทยาลยัรงัสติ
นักศึกษา Awesome Team 

วิสาหกิจชุมชนพรพิมาน (น�้าปลาหวาน) : 39/302 หมู่ 1 หมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      063-351-5622 (คุณวิภาดา ธนอัครรินทร์)       วิสาหกิจชุมชนพรพิมานน�้าปลาหวาน       786qxxcg

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   329



มหาวิทยาลยับูรพา
ทีมนักศึกษา พรพรรณ

ผลิตภัณฑ์  พรพรรณแป้งพอกสมุนไพร

ชลบุรี     ศรีราชา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพอกหน้าพอกตัว

ผลิตภัณฑ์แป้งพอกหน้าพอกตัวพรพรรณ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากสมุนไพร 100% จัดจ�าหน่ายในราคา 
แบบซอง 15 บาท และแบบกล่อง 150 บาท (10 ซอง) จุดเด่น
ของพรพรรณแป้งพอกสมุนไพร ท�าให้หน้าขาวใสปราศจาก
สารเคมี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุม่นกัศึกษาได้ช่วยชมุชนในการออกแบบโลโก้ผลติภณัฑ์ใหม่ และออกแบบบรรจภุณัฑ์  
รวมถึงช่วยในเรื่องการท�าการตลาด และสอนเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพอกหน้าพอกตัว : 199/30 ม.3 บ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
      094-772-2921 (นายไพศาล ชัยเกียรติไพศาล)
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วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านตม

บริการ  โฮมสเตย์ / สถานที่ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยับรูพา 
ทีมนักศึกษา โฮมสเตย์บ้านตม

ชลบุรี      พนัสนิคม

หมูบ้่านบ้านตมเป็นชมุชนทีเ่งยีบสงบ เป็นดนิแดน
ขายของติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา คนในชุมชนส่วนใหญ่ 
มกีารด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ทางชมุชน
ต้องการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนจึงได้เปิดเป็น 
โฮมสเตย์และสถานที่ท่องเที่ยว

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ส่ิงที่นักศึกษาช่วยพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์จะเป็น 
ด้านวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ปรับปรุงการท�าบัญชี
และการใช้คิวอาร์โค้ดเข้ามาช่วย ปรับปรุงและวางรูปแบบ
การพัฒนาด้านทรพัยากร เพิม่และสร้างสือ่ประชาสมัพนัธ์
ออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียล จัดท�าส่ือวิดีโอ และน�ารูปภาพมา 
สร้างเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านตม : ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
      089-120-5897 (คุณนงรักษ์ แทบทาม)       nongluck.1972@gmail.com       โฮมสเตย์ by บ้านตม

“เป็นการท�างานที่น่ารัก น้องๆ ลงพื้นที่จริง วิเคราะห์ 
และลงมือท�าจริง และยังหาตลาดจริงให้เราได้

ประชาสัมพันธ์ด้วย ดีมากคะ”

คุณนงรักษ์ แทบทาม
ตัวแทนชุมชน
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ชลบุรี     เกาะสีชัง

วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มนักศึกษาได้เข้ามาช่วยชุมชนในการออกแบบโลโก้และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า น�้าพริกปลาหมึก และช่วยในเรื่องการ
ท�าการตลาด รวมถึงสอนเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่าย

วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง : 128 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
      084-892-7455 (นางบุญถึง วงษ์จันทร์ทอง) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เป็นการรวมกลุ่ม
ชาวบ้านท่ีท�าการประมงพืน้บ้านทีต้่องการเพิม่มลูค่าสนิค้า
ปลาหมึกตากแห้ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแปรรูปมาเป็น  
น�้าพริกปลาหมึก เพื่อให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์   น�้าพริกปลาหมึก

มหาวิทยาลยับูรพา
ทีมนักศึกษา CBS BUU
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วิสาหกิจชุมชนเมล่อนและเกษตรผสาน

ผลิตภัณฑ์  เมล่อน / ชูครีมไส้ครีมเมล่อน

มหาวิทยาลยับรูพา 
ทีมนักศึกษา สร้างสรรค์พัฒนาเกษตรเมล่อน

ชลบุรี     พนัสนิคม

การปลูกเมล่อนของวิสาหกิจชุมชนเมล่อนและ
เกษตรผสมผสาน มีการปลูกในโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน 
GAP (Good Agricultural Practice) หรือแนวทางใน
การท�าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและ
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก�าหนด

งานพัฒนาภูมิปัญญา

สิ่งที่กลุ่มนักศึกษาช่วย คือการลงพ้ืนที่หาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลผลิตเมล่อนแปรรูป หรือชูครีม 
ไส้ครีมเมล่อน ออกแบบตราสินค้าใหม่ให้มีความทันสมัย โดดเด่นและสวยงาม ออกแบบสติ๊กเกอร์ติด
บรรจุภัณฑ์น�าความรู้ด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการท�าบัญชีครัวเรือนอบรมให้กับกลุ่มชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเมล่อนและเกษตรผสาน : 52/3 ม.1 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี            
      081-8243782 (คุณภิเษก ภิบาล)
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ร้านตะวันออกหมูหยอง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้เข้าไปช่วยในเรือ่งการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้กบัสินค้า ช่วยใน
เรื่องการท�าการตลาด และสอนเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่าย

ร้านตะวันออกหมูหยอง : 91/70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
      038-283-162

ร้านตะวนัออกหมหูยอง มกีารบรรจภัุณฑ์หลายขนาด
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า และขยายการผลติ 
ออกมาเป็นหมูแผ่น ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวเกรียบ
หมูหยอง ข้าวแต๋นหมูหยอง ทองม้วนหมูหยอง ผลิตภัณฑ์
คุณภาพได้รับรอง อย. และได้รับป้าย Clean Food Good 
Taste การันตีได้ถึงความสะอาด รสชาติอร่อย 

ผลิตภัณฑ์   หมูหยองตะวันออก 

มหาวิทยาลยับูรพา
ทีมนักศึกษา ตะวันออกหมูหยอง

ชลบุรี     อ�าเภอเมือง
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดสุรศักดิ์

ผลิตภัณฑ์  สับปะรดกวน / สับปะรดผลสด 

มหาวิทยาลยับรูพา 
ทีมนักศึกษา ไร่ถิ่นเมืองทอง

ชลบุรี      ศรีราชา

เร่ิมแรกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดสุรศักด์ิ ได้ท�า
โครงการพัฒนาสับปะรดเพ่ือเพิ่มศักยภาพทางการตลาด 
ให้แก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมสับปะรดในจังหวัดชลบุรี 
ส ่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่สับปะรดได้พัฒนาตนเองและ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มนักศึกษาได้ช่วยด้านการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้ใหม่  
ช่วยเรื่องท�าการตลาด และสอนเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดสุรศักดิ์ :  402/57 หมู่ที่ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
      081-865-2302 (นายปิยะ โกสินทรจิตต์)
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วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มนักศึกษาได้ช่วยด้านการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้ใหม่  
ช่วยเรื่องท�าการตลาด และสอนเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่าย

วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข : 91 ถ.รอบเขาสามมุข ต.แสนสุข จ.ชลบุรี 20130
      086-849-9097 (คุณอรัญญา รอดสบาย)      วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข

 สืบเนื่องจากภายในชุมชนเขาสามมุขมีเปลือกหอยนางรม
จ�านวนมาก ซึ่งเกิดจากการชาวบ้านแกะหอยนางรมขายและ 
น�าเปลือกทิ้งเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เปลือกหอยเป็นปัญหาขยะของ
ชุมชน ทางกลุ่มชาวบ้านจึงเล็งเห็นการน�าเปลือกหอยนางรมมา
ท�าให้เกดิประโยชน์ โดยน�ามาท�าหมกัชวีภาพเปลอืกหอยนางรมท�าให้
เกิดเป็นรายได้ในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์   
น�้าหมักชีวภาพจากเปลือกหอยนางรม

มหาวิทยาลยับูรพา
ทีมนักศึกษา Buttercup Team (บัตเตอร์คัพ ทีม)

ชลบุรี     อ�าเภอเมือง
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วิสหากิจชุมชนบางปลานวัตวิถี

การท�ากลุ ่มอาชีพขนมกงข้ึนมา เพื่อสร ้าง
อาชีพเสริมให้กับชุมชน นอกจากน้ียังเป็นการสร้าง
สัมพันธไมตรีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย แต่เดิมขนมกง 
ท�าเพื่อใช้ในงานมงคลเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP ประจ�าต�าบล

ผลิตภัณฑ์  ขนมกงบางปลา

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา กง กง 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาเปลีย่นฉลากสนิค้า 
ให้น่าสนใจ โดยเพิ่มดอกทองอุไร 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
และ เพิ่มบรรจุภัณฑ ์ ใหม ่ 
เป็นกล่องที่สะดวกต่อการ 
พกพาที่สามารถน�าไปเป็น 
ของฝากได้ด้วย

สมุทรปราการ     บางพลี

“รู้สึกประทับใจที่น้องๆ มีความตั้งใจที่เข้ามาช่วย
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และน่าดึงดูด

มากขึ้น และขอบคุณโครงการดีๆ แบบนี้ที่มอบ
โอกาสนี้ให้กับกลุ่มขนมกงปลา”

นางธนัญกรณ์ พวงข�า 
ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี : 15 หมู่ที่ 8 ซ.วัดราษฎร์บ�ารุง บ้านบางกระอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
      094-953-6562 (นางธนัญกรณ์ พวงข�า), 092-495-6536 (นายสนั่น พ่วงข�า)        ขนมกงบางปลา

กินดี
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มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา POWER GM

สมุทรปราการ     บางพลี

วิสาหกิจชุมชน ถิ่นมัจฉาอีซี่ฟู๊ดส์

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มชุมชนได้ร่วมกัน 
ก� าหนดรูปแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ ์  
น�้าแกงส้มปรุงส�าเร็จ ให ้ทันสมัยและ
สะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงการขยาย
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้กว้างมากขึ้น

วิสาหกิจชุมชน ถิ่นมัจฉาอีซี่ฟู๊ดส์ : 111/111 หมู่ 1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
     082-498-4731 (นายชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์)

น�า้แกงส้มปรงุส�าเรจ็ ผลติภณัฑ์สร้างอาชีพของกลุ่่ม  
จากแนวคิดของ นายชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ที่ว่าจะ
ท�าอย่างไรให้แกงส้มธรรมดาๆ นั้น มีอายุการเก็บรักษาได้
นาน และสะดวกสบายในการปรุงตาม concept ทีว่่า สะดวก 
อร่อยได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์

“ส�าหรบัโครงการออมสนิยุวพฒัน์รกัษ์ถ่ิน ธนาคาร
ออมสนิ และนักศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ีได้มา 
เรยีนรูร่้วมกนัในเรือ่งของภูมปัิญญาของผูป้ระกอบการ  

ได้สร้างองค์ความรู้ทั้ง 2 ฝ่าย และได้มีโอกาสรู้ถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรที่จะต่อยอด

และพัฒนาให้กับท้องถิ่นต่อไป”

นายชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์
ผู้จัดการ

ผลิตภัณฑ์   น�้าแกงส้มปรุงส�าเร็จ

กินดี
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กลุ่มอาชีพ OTop นวัตวิถีบ้านบางกะอี่

ผลิตภัณฑ์  ปลาสลิดสามรส สูตรดั้งเดิม

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา Charming Twenty-two

สมุทรปราการ     บางพลี

เร่ิมจากที่ทางผู้ประกอบท�าธุรกิจเล้ียงปลาสลิด และมีปลาสลิด
ส่วนหนึ่งที่ขายไม่ได้ราคา จึงใช้แนวคิดการแปรรูปเป็น ปลาสลิด 
ทอดกรอบ รสชาติต่างๆ เพื่อขายชาวบ้านในพื้นที่และต่างอ�าเภอ  
ซึ่งเป็นที่ถูกปากผู้ซื้อ เพราะมีความกรอบและรสชาติที่อร่อย มีทั้งหมด 
3 รสชาติ ได้แก่ พริกแกง สามรส และกะเพรา

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและผู้ประกอบการได้มีความคิดเห็นร่วมกันใน
การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับสินค้า ปลาสลิดทอดกรอบ  
เพื่อความทันสมัย และเพ่ือเก็บรักษาปลาสลิดไว้ได้นานยิ่งขึ้น  
ไม่เหมน็หืน และยงัคงความกรอบ รสชาตคิวามอร่อยเหมอืนเดมิ 
และไม่ต้องใส่วัตถุกันเสียที่เป็นอันตราย

กลุ่มอาชีพ OTOP นวัตวิถีบ้านบางกะอี่ : 30/6 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      092-415-3595 (นางสาว นุชนารถ พ่วงข�า)       นุชนารถ ปลาสลิดทอดกรอบ       0924153595

กินดี
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มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ
ทีมนักศึกษา Charming Twenty-two

ผลิตภัณฑ์  ปลาสลิดแดดเดียว

สมุทรปราการ     บางพลี

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดตากแห้ง

ปลาสลิดแดดเดียวบางปลา สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด
สมุทรปราการ สด สะอาด ปราศจากวัตถุกันเสีย เป็นสูตร

ดั้งเดิมสืบทอดกันมาหลายสมัย ด้วยการ
ผลติแบบฉบบัโบราณ การนัตถีงึความ

อร่อย และมขีายหลายไซส์ หลายราคา 
ทั้งแบบทอด แบบทอดเลาะก้าง 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ตามที่ทางเจ ้าของสินค้ามีความ
ต้องการมีความประสงค์ที่จะพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์มานานแล้ว แต่ปัญหาคือจะท�าให้
สินค้ามีราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ทาง
นกัศกึษาได้ให้การแนะน�าเปล่ียนบรรจุภณัฑ์
โดยใช้วัสดุที่ไม่เพ่ิมต้นทุนจากเดิม เพื่อจะ
ให้ผู ้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าราคาที่
ถูกลงได้ 

“ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ ของออมสิน และได้
ลองปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในการขาย มีรายได้
เพิ่ม และมีรายได้เพื่อไปต่อยอดผลิตภัณฑ์”

นายวีระพันธ์ จันทร์ดี 
เจ้าของสินค้า

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดตากแห้ง : 27/1 หมู่ 5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      086-912-5969 (นายวีระพันธ์ จันทร์ดี)       ปลาสลิดแดดเดียวบางปลา       0869125969

กินดี
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กลุ่มอาชีพทองม้วนป้าจ�เรียง

ผลิตภัณฑ์  ทองม้วนป้าต้อย 

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา Nine Sheep

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและ ชุมชนร ่วมกันพัฒนา
เปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ์ทองม้วน ที่จากเดิม
ไม่สามารถเก็บความกรอบได้นานพอ และ
ได้เพ่ิมรสชาติให้กับทองม้วน ด้วยเครื่องจิ้ม  
3 รส คือ สตอรว์เบอร์รี่ กล้วยหอม และใบเตย 
เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค

สมุทรปราการ     บางพลี

“นักศึกษาให้ความร่วมมือกันดีมาก ในด้านการ
คิดค้นและพัฒนาสินค้า ต้องขอบคุณออมสินที่มี
โครงการดีๆ แบบนี้รู้สึกดีมากที่เห็นผลิตภัณฑ์

ที่แตกต่างไปจากเดิม”

จ�าเรียง สว่างยอดทอง (ป้าต้อย)

กลุ่มอาชีพทองม้วนป้าจ�าเรียง : 54 หมู่ 8 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
      081-494-4190 (คุณจ�าเรียง สว่างยอดทอง)      ทองม้วนป้าต้อย      1972498 

กินดี
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มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ
ทีมนักศึกษา Begergis

ผลิตภัณฑ์  น�้าข้าวโพดมนธิรา

สมุทรปราการ     บางพลี

กลุ่มน�้าข้าวโพดมนธิรา

ทางกลุ่มมคีวามรูใ้นเรือ่งการท�าน�า้ข้าวโพดเพือ่สขุภาพ 
และต้องการสร้างเป็นอาชีพ จึงมีการพัฒนาธุรกิจ กรรมวิธี
การผลิต รสชาติ ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ปัจจุบัน น�้าข้าวโพดมนธิราได้รับการรับรองให้เป็นสินค้า 
OTOP และผู้ประกอบการได้มกีารสอนให้ความรูเ้พือ่เป็นอาชพี
ให้แก่คนในชุมชนอยู่เสมอ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้น�าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยพฒันาผลติภัณฑ์ และร่วมแลกเปลีย่น 
ความคดิเห็นกบักลุม่ชมุชน ในการเปลีย่นแปลง
ตราสนิค้าบรรจภุณัฑ์ใหม่ และการท�าการตลาด 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสอนการบันทึก
บัญชีควบคู่ธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้เป็นมาตรฐาน

“รูสึ้กดใีจและยินดเีป็นอย่างมากทีน้่องๆ ได้เข้ามา 
ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา และขอบคุณทาง

ธนาคารออมสินที่มีโครงการดีๆ ให้ชุมชน”

นายวีระพันธุ์ จันทร์ดี 
ผู้ประกอบการ

กลุ่มน�้าข้าวโพดมนธิรา : 27/1 หมู่ที่ 5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      086-912-5969 (นายวีระพันธุ์ จันทร์ดี)        น�้าข้าวโพดมนธิรา       0869125969

กินดี
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กลุ่มอาชีพน�้ายาอเนกประสงค์ครูไพรินทร์

คณุครไูพรนิทร์ จนัทสาร อาย ุ61 ปี ผู้ผลิตน�า้ยา
อเนกประสงค์ เช่น น�้ายาล้างจาน น�้ายาปรับผ้านุ่ม  
น�า้ยาถพ้ืูน โดยเริม่จากการผลติใช้เองเพ่ือลดรายจ่าย
ก่อน แล้วจึงท�าจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้

ผลิตภัณฑ์  น�้ายาล้างจาน / น�้ายาถูพื้น

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา Power solution (พลังน�้ายา)

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ช่วยพัฒนา
เปลี่ ยนบรรจุภัณฑ ์ ใหม ่ ให ้กั บ
ผลติภณัฑ์น�า้ยาล้างจานให้ทนัสมัย  
และมีขนาดที่หยิบใช้ได้ง่ายย่ิงขึ้น 
โดยมีการจัดท�าโลโก้ใหม่ ง่ายต่อ
การมองเห็นสินค้า และมีความ 
เด่นชัด จดจ�าได้ง่าย 

สมุทรปราการ     บางพลี

“ครูรู้สึกมีความยินดีที่เด็กรุ่นใหม่สนใจที่พัฒนา
ตนเอง รักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม สร้าง
อาชีพเสริม มีความเอาใจใส่ในงาน ร่วมแรงร่วมใจ 

ท�างานเป็นทีม ขอให้หนูๆ ประสบความส�าเร็จสืบไป” 

คุณครูไพรินทร์ จันทรสาร 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มอาชีพน�้ายาอเนกประสงค์ครูไพรินทร์ : 48 หมู่ 8 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      081-100-6905 (นางไพรินทร์ จันทสาร)       น�้ายาอเนกประสงค์ ครูไพรินทร์       pairin 

ใช้ดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   343



มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ
ทีมนักศึกษา LGM Evolution

ผลิตภัณฑ์  หนังปลาทอดกรอบหลากรส

สมุทรปราการ     บางพลี

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนังปลายิ้มทอง

หนังปลาทอดกรอบหลากรส ผลิตจากหนังปลาคอร์ด
จากประเทศจีน คือปลาที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลจีนใต้ เป็น 
ปลาทะเลที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ปรุงเข้ากับผงปรุงรส 
หลากรสชาติ มีรสด้ังเดิม รสปาปริก้า รสสาหร่าย และ 
รสไข่เคม็ จงึท�าให้ได้ผลติภณัฑ์หนงัปลาทอดกรอบปลาย้ิมทอง  
ที่กรอบอร่อยพร้อมส่งความอร่อยถึงทุกคน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและกลุ่มอาชีพร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและให้เกิดภาระต้นทุน
น้อยที่สุด ด้วยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ปริมาณ 
รวมไปถึงรสชาติใหม่ๆ เช่น รสไข่เค็ม รสสาหร่าย 
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้กับผู้บริโภค 
พร้อมทั้งการค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในการขยาย
ตลาดเพื่อให้สินค้ามีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น 

“กลุ่มธุรกิจชุมชนได้ความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ น้องนักศึกษาสามารถเข้าใจสถานการณ์

และมีความพยายามความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาในรูปแบบต่างๆ 

เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากความคิดเดิม”

นางเพ็ญประภา อาตย์เอี่ยม 
หัวหน้ากลุ่มฯ

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนังปลายิ้มทอง : 100/144 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280
      081-353-0936 (นางเพ็ญประภา อาตย์เอี่ยม)       ปลายิ้มทอง       0813530936 

กินดี
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กลุ่มอาชีพกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ต�บลบางปลา

ข้าวหลามลุงหน่องลูกแม่จรินทร์ เดิมใช้ชื่อ
ว่า “ข้าวหลามแม่จรินทร์” ซึ่งสืบทอดกิจการต่อๆ 
กันมาเป็นระยะเวลา 40-50 ปี จากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกและ
ใช้ชื่อกิจการว่า “ข้าวหลามลุงหน่องลูกแม่จรินทร์  
เจ้าเก่า (บางโฉลง)” และยงัคงใช้สตูรดัง้เดิมทีส่บืทอด
มาจากบรรพบรุษ ท�าให้ข้าวหลามมีรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว หอม หวาน ทานอร่อย

ผลิตภัณฑ์  ข้าวหลามลุงหน่องลูกแม่จรินทร์

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา Nine Sheep

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้ามาช่วยด้านการออกแบบโลโก้
เพื่อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่มีเพียงชื่อร้าน และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยการสกรีนโลโก้ที่ถุงพลาสติก
เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กิจการเป็นที่รู้จักมาก
ขึน้ ส่วนด้านผลติภณัฑ์ได้ร่วมกบัชมุชนคดิค้นพฒันา
ผลติภณัฑ์ให้มคีวามแปลกใหม่ ทนัสมยั และสะดวกต่อ
การรับประทานมากขึ้น

สมุทรปราการ     บางพลี

“น้องนักศึกษาทุกคนช่วยพัฒนาร้านข้าวหลามให้ดูดี
มากขึ้น ช่วยออกแบบโลโก้และเพิ่มช่องทาง
การติดต่อท�าให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

ขอบคุณน้องนักศึกษาทุกคนครับ”

นายเสรี ปั้นทอง  
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มอาชีพกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ต�าบลบางปลา 39/12 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      080-815-2407 (นายเสรี ปั้นทอง), 080-815-2407 (นางประภัสสร ปั้นทอง)       0808152407, 0808152407 

กินดี
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มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ
ทีมนักศึกษา ทีมน�้ากระชาย

ผลิตภัณฑ์  น�้าดื่มสมุนไพรกระชายไทย  

สมุทรปราการ     บางพลี

กลุ่มอาชีพน�้ากระชายสุขภาพ  

Mr.กระชาย เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่
ช่วยลดอาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดหลัง ต่างๆ  
เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีน�า้กระชายสขุภาพ มจี�าหน่าย
ท้ังสูตรผสมเก๊กฮวย สูตรผสมน�้ามะตูม สูตรน�้าผึ้ง
มะนาว พัฒนาเพื่อให้ดื่มง่าย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มชุมชนร่วมกันคิดเรื่องการ
ขยายตลาด จากที่เน้นเป้าหมายกลุ่มอายุ 35-70 ปี 
ได้ขยายเป็นกลุ่มอายุ 15-30 ปี และได้น�าสูตรที่ขาย
กับกลุ่มเดิมมาปรับสูตรขึ้นใหม่ เพื่อให้เข้ากับกลุ่ม
อายุที่ก�าลังจะขยายตลาดให้ดิื่มง่ายมากยิ่งขึ้น และ
ได้ร่วมกันออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อดึงดูด
กลุ่มลูกค้าใหม่ให้มาสนใจสุขภาพมากขึ้น  

“รู้สึกดีใจที่มีโครงการนี้ และขอบคุณน้องๆ ที่ได้ 
มาช่วยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ออกมาดีขึ้น 

 ทั้งเรื่องของการตลาดผลิตภัณฑ์ ท�าให้ธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ต้องขอบคุณจริงๆ”

นางสาวชญาณิศา ปทากุลวงษ์ 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มอาชีพน�้ากระชายสุขภาพ :  81/5 หมู่ 2 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
      062-619-6359 (นางสาวชญาณิศา ปทากุลวงษ์)       Mr.กระชาย เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ       0626196359
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กลุ่มแม่บ้านนันทนากาเด้นท์     

ผู ้ประกอบการได ้ เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์
มากมายของ มะม่วงหาวมะนาวโห่ และผลสุกจะ
มีรสชาติเปรี้ยวมากและฝาด ผู ้ประกอบการจึงมี
แนวคิดน�ามาแปรรปูเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิม่ และ 
น�้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อง่ายต่อการรับประทาน 

ผลิตภัณฑ์  แปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา “Count  one”

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา โดย
คิดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีแต่มะม่วงหาว
มะนาวโห่แช่อิ่ม เพิ่มขึ้นมาเป็น น�้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่ และได้เปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ใน 
รูปแบบใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม ่
ของเราท�าสดใหม่ไม่ใส่วตัถกุนัเสยีทีเ่ป็นอนัตราย 
สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย

สมุทรปราการ     บางพลี

“รู้สึกประทับใจในการท�างานของน้องๆ ทุกคน และ
ดีใจที่ผลตอบรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี”

นางราณี  สมเมฆ
กลุ่มแม่บ้านฯ

กลุ่มแม่บ้านนันทนากาเด้นท์ : 282/105 หมู่ที่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10570
      082-498-4731 (นางราณี สมเมฆ)       มะม่วงหาวมะนาโห่แช่อิ่ม Karonda       @804suuud

กินดี
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มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ
ทีมนักศึกษา ทีมไข่เค็มณัฐสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์  ไข่เค็มณัฐสิทธิ์

สมุทรปราการ     บางพลี

กลุ่มอาชีพไข่เค็มณัฐสิทธิ์

ไข่เค็มณัฐสิทธ์ิ โดยกลุ่มโอทอป หมู่ 11 ซึ่งมีความรู้
ในเร่ืองการท�าไข่เค็ม และต้องการสร้างเป็นอาชีพ ได้มีการ
พัฒนากรรมวิธีการผลิต รสชาติ ท�าให้ลูกค้าเกิดความ 
พงึพอใจสงูสดุ มจี�าหน่าย 2 แบบ คือ ไข่เคม็ต้ม และไข่เคม็ทอด 
โดยทางผูป้ระกอบการได้ให้ความรู้เพือ่เป็นการสร้างอาชพีให้
แก่คนในชุมชนอยู่เสมอ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักศึกษาได้น�าองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วม 
แลกเปล่ียนความคิดเหน็กบักลุม่ชมุชน มีการปรบัปรงุ 
กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐาน เปลี่ยนแปลง
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ รวมถึงช่วยท�าการ
ตลาด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สอนการบันทึกบัญชี
ควบคู่ธุรกิจ 

“รู้สึกดีใจ ที่ได้น้องๆ เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ขอบคุณทางธนาคารออมสิน ที่มีโครงการดีๆ ให้

ชุมชนได้เข้าร่วม”

นายณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม
ผู้ประกอบการ

กลุ่มอาชีพไข่เค็มณัฐสิทธิ์ : 39/2 หมู่ที่ 11 ซ.ธนสิทธิ์ (บางปลา 2) ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      092-618-5072 (นายณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม)       nattasitjanhom@gmail.com       ไข่เค็ม ณัฐสิทธิ์       yoon_67  

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพสตรีบางเสาธง ญาณิศา

น�้ำปลำหวำนญำนิศำ เป็นน�้ำปลำหวำนที่มี
สูตรลับเฉพำะ มีรสชำติ หวำน เผ็ด เค็ม และหอม 
ผลิตภณัฑ์เด่นของกลุ่มม ีน�ำ้ปลำหวำน และกะปิหวำน 
ด้วยสโลแกน ญำณิศำ น�้ำปลำหวำน จิ้มแรกก็ติดใจ

ผลิตภัณฑ์  น�้ำปลำหวำน กะปิหวำน

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา Strong

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษำและกลุ่มชุมชนได้ร่วมกันพัฒนำ ออกแบบฉลำกสินค้ำ
ให้มีควำมสวยงำมและทันสมัยมำกขึ้น ช่วยสร้ำงและปรับเปล่ียนรูปแบบ
สินค้ำ ให้เป็นสินค้ำสะดวกพร้อมรับประทำนได้ทุกโอกำส อีกทั้งเพิ่ม 
ช่องทำงกำรขำย โดยจัดท�ำเว็บไซต์ ญำณิศำน�้ำปลำหวำน ให้แก่กลุ่ม
ชุมชนเพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำและยอดขำยได้มำกขึ้น

สมุทรปราการ     บำงเสำธง

“น้องๆ ทีมนักศึกษา มีความตั้งใจศึกษาและเรียนรู้  
จากดิฉันมากๆ ร่วมกันลงมือท�าอย่างเต็มที่ และมี

ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ดิฉันขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ

กันท�าอย่างเต็มที่”

นางญาณิศา สิงหรัตน์ 
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพสตรีบางเสาธง ญาณิศา : 201/737 หมู่ 7 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540
      086-368-8929 (นำงญำณิศำ สิงหรัตน์)       Yanisa@hotmail.com       น�้ำปลำหวำน “ญำณิศำ” Top 5 ดำว         0863688929

กินดี
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มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ
ทีมนักศึกษา ทีมเคยมั้ยจ๊ะ

ผลิตภัณฑ์  กะปิออร์แกนิค เคยมั้ยจ๊ะ

สมุทรปราการ     บางพลี

วิสาหกิจเคยมั้ยจ๊ะชุมชนบางปลา

สบืเนือ่งจากเดมิผู้ประกอบการมอีาชพีเป็นชาวประมง 
และต้องการมสีนิค้าทีใ่ช้วสัดดุบิทีอ่อกเรอืหามาเอง เพราะจะ
ท�าให้วัตถุดิบเพียงพอต่อการพลิต จึงสร้างแบรนด์สินค้า 
เคยมั๊ยจ๊ะ กะปิออร์แกนิคไม่มีสารเจือปน มีความสดใหม ่
อยู่เสมอ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาเข้าไปพัฒนาในการเปลี่ยนฉลากและ
บรรจุภัณฑ์ กะปิออร์แกนิค เคยมั้ยจ๊ะ ให้ทันสมัยเหมาะ
ส�าหรับเป็นของฝาก และได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี 
ขนาดเล็กลงเหมาะกับครอบครัวเล็กๆ พร้อมออกแบบ
ป้ายไวนิลส�าหรับออกบูธขายสินค้า

“ต้องขอขอบคุณโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
ด้วยนะคะ ที่ให้เด็กๆ รุ่นใหม่ ได้รู้ถึงในวิธีการ

ขั้นตอนการท�ากะปิ และต้องขอขอบคุณน้องๆ ที่
ได้ท�าให้แบรนด์ เคยมั้ยจ๊ะ ได้รู้จักกันมากขึ้น และ

รวมถึงการส่งออกและได้น�าไปขายที่
ประเทศอังกฤษด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ”

นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข 
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจเคยมั้ยจ๊ะชุมชนบางปลา : 50/39 หมู่บ้านชลเทพ ซอย 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      085-210-9407 (นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข)       เคยมั้ยจ๊ะ       Krill Mai Ja 
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กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมบางปลา

งานจักสานหัตถกรรม เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
ประโยชน์ของสมาชกิและกลุ่มอาชพี ท�าให้มรีายได้จาก
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มจะจัดสรรวัตถุดิบ 
ให้แก่สมาชิกเพื่อน�าไปประกอบเป็นชิ้นงาน อีกทั้ง 
ส่งสมาชกิเข้าอบรมหาความรูใ้นสถานทีแ่ละหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่น�าความรูม้าประยกุต์และพฒันาผลติภณัฑ์
ของตนเอง

ผลิตภัณฑ์  กระเป๋าจักสานจากวัสดุเหลือใช้

มหาลัยราชภฏัธนบรีุสมุทรปราการ 
ทีมนักศึกษา สานด้วยมือ ท�าด้วยใจ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้าไปพัฒนาในด้านปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ของสินค้า และร่วมออกแบบลายกระเป๋า
จกัสานให้มคีวามหลากหลาย และความเหมาะกบักลุ่ม
วัยรุ่นมากยิ่งขึ้น

“รู้สึกยินดีมากคะ ที่กลุ่มนักศึกษาได้เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาสินค้า กระตุ้นการขายให้มีผลก�าไร
มากขึ้น และมีการเก็บของเหลือใช้มาท�าให้เกิด

ประโยชน์และลดการเกิดขยะได้อีกด้วย” 

 นางชื่นฤทัย กลิ่นสุขหอม

กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมบางปลา : องค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      085-938-3896 (นางชื่นฤทัย กลิ่นสุขหอม)       sittipony.p@gmail.com       หัตถกรรมบางปลา       @865naxvr

สมุทรปราการ     บางพลี
ใช้ดี
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มหาลยัราชภฏัธนบรุสีมุทรปราการ
ทีมนักศึกษา หวานได้ ไม่เฉพาะผู้หญิง

ผลิตภัณฑ์  เบเกอรี่ / ชาไขมุก

สมุทรปราการ     บางพลี

กลุ่มอาชีพบ้านพัฒนา หมู่ที่ 10

สาวติร ีเบเกอร์ร่ีและชาไข่มกุ เป็นผลติภัณฑ์กลุม่อาชีพ
บ้านพัฒนาหมู่ที่ 10 เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์
ของสมาชิกและกลุ่มอาชีพ ได้แก่ การจัดสรรรายได้จาก
การจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เบเกอร่ี และการจดัสรรวตัถดุบิให้แก่ 
สมาชกิ รวมถงึการส่งสมาชกิเข้าอบรมหาความรูใ้นสถานที ่
และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์และ
พัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ในการเข ้าไปพัฒนาครั้งนี้ ได ้ร ่วมมือกัน
ระหว่างนักศึกษาและเจ้าของสินค้าเบเกอรี่ ในด้าน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การ
ปรับปรุงตัวสินค้า และหา
ช่องทางการจ�าหน่าย
สินค ้า ให ้ แพร ่หลาย
มากยิ่งขึ้น รวมถึงให้
ความรู ้ในการจัดส่ง
ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

“รู้สึกดีมากค่ะ การที่กลุ่มของนักศึกษาได้เข้ามา
ช่วยงานและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่ม
ยอดขายและเป็นการชี้ช่องทางในการจ�าหน่าย”

(นางสาวสาวิตรี  ลมเฆษ)

กลุ่มอาชีพบ้านพัฒนา หมู่ที่ 10 : ผลิตภัณฑ์ สาวิตรี เบเกอร์รี่และชาใขมุก ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      063-235-1951 (นางสาวสาวิตรี ลมเฆษ)       sittipony.p@gmail.com       เบเกอรี่บ้านครู       @346kdhel 

กินดี
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทร

กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีสุนทร จัดตั้งเพื่อจัดการเวลาว่าง 
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ด้วยการรวมกลุม่กนัผลิตสินค้า อาหาร
ที่เป็นที่ช่ืนชอบของผู้สนใจหลายภาคส่วน ทั้งนี้การรวมกลุ่ม
กันมิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะการท�าอาหารเพียงอย่างเดียว แต่
ยังหมายถึงการรวมตัวกันท�าจิตอาสาในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกไทยด�า

มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
ทีมนักศึกษา พริกไทยด�าคืนถิ่น

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได ้คิดค ้นวิธี เพิ่มยอดขายให ้กับ
ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกพริกไทยด�า โดยเปลี่ยน package 
และฉลากสินค้า ให้สะดวกแก่การเข้าถึงผู ้บริโภค  
โดยออกแบบแพคเกจเป็นซองฟอยล์จ�าหน่ายในราคา 
ซองละ 20 บาท และเปลี่ยนจากขวดโหลแก้วเป็น 
กระปกุพลาสตกิ จ�าหน่ายในราคากระปกุละไม่เกนิ 50 บาท  
ซึ่งจากเดิมราคาน�้าพริกบรรจุขวดโหลแก้ว มีราคา 
ขวดละไม่ต�า่กว่า 100 บาท หลังจากการพฒันาดงักล่าว 
ส่งผลให้มียอดสั่งผลิตน�้าพริกไทยด�ามากขึ้นกว่าเดิม

ภูเก็ต     ถลาง

“การได้รับโอกาสจากโครงการออมสิน 
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ในปีนี้ ถือว่าโชคดีมาก 
เพราะได้ต่อยอดงานจากครั้งก่อน ได้บรรลุ
มากกว่าเดิม ส่งผลให้มีการสั่งผลิตน�้าพริก
พริกไทยด�าจ�านวนเกินความคาดหมาย 

อีกทั้งกลุ่มนักศึกษาได้ช่วยกันเปลี่ยนแพคเกจ
ให้ทันสมัย สามารถซื้อบริโภคได้จริง จากเดิม
ที่บรรจุในภาชนะขวดแก้ว ซึ่งวางจ�าหน่ายใน
ราคาหลักร้อย พอเปลี่ยนแพคเกจเป็นกล่อง
พลาสติกและซองฟลอยด์ เป็นการช่วยให้
ผู้สนใจสามารถบริโภคได้ในราคาเหมาะสม 

ส่งผลให้ขายได้ดีกว่าเดิม สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
ทุกคนขอขอบคุณโครงการดี ๆ จากธนาคาร

ออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนในครั้งนี้”

นางเกศมณี ลงกุล (ป้าขวัญ)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทร : 107/47 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83100 
      08-6283-7476 (นางเกศมณี ลงกุล)       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทร  

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   353



มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
ทีมนักศึกษา รักสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่มน�้าส้มควาย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองสองย่า 

ภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยโบราณนิยมน�า ส้มควาย 
มาตากแห้งและบดเป็นผง ก่อนจะน�ามาผสมกับน�้าร้อน 
เพื่อแช่เท้าลดอาการปวดเมื่อย อาการเท้าบวม และช่วย
ระงับกลิ่นเท้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันผลวิจัยทางการแพทย์ 
พบว่า ส้มควายเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ช่วย
ในการระบายและมีกรดผลไม้ ประเภทสาร AHA ช่วยบ�ารุง
ผิวพรรณให้กระจ่างใส 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

การลงพื้นที่ร ่วมกับธนาคารออมสินในครั้งน้ี 
 นักศกึษามีความตัง้ใจเป็นอย่างมากทีจ่ะฝึกฝนทกัษะและ
ความสามารถ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา สร้าง
ความอดทน มุง่มัน่ให้สู่เป้าหมาย และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี

“กลุ่มองค์กรฯ มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส้มควายให้เป็นที่แพร่หลาย เมื่อนักศึกษาได้ลงพื้น
ที่มาท�าโครงการก็เหมือนมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ได้ร่วมกันผลิตส้มควายเป็นสินค้าใช้ในครัวเรือน 
และใช้วัตถุดิบจากส้มควายเป็นส่วนประกอบใน
การท�าอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โครงการนี้จะช่วยให้

กลุ่มยั่งยืนยิ่งขึ้น”

นางสาวอรชร อินษาทร 
หัวหน้ากลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองสองย่า  : ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแขนน หมู่ 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110                                            
      086-951-8751 (นางสาวอรชร อินษาทร)       orachon_oom@hotmail.com       0869518751

ภูเก็ต     ถลาง

กินดี
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กลุ่ม ผ้าสวย ลายเด่น เน้นเอกลักษณ์ความเป็น Sanotik

จังหวดัภเูกต็ มปีระวตัอินัยาวนานว่าเป็นดนิแดน 
ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกจิ คือ แร่ดบีกุ ทางกลุม่จงึได้คดิค้นลวดลาย 
แร่ดีบุกมาออกแบบเพื่อเป็นอัตลักษณ์ในการพัฒนา 
ผ้าลายสายแร่ดบีกุ หรอื Sa no Tik ให้มีความสวยงาม
และโดดเด่นจากแร่ดบีกุมาไว่บนผนืผ้าแห่งวฒันธรรม
และคงไว้ซึ่งอัตลักษ์ของชุมชน

ผลิตภัณฑ์  หมวกปีกกว้าง

สมุทรปราการ     บางเสาธง

“ต้องการให้มีกิจกรรมนี้บ่อย ๆ เพื่อให้คนในชุมชน
มีกิจกรรมร่วมกัน จะท�าให้ทุกคนในชุมชน

มีความสุขยิ่งขึ้น”

ตัวแทนกลุ่มชุมชน

กลุ่ม ผ้าสวย ลายเด่น เน้นเอกลักษณ์ความเป็น Sanotik : 4 หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
      094-595-9515 (นางจุฑาทิพย์ แนบเนียร)       Jutatip2516@gmail.com       SanoTik signature       Jnuefriday1974 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
ทีมนักศึกษา SanoTik Signature

ดูดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
ทีมนักศกึษา ย้อนถิน่เมอืงเก่า บอกเล่าวฒันธรรมเครือ่งแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์  รองเท้า / กระเป๋า 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลภูเก็ต 

 ถนนถลาง คอื ถนนทีม่คีวามส�าคญัในย่านเมอืงเก่าของภเูกต็  
ซึ่งเป็นท่ีตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว 
 โดยชุมชนมีความต้องการที่จะน�าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ 
ย่านเมืองเก่า ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น 
เครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองที่รู้จักกันดีในนาม “ชุดบาบ๋า ย่าหยา” 
และชุดเครื่องประดับต่าง ๆ ทั้งปิ่นปักผม กระเป๋า และรองเท้า ฯลฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ส�ารวจความต้องการของชุมชน
พบว่า รองเท้า ทีใ่ส่กับ “ชดุบาบ๋า ย่าหยา” มีราคาค่อนข้าง 
สงูมาก เนือ่งจากชมุชนไม่สามารถผลิตเองได้จึงต้องน�าเข้า 
จากปีนังและมะละกา ท�าให้การแต่งกายด้วย “ชุดบาบ๋า 
ย่าหยา” ไม่มคีวามสมบรูณ์ ทางทีมนกัศกึษาจึงได้เข้าไปให้
ความรูก้ารท�ารองเท้าให้กบัชมุชน เพือ่สามารถออกแบบและ
ผลติรองเท้าขายได้ในราคาท่ีทกุคนสามารถเข้าถงึได้ง่าย

“ขอบคุณธนาคารออมสิน ที่มอบเงิน 
สนับสนุนในการด�าเนินการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้าง
งาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ขอบคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ทีมอาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันพฒันาต่อยอดการประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชน โดยออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น 
และดูสวยงาม มีความเป็นอัตลักษณ์

ให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น”

นางยินดี มโนสุนทร 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกจิชุมชนผลติภณัฑ์เพ่ือการท่องเทีย่วโดยชมุชนเทศบาลภเูกต็ :  132 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000
      083-3590-4828 (นางยินดี มโนสุนทร)       08335904828

ภูเก็ต      อ�าเภอเมืองใช้ดี
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กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร บ้านบ่อแร่

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ท่ีเกิดจากการร่วมมือ
ภายในชุมชน คิดค้นและผลิตออกมาได้รับเสียงตอบรับ 
อย่างดจีากลกูค้า ซึง่ผลติภณัฑ์ของกลุม่ได้แก่ สบู่เหด็หลนิจอื 
(สบู่ทับทิมไทย), สบู่เห็ด+น�้าผึง+สมุนไพร (สบู่หญิงนุ้ย)  
และสบู่เห็ด+น�้าผึ้ง (สบู่อัญยมณีศรีทรัพย์)  

ผลิตภัณฑ์  
สบู่เห็ดหลินจือ สบู่เห็ดน�้าผึ้ง 

สบู่เห็ดน�้าผึ้งสมุนไพร

มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
ทีมนักศึกษา สามัคคีร่วมใจพัฒนา 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการลงพืน้ทีช่มุชนท�าให้ทราบว่าในชมุชนมเีหด็ที ่
มค่ีาทัง้ในด้านราคาและคณุภาพจ�านวนมาก ผลติภณัฑ์ที่ 
ชุมชนผลติขาย คือ เห็ดหลนิจือตากแห้ง และทางชมุชนได้
แปรรูปเหด็เป็นผลิตภณัฑ์สบูส่�าหรับบ�ารงุผวิอกีด้วย และส่วน
ทีน่กัศกึษาได้เข้าไปพฒันาจะเป็นด้านการฝึกท�าบญัชคีรวัเรอืน  
ซึ่งเป็นส่ิงที่ชุมชนไม่เคยท�ามาก่อนและไม่มีความรู้ในด้าน
การท�าบัญชีจึงท�าให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของการท�า
บัญชีมากขึ้นจนน�าไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง

ภูเก็ต     ถลาง

“การจัดโครงการในครั้งนี้เกิดผลเชิงประจักษ์มาก 
โดยชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทุกคนมีโอกาสได้รวมกลุ่ม
เพื่อประกอบอาชีพได้ มีการเริ่มต้นฝึกการท�าบัญชี
ครัวเรือน จากที่ไม่เคยท�าบัญชีครัวเรือนก็สามารถ
ท�าบัญชีครัวเรือนเป็น และเริ่มเห็นความส�าคัญของ
การท�าบัญชีครัวเรือน โดยธนาคารออมสินที่มาให้

ความรู้ คณะอาจารย์ และทีมนักศึกษาที่มาให้
ความรู้ที่เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง”

นางอ�าพร ผสมทรัพย์
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร บ้านบ่อแร่ : หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  
      081-891-7091 (นางอ�าพร ผสมทรัพย์), 061-636-1035 (นางรัตนา ชูบ่อสาย)       KeeJam1035@gmail.com       0818917091 

ใช้ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
ทีมนักศึกษา Homestay Klong Bor Saen (KBS)

บริการ  ที่พัก Homestay

กลุ่มโฮมสเตย์คลองบ่อแสน

ชมุชนคลองบ่อแสน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชมุชน ด�าเนิน
การโดยโครงการนวตัวถิ ี ปัจจบุนัในพืน้ทีม่ผีูป้ระกอบธรุกจิ 
โฮมสเตย์ท่ีเห็นอย่างชัดเจนอยู่สองหลัง ซึ่งตามเป้าหมาย
จะต้องเกิดธุรกิจโฮมสเตย์ในชุมชนรวมจ�านวน 13 หลัง 
ประกอบด้วยของหน่วยงานภาครัฐ 3 หลัง และของกลุ่ม
เครือข่ายในชุมชนโฮมสเตย์คลองบ่อแสน อีก 10 หลัง  
รวมทั้งหมด 13 หลัง  งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ในชุมชนท�าให้ทราบว่าธุรกิจ
โฮมสเตย์ของชุมชนคลองบ่อแสนยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโฮมสเตย์และยังขาดความรู้เกี่ยว
กับการเป็นผู้ประกอบการอยู่หลายประเด็นด้วยกัน  
ปัญหาหลัก ๆ คือ ขาดการส่งเสริมการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกได้
รับรู้ ซึ่งในส่วนนี้ทางทีมนักศึกษาได้เข้าไปช่วยพัฒนา
เพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อทั้งออฟไลน์
และออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวที่สนใจพักโฮม
สเตย์ได้มากขึ้น

“การที่นักศึกษามาช่วยงานกลุ่มในครั้งนี้ท�าให้
กลุ่มมีกิจกรรมร่วมกัน มีแนวทางในการสร้างงาน
ในชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้”

นางสุจิตรา เต๊ะละ
ประสานงานกลุ่มฯ

กลุ่มโฮมสเตย์คลองบ่อแสน : 7/1 ม.3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 
      087-463-506 (นางสุจิตรา เต๊ะละ) 

ภูเก็ต     ทับปุดอยู่ดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมุกเกาะสิเหร่และผ้าปาเต๊ะ

ภูเก็ต มีศักยภาพโดดเด่นในหลากหลายด้านทั้ง
วฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ วิถชุีมชน และแหล่งท่องเทีย่ว  
และที่น่าสนใจทางวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ถ่ายทอดออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในชุมชน เช่น ชุมชนเกาะสิเหร่ 
ที่มีการสร้างสรรค์ฝีมือการปักมุกบนผืนผ้าปาเต๊ะ เพื่อ
เพิม่มลูค่าให้ผ้าปาเต๊ะธรรมดา โดยกลุม่ได้น�าไข่มกุของดใีน
ชุมชน ทั้งมุกเลี้ยง มุกธรรมชาติ มาปักบนผ้าปาเต๊ะ ท�าให้
ผ้าปาเต๊ะมีมูลค่าสูงขึ้น 

ผลิตภัณฑ์  
ผ้าปาเต๊ะปักมุก / เครื่องประดับมุก

มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
ทีมนักศึกษา ไข่มุกอันดามัน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักศึกษาได้ลงพื้นที่พบว่าบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ  
ส่วนใหญ่ยังคงบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสธรรมดาหรือถุงกระดาษ ไม่ค่อยเป็นที่
สะดดุตาของนกัท่องเทีย่วมากนกั ทางเราจงึช่วยออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม
และสร้างสรรค์ให้เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชน และช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า
ผ่านสื่อออนไลน์ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าผ้าปาเต๊ะ
ปักมุกให้กับคนที่สนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 

“ขอบคุณธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
คณาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้ามาช่วยออกแบบและ

ประชาสัมพันธ์ท�าให้ผ้าปาเต๊ะปักมุกน่าสนใจ 
และเป็นที่นิยมมากขึ้น อีกทั้งยังจัดกิจกรรมดี ๆ
ที่ท�าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในชุมชนและนอกชุมชน” 

นางรุ่งทิวา อินทลิง
ประธานกลุ่มฯ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมุกเกาะสิเหร่และผ้าปาเต๊ะ : 13 หมู่ที่ 4 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
      083-635-2771(นางรุ่งทิวา อินทลิง)       Tunu0836352771

ภูเก็ต      อ�าเภอเมือง

ดูดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  
ทีมนักศึกษา ทีม ปลา ปู หมู หมึก กุ้ง

ผลิตภัณฑ์  อาหารทะเลและแปรรูป

ชุมพร     หลังสวน

“รู้สึกดีใจที่ธนาคารออมสิน อาจารย์ น้องๆ นักศึกษา 
เห็นความส�าคัญและเข้ามาช่วยเหลือพัฒนากลุ่มให้มี

ความเข้มแข็ง กิจกรรมครั้งนี้ท�าให้พี่เปิ้ลและสมาชิกใน
กลุ่มได้รับความรู้มากมาย ทั้งในเรื่องการจัดท�าบัญชี 

การท�าตลาด การสร้างมาตรฐานสินค้า นอกจากนี้ น้องๆ 
ยังช่วยสร้างโลโก้และแบรนด์สินค้า และสร้างเพจ 
Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ขอบคุณมากๆ ค่ะ อาจารย์ 

และน้องๆ น่ารักมาก”

คุณจันทิมา ไกรทอง 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มแม่บ้าน บ้านกลางอ่าว 2  

กลุ่มสตรีในหมู่บ้านรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งให้
ชมุชนผลติภณัฑ์สร้างรายได้ของกลุม่ คือ การท�ากะปิ
ขดัน�า้ ปลาทะเลแดดเดยีว ปลาทหูอม ปลาหมึกหอมแก้ว  
ปลาหมกึฝอยแห้ง ปลาหมกึกล้วยแห้ง และหอยเสยีบดอง 
เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

เพือ่ตอบโจทย์และการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด นกัศึกษาและชมุชนได้จัดกจิกรรมอบรม
ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานสู่ประสิทธิภาพ ได้แก่  
1) อบรม “การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0” 2) อบรม “การพัฒนาสินค้า การสร้างแบรนด์
และช่องทางการจัดจ�าหน่าย” 3) อบรม “การจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีกลุ่ม” 

กลุ่มแม่บ้าน บ้านกลางอ่าว 2 ศูนย์หมู่บ้าน บ้านกลางอ่าว 2 หมู่ที่ 14 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150
      081-968-1081 (นางสาวจันทิมา ไกรทอง)

กินดี
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กลุ่มท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้านถ�้าผึ้ง

หมู่บ้านที่เกิดจากการอนุรักษ์ป่า จนกลายมาเป็นหมู่บ้านท่อง
เที่ยวที่ผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือกรุ๊ปทัวร์ เราก็พร้อม
ต้อนรับ มาสัมผสักบัธรรมชาต ิพร้อมทัง้อาหารทีใ่ครกบ็อกว่าอร่อย 
และบ้านพักโฮมสเตย์อารมณ์เหมือนมาบ้านญาติ มีแหล่งท่องเที่ยว 
ในชุมชนที่สวยงาม อย่างจุดชมวิว ถ�้าน�้าลอด ธาตุน�้าตกบางคุย ป่า
ต้นน�้า บ่อน�้าดันทรายดูด จะดดูหรอืดนัยงัไง ต้องมาพสิจูน์ และยงัมี
แหล่งท่องเทีย่วใกล้เคยีงด้วย

ผลิตภัณฑ์  บ้านถ�้าผึ้ง โฮมสเตย์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

กลุ่มท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้านถ�้าผึ้ง : 486 หมู่ที่ 5 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
      089-290-9420 (นายบุญทัน บุญชูด�า)       thumpuang_2010@hotmail.com

สุราษฎร์ธานี     พนม

ขอบคุณ : ข้อมูลและภาพ https://www.greenglobeinstitute.com/

อยู่ดี
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มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี  
ทีมนักศึกษา เทวดาน�้าผึ้งนาสาร

ผลิตภัณฑ์  น�้าผึ้ง ฟาร์มลุงเรอ

สุราษฎร์ธานี     บ้านนาสาร

“จากการนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เข้ามานั้น ท�าให้ผมมีการพัฒนาตนเองและการเลี้ยงผึ้ง 
ได้เรียนรู้ขั้นตอนการบริหารจัดการ และการจัดท�าบัญชี 
โดยน้องๆ นักศึกษาน�าสมุดบัญชีมาแจกและสอนการ

ลงบัญชีที่ชัดเจน ให้ผมคิดต้นทุนได้ถูกต้องขึ้น อีกทั้งได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสวยงาม มีการน�าสินค้า
เข้าสู่ตลาดออนไลน์ ท�าให้ผมกล้าถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สู่สังคม และเกิดการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น”

นายบ�าเรอ เชื้อพุฒ  
ประธานกลุ่มฯ

กองทุนหมู่บ้านควนเนียง  

แนวคิดในการเลี้ยงผ้ึงของกลุ ่มกองทุนฯ 
เป็นการเล้ียงเพ่ือเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้กับ 
ครัวเรือน มีผลิตภัณฑ์หลักจากการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่  
น�้าผึ้งขวด จากผึ้งสายพันธ์อิตาลี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ภายใต้โจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม 
ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย และ
พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ และช่องทางจ�าหน่าย ท�าให้
นักศึกษาและกลุ่มชุมชนได้พัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายใต้การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรในกลุ่มงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง และเกิดการลงมือท�าจริง จนท้ายสุดได้
ผลิกโฉมและพัฒนาการผลิต พร้อมเพ่ิมช่องทาง 
การตลาด ภายใต้ช่ือ ฟาร์มลุงเรอ ภายใต้สโลแกน 
“แท้ทุกหยด หมดจนทุกขั้นตอน” 

กองทุนหมู่บ้านควนเนียง : 32 หมู่ 6 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
      098-025-0284 (นายบ�าเรอ เชื้อพุฒ)       ฟาร์มลุงเรอID        098-0250284 

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนบ้านพ่วงพัฒนา

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพ่วงพัฒนา ได้มี
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากหอยนางรม ได้แก่ น�้าพริก
หอยนางรม (สามรส, ไตปลาแห้ง, ไข่เค็ม) และทอดมัน
หอยนางรม โดยเกดิจากการเพาะเลีย้งหอยนางรมภายใน
ชุมชน

ผลิตภัณฑ์  
น�้าพริกหอยนางรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
ทีมนักศึกษา ทีมตัวหอยกาญจนดิษฐ์ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันคิดเห็นใน
การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะ
สมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถยืดอายุ
ของสินค้าให้อยู่ได้นานข้ึน และสร้างช่องทาง 
การตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook เพื่อ
เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

“ขอบคุณน้องๆ นักศึกษา และโครงการนี้มากๆ 
ที่มาช่วยสนับสนุนการท�างานของกลุ่มเรา 

ขอบคุณมากคะ”

คุณสายสุดา กาญจนพาณิช
หัวหน้ากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านพ่วงพัฒนา : หมู่ 5 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
      062-051-7944 (นางสายสุดา กาญจนพานิช)       taw_ruk599@gmail.com       น�้าพริกหอยกาญจนดิษฐ์       taw.sk 

สุราษฎร์ธานี     กาญจนดิษฐ์
กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี  
ทีมนักศึกษา เขี้ยวพยัคฆ์ทะเลใต้

ผลิตภัณฑ์  
การท่องเที่ยวและบริการที่พักโฮมสเตย์

สุราษฎร์ธานี     สุขส�าราญ

“รู้สึกดีใจที่มีการอบรมดีๆ แบบนี้ รู้สึกชอบแล้วก็
เข้าใจง่ายที่เขาได้สอนท�าบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชาวบ้าน 

อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีกสนุกดีชาวบ้านชอบ”

ก๊ะมีนา - แม่ครัวบ้านแหลมนาว

กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านแหลมนาว

กนิป ูดเูล เซมาทีบ้่านแหลมนาว เป็นสโลแกนของ
โฮมเสตย์ กลุ่มชาวบ้านแหลมนาว ที่ให้นักท่องเที่ยว 
ได้สมัผสัวถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชน นอกจากการใช้ 
บรกิารทีพ่กัแบบโฮมสเตย์แล้ว ยงัมกีจิกรรมท่องเทีย่ว 
ต่างๆ เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง และ
ผลติภณัฑ์ชมุชน อาท ิสมนุไพรฟันด ีปลาเส้น ขนมป้ันสบิ  
และน�้าพริก 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

- แนะน�าการยกระดบัมาตรฐานทีพ่กัโฮมสเตย์และบรกิารการต้อนรบันกัท่องเทีย่ว
 ในกับชาวบ้าน 
- อบรมการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย ให้กับสมาชิกในชุมชนบ้านแหลมนาว 
-  จัดท�าแผนการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบ้านแหลมนาว
- จัดท�าแผ่นผับเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแหลมนาว

กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านแหลมนาว : บ้านแหลมนาว หมู่ที่ 6 ต.นาคา อ.สุขส�าราญ จ.ระนอง 85120
      081-078-5094 (นายพิเชษฐ์ ภักดี)       แหลมนาวโฮมสเตย์ การท่องเที่ยว       0810785094

อยู่ดี
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วิสาหกิจชุมชน เจพี ฟาร์มเห็ด

เริม่ต้นจากการที ่คณุนพดล จนัทร์เกต ุเจ้าของฟาร์ม  
มแีนวคดิทีจ่ะท�าฟาร์มเหด็ โดยได้มกีารส�ารวจความต้องการ 
ตลาดแล้วพบว่า เห็ดยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก 
สามารถท�าเป็นอาชพีได้ โดยเริม่แรกผลิตก้อนเชือ้เห็ดเพือ่
จ�าหน่ายเท่านั้น ต่อมาได้ต่อยอดการแปรรูปเห็ด ภายใต ้
แบรนด์ “กินดี” จ�าหน่ายเห็ดแปรรูป เช่น เห็ดทอดกรอบ 
ข้าวเกรียบเห็ดมันม่วง เห็ดกรอบ 3 รส เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์  เห็ดแปรรูป 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
ทีมนักศึกษา Agribusiness SRU

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้ลงส�ารวจพ้ืนที ่ร่วมพฒันาการประชาสมัพนัธ์การตลาด
ให้กับฟาร์มด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับความคิดเห็นจากเจ้าของฟาร์ม  
ท�าบอร์ดสนิค้า บอร์ดกจิกรรม ตดัต่อสือ่วดิโีอรวีวิสนิค้า และจดับธูชมิสนิค้า
ในตลาดนัด ปรับปรุงและสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในฟาร์ม

“จากการที่นักศึกษาของโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น เข้ามาช่วยท�าการตลาด ผมเห็นความตั้งใจ
ในการท�างานของนักศึกษา ช่วยกันคิดและลงมือท�า
ตามแผนที่เตรียมไว้ ผลลัพธ์ที่ออกมาช่วยปรับปรุง

การน�าเสนอฟาร์มให้ดูดีมากขึ้น สวยงามและ
เรียบร้อย ตลอดจนนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และออกแบบท�า

สื่อออนไลน์เพื่อโปรโมทสินค้าได้ดี”

คุณนพดล จันทร์เกตุ 
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชน เจพี ฟาร์มเห็ด : 289/119 หมู่ 4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
      065-056-3516 (คุณนพดล จันทร์เกตุ)       www.gindeethailand.com, www.maletpandee.com       www.facebook.com/jpfarm.suratthani/, 
www.facebook.com/gindee.th/       @gindee  

สุราษฎร์ธานี     อ�าเภอเมือง

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   365



366  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562

ปันรัก ปันน�้าใจ ออมสินจัดให้ สร้างรายได้ สู่ชุมชน



กลุ่มก่อตั้งเมื่อ 24 มี.ค. 2559 มีหน่วยงานที่ดูแลหลัก คือ 
พฒันาชมุชน จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มองค์กรชมุชนมีผลติภัณฑ์
สร้างอาชีพของกลุ่มคือ ผ้ามัดย้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อผ้า 
ปลอกหมอน ผ้าพันคอ ผ้าคลุม และกระเป๋า 

นครศรีธรรมราช     สิชล

ผลิตภัณฑ์  ผ้ามัดย้อม

สิชลมัดย้อม 
(กลุม่ผลติและแปรรปูผ้ามดัย้อมคนพกิารต�บลฉลอง) 

“ได้รับแนวคดิใหม่เพิม่มากกว่าเดมิ  
มคีวามหลากหลาย รวมไปถึงได้เหน็ 
ผลการทดลองใหม่จากการพัฒนา 

แบบผลติภณัฑ์”

นาย พงศสุริเยร ชูแช่ม
ประธานกลุ่มฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีมนักศึกษาได้ช่วยออกแบบ
ผลติภณัฑ์ให้มคีวามทนัสมยั และตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์
เทรนด์ ในสมัยปัจจุบัน โดยได้ทดลอง
ท�าชิ้นงานเสนอผู้ประกอบการให้เห็นว่า
ผลติภณัฑ์นีส้ามารถท�าได้จรงิ รวมไปถงึ 
การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หาจุดที่ต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์อีกด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีมนักศึกษา I คิด D 10 

สิชลมัดย้อม (กลุ่มผลิตและแปรรูปผ้ามัดย้อมคนพิการต�าบลฉลอง) : 74 หมู่ 3 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 
       087-283-1952 (นาย พงศสุริเยร ชูแช่ม)       RONG.PONGSURIYEN@HOTMAIL.COM       สิชลมัดย้อม       สิชลมัดย้อม  

ใช้ดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มนกัศึกษาได้ช่วยออกแบบเพิม่พืน้ทีใ่ห้บรกิารเพือ่รองรบัจ�านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ส�าหรับแช่น�้าร้อน พื้นที่บริการ
นวดแผนไทย ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการจัดระบบป้าย 
และสัญลักษณ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารและการแนะน�าบริการต่างๆ  
การออกแบบที่มีเอกภาพและมีความน่าสนใจ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์บ่อน�้าร้อนกรุงชิงเพื่อการท่องเที่ยว

กลุม่วิสาหกจิบ่อน�า้พรุ้อนบ้านกรงุชงิ เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
ทางธรรมชาติประเภทบ่อน�้าพุร ้อน ที่ ได ้มาตรฐานและ 
เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ ปัจจุบันมีจ�านวนนักท่องเที่ยว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวนมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

“เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น จะส่งผลให้

เกิดการพัฒนาชุมชน ท�าให้คนในชุมชน
มองเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น

มากยิ่งขึ้น และชุมชนจะมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นอีกด้วย”

นางพวงเพ็ญ บุญปก  
ผู้ประสานงานกลุ่่มฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ทีมนักศึกษา บ่อน�้าร้อนกรุงชิง ผลิตภัณฑ์   แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

นครศรีธรรมราช     นบพิต�า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์บ่อน�้าร้อนกรุงชิงเพื่อการท่องเที่ยว :  15/1 หมู่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช 80160
      084-443-6867 (นางพวงเพ็ญ บุญปก)       บ่อน�้าร้อนกรุงชิง นครศรีธรรมราช 

อยู่ดี
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กลุ่มอาชีพฯ มีผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาที่มีความโดดเด่น 
ปัจจุบันทางกลุ่มอยากมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมรูปแบบใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดมากข้ึน และต้องการ
ขยายตลาดผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาสู่ตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะ
การใช้ในการตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย 
เพิ่มรายได้ และสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย

นครศรีธรรมราช     อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์   หัตถกรรมจากย่านลิเภา

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมย่านลิเภาบ้านหมน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ ่มนักศึกษาเข ้ามาเรียนรู ้ถึง 
การท�าย ่านลิเภา เข ้ามาพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่ม
อาชีพในชุมชน และเพิ่มช่องทางการขาย 
ในตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่ม
ชาวบ้าน 

“เป็นโครงการที่น่าสนใจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และมองเห็นถึง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่ และยังท�าให้ชุมชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย”

นางพีรดา ภักดีพิน  
ผู้ประสานงานฯ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีมนักศึกษา ลิเภาบ้านหมน

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมย่านลิเภาบ้านหมน : ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80290
      082-423-5444 (นางพีรดา ภักดีพิน)       bpeerada@wu.ac.th       ศรีนวลย่านลิเภา    
                    

ดูดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาช่วยออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด ้วยการน�าผ ้า
เคลอืบยางพารามาต่อยอดเป็น 
ผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าถือและ 
เครื่องใช้ต่างๆ และช่วยสร้าง Website และ Line 
ส�าหรบัการขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ช่วยสร้าง
แบรนด์และถ่ายภาพน�าเสนอสินค้าให้สวยงาม  
มีความน่าสนใจมากขึ้น

วิสาหกิจชุมชนเอกน�้ายางสด

วิสาหกิจชุมชน “เอกน�้ายางสด” เป็นกิจการรับซื้อ 
น�้ายางพาราสด โดยคุณวีระ เพียรจัด ประธานกลุ่ม ซึ่งเป็น 
ผู้คิดค้นเทคโนโลยีการเคลือบผ้าด้วยน�้ายางพาราสูตร
เฉพาะตวั การเคลอืบน�า้ยางพาราบนเนือ้ผ้าเพ่ือคณุสมบตัิ
กันน�้าได้เป็นอย่างดี เหมาะส�าหรับต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
งานฝีมือและเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์    

“รู้สึกดีใจ อยากให้มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ลงพื้นที่มานานแล้ว ครั้งนี้มา
พร้อมกบั โครงการออมสนิยวุพัฒน์รกัษ์ถิน่ 

มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ขาย
ได้มากขึ้น ขอบคุณครับ”

คุณวีระ เพียรจัด 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ทีมนักศึกษา มัลติมีเดียมีดี ผลิตภัณฑ ์ กระเป๋าผ้าเคลือบน�้ายางพารา

วิสาหกิจชุมชนเอกน�้ายางสด : 3/1 หมู่ 13 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
      099-247-1515 (อ.ปิยนุช ขุนสวัสดิ์), 094-883-4393 (นายณัฐวุฒิ จันทรพงษ์)       ajmanowgood@gmail.com       กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด

นครศรีธรรมราช     ลิชล

ใช้ดี
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ผลิตภัณฑ์  
น�้ามันมนต์หมอใหญ่ (ชนิดน�้า) 

“หมอใหญ่” รักษาโรคกระดูก 

“ดใีจท่ีทางมหาวิทยาลยัและ
ธนาคารออมสนิ ให้ความส�าคญั 
กบัภมูปัิญญาไทย มรดกไทย”

นายภาณุพงศ์ ปริยวงศ์กร 
หมอใหญ่

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศึกษาได้เข้ามาช่วยเหลอืในเรือ่ง 
การฟ้ืนฟ ูการรกัษาโรคภยัต่างๆ โดยเฉพาะ 
ทีเ่กีย่วกบักระดกูจากภมูปัิญญาท้องถิน่ 
น� า อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ เ ผ ย แ พ ร ่ สู ่ สั ง ค ม 
อย่างกว้างขวาง พร้อมกบัพฒันาสนิค้า
ต่าง ๆ โดยเฉพาะน�้ามันมนต์หมอใหญ่ 
(ชนิดน�้า) เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้แก่กลุ่ม
และคนในชุมชน

นครศรีธรรมราช     เมือง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีมนักศึกษา เผด็จศึก โรคร้ายในก�ามือ

“หมอใหญ่” รักษาโรคกระดูก : 14/4 หมู่ 3 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
      086- 797-8265 (ภาณุพงศ์ ปริยวงศ์กร)

กลุ่มรักษาโรคกระดูกด้วยสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อท่านจบ ซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาความรู้ใน
การรักษาโรคกระดูก และหมอใหญ่แห่งบางจากถือเป็นศิษย์เอก 
ทีไ่ด้รบัการสืบทอดความรูแ้ละได้น�าความรูแ้ละภมูปัิญญามาช่วยเหลอื 
ผู ้ป ่วยที่มีอาการปวดเมื่อยและมีอาการเกี่ยวกับโรคกระดูก  
การรักษาของท่านเป็นที่รู ้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในพื้นที่จังหวัด
นครศรธีรรมราชและจงัหวดัใกล้เคยีง มีวธิกีารรักษาด้วยน�า้มันมนต์
หมอใหญ่ (ชนิดครีม) และค้อนยางทุบคลายเส้น 

รักษ์ดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางทีมได้ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการท�าบญัชีรบัจ่ายกลุม่ 
บัญชีครัวเรือน รวมถึงสุขลักษณะในการผลิตสินค้าที่ดี 
ปรับข้ันตอนการผลิต เพิ่มสีสันและความหลากหลาย  
เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ ตราสินค้า จัดท�าฉลาก ส่งเสริม
ช่องทางการจ�าหน่ายออนไลน์ ศึกษาแนวทางยืดอาย ุ
การเกบ็รกัษาข้าวหลาม เพ่ือให้ผู้บริโภคมัน่ใจในผลติภณัฑ์
ของชุมชนบ้านทุ่งหล่อ หมู่ที่ 2

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีมนักศึกษา เกษตรสามารถ

นครศรีธรรมราช     ร่อนพิบูลย์

กลุ่มท�ข้าวหลามบ้านทุ่งหล่อ หมู่ที่ 2

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามบ้านทุ่งหล่อ มีการ
สืบทอดเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น ยาวนานกว่า 100 ปี  
มีสูตร ลับ เฉพาะที่ หอม มัน  อร ่อย 
กลมกล่อม สดใหม่ ข้าวหลามจากชุมชน
ไทย ต้องข้าวหลามบ้านทุ่งหล่อ

“นักศึกษาได้เข้ามาช่วยให้ค�าแนะน�า
สุขลักษณะในการผลิต วิธีเพิ่มรสชาติ 

สีสัน ท�าให้ข้าวหลามหลากหลาย 
และยืดอายุการเก็บรักษา” 

นางสาวกฤษณา มนัส 
หัวหน้ากลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์  กินดี (ข้าวหลาม)

กลุ่มท�าข้าวหลามบ้านทุ่งหล่อ หมู่ที่ 2 : 27/1 ม.2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
      080-537-6243 (นางสาว กฤษณา มนัส), 087-462-8733 (นางปิยะนันท์ นกเพชร)      Khawhlambanthunglo@gmail.com
      ข้าวหลามบ้านทุ่งหล่อ       ann080537624

กินดี

372  I  ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562



อ�าเภอท่าศาลามสีภาพภมูศิาสตร์ติดกบัทะเลฝ่ังอ่าวไทย 
ชาวบ้านมีอาชีพท�าประมงเป็นอาชีพหลัก และได้รวมกลุ่มกัน 
น�าปลาที่จับมาได้ต่อยอดสู่กระบวนการผลิตและแปรรูป 
อาหารที่ได้มาตรฐาน ส่งต่อผู้บริโภคโดยตรง ด้วยคุณภาพ
อาหารทะเลสดแช่แข็ง เช่น ปลาอินทรีย์ กุ้งสด ปลาจวดเค็ม 
ปลาอินทรีย์เค็ม เป็นต้น 

นครศรีธรรมราช     ท่าศาลา

ผลิตภัณฑ์   อาหารทะเลสดแช่แข็ง

กลุ่มคนจับปลานครศรีธรรมราช

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้น�าองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร 
ไปช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าปลาจวด จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
คอื ลกูชิน้ปลาจวด และปลาจวดหยอง และออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ให ้มีความสวยงามสดุดตามากข้ึน  
เพิม่ช่องทางการตลาดสูต่ลาดออนไลน์ และสอนการท�าบญัช ี
เพ่ือการบริหารจัดการด้านต้นทุนและงบประมาณของ 
กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

“นกัศกึษามีความตัง้ใจในการช่วยคดิ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ปลาจวด เป็น 
สิ่งที่น่าชื่นชมเพราะพวกเขาถือเป็น 

คนรุ่นใหม่ที่น�าพาความคิดสร้างสรรค์ 
มาพัฒนาชุมชน” 

นางจินดา จิตตะนัง 
ผู้ประสานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีมนักศึกษา คนขายปลา

กลุ่มคนจับปลานครศรีธรรมราช : หมู่ 6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
      086-952-5258 (นางจินดา จิตตะนัง)       ร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช       0869525258

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   373



งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่หารือกับกลุ่มชุมชน เพื่อศึกษา
ความต้องการของกลุ ่มและกรอบแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยด�าเนินการตั้งแต่การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์
อย่างละเอียด ขั้นตอน กระบวนการท�างาน และศึกษาความ
ต้องการของตลาด แล้วจึงน�ามาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม ่
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น และ
พัฒนาการบรรจุหีบห่อให้ได้มาตราฐานด้วยเครื่องซีล 
สูญญากาศ เพื่อความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน

เครื่องแกงพื้นบ้านกลุ่มสตรีต�บลบ้านใหม่   

ชุมชนบ้านใหม่เป็นแหล่งปลูกพริก ชุมชนเกิด
แนวคิดในการแปรรูปพริกสดเป็นพริกแห้ง และน�ามาท�า
เครื่องแกงขาย โดยใช้ประสบการณ์การท�าอาหารใน
ชมุชนมาลองท�าสูตรเครือ่งแกงต่างๆ และได้พฒันาสตูร
เครื่องแกง 4 ชนิด ได้แก่ 1.เครื่องแกงส้ม 2.เครื่องแกง
กะทิ 3.เครื่องแกงเผ็ด 4.เครื่องแกงพุงปลา

“รู้สึกดีที่มีอาจารย์และทีมนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาช่วยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงพื้นบ้านกลุ่มสตรีต�าบล
บ้านใหม่ มาช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
พื้นบ้านให้มีคุณค่าและมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ 
อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านอาหาร

ของชาวไทยภาคใต้อีกช่องทางหนึ่งด้วย”

นางวาสนา คงไสยะ 
ประธานกลุ่มฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ทีมนักศึกษา เครื่องแกงไทยพื้นบ้านหรอยอาฆาต ผลิตภัณฑ์  เครื่องแกงพื้นบ้าน บรรจุสูญญากาศ 

นครศรีธรรมราช     ปากพนัง

เครื่องแกงพื้นบ้านกลุ่มสตรีต�าบลบ้านใหม่ : หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
      087-279-0067 (นางวาสนา คงไสยะ), 082-709-2506 (นางรักติบูลย์ ปานคะเชนทร์)       BanmaiCurry       0872790067 

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโผลงไทยบ้านคลองปึกเหนือ

เมื่อชุมชนได้รับความสนใจจากนักศึกษา ท�าให้ทาง
ชมุชนมกี�าลังใจและอยากท�าต่อไป น่ีจะเป็นอกีหนึง่ตวัอย่างที่
จะท�าให้ผูส้นใจทีจ่ะศึกษาสามารถเข้ามาศกึษาดงูานได้ โอกาส
ตรงนี้จะท�าให้เรามีก�าลังใจที่จะท�าต่อไป

“ทางน้องๆ นกัศกึษาได้เข้ามาบูรณาการ
ความรู้ให้ชมุชน ด้วยความรูแ้ต่ละสาขาท่ี
น้องๆ ได้เรยีนมา ท�าให้ทางวิสาหกจิชมุชน
เรามแีนวทางในการด�าเนนิธรุกิจได้อย่าง
มัน่คง ต้องขอบคณุน้องๆ และโครงการนี้ 
ทีท่�าให้วสิาหกิจชมุชนของเรากล้าทีจ่ะท�า

สิง่ใหม่ๆ เพือ่รายได้ทีเ่พ่ิมมากขึน้”

นายครรชิต พรหมชาติ
ประธานชุมชนฯ

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช    
ทีมนักศึกษา B.brainผลิตภัณฑ์  สบู่บ�ารุงผิว สวนขันเฮอร์บัล เฟรซ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางชุมชนต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าน�้าผึ้งคัดเกรด เพ่ือน�ามาแปรรูปท�า
ผลิตภัณฑ์สบู่บ�ารุงผิวที่มีเอกลักษณ์ของน�้าผึ้งเดือน 5 ที่ผึ้งจะไปหาน�้าหวาน
จากป่าเบญจพรรณ และน�าผสมกับสวนสมุนไพรท้องถิ่น ได้แก่ ฟักขาว ขมิ้น 
และมะขาม และได้เพิ่มวิตามินเพื่อเพิ่มความสดชื่น ส�าหรับตัวบรรจุภัณฑ์ทาง
นักศึกษาได้ช่วยออกแบบเป็น 2 ขนาด คือขนาดเล็ก 120 ML. เพื่อสะดวกใน
การพกพา และขนาดใหญ่ 300 ML. แบบปั้มใช้งานสะดวก สวยงาม ดูทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลงไทยบ้านคลองปึกเหนือ : 109 ม.6 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
      084-849-8758 (นายครรชิต พรหมชาติ)      kunchaynoi@gmail.com       น�้าผึ้งสวนขัน 

ใช้ดีนครศรีธรรมราช     ช้างกลาง
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นครศรีธรรมราช    ชะอวด

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได ้ เข ้ามาช ่วย
และมีส่วนร่วมโดยการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ถูกตามหลัก
สขุาภบิาล ออกแบบตราและฉลาก
บรรจุภณัฑ์ใหม่ให้น่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
และช่วยเพ่ิมช่องทางการขายสนิค้า
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กลุ่มสัมมาชีพชุมชน (เลี้ยงผึ้ง)

จากการที่ในชุมชนรณรงค์ให้ท�าเกษตรปลอดสารพิษ 
ทางชุมชนจึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนผลไม้ของ
ชุมชน เพื่อเป็นดัชนีทางชีวภาพในการบ่งชี้การปลอดสารพิษ 
ในสวนผลไม้ ท�าให้มีผู ้ เลี้ยงผึ้งเพิ่มขึ้นกว่า 400 รัง/ลัง  
ท�าให้ปริมาณน�้าผึ้งมีมากเกินความต้องการบริโภคในพื้นที่ 
ทางกลุ่มจึงต้องท�าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้ง เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางในการขายให้หลากหลายยิ่งขึ้น 

ผลิตภัณฑ ์ น�้าผึ้ง สบู่ ยาสระผม

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช  
ทีมนักศึกษา BUMBLEBEE  

“การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน  
สนบัสนนุการเลีย้งผึง้โพรง ถ่ายทอด

ความรู้เรือ่งการท�าสบูเ่พ่ือสร้างรายได้และ
ส่งเสรมิอาชพีให้กบัชาวบ้านในชมุชน 

สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชมุชนได้”

จ.ท.โกเมศร์ ทองบุญชู 
ประธานกลุ่ม

กลุ่มสัมมาชีพชุมชน (เลี้ยงผึ้ง) : หอประชุมหมู่บ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
     089-444-4312 (จ.ท.โกเมศร์ ทองบุญชู), 063-072-3829 (นางสาวภวิมล กรีทอง)      Komest15@hotmail.com      น�้าผึ้งเกาะขันธ์ 

กินดี
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กลุ่มผ้าปักควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มผ้าปักควนชะลิก เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้าน
ที่มีความสนใจในด้านการปักผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าปาเต๊ะ เพื่อหารายได้เสริมจากอาชีพการท�านาและการเกษตร
ที่เป็นอาชีพหลัก 

“รูสึ้กได้เลยว่างานผ้าปักควนชะลกิมีคณุค่า  
เมือ่คณะนกัศกึษาและอาจารย์จาก  

มรภ. นครศรธีรรมราช ได้มาช่วยชีแ้นะ
แนวทางปรบัปรงุพัฒนาผลติภัณฑ์ให้ 
มคีวามหลากหลายยิง่ขึน้ ซึง่มผีลต่อ 

การจ�าหน่ายมากข้ึน”

นางไพริน รุยแก้ว 
ประธานกลุ่มฯ 

นครศรีธรรมราช    หัวไทร

ผลิตภัณฑ์  แปรรูปผ้าและผ้าปักลาย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชุมชนมคีวามคดิร่วมกนัในการออกแบบ
โลโก้สินค้าให้มีเอกลักษณ์ และร่วมกันออกแบบผ้าปักใน

รูปแบบช้ินงานใหม่ๆ ให้เป็น
สินค้าที่นิยมในปัจจุบัน เช่น 
ตุ้มหู กระเป๋าลูกเล็ก เข็มกลัด 
เป็นต้น ซึง่ใช้เวลาในการสร้าง
ชิ้นงานแต่ละชิ้นไม่นาน และ
ราคาไม่สูงอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช    
ทีมนักศึกษา Creative Hand

กลุ่มผ้าปักควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช : หมู่ 2 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
      084-690-9502 (นางไพริน รุยแก้ว), 081-788-4679 (นางสาวสุภัสตรา เพ็ชรสังข์)      Kuan.Chalik01@gmail.com     
      ผ้าปัก ควนชะลิก       Kuanchalik

ดูดี
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งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้ช่วยงานประชาสมัพนัธ์กจิกรรม
การท่องเทีย่ว ถ่ายภาพกจิกรรมและสถานท่ีท่องเทีย่ว 
ท�าคลิปวีดิโอกิจกรรมทางน�้า และแนะน�าการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ท�าให้
เพิม่ช่องทางในการเข้าถงึข้อมลูของนกัท่องเทีย่ว
และกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

บ้านวังหอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ 
เป็น “หมู่บ้านนวัตวิถี” มีบริการนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม
ล่องแพไม้ไผ่ พายเรือคายัค กิจกรรมทางน�้าต่างๆ เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวที่เหมาะกับชีวิตคนเมืองที่ต้องการหา 
สถานที่พักผ่อนในวันหยุด ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน
จากกลุ ่มเรียนรู ้ต่างๆ เช่น กลุ ่มเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
กลุ่มทุเรียนกวน กลุ่มกาแฟ กลุ่มลูกชก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์  แหล่งท่องเที่ยว 

“รูสึ้กยนิดทีีท่างราชภฏันครศรธีรรมราช 
และธนาคารออมสนิ ได้จดัโครงการน้ีขึน้มา 
 ทัง้ช่วยประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว 

ช่วยจดัอบรมให้ความรูก้บัชมุชน  
สิง่ท่ีไม่รูก้ไ็ด้รู้ ท�าให้ชาวบ้าน 

มรีายได้จากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้” 

คุณอุดม ทองบุรี 
ผู้ประสานงานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนอ้อมกอดแห่งขุนเขา (ท่าน�้าลุงดม) 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช  
ทีมนักศึกษา Nature Nice 

นครศรีธรรมราช    ชะอวด

วิสาหกิจชุมชนอ้อมกอดแห่งขุนเขา (ท่าน�้าลุงดม) : น�้าตกหนานสวรรค์ ท่าน�้าตาโญ บ้านกิ่งกวาง 17 หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
     084-858-1268 (นายอุดม ทองบุรี)      การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคนต้นน้าบ้านวังหอน      Udom Thongburi       0848581268 

อยู่ดี
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์
น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ได้แก่ น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 100% น�้ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นผสมสมุนไพร น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมมะกรูด 
และน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมฝักข้าว ซึ่งแต่ละสูตรจะให้สรรพคุณ
ที่แตกต่างกัน และผลิตภัณฑ์ลักษณะที่สอง คือ ผลิตภัณฑ์ในรูปของ
สบู่ ได้แก่ สบู่น�้านมข้าว และสบู่ฝักข้าว 

“ดฉินัรู้สกึดใีจและมคีวามสุข 
ทีธ่นาคารออมสนิมีกจิกรรมดีๆ 

ให้นกัศกึษาได้มส่ีวนร่วมใน
การช่วยเหลอืชุมชนท้องถิน่”

นางอุไร ทองปาน   
ประธานกลุ่มฯ

นครศรีธรรมราช    เชียรใหญ่

ผลิตภัณฑ์  น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยออกแบบตราและฉลาก
บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้น มีการขยาย
ฐานกลุ่มผู้อุปโภค และเพิ่มช่องทางการขาย
สินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก เช่น การซื้อขายผ่านเพจ 
Facebook เพ่ิมช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงให้กลุ ่มจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย
ของกลุ่ม ท�าให้ยอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
และเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช    
ทีมนักศึกษา CNO

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านหว้าใหญ่ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
      098-049-22412 (นางอุไร ทองปาน)       Cno0707@gmail.com       น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น พี่แป้น 

ใช้ดี
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นครศรีธรรมราช    นพพิต�า

งานพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมมือกับ
ธนาคารออมสิน และชุมชน ภายใต้
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ลูกประ” 
ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่มีความ
ทันสมัยและสามารถดึงดูดลูกค้าได้
ทุกเพศทุกวัย ที่ยังคงคุณค่าของ
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์   

วิสาหกิจโฮมสเตย์กรุงชิงเนเจอร์ 

ทางกลุ่มได้น�าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น คืือ “ลูกประ” มาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ประจ�าชุมชน ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนตั้งอยู่
บนเทือกเขาหลวงท่ีมีป่าประใหญ่ของสุดประเทศไทย โดยการน�ามา
แปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น ประทอดกรอบออรจินิลั, ประฉาบเกลอื, 
ประฉาบหมอก และประดอง

ผลิตภัณฑ ์ ลูกประดอง

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช  
ทีมนักศึกษา N2GIE New Value New 
Generation in Young Hands

“น้องนักศึกษามคีวามตัง้ใจอย่างมาก
ในการเรยีนรูก้ารท�าผลติภัณฑ์ 

ประทอดกรอบ และการน�าเสนอ
รปูแบบผลติภณัฑ์ทีน่่าดงึดดู” 

นางรุ่งไพลิน รอดบุญ
ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจโฮมสเตย์กรุงชิงเนเจอร์ : 40/12 หมู่ 2 ต.กรุงชิง อ.นพพิต�า จ.นครศรีธรรมราช 80160 
      093-779-8585 (นางรุ่งไพลิน รอดบุญ)       khumtanuy1@gmail.com      คุ้มตาหนุ่ย Khumtanui       0937798585

กินดี
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กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านนอกไร่

ทางกลุ่มมแีนวคิดในการพฒันาหตัถกรรมจกัสาน เพือ่สืบสาน
ภูมิปัญญาและยกระดับมูลค่าหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ให้คงอยู่และ
สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสืบต่อไป  
ซึ่งเดิมมีผลิตภัณฑ์เพียง “ชะลอม” ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นสินค้า
ตะกร้าจิ๋ว ตะกร้าไม้ไผ่ กระด้ง ชะลอมวงรีฝาปิด ชะลอมใส่แก้ว 
ชะลอมใส่ป่ินโต ทีค่รอบผ้าไตรลายชะลอม ตะกร้าใส่กระถางปลกูต้นไม้ 
กระเป๋าเชือกสานพลาสติก เป็นต้น

“ส�าหรบัการเข้ามามส่ีวนร่วม 
ช่วยเหลอืของน้องๆ ครัง้นี ้รูส้กึยนิดี

เป็นอย่างยิง่ เป็นการแลกเปลีย่น 
สิง่ใหม่ๆ จากคนท่ีมช่ีวงอายุต่างกนั 

ทีส่�าคญัจะได้ร่วมอนรุกัษ์ส่ิงทีท่�าไว้ให้
คงอยูไ่ม่สญูหายไปจากชมุชน”

ว่าที่ ร.ต.สันติชาติ กิจผดุง 
ประธานกลุ่มฯ

นครศรีธรรมราช    อ�าเภอเมือง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน 
และเรียนรู้ในหลายๆ ด้านกับทางชุมชน 
ช่วยคดิรูปแบบผลติภณัฑ์ให้มหีลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น แนะน�าการใช้สื่อโซเชียล 
รูปแบบต่างๆ ในการเพิม่ช่องทางการขาย 
ท�าให้สามารถเพ่ิมยอดขายให้กับชุมชน  
ท่ีส�าคญัได้ช่วยอนรุกัษ์ภมูปัิญญาจักสาน
ให้คงอยู่สืบไป

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช    
ทีมนักศึกษา หน่อไผ่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านนอกไร่ : 121 หมู่ที่ 2 บ้านนอกไร่ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
      091-825-3863 (ว่าที่ ร.ต.สันติชาติ กิจผดุง)       Suntichat3863@gmail.com Facebook: ชะลอมไทย       Suntichat Kigpundg        sunti2653

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  จักสานตระกร้าไม้ไผ่
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ทางนักศึกษาได ้ ไปช ่วยแก ้ป ัญหาของกลุ ่มเ ร่ือง
กระบวนการผลิตขนม และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และ
ได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขนมเจาะหูรสชาติดั้งเดิมเป็น 
รสช็อกโกแลต เพื่อให้มีความหลากหลาย พร้อมออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จากถุงพลาสติกธรรมดาเป็นบรรจุกล่องกระดาษ 
และออกแบบตราสินค้าใหม่ให้ด้วย ด้านพัฒนาสถานที่ได้ช่วย
ออกแบบและสร้างโรงเรือนผลิต โดยแบ่งสัดส่วนห้องเก็บขนม
และห้องผลิต เพื่อความสะอาดได้มาตรฐาน

ขนมเจาะหู เป็นขนมพื้นบ้านของไทยที่ใช้ในเทศกาลชาวไทยพุทธ  
ผลิตโดยกลุ่มมุสลิมบ้านโตนสะตอที่สืบสานสูตรลับพิเศษในการท�าขนม
เจาะหู ให้มีความนุ่มหอมละลายในปากและไม่อมน�้ามัน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ทีมนักศึกษา The Avengers 2

ผลิตภัณฑ์  ขนมเจาะหู ดีซัม   

พัทลุง    ป่าบอน

กลุ่มบ้านโตนสะตอ   

กลุ่มบ้านโตนสะตอ : 298 หมู่ที่ 1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170   
     061-238-3477 (นางมิหนะ ล่าแหละหมัน)       Donut2308@gmail.com       นีน่าสโนไวท์       nah0908                                                                  

กินดี
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ทางกลุม่มกีารผลติและจดัจ�าหน่ายผลติภัณฑ์จากสมนุไพร อย่าง น�า้มันมะพร้าว 
สกัดเย็น 100% ที่กลุ่มแพทย์แผนไทยการเคหะเป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่คิดค้นและศึกษา ผลิตขึ้นโดยใช้วิธีของชาวบ้านในสมัยก่อน โดยไม่มีการเจือปน 
ของสารเคมีอันตราย

สงขลา     อ�าเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์  น�้ามันมะพร้าว สกัดเย็น 100% 

กลุ่มแพทย์แผนไทยการเคหะ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นิสิตและกลุ่มแพทย์แผนไทยการเคหะ ร่วมกันพัฒนาและวางแผน
การตลาดเพื่อเพ่ิมช่องทางการสื่อสารแก่ผู้บริโภค และได้รับความรู ้
จากสรรพคุณของสมุนไพร และได้ออกแบบสติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์ 
รูปแบบขวดฝาขวดฉีดสเปรย์ เพื่อใช้งานสะดวก อีกทั้งมีความทันสมัย 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทีมนักศึกษา ECOMARKET 

กลุ่มแพทย์แผนไทยการเคหะ : 177/547 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
      085-892-9479, 084-587-2697 (นางพนิตา ทิพย์กองราษฎร์)       panitaosod@gmail.com       นิตาโอสถ       @นิตาโอสถ  

ใช้ดี
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นกัศกึษาได้พฒันาบรรจภุณัฑ์ กาละแมแม่ข้ิม 
จากเดิมเป็นถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นแบบฟอยล์
อลูมิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการ
ซึมผ ่านของก ๊าซ ป ้องกันการเกิดกลิ่นหืน 
และสามารถป้องกันแสงได้อย่างดี ท�าให้สามารถ
ปกป้องและถนอมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน 
ได้ยาวนานกว่า 

กาละแมได ้กลายมาเป ็นวิถีชีวิตของ 
ชาวบ้านในชมุชนบ้านลาด และเป็นสนิค้าโอทอป 
ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุง กาละแมแม่ขิ้ม  
“อร่อย สด ใหม่ทุกวัน” ด้วยคุณภาพที่ส่งต่อ
ความอร่อย

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ทีมนักศึกษา Kalamare TSU  

ผลิตภัณฑ์  กาละแมแม่ขิ้ม   

พัทลุง    เมืองพัทลุง

กาละแมแม่ขิ้ม

กาละแมแม่ขิ้ม : 398/10 ซ.นางลาด ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
      086-696-1114 (นางเจือ แสงเสงี่ยม)       puun7725

กินดี
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ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้าทอพื้นเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชาว ต.นาหม่ืนศรี 
จ.ตรัง เกิดจากการที่ชุมชนร่วมกันคิดหาแนวทางพัฒนากลุ่มให้เกิดความก้าวหน้า 
และยั่งยืน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน แก้ปัญหาความยากจน  

ตรัง     นาโยง

ผลิตภัณฑ์  ผ้าทอพื้นเมืองนาหมื่นศรี 

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาช่วยพัฒนาระบบการออกแบบผ่านระบบเสมือน 
(Virtual Design) เป็นการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
เฉพาะบุคคลได้ และพัฒนานวัตกรรมช่องทางการส่ือสารกับลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยโมเดลธุรกิจแบบคลิกและมอตาร์ (Click  
and Morta) เพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์กลุม่ให้เป็นทีรู่จั้กแพร่หลาย 
ผ่านส่ือออนไลน์ และพัฒนาหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot)  
ให้ค�าแนะน�าสนิค้าและการออกแบบ และตอบค�าถามลกูค้าแทนพนกังาน 
เพื่อตอบสนองช่องทางการสื่อสารของลูกค้าคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทีมนักศึกษา Letter DIY

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี : 119 หมู่ที่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
      075-299-597, 081-476-4318 (นางสาวอารอบ เรืองสังข์)       วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

ดูดี
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นักศึกษาช่วยพัฒนากระบวนการผลิต โดย
ออกแบบและสร้างตู ้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบการกลับเกล่ียปลา และระบบระบายความชื้นโดย
โซล่าเซลล์ ทดแทนการตากปลาบนพื้นถนนแบบเดิม 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด ได้มาตรฐาน รวมถึง
ท�าผลิตภัณฑ์เพิ่ม คือ น�้าพริกนรกปลาลูกเบร่บรรจุ
กระป๋อง ใช้ชื่อตราสินค้า “ยอทอง”

ปลาลูกเบร่ปากประ เป็นปลาที่มีเฉพาะ 
ในถิ่นลุ่มน�้าทะเลน้อยเท่านั้น โดยกลุ่มสตรี
บ้านชายคลองได้น�ามาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์  
ปลาลูกเบร่อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และ
ทางนักศึกษาได้เข้าช่วยปรับปรุงกระบวน
ผลิตและเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นแบบกระป๋อง
ที่ทันสมัย สะอาด สวยงาม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ทีมนักศึกษา The Avengers 1  

พัทลุง    อ�าเภอเมือง

กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง

กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง : 116 หมู่ที่ 11 ต.ล�าปา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000   
      091-848-5919 (นางสาว พชิชามยชุ)์       toeysuchat1@gmail.com       ปลาลกูเบร่ปากประพัทลงุ, yorthongphatthalung-ยอทอง พัทลงุ       plalookbrae

กินดี
ผลิตภัณฑ์  น�้าฟริกนรกปลาลูกเบร่
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จากการทีก่ลุม่แม่บ้านเกษตรกร มผีลผลิตกล้วยไข่ในท้องถิน่ 
จ�านวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐจนเกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ กล้วยไข่แก้วศรีบรรพต ที่สร้างอาชีพและรายได ้
ให้กับชาวบ้าน และต่อมาทางกลุ่มมีแนวคิดที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์
จ�าหน่ายทั้งจากกล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน�้าว้า ที่มีอยู่ในพื้นที่  
จึงต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น

พัทลุง     ศรีบรรพต

ผลิตภัณฑ์  แป้งกล้วย PaTo Farm

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตอ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา
ผลติภณัฑ์ใหม่จากวตัถดุบิกล้วยทีมี่ในชุมชน
ตลอดปี และใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “แป้งกล้วย” จากกล้วยน�้าว้า  
ผลิตโดยใช้ตู ้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
สามารถน�าไปใช ้แทนแป้งอเนกประสงค์ 
ส�าหรับผลิตขนมชนิดต่างๆ ได้

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทีมนักศึกษา BanaCraft 

“น้องๆ นกัศกึษา เข้ามาให้ค�าแนะน�า
เรือ่งต่างๆ และช่วยพฒันาผลติภณัฑ์

ใหม่ๆ ในส่วนนีก็้ดใีจทีม่นีกัศกึษา
เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน หากน้องๆ 
ต้องการความช่วยเหลอืทีท่างเรา

สามารถช่วยได้ ก็ยนิด”ี

นางอุบล ขิมเล็ก 
ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตอ : 68/8 ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
      087-287-6115 (นางอุบล ขิมเล็ก)       กล้วยกรอบแก้ว       0872876115

คิดดี
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ขัน้ตอนการพฒันาการปลกู
ผักปลอดสารพิษแบบอินทรีย์ไม่ใช ้
ปุ ๋ยเคมี โดยใช้เศษอาหารซึ่งเป็น 
ของเสียอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในท�า
ก๊าซชีวภาพ ด้วยระบบหมักก๊าซ
ชนิด 5,000 ลิตร (ส�าหรับแหล่ง
ที่มีของเสียปริมาณมาก) ส�าหรับ
ผลผลิตที่ใช้น�้าหมักชีวภาพจาก
ระบบหมักแบบไร้อากาศ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผลิตภัณฑ์  ผักปลอดสารพิษ 

พัทลุง    เขาชัยสน

วิสาหกิจชุมชนบ้านควนยวนปลอดสารเคมี

วิสาหกิจชุมชนบ้านควนยวนปลอดสารเคมี : ชุมชนบ้านควนยวน ม.9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง     
      094-582-6512 (นาวสาวกุลธิดา อ่อนช่วย)      kulthida28512@gmail.com       fon_kulthida_fon
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ผลผลิตที่ใช้น�้าหมักชีวภาพจาก
ระบบหมักแบบไร้อากาศ

เศษอาหารซึ่งเป็นของเสียอินทรีย์ เป็นวัตถุดิบ  
ในการเกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งเดิมเป็นขยะทิ้งข้างบ้าน

ระบบหมักก๊าซชนาด 5,000 ลิตร ส�าหรับ 
แหล่งทีมี่ของเสยีปรมิาณมาก เตมิเศษอาหารได้ 
วนัละ 50 ลติร ใช้แก๊สได้นานถงึวนัละ 3 ชม.



พัทลุง     ควบขนุน

ผลิตภัณฑ์   ดูดซับบ�าบัดสีในน�้าเสีย

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาโดยมีความคิดเห็น
ร่วมกันในการตั้งชื่อแบรนด์สินค้า Pig bone absorption  
โดยส่ือถึงการใช้วัตถุดิบที่ได้จากกระดูกหมู ซึ่งน�ามาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ในการดูดซับบ�าบัดสีในน�้าเสียเพื่อเพิ่มมูลค่า 
เศษเหลือจากการท�าฟาร์มหมูให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทีมนักศึกษา Absorption  

“น้องๆ นกัศกึษาช่วยให้ความรู้
และท�างานกนัหนักมากในด้านการ
ทดลอง/วจิยั เพ่ือช่วยในการบ�าบดั 

สใีนน�า้เสยีของเราให้ดขีึน้  
ต้องขอบคณุน้องๆ ทกุคนมาก

นางสมร  อินภักดี 
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จ�ากัด : 210 หมู่ 3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
      081-541-3743 (นางสมร อินทร์ภักดี)       ptlivestock@gmail.com       Smorn Inpakdee       0815413743
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นครศรีธรรมราช    ทุ่งสง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

เครือ่งแกง เป็นผลติภณัฑ์ทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์วฒันธรรมอาหารปักษ์ใต้  
แต่กลับไม่พบผลิตภัณฑ์เหล่านี้จ�าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เนื่องจาก
ประชาชนที่จะประกอบอาหารใต้จะต้องใช้เคร่ืองแกงปักษ์ใต้เป็นส่วนผสม
เท่านัน้ จะไม่นยิมซือ้เคร่ืองแกงทีผ่ลติโดยผู้ประกอบการจากพืน้ทีอ่ืน่ โครงการนี ้

จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการผลิตเครื่องแกง ให้ได้
ข้อมลูการผลติทีถ่กูต้องจากท้องถิน่ คอื รสชาตจิดัจ้าน สสีนัสะดดุตา  
และมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถจ�าหน่ายไปทั่วประเทศได้

กลุ่มเครื่องแกงบ้านน�้ารอบ

ผลิตภัณฑ ์ เครื่องแกง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ทีมนักศึกษา Team T-DED

“รูสึ้กยนิดทีีท่างธนาคารออมสนิ
และนกัศกึษา เข้ามาช่วยยกระดบั
ผลติภณัฑ์เคร่ืองแกงของชุมชน 
ท�าให้ชมุชนและชาวบ้านมรีายได้
เพิม่ขึน้ ผ่านโครงการดีๆ  อย่าง

โครงการออมสนิยุวพฒัน์รกัษ์ถ่ิน”

นางอุบล กวมทรัพย์

กลุ่มเครื่องแกงบ้านน�้ารอบ : 132/2 หมู่ที่ 9 บ้านน�้ารอบ ต.ถ�้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
      081-606-3540 (นายนัทพงษ์ จันทร์กลับ)       tanunatapong.1@gmail.com       Tanu Natapong Janklab       t.tanu 

“ต้องขอบคณุทมีงานนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั  

เป็นอย่างมากทีเ่ข้ามาช่วยยกระดบัผลิตภณัฑ์ 
เครือ่งแกงของชุมชนให้เป็นผลติภณัฑ์ดีๆ  และ 
ยงัช่วยให้เกษตรกรในพืน้ท่ีมรีายได้เพ่ิมขึน้”  

นางวิไล คงช่วย

กินดี
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ชุมชนบ้านวังไทร

เนื่องจากชุมชนมีการเลี้ยงปลาสลิดจ�านวนมาก 
ซึ่งเกินความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่  ชุมชน 
จึงมีแนวคิดในการแปรรูปปลาสลิดแห้งมาเป็น น�้าพริก
ปลาสลิด ที่มีรสชาติอร่อยเด็ด และมีแนวคิดที่จะจ�าหน่าย
ทั่วประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ 

“ต้องขอบคณุทมีงานนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร์
จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั

เป็นอย่างมากทีเ่ข้ามาช่วยท�าน�า้พรกิของชมุชน 
ให้เป็นผลติภณัฑ์ดีๆ  และยงัช่วยให้กลุม่และ

เกษตรกรในพืน้ทีมี่รายได้เพิม่ขึน้”
 

นายธานินทร์ วงศ์เมฆ 

นครศรีธรรมราช    ทุ่งสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

   ทีมนักศึกษา Top Secret 
ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกปลาสลิด

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักศึกษาได้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์น�้าพริกปลาสลิดให้สวยงาม ทันสมัยขึ้น รวมถึง 
เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากข้ึน จากเดิมมีเพียงภายใน 
ชุมชนเท่านั้ัน ท�าให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน

ชุมชนบ้านวังไทร : หมู่ที่ 6 ต.ถ�้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
      084-848-4615 (นายเรวัตร นิลมล), 093-695-5396 (นายสุขพัฒชัย คงประจันทร์)       rawatninmol.2539@gmail.com
      Bank Chelsea       rawat_bank

“รูสึ้กยนิดเีป็นอย่างมากท่ีทาง
ธนาคารออมสนิและนกัศกึษา  

เข้ามาต่อยอดปลาสลดิให้กลายเป็น 
น�า้พริกปลาสลดิ ท�าให้เป็นผลติภณัฑ์
ชมุชน จนท�าให้ชุมนและชาวบ้านเกดิ
รายได้เพิม่ขึน้ ผ่านโครงการดีๆ อย่าง
โครงการออมสนิยุวพฒัน์รกัษ์ถ่ิน”

นางสาวขวัญฤทัย ยึดมั่น

กินดี
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นครศรีธรรมราช    ทุ่งสง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากปัญหาของผูบ้รโิภคในการน�าปลาดุกร้ารูปแบบเดิม
มาประกอบอาหารนัน้ จะต้องผ่านวธิกีารทอด ซึง่จะมคีวาม 
ยุ่งยาก จึงท�าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่นิยมซ้ือปลาดุกร้า 
ไปประกอบเป็นอาหาร ทางนักศึกษาจึงมีแนวคิดในการ 
สร้างนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการบริโภค คือ  
“ผงรสปลาดุกร้า” และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้าง
โอกาสทางการตลาด และต่อยอดภมูปัิญญาท้องถิน่ให้คงอยู ่
และมมูีลค่าทีเ่พิม่ขึน้ 

วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าชาววัง

ผลิตภัณฑ์  ผงปลาดุกร้าชาววัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
ทีมนักศึกษา ปลาดุกร้าชาววัง

“ดฉินัต้องขอขอบพระคณุ ธนาคารออมสนิ และ
นกัศกึษา มทร.ศรวีชิยั เป็นอย่างมากทีเ่หน็ศกัยภาพ
ของผลิตภณัฑ์ชมุชน ปลาดกุร้าชาววงั ในการช่วยเหลอื

สนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาผลติภณัฑ์ 
ให้มมีลูค่าเพิม่ ผ่านโครงการดีๆ  อย่างโครงการ

ออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่”

นางนิรมล  แพรกเมือง 
ผู้ประสานกลุ่ม

กลุม่ปลาดกุร้าชาววัง เป็นการรวมกลุม่ของเกษตร
ผูเ้ล้ียงปลาดุกในพืน้ที ่ เพือ่สร้างรายได้ให้กบัชมุชนด้วย

แนวคิดการแปรรูปปลาดุก 
ทีเ่ลีย้งไว้เป็นปลาดกุร้ารสชาติ
อร่อย เป ็นที่นิยมของกลุ ่ม 
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีภ่าคใต้อย่างมาก

วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าชาววัง : 188 หมู่ที่ 10 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
      084-850-3383 (นางสนิท ธรรมชาติ), 082-285-7042 (นางนิรมล แพรกเมือง)       นิรมล แพรกเมือง       0822857042

กินดี
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กลุ่มแปรรูปจากกล้วยหินฉาบชาววัง

จากปัญหาทางกลุ ่มมีการขยายพันธุ ์กล้วยหิน 
และกล้วยน�้าหว้ากันมากในชุมชน จึงท�าให้เกินความ
ต้องการของตลาด ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ โดยการน�ากล้วยมาผ่าน
กระบวนการทอดหรืออบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทานเล่นที่
นิยมกันมาก 

“ดฉินัต้องขอขอบพระคณุ ธนาคารออมสนิ  
และนกัศกึษา มทร.ศรวีชิยั ท่ีมโีครงการดีๆ   

อย่าง โครงการออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่ ในการ
สนบัสนนุกลุม่แปรรปูกล้วยหนิฉาบชาววงั  
ให้เกิดบรรจภุณัฑ์ใหม่รวมถึงช่องทางการ 
จดัจ�าหน่ายทีก่ว้างขึน้ และยังให้ความรู้ใน 

การท�าบญัชกีลุ่ม บญัชคีรัวเรอืนเพือ่ให้สมาชกิ 
ในกลุ่มน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือบรหิารการเงนิ

ภายในครวัเรอืนได้ค่ะ”

นางหนูเทียน  ปานเมือง
ประทานกลุ่ม

นครศรีธรรมราช    ทุ่งสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ทีมนักศึกษา เรื่องกล้วยๆ
ผลิตภัณฑ์  กล้วยหินฉาบ 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทีมนกัศกึษาและอาจารย์มแีนวคดิในการน�าวทิยาการ
สมัยใหม่มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
ยังคงมีกลิ่นและรสธรรมชาติของกล้วยแต่ละชนิด และ 
ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายจากเดิมที่ขายเพียงใน 
ชุมชนเท่านั้นเพี่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน

กลุ่มแปรรูปจากกล้วยหินฉาบชาววัง : 208 หมู่ 10 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
      063-594-2708 (นางหนูเทียน ปานเมือง), 082-285-7042 (นางนิรมล แพรกเมือง)       niramon@gmail.com       นิรมล แพรกเมือง      0822857042

กินดี
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นครศรีธรรมราช    นาบอน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากปัญหาของชุมชน คือไม่ทราบจะจัดการกับปลาดุก
ที่มีจ�านวนมากเกินตลาดอย่างไร เพราะมีการเลี้ยงกันเกือบ
ทกุครวัเรอืน ทางนกัศกึษากบัคณาจารย์จงึได้ช่วยแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกประเภทอิมัลชัน เช่น  
ลูกชิ้น ไส้กรอก ปลายอ เป็นต้น การแก้ปัญหาจะช่วยให้
ชาวบ้านสามารถเพิ่มรายได้ครัวเรือน และเพิ่มช่องทาง 
การจ�าหน่ายและการตลาด 

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเกาะค้อ

ผลิตภัณฑ์  ปลาดุกแปรรูป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทีมนักศึกษา Catfishes 

“ดมีากค่ะ การทีท่างสถาบันและนกัศกึษา
ได้น�าหลกัทฤษฎีมาปฏบิตัจิริงร่วมพฒันา

กบัชุมชน และมีสถาบนัการเงนิคอื 
ธนาคารออมสนิ เข้ามาสนบัสนุน  

ส่งผลต่อการพฒันาทีย่ัง่ยืน และขอให้ช่วย
สนบัสนนุส่งเสริมต่อไปค่ะ”

นางสาวกาญจน รัตนคช
ประธานกลุ่ม

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเกาะค้อ : 26 ม.1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 
      085-477-6920 (นางสาวกาญจนา รัตนคช), 083-508-4769 (นายพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ)       atipat3132@hotmail.com, vhv.nabon@gmail.com 
      กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเกาะค้อ       กาญจนา 

สมาชกิกลุม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ปลกูยางพารา 
ท�านา ท�าสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลาดุก และผึ้งโพรง เป็นต้น 

ซึ่งชุมชนมีการเลี้ยงปลาดุกกันเกือบทุกบ้าน  
จึงท�าให ้ เกิดปัญหาภาวะปลาดุกเกินตลาด 
สมาชิกจึงได ้น�ามาแปรรูปเป ็น ปลาดุกร ้า  
ปลากดุกแดดเดียว ลูกชิ้นปลาดุก เป็นต้น

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูกจันทน์เทศบ้านร่อนนา

จันทร์เทศนิยมปลูกมากใน
ชุมชน และได้มีการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์จันทร์เทศจ�าหน่ายใน
ชมุชน ได้แก่ จันทร์เส้น จนัทร์แช่อิม่ 
จันทร์หยี จันทร์กวน โดยได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ
ห้าดาว 

“มคีวามรูส้กึดใีจและยนิดท่ีีได้ร่วมงาน 
กบันกัศกึษา และทมีออมสนิยุวพฒัน์  
ในการพัฒนาผลติภัณฑ์ลกูจันทน์เทศ  
ซึง่พอใจในรปูแบบบรรจภุณัฑ์และ 

ฉลากสินค้าทีน่กัศึกษาออกแบบให้มาก 
ท�าให้สนิค้าเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั รวมถงึ 

ยกระดบัสนิค้าให้ได้มาตรฐานย่ิงขึน้”

นางวันดี อินทนุพัตร 
ประธานกลุ่มฯ 

นครศรีธรรมราช    ร่อนพิบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ทมีนกัศกึษา เยาวชนคดิด ีจิตอาสา 
ร่วมใจพฒันา เพ่ือความสุขชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ลูกจันทน์เทศแปรรูป

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาได้จัดท�าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  
ลูกจันทร์เทศ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการท�างาน 
โดยมีการส�ารวจความต้องการชุมชน วางแผนการ 
ด�าเนินงาน และศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จนัทน์เทศ ช่วยออกแบบบรรจภุณัฑ์จนัทน์เทศทกุประเภท 
อกีท้ังเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายทางออนไลน์ จดัท�าระบบ 
QR Code เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูกจันทน์เทศบ้านร่อนนา : 41 หมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
      089-588-2509 (นางวันดี อินทนุพัตร), 085-797-2709 (นายภัทราวุธ อินทนุพัตร)       wandee2498
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นครศรีธรรมราช    นาบอน

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ผลิตภัณฑ ์ น�้าผึ้งโพรง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
ทีมนักศึกษา น�้าผึ้งโพรง 

“ดมีากครบั การท่ีทางสถาบันและ
นกัศกึษาได้น�าหลักทฤษฏ ีมาปฏบิตัจิรงิ

ร่วมพฒันากบัชมุชนและมสีถาบนั 
การเงิน เข้าสนบัสนนุ ส่งผลต่อ 

การพฒันาทีย่ัง่ยืน”

นายพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ
ประธานกลุ่ม

ทางชุมชนได้ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมด้วยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด, สบู่น�้าผึ้งโพรง 
และน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นหลัก และได้รับการส่งเสริมจาก
ทางส�านักงานเกษตรฯ ให้ท�าโรงเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงผึ้งโพรง 
และปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยน�าพืชผลเกษตร “ลดต้นทุน  
เพ่ิมผลผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า” และส่งเสริมสมาชิกของกลุ่มฯ 
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตอินทรีย์ : 26/2 ม.1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
      083-508-4769 (นายพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ), 085-781-2401 (นางสาวสมฤดี รัตนคช)       vhn.nabon@gmail.com 
      วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์       tong3132 
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วิสาหกิจชุมชนบ่อเตี้ยฟาร์ม

ชมุชนบ่อเตีย้ฟาร์ม เป็นฟาร์มเล้ียงนกกระทา มีนก
เพศผูซ้ึง่ไม่สามารถให้ไข่ได้อยูป่ระมาณ 10,000 ตวัต่อเดอืน  
และจะมีนกปลดระวางอีกประมาณ 3,000 ตัวต่อเดือน ซึ่ง
ทางกลุ่มได้จ�าหน่ายเป็นตัวนกในราคาถูก กรณีบางช่วง 
ที่จ�าหน่ายนกไม่ได้ ทางกลุ่มต้องสูญเสียรายได้ไปกับ 
ค่าอาหารนก

ผลิตภัณฑ์  นกกระทาแปรรูป

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
ทีมนักศึกษ Food and Design

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักศึกษาได้เข้ามาช่วยแปรรูปนกกระทาเพื่อ
แก้ปัญหาและลดต้นทุนในการเลี้ยงนก โดยได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชื่อแบรนด์ KATA FARM ด้วยขั้นตอนการ
ผลติตามมาตรฐานฮาลาล และผ่านกระบวนการผลติท่ีถกู
ต้องตามสุขลักษณะ บรรจุในถุงสุญญากาศแช่เยือกแข็ง 
มีผลิตภัณฑ์ 2 แบบ คือ นกกระทาสด เหมาะส�าหรับน�าไป 
ท�าเมนตู่างๆ และนกกระทาปรุงรสกระเทยีมพริกไทยส�าหรบั
ทอดบริโภคได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทาง 
การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ท�าให้ทางกลุ่มมี 
ยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น

“ลุงดีใจที่นักศึกษาได้เข้ามาช่วยพัฒนาคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ ท�าให้ลุงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

โครงการนี้ช่วยให้ลดรายจ่ายในบางส่วนลงได้”

นายสุนธร นิยมยาตรา 
ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ่อเตี้ยฟาร์ม : 67/1 หมู่ 2 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
      086-964-1654 (นายสุนธร นิยมยาตรา)        บ่อเตี้ยฟาร์ม-นกกระทา       0869641654

สงขลา     สิงหนคร
กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ทีมนักศึกษา ไข่เค็มเกาะแต้ว

ผลิตภัณฑ์  ไข่เค็มสมุนไพรกะทิสด

สงขลา     อ�าเภอเมือง

“ลูกๆ นักศึกษาเข้ามาให้ความรู้ค�าแนะน�า ช่วยต่อยอด
ให้กับผลิตภัณฑ์และช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่ม 

ต้องขอขอบคุณลูกๆ ทุกคน และต้องขอบคุณ 
ธนาคารออมสินที่มอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้ค่ะ”                          

นางหวันเย๊าะ แก้วสุวรรณ

กลุ่มเกษตรกรบ้านด่านกลาง 

ไข่เค็มกะทิสดใบเตย เป็นผลิตภัณฑ์แรกของ
กลุม่ ซึง่เป็นท่ีแปลกใหม่และก�าลงัเป็นทีน่ยิมในปัจจบุนั 
มีรสชาติหอมมัน สดใหม่ อร่อยถูกใจผู้บริโภค จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันตั้งช่ือ
ผลิตภณัฑ์ “ไข่เคม็ เกาะแต้ว” ทีส่ือ่ถงึทีต่ัง้
ของกลุ่ม และร่วมกันปรับเปลี่ยนโลโก้และ
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความทันสมัย 
บรรจภุณัฑ์สามารถกนักระแทกเพือ่สะดวกใน
การขนส่ง และร่วมกนัคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ 
คือ ไข่เค็มสมุนไพรกะทิสด

กลุ่มเกษตรกรบ้านด่านกลาง ; หมู่ที่ 10 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
      080-139-3149 และ 097-345-7292 (นางหวันเย๊าะ แก้วสุวรรณ)       กลุ่มไข่เค็มกะทิสดใบเตย หมู่ที่ 10 บ้านด่านกลาง       0801393149

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทรายขาว 

เกิดจากทางกลุ่มแม่บ้านไปดูงานที่สตูล ได้เล็งเห็นปะการังจึงนึกถึงพิมพ ์
ขนมปะการังที่ทางกลุ่มมีอยู่แล้ว จึงชักชวนกันลงมือทดลองท�าเพื่อหารายได้เสริม  
ต่อมาจึงรวมเป็นกลุ่มแม่บ้านขายขนมปะการังจนถึงปัจจุบัน ขนมปะการังของทาง
กลุ่มมีหลายรสชาติ เช่น รสจ�าปาดะ รสชีส และรสปาปริก้า

ผลิตภัณฑ์  ขนมปะการัง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
ทีมนักศึกษา Seasouthern ปะการัง

“ทางกลุ่มรู้สึกยินดีและดีใจที่น้องๆ ได้เข้ามาช่วย
พัฒนาขนมปะการัง จากสิ่งที่กลุ่มได้ท�าอยู่แล้ว

ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น”

นางศิริวรรณ คชราช
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทรายขาว : 69/1 หมู่ที่ 2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
      089-645-0577 (นางศิริวรรณ คชราช)       pakarang snack       @zcy2189h

สงขลา     สิงหนคร

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ทีมนักศึกษา กลุ่มน�้าพริกแมงดาปากรอ

ผลิตภัณฑ์  น�้าพริกแมงดา

สงขลา     สิงหนคร

“ลกูๆ นกัศกึษาทุกคนช่วยให้ความรู ้และช่วยเพิม่ช่องทาง 
ในการจ�าหน่ายน�้าพริกแมงดาให้มียอดขายเพิ่มขึ้น

ทางกลุ่มจึงขอขอบคุณลูกๆ นักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกัน
ท�าโครงการดีๆ แบบนี้ ดีใจมากที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์

ที่สวยงามแบบนี้”

นางจ�าเนียน แก้วชูศรี 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มน�้าพริกแมงดาปากรอ (กลุ่ม OTOP)

กลุ่มแม่บ้านในชุมชนจัดต้ังกลุ่มท�า น�้าพริก
แมงดา เพือ่เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน 
โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนนวมินราชูทิศทักษิณ  
ร่วมกบับรษัิทในเครือเจรญิโคกพนัธ์ (CP) ได้มาอบรม
การท�าน�า้พรกิให้กลุ่มแม่บ้าน และทางกลุม่น�า้พรกิแมงดา 
จึงได้ร่วมกันพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร ่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกแมงดา โดยได้ปรับปรุง
รสชาติและบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย 
และสามารถเก็บน�้าพริกได้นานยิ่งขึ้นและ 
คงรสชาติความอร่อยคงเดิม อีกทั้งเพิ่ม
ความน่าสนใจให้แก่ผู้บริโภค

กลุ่มน�้าพริกแมงดาปากรอ (กลุ่ม OTOP) : 15/1 หมู่ที่ 6 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 
      094-387-9718 (นางจ�าเนียน แก้วชูศรี)      น�้าพริกแมงดาปากรอ Mangda chili       hkw7108c
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บ้านขนม (กลุ่มขนมเปี๊ยะ)

กลุ่มขนมเปี๊ยะ เกิดจากการร่วมลงทุนของคนใน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นสินค้า OTOP ประจ�าชุมชน 
สร้างความแตกต่างและเพิ่มจุดขายให้ขนมเปี๊ยะ ด้วยการ
พัฒนาไส้เห็ดแครงซึ่งเป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมของ
ต�าบล และเหด็แครงยงัมสีารต้านอนุมูลอสิระและใยอาหาร
สูง เป็นการพัฒนาจุดเด่นและเอกลักษณ์ให้กับขนมเปี๊ยะ 
ไส้เห็ดแครงอีกทาง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
ทีมนักศึกษา Food Art Team

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา สูตรขนมเปี๊ยะไส้เห็ดแครง โดยปรับสูตร
และวิธีการท�าแป้งให้บางและนุม่ รวมถงึปรบัสตูรไส้เหด็แครงให้มรีสชาตเิข้มข้นแบบเตม็ค�า  
และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาให้นานข้ึน และช่วยออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้มี
ความน่าสนใจ สะดวกและง่ายต่อการบริโภค ทั้งยังเพิ่มช่องทางการตลาดแบบออนไลน์
และออฟไลน์ ท�าให้ขนมเปี๊ยะมียอดขายเพิ่มขึ้น

“จากการที่น้องๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้ทดลองวิธีใหม่มาถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา
แป้งและไส้ของขนม ท�าให้ช่วยเพิ่มทักษะการท�า

ขนมให้กับกลุ่มแม่บ้านมากขึ้น สามารถสร้างคุณค่า
ให้ขนมเปี๊ยะ สร้างเสริมรายได้ให้คนในชุมชน และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็สามารถท�าให้ผู้บริโภค

สนใจมากขึ้น”

นายสินธพ อินทรัตน์ 
นายก อบต.ท่าข้าม 

บ้านขนม (กลุ่มขนมเปี๊ยะ) : หมู่ที่ 6 บ้านหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
      089-297-3681 (นางสมคิด แก้วชูเชิด)       บ้านขนมเปี๊ยะท่าข้าม

สงขลา     หาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์  ขนมเปี๊ยะไส้เห็ดแครง

กินดี
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ทีมนักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนผึ้งวังชิง จังหวัดสงขลา

ผลิตภัณฑ์  เยลลี่น�้าผึ้ง

สงขลา     คลองหอยโข่ง

“รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้ประสบการณ์และ
สามารถเป็นรายได้เสริมเข้าในกลุ่มได้”

นางเพลินพรรณ แก้วด�ารง 
ตัวแทนสมาชิกกลุ่มฯ

กลุ่มเกษตรกรผึ้งโพรงแปลงใหญ่ 

กลุ่มเกษตรกรผ้ึงโพรงแปลงใหญ่ ได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรของธรรมชาติ ภูเขา ถ�้า ป่าไม้  
สัตว์ป่า พื้นท่ีละแวกชุมชนจึงมีความอุดมสมบูรณ์ 
ท�าให้มีผึ้งมาท�ารังจ�านวนมาก ชาวบ้านจึงได้เก็บ
รวบรวมน�้าผึ้งขายเป็นอาชีพ จึงท�าให้เกิดกลุ ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรงจนถึงปัจจุบัน 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมแปรรูป
น�้าผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ “เยลลี่” และ
เปลีย่นแปลงบรรจภัุณฑ์น�า้ผ้ึงใหม่เป็น
ขวดจิว๋ เพือ่ให้ลกูค้าสามารถซือ้สนิค้า
ได้ทุกกลุ่ม เป็นการเพิ่มยอดขายและ
รายได้ให้กับชุมชน

กลุ่มเกษตรกรผึ้งโพรงแปลงใหญ่ : 15 หมู่ 5 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
      088-295-0682 (นายปานเทพ สุวรรณมาลา), 086-288-8445 (นายประธาน สัตเพ็ญ)       0862888445

กินดี
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรเครื่องแกงบ้านเกาะแต้ว หมู่ 6

เริ่มแรกกลุ่มแม่บ้านได้ท�าน�้าพริก ท�าปลาดุกฟู แต่ 
ไม่สามารถต่อยอดได้ จึงคิดว่าเปลี่ยนมาท�าเครื่องแกง 
เพราะมีการใช้ประกอบอาหารกันทุกครัวเรือน จึงหันมา
ท�าเครื่องแกงเพื่อหารายได้เสริม

ผลิตภัณฑ์  เครื่องแกงเกาะแต้ว 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
ทีมนักศึกษา แอลคาบูลิคัส

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกับชุมชนแลกเปลี่ยนความรู ้และเข้าใจการท�างาน 
ด�าเนินการประสานงานในด้านต่างๆ ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มแม่บ้าน การท�างานจริงๆ ต้องใช้เวลาและ 
ความพยายามร่วมกันหลายๆ ฝ่าย เพื่อได้งานที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

“ขอบใจพวกลูกๆ ที่ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ได้เรียนรู้การท�าบัญชีรายรับรายจ่าย คิดค้นสูตร
แกงเขียวหวาน และวิธีการท�าอย่างถูกสุขลักษณ์  

ยดืการเกบ็รกัษาได้ยาวนานขึน้อย่างสะอาดและปลอดภัย”

นางวันพร หวังหรา
สมาชิกกลุ่มฯ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรเครื่องแกงบ้านเกาะแต้ว : หมู่ 6 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000
      080-873-9325 (นางสาวศิรามณี ม่วงนุ่ม)       Siramanee.1997@gmail.com       https://www.facebook.com/nungning.Siramanee.nsi      
       nungning nsi

สงขลา     เมือง

กินดี
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มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
ทีมนักศึกษา Coarse rice

ผลิตภัณฑ์  ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา

นราธิวาส     ตากใบ

“รู้สึกดีใจและขอบคุณน้องๆ นักศึกษาและโครงการ
ออมสนิยวุพัฒน์รักษ์ถ่ิน ทีไ่ด้มาช่วยในการพัฒนาบรรจภุณัฑ์ 
และเครือ่งมอืการผลติข้าวซ้อมมอืหอมกระดงังาให้ดยีิง่ขึน้  

และขอบคุณมากๆ อีกครั้งที่เห็นความส�าคัญของ
ข้าวหอมกระดังงา ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส 
หากได้รับการสนับสนุนการผลิตก็จะมีเกษตรกรสนใจ

ปลูกข้าวหอมกระดังงามากขึ้น ข้าวพื้นเมืองของ
ชาวนราก็ยังคงอยู่ต่อไป”

นางหม็อง ทองเครือ 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน

ข้าวหอมกระดังงาเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ
ชาวนราธิวาส เมื่อน�าเมล็ดข้าวกะเทาะเปลือกออก  
โดยใช้ครกกระเดื่องต�าข้าว (เครื่องต�าข้าวแบบ
โบราณ) กลายเป็นเมล็ดข้าวซ้อมมือข้าวหอม
กระดังงาท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์
ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน B1, B2, B6, E เป็นต้น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ ่มแม่บ้าน
เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ทางนักศึกษาได้ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ข้าวซ้อมมือหอม
กระดังงา ให้มีสีตัวอักษรเข้มขึ้นตัดกับพื้นหลัง ท�าให้ข้อความ
บรรยายต่างๆ บนกล่องมองเห็นชัดเจนข้ึน และเพิ่มภาพ 
ครกกระเดื่องบนโลโก้ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโคกอฐิ-โคก ทีด่�ารงไว้ซึง่กรรมวธิกีารต�าข้าวซ้อมมือ 
แบบโบราณ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน : 72/1 บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
      086-290-1322 (นางหม็อง ทองเครือ) 

กินดี
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กลุ่มพลังสตรีวิถีชาวพร่อน

ด้วยคุณสมบัติเด่นของ “กาบหมาก” ที่มีลักษณะแข็ง 
น�้าหนักเบา ไม่แตกหัก ไม่เสียรูปง่าย และสามารถย่อยสลาย
ได้เอง ทางกลุ่มจึงมีการคิดค้นกระบวนการเพื่อแปรรูป 
กาบหมากให้เป็นภาชนะจานและชาม ใส่อาหารทั้งคาวและ
หวาน โดยสามารถใส่ได้ทัง้ของแห้งและน�า้ อกีทัง้ยงัเป็นการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน 
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์  จานกาบหมาก

มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ 
 ทีมนักศึกษา PURPL

“ก่อนนี้ทางกลุ่มไม่สามารถผลิตสินค้า
ได้ตามยอดสั่งซื้อ เนื่องจากสภาพฟ้าฝน
ไม่อ�านวย กาบหมากจ�าเป็นต้องอาศัย

แสงแดดในการตากให้แห้งสนิท และอีก
หนึ่งปัญหาที่ส�าคัญคือ การบรรจุหีบห่อที่
ยุ่งยากล่าช้า เนื่องจากทางกลุ่มสามารถ
ท�าบรรจุภัณฑ์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 

และเมื่อมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เข้ามาศึกษา

และส�ารวจความต้องการเพื่อด�าเนินการ
แก้ไขให้ โดยน�ากลุ่มเข้าโครงการออมสิน

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ท�าให้กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ออกไปได้ ต้องขอขอบคุณโครงการฯ และ
คณะนักศึกษาเป็นอย่างสูง”

นางสาวยุวดี จันทร์คง
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มพลังสตรีวิถีชาวพร่อน : วัดโคกมะม่วง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
      061-317-0407       toonta44@gmail.com

นราธิวาส     ตากใบ
ใช้ดี
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มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
ทีมนักศึกษา สุดยอดถั่งเช่า

ผลิตภัณฑ์  เห็ดถั่งเช่า

ยะลา     เบตง

“ตอนแรกผมเลี้ยงถั่งเช่าสีทองการผลิตสาร Cordyceph 
และ Adenosine ยังมีอยู่ในปริมาณที่ต�่ามาก แต่เมื่อมี
คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มาศึกษาและวิจัยเพื่อหาสูตรให้เหมาะสมในการสร้าง

สารส�าคัญถ่ายทอดเทคนิคให้ผม ปรากฏว่าสารส�าคัญทั้ง 
Cordyceph และ Adenosine มีปริมาณที่สูงขึ้น”

นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์
ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเห็ดเบตง

เห็ดถั่ง เช ่ามีสรรพคุณเป ็นยาช ่วยบ�ารุง
ร่างกายให้แข็งแรง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่งเสริม
ภูมิคุ้มกัน ต้านการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง จากการ
ที่เห็ดถั่งเช่ามีสารส�าคัญหลายชนิด ท�าให้ถั่งเช่าเป็น
ที่รู้จักและเป็นที่นิยม อีกทั้งราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงมีความต้องการพัฒนาสูตร
ท่ีเหมาะสม คือ Cordyceph และ Adenosine ของ
เห็ดถั่งเช่า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเห็ดเบตง : 69 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
      089-776-4107 (นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์)       soonyu1@hotmail.com

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร สวท.

คุกกี้ข้าวหอมกระดังงา ใช้ข ้าวหอมกระดังงา
ผลผลิตในท้องถ่ิน เป็นข้าวพันธุ ์พื้นเมืองของอ�าเภอ
ตากใบ มีกลิ่นหอมเป ็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้าย 
ดอกกระดงังา และคุณค่าทางโภชนาการสงู โดยการแปรรปู 
ให้เป็นเบเกอรี่ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของผลผลิตทางการ
เกษตรและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 

ผลิตภัณฑ์  คุกกี้ข้าวหอมกระดังงา

มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์
ทีมนักศึกษา Cookie Herb

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาได้ร่วมกบัธนาคารออมสนิ มา
ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงสูตร 
คุกกี้ข้าวหอมกระดังงา ให้ได้สูตรที่ดีที่สุด 
พร้อมสร้างแบรนด์ Herbal Biscuit ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยดึงดูดสายตาผู้บริโภค 
แนะน�าช่องทางการตลาดออนไลน์ และให้
ความรู ้ด้านการท�าบัญชีรายรับรายจ่าย 
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

“ลูกๆ นักศึกษามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสูตรใหม่ๆ 
และลูกๆ มีหัวสมัยใหม่ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
ดูเด่นขึ้น สวยหรูขึ้นจะได้มีราคาเพิ่มขึ้น และช่วยให้
ลูกค้ารู้จักเพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณลูกๆ และทีมงาน

ทุกคนที่ช่วยพัฒนาคุกกี้ในครั้งนี้”

นางแมะ นาวี 
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร สวท. : 102/24 หมู่ที่ 6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120
      093-621-4210 (นางแมะ นาวี)       Herbal Biscuit

นราธิวาส     สุไหงโกลก
กินดี
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มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
ทีมนักศึกษา ชันโรงบูโด ยีงอ

ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่มน�้าผึ้งชันโรง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงเพ่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิธีเศรษฐกิจพอเพียง

ชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว (Stingless bees) คือ แมลง
ผสมเกสรตวัเล็กๆ จัดอยูใ่นจ�าพวกผ้ึงแต่ไม่มีเหล็กใน
เหมือนผึง้ ชนัโรงเป็นแมลงเลก็ๆ ทีม่คีวามส�าคญัต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวการในการผสมเกสรให้พืชพันธุ์
ต่างๆ น�้าผึ้งและเกสรของชันโรงมีราคาแพงกว่า
น�้าผึ้งทั่วๆ ไป เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงกว่าเพราะรังชันโรงหายากและให้ปริมาณน�้าผึ้ง
น้อยกว่าผึ้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงเพ่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิธีเศรษฐกิจพอเพียง : 105/8 หมู่ที่ 4 ต.ยีงอ อ.ยีงอ จ.นราธิวาส 96180
      093-747-6622 (นายมูหัมมัดซัมซูดิน เซ็นมาด)

นราธิวาส     ยีงอ

“ผมพยายามศึกษาข้อมูลเรื่องหาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนที่ท�าให้เกิดรายได้และเป็นอาชีพที่ยั่งยืน และ

สามารถท�างานร่วมกับชุมชนและภายในครอบครัวได้  
วันหนึ่งผมเห็นตัวชันโรงอยู่ในกล่องเก็บของ จากนั้น 
ผมได้หาข้อมลูว่ามนัคอืตวัอะไร ซึง่คนในท้องถิน่เรยีกว่า 

“กลูโูละ” ทีส่�าคญัมนัช่วยผสมเกสรเป็นน�า้ผึง้ทีไ่ม่มเีหลก็ใน  
คนโบราณมักจะเก็บมาท�าเป็นยารักษาโรค บ�ารุงเพื่อ

สุขภาพ และได้คิดหาวิธีอยู่ 3 เดือน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของตลาด และการที่อาจารย์และ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้ามา
ช่วยออกแบบส่งเสริมการตลาด และเพิ่มผลผลิตให้ได้
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ที่ดี

มากส�าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อการอนุรักษ์ฯ”

นายมูหัมมัดซัมซูดิน เซ็นมาด
ประธานกลุ่มฯ

กินดี
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กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านทรายขาว

ปัจจุบันผ้าทอบ้านทรายขาวนับเป็นผ้าทอ
ที่ขึ้นชื่อและเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป ลายผ้าทอมีความ
สวยงามหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผ้าทอ 
ลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าถิ่น

ผลิตภัณฑ์  ผ้าทอบ้านทรายขาว

มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์
ทีมนักศึกษา PHOENIX

งานพัฒนาภูมิปัญญา

จากการลงพืน้ทีแ่ละทราบว่า กลุม่ผ้าทอบ้านทรายขาว  
มีความต้องการจะท�าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของ
กลุม่ให้คนได้รบัรูม้ากยิง่ขึน้ เพือ่สร้างรายได้และความเข้มแขง็ 
แก่ชุมชน ทางนักศึกษาจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้า
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย ทั้งนี้ยังเป็นการ
สร้างผู ้ประกอบการรายใหม่สู ่สภาวะเศรษฐกิจก้าวสู ่
ยุคตลาด 4.0

“น้องนักศึกษาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ใน
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณ
นักศึกษาทุกคนที่ช่วยกันพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มมีช่องทางการขายมากขึ้นกว่าเดิม”

นางพริน ทองบุญเรือง 
ประธานกลุ่มฯ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านทรายขาว : 40 หมู่ 2 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 
      081-388-7824 (นางพริน ทองบุญเรือง)

นราธิวาส     ตากใบ

ใช้ดี
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มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
ทีมนักศึกษา Novel Budu

ผลิตภัณฑ์  น�้าบูดู

กลุ่มน�้าบูดูบ้านบือราเป๊ะ

น�้าบูดูเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวภาคใต้ 
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นวิธีการแปรรูปอาหาร
อีกแบบหนึ่งของชาวภาคใต้ น�้าบูดูมีคุณค่าทาง
โภชนาการท่ีมปีระโยชน์ต่อร่ายกาย เช่น โปรตนี ไขมนั 
คาร์โบไฮเดรต และวิตามิน รวมทั้งแร่ธาตุ เช่น 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก

กลุ่มน�้าบูดูบ้านบือราเป๊ะ : 48/1 หมู่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
      087-911-1610 (นางสาวนูไอนิง บีรู)       juna2ad@gmail.com       น�้าบูดูสด จูน่า

นราธิวาส     อ�าเภอเมือง

“น้องๆ นักศึกษาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพและ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ตรงจุด
 ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ช่วยให้เห็นรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม”

นางสาวนูไอนิง บีรู 
ประธานชุมชนฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์น�้าบูดูเป็นรูปแบบใส่ขวด  
ซึ่งมีป ัญหาตามมาคือ เสียเวลา น�้าหนักมาก 
ส้ินเปลืองท้ังการขนส่ง และเสี่ยงต่อการแตกง่าย 
ทางทีมนักศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
เป็นถุงฟอยด์ที่สามารถป้องกัน เช่น กันแสง กันน�้า 
กนัแก๊ส ต้านทานไม่ให้ผลติภัณฑ์แปรสภาพ ไม่ฉีกขาด  
ปกป้องให้น�้าบูดูอยู่ในสภาพใหม่สดเสมอ

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

คุณนิตยา โส๊ะหวัง ประกอบอาชีพขายข้าวย�า
สมนุไพรและขายน�า้บดู ูต่อมาได้รวมกลุ่มสมาชกิแปรรปู
ข้าวย�าเป็น ข้าวย�ากรอบสมนุไพร ซ่ึงสามารถทานเป็น
อาหารมื้อหลักหรือเป็นของทานเล่นก็ได้ ข้าวย�ากรอบ
สมนุไพรมส่ีวนผสมประกอบด้วย ใบมะกรูด มะพร้าวคัว่  
ปลาป่น พริกป่น หมี่ผัด น�้าบูดู และปรุงแต่งรสด้วย
น�า้ตาลป๊ีบและน�า้มะนาว และใช้ข้าวกล้องพนัธ์ุพืน้เมือง
ของ อ.จะนะ จ.สงขลา 

ผลิตภัณฑ์  ข้าวย�ากรอบสมุนไพร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ทีมนักศึกษา ข้าวย�ากรอบสมุนไพร

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครบถ้วน บรรจุภัณฑ์ออกแบบโดยแยกแต่ละชิ้นเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการ
รับประทาน ซึ่งหากรับประทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้โดยยังคงความกรอบเหมือนเดิม

“โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ช่วยให้สมาชิก
ในกลุ่มองค์กรชุมชนได้รับความรู้และกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายของการเพิ่มรายได้
ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกสามารถมีเงินทุน
ในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

สินค้าได้ การที่นักศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้สวยงาม และพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่

หลากหลาย ก็มีส่วนช่วยให้ยอดขายและ
รายได้ของกลุ่มเพิ่มมากขึ้นด้วย”

นางนิตยา โส๊ะหวัง   
ประธานชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
      080-512-2252 (นางนิตยา โส๊ะหวัง)

กินดี
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ทีมนักศึกษา Ducking Twin Eggs

ผลิตภัณฑ์  ไข่ครอบแฝดสยาม

วิสาหกิจชุมชนไข่ครอบแฝดสยามครัวแม่แฉล้ม 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรทะเลสาบสงขลา มี
ผลิตภัณฑ์ คือ กุ ้งหวาน ปลากรอบสามรส  
ปลากรอบอบขมิน้ ไข่ครอบและไข่เคม็ โดยผลติภณัฑ์ 
ที่ได้รับการรับรอง อ.ย. คือ ผลิตภัณฑ์ไข่ครอบ
และไข่เค็ม 

วิสาหกจิชุมชนไข่ครอบแฝดสยามครวัแม่แฉล้ม : 117 หมูท่ี ่2 ต.หวัเขา อ.สงิหนคร จ.สงขลา 90280
      089-653-9038 (คุณประไพ จินนะมงคล)       089539038

สงขลา     สิงหนคร

“นักศึกษาได้ช่วยท�าการตลาด ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนาห่อผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดึงดูดมากขึ้น นอกจากนี้ 

ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากการผลิตไข่ครอบ ช่วยท�าการตลาด 

คิดว่าเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้น” 

คุณ ประไพ จินนะมงคล 
ประธานกลุ่มฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

การพัฒนาของนกัศึกษา คอื การต่อยอด 
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นการแปรรูปอาหารทะเล
ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/หบีห่อ/กล่อง เพือ่ความ
สะดวกในการขนส่ง การพัฒนาตราสินค้า  
การขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนสวนลุงวรควนเนียง

วิสาหกิจชุมชนสวนลุงวรควนเนียง ได ้ท�า
แปรรูรูปสมุนไพรเป็นน�้าผักผลไม้แปรรูป และเป็น
ของใช้ประจ�าวัน เช่น สบู่ แชมพู น�้ายาซักผ้า น�้ายา
อเนกประสงค์ ตรา SOMJUK ต่อมาได้ยกระดับพื้นที่
สวนลุงวรควนเนียงเป็นบริการ 1-day-trip คือ 
กิจกรรมท่องเที่ยว เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
“ห้องเรียนในสวน” เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลิตภัณฑ์  
ท่องเที่ยวชุมชนสวนลุงวร / น�้าผักผลไม้แปรรูป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ทีมนักศึกษา Ecotourist with Lung Worn 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนมีความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนา 
บรรจภุณัฑ์ น�า้ผกัผลไม้สมรุไพร ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีผู้่มาเยอืนสวน
ลุงวรให้ความสนใจ และยังร่วมกันพัฒนาแผนที่ภายในสวนลุงวร 
ให้มคีวามเป็นระบบระเบยีบมากยิง่ข้ึน ในแผนทียั่งมีน�าเสนอสถานที่ 
ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงสวนลุงวรให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

“ได้รับความเอาใจใส่จากกลุ่มน้องนักศึกษาที่เข้ามา
เป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างดี น้องๆ
มีความทันสมัยในการน�าสื่อมาน�าเสนอผลงาน

ของสวน อีกทั้งยังได้ได้รับความรู้ในการท�าบัญชี”

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ 
ประธานชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชนสวนลุงวนควนเนียง : 37/1 หมู่ที่ 1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
      084-860-4512 (นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์), 093-678-5850 (นางสาววลัยลักษณ์ สุวรรณมณี)       amonrat.at60@gmail.com
       สวนลุงวรควนเนียง @lungworn       tipthammarat

สงขลา     ควนเนียง
อยู่ดี
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ทีมนักศึกษา ทีมพริกแกงเกาะยวน

ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงบ้านเกาะยวน

กลุ ่มชุมชนเดิมประกอบอาชีพเกษตร 
สวนยางพารา และได้หันมาผลิตเครื่องแกง 
ยามว่างจากการกรดียางพารา ได้ผลติเครือ่งแกง 
ออกจ�าหน่าย 3 ประเภท คือ เครือ่งแกงส้ม เครือ่ง
แกงเผ็ด และเครื่องแกงกะทิ โดยเครื่องแกง 
ของกลุ ่ม ได ้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน อ.ย. ประเภทเคร่ืองแกงส�าเร็จรูป
พร้อมปรุง

วิสาหกิจพริกแกงบ้านเกาะยวน : 11 บ้านเกาะยวน ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
      090-892-7103 (คุณวันดี อัญชนะ)       วันดี อัญชนะ

สงขลา     ควนเนียง

“ขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รวมทั้งธนาคารออมสินที่มาลงพื้นที่เข้าถึง
ชุมชน ท�าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การท�าบัญชีรับจ่าย 

รวมทั้งช่องทางในการจัดจ�าหน่าย 
และรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ค่ะ

นาง วันดี อัญชนะ
ประธานกลุ่มฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนได้ร ่วมกันพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์เครื่องแกงให้ใหม่ ให้มีความมิดชิด
สามารถกนัอากาศเข้าได้ เพือ่การยดือายุพรกิแกง 
ให้สามารถเก็บไว้ได้นานมากย่ิงขึ้น และได้
เปลี่ยนข้อความบนฉลากบรรจุภัณฑ์ที่แสดง
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องแกงแบบชัดเจน
และถูกต้อง

วิสาหกิจพริกแกงบ้านเกาะยวน

กินดี
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลปากบางตาวา 

กลุม่วิสาหกจิส่วนใหญ่นัน้ยดึอาชพีประมงเป็นหลกั  
กลุ่มแม่บ้านจึงได้รวมตัวกันแปรรูปปลากุเลาเค็ม ซ่ึง
กระบวนการแปรรปูของกลุม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีโดดเด่น 
โดยใช้เวลากว่า 45 วนั ก่อนส่งมอบความอร่อยให้ลกูค้า 
กลายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านปากบางตาวา  
กระทัง่ได้รบัการยอมรับเป็นผลติภณัฑ์เด่นของจงัหวดั
ปัตตานี รสชาติหอมอร่อย

ผลิตภัณฑ์  ปลากุเลาเค็มปัตตานี

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
ทีมนักศึกษา กุเลาปากบางตาวา 

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาแบรนด์สนิค้า กุเลาลาโอะห์ 
ปากตาวา ซึง่ส่ือถงึปลากเุลาทีมี่ต้นก�าเนดิจากน�า้ทะเลของชมุชน
ปากบางตาวา และได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และ
สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานขึ้น ในรูปแบบกล่องเพื่อ
สะดวกในการพกพาและยกระดับสินค้า ส่วนท่ีจ�าหน่ายในพื้นที่ 
จะใช้แบบสติกเกอร์โลโก้ใหม่ที่สวยงาม คมชัดกว่าเดิม

“รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีกลุ่มนักศึกษา 
และทางธนาคารออมสิน เข้ามาในการช่วยเหลือแก่
กลุม่วิสาหกจิชุมชนของเรา ด้วยการช่วยน�าปลากุเลา 

ไปออกบูธวางจ�าหน่าย จนท�าให้ปลากุเลาของ
หมู่บ้านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น” 

นาง อานีตา 
ประธานกลุ่มฯ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลปากบางตาวา : 44/6 หมู่ที่ 1 ต.ปากบางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94107 
      087-294-4653 (นาง อานีตา), 061-249-0202 (นายซาฟีดี มะดีเลาะ)      areetayusoh@gmail.com       อานีตา ยูโซะ       0872944653 

ปัตตานี     หนองจิก กินดี
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
ทีมนักศึกษา ทีมพัฒนารักษ์ถิ่น

ผลิตภัณฑ์  หมวกกะปีเยาะ

จากแนวคิดในการพัฒนา หมวกกะปีเยาะ ของนายวันฮาซัน มอลอ ประธานกลุ่มฯ 
จากที่เคยไปศึกษาในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ตะวันออกกลาง 
มักจะใช้ผ้าสะระบั่นเป็นองค์ประกอบในการแต่งกายของชาวอาหรับ ท�าให้บังฮาซันน�า
แนวคิดนี้กลับมาผลิตหมวกให้ตรงตามความต้องการของผู้ศรัทธาชาวมุสลิม และต้อง
สอดรบักบัวถิขีองอิสลาม จงึลองผิดลองถกูจนออกเป็นผลตภณัฑ์ “หมวกกะปีเยาะ” และ
ได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น “อาลี่ยา” “Aliya” แปลว่า สูงสุด หรือ ชั้นสูงสุด หรือของใช้
ส�าหรับชนชั้นขุนนางชั้นสุดสุด 

วิสาหกิจชุมชนอิบนุลเมาว์ลา : 12/2 ม.3 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
      08-6299-8457 (ฮาซัน มอลอ), 08-8790-8802 (นางสาววาซินีย์ เจะแล)       ALMAULAGROUP@GMAIL.COM       WanAliya Al-Maula 

ปัตตานี     ยะรัง

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกับชุมชนหารือในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ให้มคีวามน่าสนใจ โดยได้พฒันาการจดัท�า
แผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการบนวิถีอิสลามชายแดนใต้ โดยออกแบบ
หมวกเพือ่ใช้ในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบุญ  
เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนอิบนุลเมาว์ลา

ใช้ดี
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วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนอกค่ายพัฒนา (กลุ่มแม่บ้านเมี่ยงทอง) 

วสิาหกจิชมุชนฯ ก่อตัง้ขึน้เพือ่ส่งเสรมิรายได้แก่สมาชกิในชมุชน โดยแนวคดิ
ในการพัฒนาการท�าผลิตภัณฑ์เมี่ยง ในชื่อ “กลุ่มเมี่ยงทอง” ด้วยการพัฒนาให้ใช้
วัตถุดิบในที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้แก่สมาชิก โดยได้ลองผิด
ลองถูกจนประสบผลส�าเร็จ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี
ทีมนักศึกษา เมี่ยงทองพัฒนา

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาและสมาชิกในกลุ่มเมี่ยงร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยนักศึกษาเสนอรูปแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม และช่วยส่งเสริมการตลาด
ให้กว้างกว่าเดิม เช่น เปิดเพลงทางโซเชียล ท�าวิดีโอเพื่อโฆษณา
สินค้า เพ่ือเพิม่กลุม่ลูกค้าทางออนไลน์ และขยายร้านค้าให้มากขึน้ 
เช่น ร้าน OTOP และร้านค้าอื่นๆ 

 

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนอกค่ายพัฒนา (กลุ่มแม่บ้านเมี่ยงทอง) : 69/2 หมู่ที่ 1 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 
      08-4856-3375 (นางรอปีอ๊ะ บาราเฮง), 08-0496-5226 (นางสาวนูรมา ดือราซอ)       miangkham62@gmail.com       เมี่ยงทอง “เมี่ยงค�าสมุนไพร”

ปัตตานี     ยะหริ่ง

ผลิตภัณฑ์  เมี่ยงทอง “เมี่ยงค�าสมุนไพร”

กินดี

 ชุมชนมีดี  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  2562   I   417



มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี
ทีมนักศึกษา Beginner

ผลิตภัณฑ์  กระเป๋าสานพลาสติก

กลุ่มจักรสานบ้านคู : บ้านคู หมู่ 5 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
      093-772-1379 (คุณจันทยา พัทบุรี)       Chantiyaf7@gmail.com       จักสานบ้านคู ออมสินยุวพัฒน์       yoi2510

ปัตตานี     หนองจิก

“การร่วมโครงการในครั้งนี้รู้สึกดีที่น้องๆ นักศึกษา
คอยช่วยเหลือ คอยสนับสนุน รวมทั้งมาต่อยอดในงาน
จักสาน ขอบคุณส�าหรับน้องๆ นักศึกษาที่ช่วยกันพัฒนา

งานจักสานในรูปแบบใหม่ที่สวยกว่าเดิม”

นางจันทิยา พัทบุรี
ประธานกลุ่มฯ

งานพัฒนาภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกับกลุ่มชุมชน ช่วยกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ “กระเป๋าสานพลาสติก” 
โดยน�าความรู้เร่ืองด้านจักสานของชมุชนที่
มีอยู่เดิมมาใช้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
รูปแบบ ทันสมัย และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
ในหลากหลายวัย และช่วยหาช่องทางการ
ตลาด และช่วยท�าประชาสัมพันธ์ให้สินค้า
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

กลุ่มจักรสานบ้านคู

กลุ่มจักสานบ้านคู เป็นการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้ด้านจักสาน โดย
การน�าภูมิปัญญาทองถิ่นที่ควรอนุรักษ์เพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

ใช้ดี
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พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน

พิธีส่งมอบ 
โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562
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