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 สารจากผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

	 “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ถือเป็นความภาคภูมิใจในรากเหง้าแห่งปัญญา ในการประยุกต์ใช้ทักษะของคนในท้องถิ่น 

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมของชุมชน อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ฝังลึก 

อยู่ในแต่ละชุมชน ยังขาดการนำาองค์ความรู้และแนวคิดในการจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มาช่วยในการเสริมสร้าง 

ทำาให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินดังกล่าวเกิดการพัฒนาต่อยอด และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่ รุ่น อันจะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของ 

กลุ่มชุมชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความมั่นคงและความสุขให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 การเปน “ธนาคารเพื่อสังคม” เปนหน่ึงในบทบาทภารกิจท่ีสําคัญของธนาคารออมสิน ในการสงเสริมดูแลลูกคา และ 

ประชาชนกลุ มฐานราก รวมถึงกลุ มองคกรชุมชน เพื่อชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ชวยใหหลุดพนจากความยากจน 

ยกระดับรายได ต อยอดเปนผู ประกอบการรายยอย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศผานโครงการ 

“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน” ท่ีมุ งเนนการแกไขปญหาเศรษฐกิจใหแก กลุมผู ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่กระจายอยู 

ในทุกทองถิ่นทั่วประเทศ โดยนําองคความรูและนวัตกรรมสมัยใหมของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนายกระดับคุณภาพภูมิปญญา 

และทรัพยากรในทองถิ่นใหมีศักยภาพ มีมูลคาเพิ่มสามารถตอบสนองตอความตองการและการแขงขันของตลาด โดยการรวมเรียน 

รวมรู และรวมทํา อันจะนําไปสูความมั่นคงในอาชีพและรายไดท่ีเพิ่มขึ้นใหกับชุมชน รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเขาถึงแหลงเงินทุน 

และการสรางวินัยทางการเงินใหกับชุมชนสงผลใหระบบเศรษฐกิจมีความแข็งแกรง มั่นคง อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนและเสริมสราง

ประสบการณใหกับนิสิตนักศึกษาไดตระหนักรู ตอการรับผิดชอบตอสังคม เห็นถึงประโยชนตอสวนรวม รวมทั้งมีจิตสํานึก 

ในการรักประเทศชาติ และถิ่นฐานบานเกิด

 จากความสําเร็จของโครงการ “ออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน” ท่ีดําเนินการตอเนื่องจากป 2563 จนถึงป 2564 ท่ีนักศึกษา 

จาก 64 สถาบันอุดมศึกษา ไดรวมกันพัฒนา 470 ภูมิปญญาชุมชน ใหอยูคูกับสังคมไทยโดย ไดนําความสําเร็จของความรวมมือ 

ระหวางนักศึกษาและกลุมชุมชน มารวบรวมไวในหนังสือ “ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 - 2564” เพื่อเปน 

การตอกยํ้าใหเห็นวา “ธนาคารออมสิน  เป็นธนาคารเพื่อสังคม อย่างแท้จริง” 

 

 

(นายวิทัย  รัตนากร)
ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 15

“กลุ ่มแปรรูปอาหารทะเล”	 มีการผลิตสินค้าโดยวัตถุดิบในพื้นที่	 แต่ในสภาวะการ 
ปัจจุบันมีผู ้ผลิตสินค้าเหมือนกัน	 และสินค้าทดแทนจำานวนมาก	 ทำาให้การแข่งขัน 
ในตลาดสูงทำาให ้กลุ ่มมีความต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์เดิมด ้วยการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับยุคปัจจุบัน	 ตลอดถึงการตลาดและประชาสัมพันธ ์
โดยกลุ่มมีความต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศด้วย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ได้
ลงไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกไข่แดดเดียวแปรรูป	 โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหารในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูก
สุขลักษณะและทำาให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่นาน
ขึ้น	และได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่	 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้
กับกลุ่มผู้บริโภคพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสามารถใน
การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไดใ้นขณะขนสง่หรอืวาง
จำาหน่าย	 รวมทั้งออกแบบฉลากและโลโก้ใหม่	 และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ใหม่	เพื่อเพิ่มปัจจัยในการซื้อของผู้บริโภค

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล : 
เลขที่	117/152	ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร	74000

 086-6190589	(คุณภัคจิรา	แจบ้านเกาะ	:	ประธานกลุ่ม)	
กินดี

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สมุทรสาคร อำ�เภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ หมึกแดดเดียว

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256416

“อาชีพปลูกจำาปีหนองแขม”	 เกิดขึ้นจากการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
ของชาวหนองแขม	 บ้างเลิกทำานามาทำาสวนผัก	 สวนส้ม	 หรือสวนมะลิ	 แต่สำาหรับ 
ลุงพยุง	 หรือ	 นายพยุง	 หนูแย้ม	 ผู้รับช่วงการทำานาสืบต่อจากรุ่นพ่อแม่	 รู้ถึงปัญหา 
ของการทำาเกษตรกรรมเป็นอย่างด	ีจงึคดิหาทางแก้ปัญหา	จนกระทัง่ตดัสินใจว่าจะปลูก	
“พืชที่ให้ผลผลิตทุกวันและไม่ต้องดูแลรักษามากมายนัก”	ซึ่งก็คือ	ดอกจำาปี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
ลงพื้นที่ไปพัฒนาดอกจำาปี	จำาปาโดยการสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่	“น้ำาหอมจำาปี	จำาปา”	ขึ้น	 โดยได้พัฒนาเป็นเครื่องต้น
แบบในการสกัดน้ำาหอมจำาปี	 จำาปา	 100%	 เพื่อให้ชุมชน
สามารถผลิตน้ำาหอมออกมาจำาหน่าย	 และยังได้พัฒนา 
ตราสัญลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมากยิ่งข้ึน
สำาหรับใช้ในการติดบรรจุภัณฑ์น้ำาหอม	 นอกจากน้ีได้มี
การเพิ่มบรรจุภัณฑ์	 คือ	 ขวดใส่น้ำาหอมที่มีขนาดพกพา 
ได้สะดวกและกล่องใส่	 และยังได้มีการขยายช่องทาง 
การตลาดออนไลน์ผ่าน	 Facebook	 เป็นส่วนใหญ่	 	 และมี 
การขายผ่านทางไลน์	 (Line)	 สอนการทำาบัญชีต้นทุน 
ของกลุ่ม

อาชีพปลูกจำาปีหนองแขม : 
เลขที่	31	หมู่ที่	2	แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม	กรุงเทพมหานคร	10160

 086-0909608	(คุณพยุง	หนูแย้ม	:	เจ้าของกิจการ)	
ใช้ดี

น้ำาหอมจำาปี จำาปา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองแขม

ผลิตภัณฑ์ นำ้าหอมจำาปี จำาปา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 17

“บ้านหลวงประสิทธิ์ โฮมสเตย์”	 เป็นบ้านพักเก่าอายุร้อยกว่าปี	 อยู่ริมคลองบางหลวง 
ที่จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตคนริมนำ้า	 ธรรมชาติ	 ย่านตลาดพลู	 วัตถุประสงค์ที่ทางกลุ่ม 
ได้เข้าไปพัฒนาให้กับทางโฮมสเตย์	 คือ	 การจัดทำา	Menu	 Set	 การพัฒนาออกแบบ 
ตราสัญลักษณ์	 และการทำาบัญชีรายรับ	 -	 รายจ่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้กับ
ทางโฮมสเตย์

ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ 
ร่วมกนัออกแบบโลโก้ให้กบัทางโฮมสเตยโ์ดยนำาเอกลักษณ์
ที่บ่งบอกถึงบ้านพักเก่าอายุร้อยกว่าปีมาพัฒนาเป็นโลโก	้	
และได้ร่วมกันออกแบบชุด	Menu	Set	ให้กับทางโฮมสเตย์ 
โดยอาหาร	 ขนม	 และเครื่องดื่มนั้นได้มาจากของดีย่าน
ตลาดพล	ูสามารถทำาให้เพิม่มลูคา่ในการบรกิารใหก้บัชมุชน	
นอกจากนี้ยังได้มีการสอนการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย	
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้รู้จักการบริหารการจัดการทาง 
การเงิน	และสามารถคำานวณต้นทุน	กำาไรได้อีกด้วย

บ้านหลวงประสิทธิ์ โฮมสเตย์ : 
เลขที่	10		ซอยเทิดไท4	แขวงบางยี่เรือ	เขตธนบุรี	กรุงเทพมหานคร	10600

 097-3308417	(ทพญ.ศิริจันทร์		พหลโยธิน	:	เจ้าของกิจการ)	เ  Luang	Prasit	Home	บ้านหลวงประสิทธิ์	 อยู่ดี

บ้านหลวงประสิทธิ์ โฮมสเตย์

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ธนบุรี

บริการ บ้านพัก โฮมสเตย์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256418

“พบรัก ณ บางน�้าผึ้ง”	 เป็นโฮมสเตย์อยู่ติดแม่นำ้าเจ้าพระยามีวิวทิวทัดที่สวยงาม 
และเป ็นจุดพักผ่อนที่สงบ	 เป ็นแหล่งท ่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีจุดเชื่อมโยง 
การท่องเทีย่วไว้มากมายมีบรรยากาศทีร่่มร่ืนสามารถป่ันจกัรยานไปมาได้ตามอธัยาศยั	 งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ได้มี
การพัฒนาโลโก้ให้ดูทันสมัยสามารถเข้ากับบรรยากาศ 
มากขึ้น	และได้พัฒนาไกด์แมพนำาทางเป็นแอพพิเคชั่น	เพื่อ
ใชใ้นการนำาทางสำาหรบัผูท้ีไ่มส่ามารถไปได	้เนือ่งด้วย	GPS	
จะไม่สามารถระบุการเดินทางที่ถูกต้องได้	 อีกทั้งยังช่วย
กระตุ้นการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ส่งผลให้ชุมชนให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ยังได้จัดทำาแผนการท่องเที่ยว
ทั้ง	1	day	trip	และ	2	day	trip	สำาหรับเป็นทางเลือกให้กับ
นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย	 และยังส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทางการเงนิโดยการสอนการทำาบญัชรีายรับ-รายจา่ยดว้ย

พบรัก ณ บางน้ำาผึ้ง : 
เลขที่	37	หมู่	1	ตำาบลบางน้ำาผึ้ง	อำาเภอพระประแดง	สมุทรปราการ	10130

 081-8238644	(คุณนฤมล	พุทธวงศ์	:	ประธานกลุ่ม)
อยู่ดี

พบรัก ณ บางน้ำาผึ้ง

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา สมุทรปราการ พระประแดง

บริการ โฮมสเตย์ และท่องเที่ยวชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 19

“ข้าวเหนียวมูน”	 เชฟตุ้ยแม่ครัวที่เคยทำางานเป็นเชฟตามโรงแรมชื่อดังมาก่อน	จากนั้น 
ได้มาเปิดร้านขายอาหารและขนมเป็นของตนเองที่มีรายได้ที่ดีกว่า	 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ซึ่งเชฟตุ้ยได้รับผลกระทบกับขนมที ่
ขึ้นชื่อเป็นที่นิยมของลูกค้าเรียกได้ว่า	 วางขายปุ๊บของหมดทันที	 ก็คือ	 ข้าวเหนียวมูน 
หน้ากลอย	 ท่ีหาทานได้ยากมากๆ	 ในปัจจุบันซึ่งมีจุดเด่นคือที่มีกลิ่นหอม	 รสชาติ 
หวานมัน	อร่อยถูกปากลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยาไดล้งไป
พฒันาชุมชนในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจภุณัฑท์ีม่คีวาม
ทนัสมยัแขง็แรง		สามารถยดือายขุองผลติภณัฑแ์ละนำาเข้า
เครื่องไมโครเวฟได้		ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าของข้าวเหนียวมูน
ไดอ้กีดว้ย	เดมิจากกลอ่งราคาละ	50	บาท	สามารถเพิม่ขึน้
ได้ถึงกล่องละ	80	บาท	นอกจากนี้ยังได้มีการสอนการทำา
บญัชรีายรบั-รายจ่าย	ใหก้บัผูป้ระกอบการ	สำาหรบัใชใ้นการ
คำานวณต้นทุน	กำาไรของผลิตภัณฑ์	ถือเป็นการวางแผน
การบริหารการจัดการทางการเงินให้กับชุมชน

ข้าวเหนียวมูน เชฟตุ้ย : 
เลขที่	229	อิสรภาพซอย	4	ถนนอิสรภาพ	แขวงสมเด็จเจ้าพระยา	เขตคลองสาน	กรุงเทพมหานคร	10600

 095-2708017	(คุณพูนสุข	เทพทอง	:	เจ้าของกิจการ)	
กินดี

ข้าวเหนียวมูน เชฟตุ้ย

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร คลองส�น

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวมูน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256420

“วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล” เป็นชุมชนประเภทแออัด ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2535คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ซึ่ง 
ต่อมามีการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลไม้ ขนมไทย ตัดเย็บ เสื้อผ้า และผลิตไวน์ผลไม้
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต่อมาในปี 2548 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน 
สุภัทรภิบาล จากกรมส่งเสริมการเกษตร เลขทะเบียนที่ 1-10-22-01/1-0004 ปัจจุบัน
มีสมาชิก20 คน ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ภายใต้ “แบรนด์อู้ฮู้”

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
ลงไปพัฒนาสูตรน้ำาพริกเผาและฟรุตโรลที่มีส่วนผสม
หลักเป็นผลิตภัณฑ์ ผลไม้แปรรูปของกลุ่ม ซึ่งเป็นการนำา
ผลไม้แปรรูปที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานมาสร้างมูลค่า
เพิ่ม สามารถช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้ง อีกทั้งยังช่วย
พฒันาบรรจุภณัฑ์ ทีส่ามารถถนอมอาหารและยดือายขุอง
ผลิตภัณฑ์ และยังพัฒนาด้านการออกแบบฉลากใหม่ให้ 
ทันสมัย สวยงาม ดึงดูดผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้มีการ
สอนการคำานวณต้นทุนการผลิตและการทำาบัญชีรายรับ-
รายจ่าย ให้กับสมาชิกในชุมชนอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล : 
เลขที่ 37 แยก 1-2 ถนนบางแวก ซอย 116 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 092-2607586 (คุณบุญช่วย วิชชุกร : ประธานกลุ่ม)
กินดี

วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ

ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกเผาผสมผลไม้อบแห้ง

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 21

กลุ่ม “Brotherguppy Guppy” เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่เป็นญาติพี่น้อง เพื่อน และคนที่มี 
ความชอบ และหลงใหลในปลาหางนกยูงเหมือนๆ กัน จากการเลี้ยงปลาหางนกยูง 
เป็นงานอดิเรก ปัจจุบันการเลี้ยงปลาหางนกยูงสามารถสร้างรายได้ที่ดีจนมาเป็น 
รายได้หลักของสมาชิกกลุ่ม เนื่องมาจากสายพันธุ์ของปลาหางนกยูงที่มีการปรับปรุง
พันธุ ์ให้มีความสวยงาม และหลากหลายมากขึ้น ทำาให้มีลูกค้าท้ังในประเทศ และ 
ต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น การขายปลาหางนกยูงจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ คือ 
Facebook เป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการขาย 
ผ่านทางไลน์ (Line) รวมทั้งการมาซื้อถึงฟาร์มด้วยตัวเอง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
ลงไปพัฒนาโดยนำาความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาเครื่องฟักไข่อาร์ทีเมียจากแบบฟักใน 
ขวดน้ำาธรรมดาซึ่งเมื่อถึงเวลาเก็บอาร์ทีเมียมาใช้ต้อง 
นำามากรองเอาเปลือก และตัวอาทีเมียออกจากกันซึ่ง 
ค่อนข้างเสียเวลาและยุ่งยาก ส่งผลให้นำามาสู่การทำาเป็น
เครื่องฟักแบบง่าย และสะดวกเวลาเก็บตัวอาร์ทีเมียไม่
ต้องกรองแค่เปิดให้มันไหลผ่านกระบอกเก็บก็สามารถ 
นำาไปให้ปลากินได้เลย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวกและประหยัดเวลา 
และออกแบบจัดทำาสติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ในสำาหรับใช้ใน
การขาย อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
การขาย นวัตกรรม และการทำาบัญชี

กลุ่ม Brotherguppy Guppy : 
เลขที่ 199/92 หมู่บ้านอิคอนเนเจอร์ ซอย 12 ศาลายา เทศบาลนครปฐม นครปฐม 73170

 090-9613847 (คุณอภิสิทธิ์ กัณฑ์เปี่ยมแจ่ม : ประธานกลุ่ม) เ  Brotherguppy Guppy
รักษ์ดี

กลุ่ม Brotherguppy Guppy

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

นครปฐม ศาลายา

ผลิตภัณฑ์ ปลาหางนกยูง DEKDEJ GUPPY

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256422

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่สำารวจความต้องการของผู้ประกอบการ 
พบว่าต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง อยาก 
ได้ความรู้เรื่องการตั้งราคาขาย ทีมนักศึกษาจึงเข้าไป
พัฒนา Logo สร้างชื่อแบรนด์ โดยเลือกใช้โทนสีที่มี
ความสดใสน่าสนใจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำาหรับขาย 
เปน็เซท็ ออกแบบชัน้วางสินค้าสำาหรับออกบทู และอปุกรณ ์
จัดบูธสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้

กลุ่มขนมปังเนยนิอะห์ : 
6/1 หมู่ 2 แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 098-2695132 (คุณนิอะห์ : ผู้ประกอบการ)
กินดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มขนมปังเนยนิอะห์  เดิมเป็นกลุ่มที่ทำาขนมปัง รวมกับกลุ่มขนมหวานโต๊ะจู แต่เพื่อให้
กระบวนการทำางานและการเตรียมวัตถุดิบสะดวกและเหมาะสม จึงได้แบ่งสมาชิกออกเป็น 
2 กลุม่ โดยแยกกลุม่ขนมปังเนยนอิะห์ออกมา ซึง่ทำาขนมปังเนยเป็นหลัก ถงึแม้ขนมปังเนย 
นอิะห์จะเป็นท่ีรู้จักจากผูซ้ือ้กลุ่มเดมิอยูแ่ล้ว แต่เมือ่นำาไปจำาหน่ายทีใ่นสถานทีต่่างๆ จะประสบ
ปัญหาสำาคัญคือ ชื่อสินค้านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนมปังเนย 
อีกทั้งทางกลุ่มฯ ต้องการจะเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายโดยการฝากขายให้ร้านอาหาร
ต่างๆ จึงต้องการชั้นจำาหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับการฝากขายด้วย

กลุ่มขนมปังเนยนิอะห์

ผลิตภัณฑ์ ขนมปังเนยนิอะห์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 23

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ของทีมนักศึกษา พบว่า ชุมชนมี  
ความต้องการพัฒนาน้ำาพริกถั่วสมุนไพร และข้าวเกรียบ
ธัญพืช ทีมจึงพัฒนาโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า 
ให้สวยงามดูน่าสนใจ พัฒนาสูตรน้ำาพริกและข้าวเกรียบ 
ให้มีรสชาติหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
อีกทั้งยังออกแบบคีออส และชั้นวางสินค้า สำาหรับ 
งานแสดงสินค้านอกสถานที่ นอกจากน้ันยังเข้าไปสอน
การจัดทำาบัญชีต้นทุน และบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนอีกด้วย

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านสวนวิไลวรรณ : 
40/4 หมู่ 1 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 095-5729750 (นางดาราวรรณ วิไลวรรณ : ผู้ประกอบการ)
กินดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

คุณดาราวรรณ วิไลวรรณ ผู้นำากลุ่มมักใช้เวลาว่างหลังเลิกจากงานครูผู้ช่วย ปลูกต้นไม้ 
ที่ชอบ มีท้ังไม้ดอก และผักสวนครัว ต่อมาจึงเริ่มขุดบ่อปลา ทำานา และเลี้ยงสัตว  ์
ทำาสวนเกษตรจนเกือบเต็มพ้ืนที่ 2 ไร่ รอบบริเวณบ้าน พร้อมกับแบ่งปันแจกจ่ายให้ 
เพื่อนบ้าน ปัจจุบันบ้านสวนวิไลวรรณกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านสวนวิไลวรรณ

ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกถั่วสมุนไพร และข้าวเกรียบธัญพืช



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256424

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่ไปพูดคุยสอบถามความต้องการ
ของชุมชน และเข้าไปพัฒนาระบบการท่องเที่ยว ออกแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยว ตามความต้องการกลุ่มลูกค้า เช่น 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปกครองและบุตร และกลุ่ม
บุคคลทั่วไป ออกแบบส่ือการเรียนรู้ ป้ายฐานการเรียน
รู้ ป้ายประชาสัมพันธ์ พัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์กระปุกน้ำา
พริก น้ำาเห็ดสมุนไพร และวัตถุดิบทางการเกษตร ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดออฟไลน์ ออกแบบบูท ชั้นวางสินค้า 
อีกทั้งยังให้ความรู้ในการจัดทำาบัญชี และการวางแผน
ทางการเงิน 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง โครงการโรงเรียนชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง : 
26/4 ซอยประชาสำาราฐ 2 แขวง/เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 086-8145436 (นางบุษบา พุ่มพวง : ผู้ประกอบการ) เ  โรงเรียนชาวนากัมปงบึงปรง
อยู่ดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง โครงการโรงเรียนชาวนาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ตัง้อยูย่่านหนองจอก ชานเมอืงกรงุเทพมหานคร ทีน่ีเ่ป็นเหมอืนศนูย์เรยีนรูช้วีติ 
การพึ่งพาตนเอง ลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอก บนเนื้อที่ราว 30 ไร่ แวดล้อมไปด้วย
แหล่งอาหาร มีปลาในบ่อ มีไข่ในเล้า ปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ปลอดสาร เป็นแหล่งเรียนรู ้
ของผู้ใหญ่แต่ก็ดึงดูดเด็กๆ หลายรุ่นหลายวัยให้มาเที่ยวเล่น เพราะเป็นทุ่งนากว้าง 
เปิดโล่ง ลมพัดผ่าน มีที่ให้วิ่งเล่น กิจกรรมตามฤดูกาลมีหลากหลาย ตั้งแต่ปักดำา ทำานา 
ลงมือเกี่ยวข้าว ฝัดข้าว ไปจนถึงทำาปุ๋ยหมัก เลี้ยงควาย ไก่ เป็ด ห่าน เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง
โครงการโรงเรียนชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง 

บริการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์



ชุมชนมีดี
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ของทีมนักศึกษาพบปัญหาบรรจุภัณฑ์
ขาดความน่าสนใจ ยังไม่เป็นที่จดจำา และไม่มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าใหม่ ทีมนักศึกษาจึงเข้าไป
พัฒนาแบรนด์ให้จดจำาง่าย ด้วยการออกแบบฉลากสินค้า 
ขึ้นใหม่ เลือกใช้สี และตัวการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์ทำาให้ 
จดจำาง่าย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขยายช่องทางการจำาหน่าย 
ออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage ออกแบบบูทสินค้า  
ชั้นวางสินค้า และป้ายไวนิล สำาหรับการขายแบบ 
ออฟไลน์ นอกจากนั้นยังเข้าไปให้ความรู้ทางการเงิน 
และการคำานวณต้นทุนสินค้าอีกด้วย

กลุ่มขนมหวานโต๊ะจู : 
6/1 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 098-2695932 (นางรอบีอะห์ เจ๊ะยูโซ๊ะ : ผู้ประกอบการ) เ  ขนมหวานบ้านโต๊ะจู Touju เ  Toujusnackbox
กินดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มขนมหวานโต๊ะจู เป็นกลุ่มครอบครัว ที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อทำาขนมปัง 
สูตรโบราณหลากหลายไส้ มีคุกกี้ธัญพืชสูตรเฉพาะที่รสชาติอร่อยถูกปากคนชิม และมี
ขนมบดินซึ่งถือเป็นจุดเด่นของกลุ่ม โดยสมาชิกผลิตขนมแบบ Home made ทำาสดใหม่
ทุกวัน และเปิดรับออเดอร์งานจัดเลี้ยงต่างๆ

กลุ่มขนมหวานโต๊ะจู

ผลิตภัณฑ์ ขนมจีบ ซาลาเปา ขนมปังบ้านโต๊ะจู



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256426

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นเข้าไปพูดคุยกับชุมชน เพื่อวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง และเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
แล้ว ได้แก่ นมแพะ สบู่นมแพะ โดยการออกแบบโลโก้ใหม่
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สบู่ โดยใช้กระดาษไขพิมพ์ลายมาห่อ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อเตียมผลิตจำาหน่ายในอนาคต ได้แก่ Bathbomb กลิ่น
น้ำาผึ้ง ฟักข้าว และใบเตย อีกทั้งยังช่วยออกแบบกิจกรรม
ท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน และ One day trip สร้างช่อง
ทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage 
ออกแบบบูธขายของและชั้นวางสบู่เพื่อจำาหน่าย และยังให้
ความรู้ทางการเงิน การลงทุนอีกด้วย 

กลุ่มนมแพะดวงดีโจลี่ฟาร์ม : 
26/8 หมู่ 2 ซอยประชาสำาราญ 2 แขวงหนอกจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 081-8262118 (นายแสงชัย ลีลานวลิขิต : ผู้ประกอบการ) เ  นมแพะดวงดี โจลี่ฟาร์ม หนองจอก เ  Leehunming
กินดีใช้ดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ปัจจุบัน ในช่วงนี้ปัญหาเศรษฐกิจและโรคระบาดทำาให้ยอดขายลดลง รวมถึงภาพลักษณ์
แบรนด์และบรรจุภณัฑ์ของนมแพะโจลีฟ่าร์ม ยงัไม่เป็นท่ีตดิตลาดและน่าจดจำา ช่องทางการ
ขายยงัไม่หลากหลาย  คุณแสงชัย ลลีานวลขิิต ผู้ประกอบการของนมแพะดวงดีโจลีฟ่าร์ม 
จึงต้องการให้ช่วยปรับปรุงและแก้ไขด้านการโปรโมท การขาย และด้านผลิตภัณฑ์ของ
ฟาร์มที่ทำาจากนมแพะ ซึ่งมีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์คือ นมแพะ และสบู่นมแพะ โดยจะมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขให้ตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักและน่าจดจำา ด้วยตัวบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่
ต้นทุนตำ่า แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นและทำาการโปรโมทในช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น

กลุ่มนมแพะดวงดีโจลี่ฟาร์ม

ผลิตภัณฑ์ นมแพะดวงดีโจลี่ฟาร์ม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 27

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาไดเ้ขา้ไปวเิคราะหจ์ดุออ่น และจดุแขง็ของชมุชน 
สอบถามความต้องการ และเข้าไปพัฒนาโดยออกแบบ
จุดเช็คอิน ป้ายบอกทาง ป้ายนิทรรศการ และมุมเรียนรู้ 
ทางการเกษตร ตามศาสตร์พระราชา เร่ืองเศรษฐกิจ 
พอเพียงแบบโคกหนองนาโมเดล อีกท้ังยังสร้างช่องทาง 
ใหม่ ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook fanpage 
อีกด้วย

กลุ่มแปรรูปอาหารสวนวิไลวรรณ : 
40/4 หมู่ 1 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 095-5729750 (นางดาราวรรณ วิไลวรรณ : ผู้ประกอบการ) เ  บ้านสวนวิไลวรรณ
อยู่ดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร หนองจอก 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มแปรรูปอาหารสวนวิไลวรรณ หรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวน 
วิ ไลวรรณ ทำา ให ้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในพื้นที่หนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัด ก็สามารถสัมผัสบรรยากาศ
บ้านทุง่ได้ และมแีผนทีจ่ะพฒันาให้เป็นเกษตรเชงิท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เพือ่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจ

กลุ่มแปรรูปอาหารสวนวิไลวรรณ

บริการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256428

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษา ได้เข้าไปพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
จักสานจากเส้นพลาสติกให้มีความน่าสนใจ ให้
ความรู้ในการเลือกจับคู่สีให้ตอบโจทย์กับเทรนด์
ของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน ออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์
ใหม่ เป็นกระเป๋าถือ ตะกร้าของขวัญ กระถางต้นไม้ 
ที่ใส่แก้ว ตะกร้าใส่ช้อนส้อม แผ่นรองจาน และ 
ชุดแผ่นรองแก้วพร้อมกล่องเก็บ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้
กับผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ 
ผา่น Facebook fanpage และ Shopee อกีทัง้ยงัให้
ความรูเ้รือ่งการวางแผนทางการเงนิ การคำานวณ
ต้นทุน อีกด้วย

กลุ่มจักรสานแม่บ้านกัมปง บึงปรง : 
26/3 หมู่ 2 ซอย ประชาสำาราญ 2 แขวง/เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 086-8945785 (นางวิไล  เหมเสม : ประธานกลุ่ม)
อยู่ดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มจักสานแม่บ้านกัมปง บึงปรง  เริ่มต้นจากนางวิไล เหมเสม ได้รวมกลุ่มแม่บ้านที่อาศัยอยู่
บริเวณรอบๆ โรงเรียนชาวบ้าน มาเรียนรู้การจักสานภาชนะด้วยเส้นพลาสติก เพื่อสร้างเป็น
รายได้เสริม โดยสินค้าเกือบทั้งหมดจะทำาเป็นรูปแบบตะกร้าใส่ของขนาดต่างๆ ซึ่งจะคล้ายกัน
กับตะกร้าสานจากชมุชนอืน่ๆ จึงอยากได้แนวทางการสร้างสนิค้ารปูแบบใหม่ ซึง่ภาพลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ก็ยังไม่เป็นที่ติดตลาดและน่าจดจำา และไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการขายยัง
ไม่หลากหลาย  ทางกลุม่จกัสานฯ จึงต้องการให้เข้ามาปรับปรงุและหาทางช่องทางการขายเพิม่
ขึ้นและแก้ไขด้านการโปรโมทการขายและด้านผลิตภัณฑ์จักสานให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้น

กลุ่มจักสานแม่บ้านกัมปง บึงปรง

ผลิตภัณฑ์ จักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 29

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ

กลุ่มตลาดมดตะนอยท่องเที่ยววิถีชุมชน

ก่อนพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ตลาดมดตะนอย คอื ตลาดทีมี่การท่องเทีย่วเชงิเกษตร ศลิปะ และอาหารฮาลาล เป็นตลาดนดั 
ของชาวชุมชนริมคลองบางมด สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่รวมตัว
กันสร้างตลาดนี้ขึ้นมา เนื่องจากว่า สมาชิกภายในชุมชนส่วนใหญ่ต้องออกไปทำางานใน
ที่ห่างไกล ชาวบ้านจึงมีความคิดที่จะหารายได้เสริมโดยไม่ต้องออกไปทำางานนอกบ้าน 
จงึเกดิความคิดในการเปิดตลาดภายในชุมชนุของตนเอง โดยใช้บ้านของสมาชกิในชุมชน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเลือกซ้ืออาหารที่คนในชุมชนเป็นผู้จัดจำาหน่าย ซึ่งมีอาหาร 
ฮาลาลเป็นของขึ้นชื่อของชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศึกษาเข้าไปศึกษาปัญหาและสอบถามความต้องการ
ของชุมชน จากนั้นจึงเข้าไปวางแผนการเพิ่มยอดขายจาก
การทำาตลาดออนไลน์ และให้ความรู้ในการทำาการตลาด
ออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage ให้ความรู้ในการ
ออกแบบลวดลายผ้าบาติกรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังให้ความ
รู้ทางการเงิน การวางแผนกำาไรและการจัดทำาบัญชีต้นทุน
กลุ่ม และบัญชีครัวเรือน

หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก

กลุ่มตลาดมดตะนอยท่องเที่ยววิถีชุมชน : 
ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

 081-5524643 (คุณยุวดี  เรื่องพาณิช : ผู้ประกอบการ) 
 ตลาดมดตะนอยท่องเที่ยววิถีชุมชน เ  0815524643

ใช้ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256430

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ปัจจบัุนโฮมสเตย์ได้กลายเป็นอกีหนึง่รปูแบบทีพั่ก ซ่ึงได้รบัความนยิมอย่างมากในปัจจบุนั
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแสวงหาการพักผ่อนในรูปแบบที่แตก
ต่างไปจากเดิม แต่เพ่ิมเติมคือการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชมและธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
วฒันธรรม ในท้องทีน่ัน้ ดงันัน้ “โฮมสเตย์” (Homestay)  ถอืเป็นทางเลอืกในตลาดท้องถิน่ 
ที่ไม่ใช่คู่แข่งในเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่ที่มีโรงแรม หรือรีสอร์ท จึงไม่ถือเป็นการประกอบการ
ที่พักในเชิงธุรกิจ กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์จึงได้รวมตัวกันขึ้น เพื่อให้บริการโฮมสเตย ์
ในชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทย-จีนดั้งเดิม ในกรุงเทพฯ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาลงพืน้ทีไ่ปพฒันาระบบบริหารจดัการโฮมสเตย์
ให้กับชุมชนตลาดน้อย ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
โฮมสเตย์ของชุมชนตลาดน้อยผ่านเครือข่ายออนไลน์ ให้
ความรู้ทางด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ และ
การสร้างระบบการจองผ่านทาง Website ท่ีรองรับการ
ทำางานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งระบบ Android และ ระบบ 
IOS เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มจำานวนผู ้เข้าใช้บริการ 
โฮมสเตย์ของชุมชน

บริการ บ้านพักโฮมสเตย์

กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ : 
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

 084-3882489 (นางสาวสุรีย์  ฤกษ์ศิริสุข : ผู้ประกอบการ) 
อยู่ดี

กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 31

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

เครือข่ายท่องเที่ยวย่านตลาดน้อย

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ตลาดน้อย เป ็นย่านชุมชนจีนที่ เกิดขึ้นมาจากการขยายตัวของสำาเพ็งซึ่งเป ็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมเป็นตลาด 
ทีค่กึคกัมาก โดยเรยีกกนัในภาษาแต้จิว๋ว่า “ตัก๊ลกัเกีย้” แปลว่า ลกูตลาด หรอืตลาดน้อย 
มีท่ีมาจากเจ้าสัวเนียม ผู้เป็นเจ้าของที่ดินแถบน้ีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อ “น้อย” และด้วย 
ความท่ีอยู่ใกล้กับสำาเพ็งมากในบางครั้งตลาดน้อยจึงถูกเรียกในฐานะส่วนหนึ่งของ 
สำาเพ็งด้วย ตลาดน้อยเป็นท่าเรือและชุมชนที่รุ่งเรืองก่อนเยาวราช โดยมีชาวโปรตุเกส 
เป็นชนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ จากนั้นจึงตามมาด้วยชาวจีน ชาวญวน รวมถึง 
เขมรมาปักหลักอาศัย ปัจจุบันมีสภาพเป็นบ้านเรือนที่อาศัยของผู้คนในลักษณะ 
อาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก และตรอกซอกซอยต่างๆ และยังมีศาสนสถานสำาคัญ 
ของหลายศาสนา และมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นจุดเด่น เช่น ริเวอร์ซิตี้ หรือ สะพานพิทยเสถียร 
อีกทั้งยังเป็นที่ต้ังของสำานักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยหลายอาคารนั้นเป็นอาคารที่เก่า
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีมากถึง 64 อาคาร

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และพูดคุยกับชุมชนพบว่า 
ตลาดน้อยเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิศิลปวฒันธรรมทีส่ะท้อน 
ถึงสถาปัตยกรรม โบราณศิลป์ที่มีประวัติอันยาวนาน  
สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยจีน อีกทั้งการ 
เดนิทางสะดวก ทมีนกัศกึษาจงึเข้าไปช่วยพฒันาออกแบบ
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบ 
รายบุคคลและหมู ่ คณะ  นอกจากนั้ นยัง จัดทำ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสำาหรับเผยแพร่ทั้งทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังเข้าไปให้ความรู้ทางการ
เงินเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงิน เพื่อก่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

เครือข่ายท่องเที่ยวย่านตลาดน้อย : 
954 ซอยดวงตะวัน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

 094-9988250 (นางสาวรุ่งจันทร์  เฉลิมวิริยะ : ผู้ประกอบการ) 
อยู่ดี

กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256432

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชุมชนนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ก่อนพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เป็น
ชมุชนเก่าแก่ทีม่อีายยุาวนานกว่าร้อยปี อาคารบ้านเรือนมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามผสม
ผสานความเป็นสมัยใหม่ จุดเด่นของนางเลิ้งที่หลายคนรู้จักคือ ตลาดนางเลิ้ง ซึ่งเป็น
แหล่งรวมอาหารไทย ทั้งคาวหวานร้านอร่อยไว้มากมาย รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหลากหลายแห่งในย่านนี้ ในส่วนอัตลักษณ์ของชุมชนนางเลิ้ง ยังคงสืบสาน
อาหารไทยโบราณ รูปแบบการค้าขายในอดีต รวมถึงศิลปวัฒนธรรมการแสดง การ
ปักเครื่องละครโขน บ้านนาราศิลป์ บ้านเต้นรำา ละครชาตรี  มีบรรยากาศเมืองเก่าที่เป็น
ความพิเศษของชุมชน นอกจากนั้นชุมชนยังมีศักยภาพรับรองนักท่องเที่ยวได้หลาก
หลายเชื้อชาติอีกด้วย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา
ทมีนกัศกึษาไดเ้ขา้ไปพฒันา สง่เสรมิชมุชนนางเลิง้ให้มคีวาม
รู้เก่ียวกับการจัดการธุรกิจ การจัดทำาบัญชีการเงินเพื่อให้
ทราบถึงกำาไรขาดทนุจากการดำาเนินธรุกิจ การกำาหนดราคา 
การควบคุมต้นทุนเพื่อวางแผนกำาไรขาดทุนจากการดำาเนิน
ธุรกิจ การคำานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การควบคุมต้นทุนเพื่อ
วางแผนกำาไร อีกทั้งยังสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนให้มีความหลากหลาย การกำาหนดราคาขายที่เหมาะ
สม พฒันาช่องทางการจัดจำาหน่าย และการสง่เสริมการขาย 
จากการสร้าง Digital Platform และ Digital Marketing 
นอกจากน้ันยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน โดย
การนำาเสนออัตลักษณ์ของชุมชนผ่านการประชาสัมพันธ์
จากเครือ่งมือ Digital Marketing เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการแข่งขันได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

หลังพัฒนา

บริการ การท่องเที่ยวชุมชน 

ชุมชนนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : 
19 ชุมชนวัดสาทรธรรมทาน ซอยหลานหลวง ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

 081-6229885 (คุณสุวรรณ  แววพลอยงาม : ผู้ประกอบการ) 
อยู่ดี

กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 33

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชุมชนนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ก่อนพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชมุชนนางเล้ิง เดิมเรียกว่า บ้านสนามควาย ก่อนจะเรยีกว่า อเีลิง้ ตามชือ่ตุม่ชนดิหนึง่ของ
ชาวมอญ จนมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น นางเลิ้ง ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม นัยว่าเพื่อ
ความสภุาพตามธรรมเนยีมนยิม ทัง้นีต้ลาดนางเลิง้เป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทย
เป็นต้นตำารบัความอร่อยทัง้อาหารคาว-หวาน ทางชมุชนนางเลิง้ มผีลติภณัฑ์ชมุชนหลาก
หลาย ได้แก่ ขนมเทยีน และ ผดัไท ซ่ึงเป็นผลติภณัฑ์ชมุชนทีไ่ด้รบัความรู้จัก โดยเฉพาะขนม
เทยีนแม่อรณุ บญุเดช ทีจ่ำาหน่ายขนมเทยีนสตูรต้น ตำารับซึง่ตกทอดจากรุน่สูรุ่น่ ทีช่มุชน
นางเลิ้งมายาวนานกว่า 100 ปี 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากปัญหาช่องทางการจำาหน่ายสนิค้า ทีม่วีางจำาหน่ายแค่
หน้าร้าน ปัญหาตราสนิค้า บรรจภัุณฑ์และรปูลกัษณ์ทีข่าด
ความโดดเด่น นกัศกึษามหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร ได้เข้ามาพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายออนไลน์ 
เพิม่ช่องทาง Delivery ส่งเสรมิการออกร้านจำาหน่ายสินค้า
นอกสถานที่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ตรงกับความ
ต้องการผูบ้รโิภคมากขึน้ พร้อมกบัประชาสมัพนัธ์ร้านค้าใน
เว็บไซต์ Wongnai ทำาให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง จนมียอด
ส่ังซือ้จากต่างประเทศและมยีอดขายเพิม่มากขึน้ เดมิมรีาย
ได้โดยเฉลีย่ 90,000 บาท/เดอืน ภายหลงัเข้าร่วมโครงการ 
มีรายได้ 390,000 บาท/เดือน เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
333.33 โดยผู้ประกอบการยังกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วย
การจ้างงานคนในชุมชนในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการ
ต่อยอดการสร้างงาน สร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ขนมเทียนแม่อรุณ บุญเดช

ชุมชนนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : 
17 ซอยนครสวรรค์ 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

 095-4788598 (คุณอนันต์  บุญเดช : ผู้ประกอบการ) 
กินดี

กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256434

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชุมชนชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนตลาดน้อย มธุีรกจิขนาดเลก็ทีอ่ยูคู่ก่บัชมุชนมาอย่างยาวนาน คอื ร้านเฮงเสง็ เบาะ
ไหว้เจ้า หรือหมอนดอกโบตั๋น” เดิมในอดีตเป็นการผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน ต่อมาจึงเริ่ม
ผลิตเพ่ือหารายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันร้านเฮงเส็งมีการขยายกำาลังการผลิตให้กับคนในชุมชน เป็นการ
สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน ทีม
นักศึกษาจึงเข้าไปช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ทันสมัย 
สะดวกกบัการใช้งาน แต่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ของสนิค้า
ไว้ เพือ่ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภค และขยายช่อง
ทางการจัดจำาหน่าย โดยจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์สินค้า
ผ่านส่ือออนไลน์ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจาก
นั้นยังเข้าไปให้ความรู้ทางการเงิน และการจัดทำาบัญชี
รับ-จ่ายอีกด้วย 
  

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เฮงเส็ง เบาะไหว้เจ้า

ชุมชนชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ : 
ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

 082-4566516 (นางวิมล  เหลืองอรุณ : ผู้ประกอบการ) 
ใช้ดี

กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 35

ชุมชนลำาไทร ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ โคกแฝด โดยมี 
สมาชิกในกลุ่มจำานวน 13 ราย ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตาม 
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี “เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรกรที่เป็น
สมาชกิสร้างกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุม่มกีนิมใีช้ ทำาอย่างไรให้พออยูพ่อกนิ มคีวามมัน่คง
ทางอาหาร และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยในระยะแรกได้ให้สมาชิกปลูกผักปลอดภัย 
จากสารพิษ เช่น ถั่วฝักยาว นำ้าเต้า พริกขี้หนู ฟักทอง มะเขือเทศราชินี กะเพรา โหระพา 
และ ยี่หร่า เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ของทีมนักศึกษาพบว่า การปลูกผัก 
ปลอดสารของสมาชิกในกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผัก
สวนครัวที่ปลูกไว้สำาหรับรับประทานภายในครอบครัว 
ไม่เหลือเพียงพอที่จะนำามาจัดจำาหน่ายเพื่อสร้างรายได้
เสริม จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการนำาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรมาพัฒนา โดยจัดต้ัง 
“ฟารม์สเตยล์ำาไทร ฟารม์ผกัเกษตรอนิทรยี”์ ซึง่เป็นฟาร์ม
ผักปลอดสารต้นแบบ เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนการปลูกผักปลอดสาร 
ที่เป็นที่นิยมเพื่อจำาหน่ายเป็นผักสลัด เช่น เรดโอ๊คกรีนโอ๊ค  
กรีนคอส บัตเตอร์เฮด เป็นต้น อีกทั้งยังนำามาแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของสลัดผัก และสลัดโรล 
ออกแบบตราสญัลกัษณ ์ Mascot (คณุปา้ใจด)ี ฉลากสินคา้ 
บรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ สร้างช่องทางการจัด
จำาหน่าย ช่วยสร้างรายได้เสริมให้วิสาหกิจชุมชน ทำาให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ โคกแฝด : 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 085-0192799 (นางจินตนา สมานตระกูล : ผู้ประกอบการ) เ  ฟาร์มสเตย์ลำาไทร เ  0850192799
กินดี อยู่ดี

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ โคกแฝด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก

ผลิตภัณฑ์ สลัดผัด สลัดโรลปลอดสารพิษ
บริการ ฟาร์มสเตย์ล�าไทร ฟาร์มผักเกษตรอินทรีย์

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256436

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

 ทมีนกัศึกษาได้ใชแ้นวคิด “อนรุกัษ์  สืบสาน  ต่อยอด” เป็น 
แนวทางในการกำาหนดกระบวนการทำางานในการเสริมสร้าง 
และพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
“ตลาดหลวงแพง่ 108 ป ีและ สนิคา้ชมุชน “ขนมเทยีนแกว้” 
 เดมิขนมเทยีนแกว้ จะเปน็สตูรโบราณไสเ้ค็ม มสีว่นผสม 
ของกุ้งแห้ง รสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจาก 
ที่อื่น จึงพัฒนาสูตรขนมเทียนแก้วให้มีความหลากหลาย  
เช่น ขนมเทียนแก้วสูตรเจ ขนมเทียนสูตรสำาหรับเด็ก 
เป็นต้น และยังช่วยสร้าง Story telling เพ่ือเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้า เปล่ียนชื่อเป็นขนมเทียนแก้วไพลิน ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ช่วยพัฒนาระบบ
การจัดส่งสินค้า จัดทำา Line account และ Facebook 
Fanpage ในสว่นของการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว ไดจ้ดัทำา
จุด Landmark ของตลาด จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย
เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มรักษ์สตรี ศรีหลวงแพ่ง : 
ตลาดหลวงแพ่ง ซอยหลวงแพ่ง 5 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 081-2855646 (คุณเพ็ญจันทร์  วัฒนกิจ : ผู้ประกอบการ) เ  ตลาดหลวงแพ่ง 108 ปี เ  0812855646
กินดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ตำาบลคลองหลวงแพ่งในอดีตคือทุ่งแสนแสบ แขวงมีนบุรี ต่อมาหลวงแพ่งได้ขุด
คลองชลประทานเชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์ เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองพื้นที่ 
สองฝั่งคลองเป็นเขตตำาบลคลองหลวงแพ่ง อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในอดีตตลาดหลวงแพ่งเคยรุ่งเรือง เฟื่องฟู มีการค้าขายกันมาตลอด มีร้านค้ามากมาย 
ฝั่งทิศเหนือมี 120 ห้อง ฝั่งทิศใต้มี 33 ห้อง มีร้านทอง ร้านตัดเสื้อผ้า ร้านตัดผม 
ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขนมหวาน ร้านกาแฟ ร้านโชห่วย ร้านขายยา การค้าขายเจริญมา 
มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อขายกัน โดยเฉพาะช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวจะคึกคักที่สุด ผู้คนนิยมใช้
เรือในการสัญจรเป็นหลัก ทั้งเรือพาย เรือยนต์ เรือโดยสาร เรือสินค้า เรือบรรทุกข้าว 
เรือส่วนตัวของชาวบ้าน ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ตลาดหลวงแพ่ง 108 ปี 

กลุ่มรักษ์สตรี ศรีหลวงแพ่ง

ผลิตภัณฑ์ ขนมเทียนแก้วไพลิน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 37

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็ง 
กึ่งสำาเร็จรูป และกะหรี่ปั๊บ โดยร่วมกันคิดแบรนด์ของ
ชุมชน ภายใต้ชื่อ “ทุ่งรวงทอง” และ “กะหรี่ปั๊บ บังอาดัม” 
ออกบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลากสินค้าใหม่เพ่ือให้จดจำา
ง่าย สวยงาม ทันสมัย และได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ 
ทำารถขายกะหรี่ป๊ับ เพิ่มช่องทางการจำาหน่ายทั้งออนไลน์ 
และออฟไลน์ ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการให้ความรู้
ทางการเงิน สอนและแนะนำาแผนการจัดหาเงินหมุนเวียน
ในการซื้อวัตถุดิบ แหล่งซื้อวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ 
การตรวจนับ การเก็บรักษา การจดบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจา่ย การจดัทำางบกำาไรขาดทนุ รวมถงึการจา่ยคา่แรง 
และจ่ายปันผลให้สมาชิกชุมชน

ชุมชนทุ่งรวงทอง แบนชะโด : 
261 ซอยลำามะเขือขื่น 2 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

 083-9850478 (นางอรชร หมื่นทอง : ผู้ประกอบการ) เ  ทุ่งรวงทอง, ชุมชนทุ่งรวงทอง เ  0839850478
กินดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร คลองสามวา 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนา แบนชะโด เป็นชุมชนเก่าแก่ก่อตั้งมากว่า 100 ปีแล้ว ที่ตั้ง 
ชุมชนอยู่ซอยลำามะเขือขื่น 2 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ประชากรในชุมชนส่วนมากมีอาชีพทำานา นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มีการ
อาศัยอยู่ร่วมกันได้ดี ผลิตภัณฑ์ของชุมชน คือ โรตีแช่แข็งกึ่งสำาเร็จรูป และกะหรี่ปั๊บ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มงานให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่ม  
โดยได้ฝึกคนในชุมชนให้หัดทำาโรตี และกะหรี่ปั ๊บสูตรฮัจยะห์ สุนี หม่ืนทอง ซึ่งเป็น 
สูตรเฉพาะของชุมชน

ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนา แบนชะโด

ผลิตภัณฑ์ โรตีแช่แข็งกึ่งส�าเร็จรูป และกะหรี่ปั๊บบังอาดัม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256438

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากปัญหา และความต้องการดังกล่าวของชุมชน 
ทีมนักศึกษาจึงลงพื้นที่เพื่อออกแบบและพัฒนากระเป๋า 
และพวงกุญแจ และเพิ่มความน่าสนใจด้วยการการเลือกใช้
ผ้าพันหูกระเป๋า และนำา Crystal มาติดประดับเป็นข้อความ
ตามสั่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ทางการเงิน 
สอนการจัดทำาบัญชีต้นทุนกลุ่มของชุมชน (บันทึกรายรับ
รายจ่าย) สอนการจัดทำาบัญชีครัวเรือน และเทคนิค 
การออมเงิน 

ชุมชนพร้อมใจพัฒนา : 
100/1 ซอยนิมิตรใหม่ 52 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

 089-9871887 (นางวิไลภรณ์  กาซำา : ผู้ประกอบการ) เ  กระเป๋า N&D เ  umdareen
สวยดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร คลองสามวา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนพร้อมใจพัฒนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งชุมชนนี้ตั้งอยู่แถบชานเมืองของ
กรุงเทพฯ โดยอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การ 
ทำานา ซึ่งในฤดูที่ไม่ได้มีการทำานา ชาวบ้านจะไม่มีรายได้ ทำาให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่ม
แม่บ้าน ที่มีเวลาว่างคิดสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชน รวมตัวกันทำากระเป๋า 
โดยเลือกใช้วัสดุ PV และรับผลิตตามแบบที่ลูกค้าสั่ง พบปัญหารูปทรงกระเป๋ามีให้ 
เลือกน้อย ขาดเอกลักษณ์ ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าให้กลับมาซื้อซำ้า และยังไม่มีช่องทาง
สำาหรับจำาหน่ายสินค้า นอกจากการรับงานตามสั่งเท่านั้น

ชุมชนพร้อมใจพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าประดับคริสตัลตามสั่ง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 39

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่อง
สงิคโปรอ์บแหง้ โดยออกแบบตราสนิคา้ และบรรจภุณัฑใ์หม่
ตามความต้องการของชุมชน จัดทำาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
วางแผนการตลาด และสร้างช่องทางการจัดจำาหน่าย 
ทั้งทางออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage และทาง 
ออฟไลน์สนับสนุนการออกร้านเพื่อจำาหน่ายสินค้า จัด
ทำาส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่อง 
การวางแผนทางการเงิน และการทำาบัญชีครัวเรือน 
อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนสายบัว : 
38 รามอินทรา 76 รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

 086-7699093 (นางนุชจรี  ตระกูลชีวพานิตต์ : ผู้ประกอบการ) เ  SaibuaHerbShop เ  nuch-saibua
กินดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร คันนายาว 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนสายบัว ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เนื่องจากเป็นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตกตำ่า
อย่างรุนแรง ทำาให้คนในชุมชนประสบสภาวะว่างงานจำานวนมาก ภายใต้การนำาของ 
ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จึงก่อตั้งกลุ่มอาชีพสายบัว ทำาให้คนในชุมชนมีอาชีพและสร้าง 
รายได้ นำาเสนอสินค้าที่มาจากสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตเป็นแชมพู ครีมนวด 
สบู่สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน
และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ันยังมีผลิตภัณฑ์สำาหรับบริโภค ได้แก่ ลอดช่อง
สิงคโปร์อบแห้ง ขนมจีนอบแห้ง 

วิสาหกิจชุมชนสายบัว

ผลิตภัณฑ์ ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256440

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้เข้าไปพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต่อยอด 
เพื่ อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่ น  ใน เรื่ องของการ 
อนุรักษ์ว่าว ออกแบบกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ กิจกรรม 
Workshop ทำาว่าว DIY ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ช่วยเพ่ิมช่องทางในการสร้าง 
รายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังออกแบบ 
สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์ และ 
ออฟไลน์ อีกทั้งยังอบรมให้ความรู้ทางการเงิน การจัดทำา
บัญชีครัวเรือน และการทำาการตลาดอีกด้วย

ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม (ชุมชนหัวตะเข้) : 
ตลาดเก่าหัวตะเข้ 74 ซอยหลวงพรต ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 083-0431845 (นางอำาภา  บุญยเกตุ : ผู้ประกอบการ) เ  ชุมชนคนรักหัวตะเข้ เ  0830431845
รักษ์ดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนหัวตะเข้ หรือท่ีเรียกกันว่า ตลาดหัวตะเข้ ในอดีตกล่าวกันว่ามีจระเข้ชุกชุม เป็น 
ชุมชนบ้านไม้โบราณริมสองฝั่งคลอง ที่มีอายุกว่าร้อยปี มีบรรยากาศเก่าแบบคลาสสิค 
และมีร่องรอยของความเจริญในอดีต ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ อัตลักษณ ์
ของชุมชน คือตลาดโบราณและวิถีชีวิตชุมชนริมนำ้า ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะ 
มีสินค้าท้องถิ่น อาหารไทย และขนมไทย อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู ้ให้นักท่องเที่ยว 
ทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม (ชุมชนหัวตะเข้) 

ผลิตภัณฑ์ DIY ว่าวใบไม้ Kit Set



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 41

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการที่ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อประชุม และหารือ 
รว่มกบัชมุชน ทำาใหท้ราบวา่ชมุชนมคีวามตอ้งการพฒันา 
“ศูนย์การฝึกวิชาชีพข้าวแต๋น” ซึ่งจะสามารถสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนต่อไปได้ ดังนั้นทีมนักศึกษา
จึงเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้มีความโดดเด่น 
แตกต่างจากทั่วไป ด้วยการออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยม เพื่อ
ความสะดวกในการรับประทาน ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ 
น่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และยืดอายุการจัดเก็บด้วย
การใช้ถุงซิปล็อค สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำา ด้วย
การออกแบบตราผลติภณัฑ์ เพิม่ชอ่งทางการจดัจำาหน่าย 
ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน
จากเดิม อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องการจัดทำาบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนอีกด้วย 

ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ : 
185 ซอยรามคำาแหง 207 ถนนรามคำาแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 084-1573188 (นคุณชาลี  ยงยืนชัย : ผู้ประกอบการ) เ  0841573188
กินดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร มีนบุรี 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เป็นชุมชนริมนำ้า ซ่ึงเคยมีความรุ ่งเรือง ก่อต้ังขึ้นตั้งแต่ 
พ.ศ.2448 ในอดีตเป็นศูนย์รวมย่านการค้า โรงแรมขนาดใหญ่ วิกหนัง โรงละคร ฯลฯ 
ที่ได้รับความนิยมมากในยุคนั้น ปัจจุบันยังมีสถาปัตยกรรมแบบเก่าหลงเหลืออยู  ่
เหมาะสำาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย-จีน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ในปัจจุบันมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 164 ครัวเรือน

นอกจากนั้นชุมชนนี้ยังได้ช่ือว่าเป็นชุมชนของการทำามาค้าขาย เนื่องจากอยู่ติดกับ
ตลาดมีนบุรี (เก่า) ทำาให้เป็นชุมชนที่มีอาหารการกินหลากหลาย เช่น ซาลาเปา ขนมจีบ 
ขนมถ้วย ขนมเทียน ข้าวแต๋น เป็นต้น

ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

ผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256442

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากเดมิผลิตภณัฑ์ของชุมชนคลองพลบัพลาเป็นสนิค้าประเภท
ตะกร้า กระเป๋าสานจากผกัตบชวา ซ่ึงสนิค้ามีรปูแบบ ขนาด และ
ลวดลายที่แตกต่างกัน เนื่องจากสมาชิกมีหลายคนและความ
ถนัดก็แตกต่างกัน ทีมนิสิตจึงเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของกลุ่ม
สมาชิกในเรือ่งการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเท่ากันทกุใบ ด้วยรปู
ทรงที่ถูกจำากัดลงเหลือ 2 รูปทรง คือ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 
ทรงสีเ่หลีย่มคางหม ูและได้เพิม่วสัดปุระเภทหนงัเข้ามาประกอบ
ในผลติภณัฑ์เพือ่เพ่ิมความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภค และยังเข้าไปวางแผนขั้นตอนการผลิต และจัด
ลำาดับการสานเพื่อกระจายงานให้สมาชิกกลุ่ม พัฒนาตราสิน
ค้าและ Logo อีกทั้งยังส่งเสริมช่องทางการตลาดและช่องทาง
จำาหน่ายออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage และ Instagram 
อกีทัง้ยงัให้ความรูเ้รือ่งการจดัทำาบญัชต้ีนทนุและครวัเรอืนกบั
สมาชิกกลุ่มอีกด้วย 

ชุมชนคลองพลับพลา : 
331 คลองพลับพลา รามคำาแหง21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 083-2476260 (นางปิยาพัชร  สุขสงวน : ผู้ประกอบการ) 
 กระเป๋าสานผักตบชวา chawa – by sheva เ  @861hbft

ใช้ดีสวยดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชมุชนคลองพลับพลาเป็นชมุชนเล็กๆ ในซอยรามคำาแหง 39 เขตวงัทองหลาง ชมุชน
กลางเมอืงกรงุเทพฯ เดิมมกีารรวมกลุม่ของผูส้งูอาย ุเพือ่ทำาตะกร้าและผลติภณัฑ์จาก 
“ผกัตบชวา” ซึง่เป็นผกัตบชวาในคลองลาดพร้าวทีส่ามารถทำา “เงนิ” ช่วยสร้างความ
สุขและความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ เกิดอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และ 
ยังมีการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจและหน่วยงานอื่นๆ

ชุมชนคลองพลับพลา 

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานจากผักตบชวา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 43

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ของทีมนักศึกษา พบว่า ชุมชนมีความ
ต้องการพัฒนาขนมครองแครงกรอบ ทีมจึงพัฒนา
สูตรขนมให้มีความคงที่ และได้มาตรฐาน มีการพัฒนา
ตราสนิค้า และบรรจภุณัฑ์ให้มีความทนัสมยั ช่วยออกแบบ
โครงสร้างกลุ่ม และโครงสร้างสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งยังให้
ความรู้ในการจัดทำาบัญชีเบื้องต้น การดูแลบัญชี เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการทำาธุรกิจ

กลุ่มเครือข่ายผู้หญิงบึงกุ่ม : 
48/505 หมู่คลองกุ่มนิเวศน์ ซอยเจริญการญจน์ 8 ถนนเสรีไทย41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

 087-8196131 (นางกนกทิพย์  สายจันดา : ผู้ประกอบการ) กินดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มเครือข่ายผู้หญิงบึงกุ่ม จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 มีสมาชิกจำานวน 
15 คน และจากการที่สมาชิกกลุ่มชุมชน มีทักษะการผลิตขนมได้อย่างหลากหลาย และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันได้ จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อหารายได้เสริม และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยครองแครงกรอบเป็น 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
ของชุมชน

กลุ่มเครือข่ายผู้หญิงบึงกุ่ม

ผลิตภัณฑ์ ขนมครองแครงกรอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256444

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่ไปพูดคุยสอบถามความต้องการ
ของชุมชน และเข้าไปพัฒนา เช่ือมโยงเส้นทางการ 
ท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เช่น กิจกรรม 
นวดแผนโบราณ กิจกรรมปั่นจักรยาน ออกแบบบ้านพัก
โฮมสเตย์ในรูปแบบ 3D perspective และจัดทำาWebsite 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดชุมชน และเป็น
ช่องทางสำาหรับจองที่พักและทริปท่องเที่ยว อีกทั้งยัง 
ช่วยเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการทำาบัญชีรายรับ 
รายจ่ายครัวเรือนให้ชุมชนอีกด้วย

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา : 
197/1 ซอยเทพลีลา แยก 5 ถนนรามคำาแหง 39 แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 081-5856424 (นางกัลยาศรี  หมอกมณี : ผู้ประกอบการ) 
อยู่ดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เป็นชุมชนที่อยู่ในโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มี
ทรัพยากรของชุมชน กิจกรรมนวดแผนไทย รัฐวิสหกิจชุมชน และมีความร่วมมือร่วมใจ
กันของชุมชน ผู้คนในชุมชนมีอัธยาศัยที่เป็นมิตร และมีทรัพยากรส่วนอื่นๆ ที่สามารถนำา
มาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวได้

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 45

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่เพ่ือศึกษาปัญหา และความต้องการของ 
ชุมชน ทีมนักศึกษาได้เข้าไปช่วยพัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
ผ้าขาวม้า ภายใต้แบรนด์  Lamai ซึง่ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน 
ประจำาและสร ้างรายได ้ที่มากขึ้นให ้กับกลุ ่มคนในชุมชน 
ออกแบบผลติภณัฑ์ให้มคีวามแตกต่างจากท้องตลาด โดยมีการ
สำารวจความต้องการผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปทรงกระเป๋า ให้ความรู้ชุมชนในการเลือกใช้โทนสีที่ใช้งาน 
ได้ง่ายในชีวิตประจำาวัน รวมถึงพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ 
และช่องทางการขายออนไลน์ ผ่าน Instagram และ Facebook 
Fanpage

วิสาหกิจชุมชนรุ่งมณีพัฒนา : 
287/1ถนนรามคำาแหง 39 แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 081-5856424 (นางกัลยาศรี  หมอกมณี : ผู้ประกอบการ) เ  Lamai.store
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

“ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา” เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถด้านหัตถกรรมในการตัด
เย็บและทอผ้า โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่นั้นมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ยากต่อการหางาน หา
อาชีพ จึงเกิดการรวมกลุ่มของผู้ว่างงานในชุมชนที่มีทักษะในการเย็บผ้า ทอผ้า และ 
เล็งเห็นความสำาคัญการอนุรักษ์ผ้าขาวม้า จนทำาให้เกิดการนำาผ้าขาวม้ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

วิสาหกิจชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าขาวม้าละไม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256446

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน จากน้ัน
จึงเข้าไปพัฒนาโดยสร้างเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการ 
จดลขิสทิธ์ิกระเป๋า สร้างแบรนด์ SAN by sanprasert ออกแบบ
ฉลากและโลโก้ให้มีความสวยงามเหมาะกับการใช้งาน จัดทำา
สื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย 
ให้ความรู้เรื่องการทำาตลาดออนไลน์และการถ่ายภาพ อีกทั้ง 
ยังสอนการจัดทำาบัญชีต้นทุน และบัญชีส่วนบุคคล

กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันประเสริฐ : 
48/1 ถนนลาดพร้าว 114 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 062-3549235 (นางมาเรียม  ชุ่มชื่น : ผู้ประกอบการ)
 กลุ่มเเม่บ้านชุมชนสันประเสริฐ World Bag เ  Busream114

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันประเสริฐ เป็นองค์กรชุมชนที่ก่อตั้งอยู่ในชุมชนสันประเสริฐ 
ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม โดยชุมชนนี้มีการผลิต 
กระเป๋าผ้าที่เพิ่งเริ่มต้นดำาเนินการผลิตเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยมีความตั้งใจจะพัฒนา
เป็นผู้ผลิตรายปลีกแก่ลูกค้าทั่วไป และเป็นผู้ผลิตส่งออกให้แก่บริษัทที่ผลิตในนาม
ของตนเอง

กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันประเสริฐ

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าใส่ไวน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชุมชนมีดี
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษา ได้เข้าไปพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความ 
น่าสนใจ พัฒนาคู่สีผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับเทรนด์ของ 
ผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ ผ่าน 
Instagram ให้ความรู้เรื่องการจัดส่งสินค้า และชำาระสินค้า 
ผ่านระบบออนไลน์ ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง
ยงัให้ความรูเ้ร่ืองการจดัทำาบญัชี บนัทกึต้นทนุ การทำาทะเบียน
คุมสินค้าและวัตถุดิบในชุมชน

กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดพิชัย : 
13 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย ซอย 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

 083-234 1159 (นางสาวโชติรส  พิมพ์พาชาติ : ผู้ประกอบการ) เ  0832341159
ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มชุมชนวัดพิชัยตั้งอยู่บริเวณเขตบึงกุ่ม ได้ริเร่ิมสร้างอาชีพในชุมชน โดยรวมตัว
กันไปเข้ารับการอบรมจากสถาบันการสอนสานกระเป๋าพลาสติก และนำาความรู้ที่ 
ได้รับมาสร้างรายได้เสริม ปัจจุบันมีทุนในการผลิตและพัฒนาสินค้าไม่มาก และมี 
ความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการตลาดต่อไป

กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดพิชัย

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานพลาสติก ชุมชนวัดพิชัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256448

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจ เพื่อสอบถาม
ปัญหาและแนวทางการพัฒนา จากนั้นจึงเข้าไปวิเคราะห์
กระบวนการธุรกิจ ให้ความรู ้ในขั้นตอนการผลิต พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ โลโก้สินค้า ให้ดูน่าสนใจและน่าจดจำา เพิ่มช่องทาง 
การจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปสมุนไพรชุมชนทรัพย์สินเก่า : 
266/8 รามคำาแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 087-9389093 (นางสาวไพรวัลย์  แสนบรรดิษฐ์ : ผู้ประกอบการ) เ  toyey toyey
ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

จุดเริ่มต้นของการทำาสบู่สมุนไพร เริ่มมาจากการที่สมาชิกชุมชนทรัพย์สินเก่ากำาลัง
มองหาอาชีพเสริม จึงเข้าร่วมโครงการที่ภาครัฐจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยนำาทักษะที่เรียนรู้มาผสานกับสมุนไพรจากธรรมชาติ เกิดเป็น 
สบู่สมุนไพรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปสมุนไพร
ชุมชนทรัพย์สินเก่า

ผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพร แว๊กก�าจัดขน เกลือขัดผิว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชุมชนมีดี
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ปัจจุบันเขตหนองจอก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมท่ีมีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย 
เนื่องจาก เขตหนองจอก ทั้งนำ้า เเละ ดิน ข้ึนช่ือว่าปลูกอะไรก็ดี ปลูกอะไรก็ขึ้น ซ่ึงพืช
เกษตรกรรมที่โดดเด่นที่สุด คือ ข้าว เเละ กล้วย ชุมชนคอยรุดดีน หรือ ชุมชนลำาต้นกล้วย 
เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 150  ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่หรือแทบจะ
ทั้งหมด จะเป็นเด็กและผู้สูงอายุ และนับถือศาสนาอิสลาม อาชีพที่คนส่วนใหญ่ในชุมชน
ทำาคือ อาชีพเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ของทีมนักศึกษาพบว่า ชุมชนมีหัวปลี 
คงเหลือจากการจำาหน่ายสด และการประกอบอาหารใน 
ครัวเรือนเหลือทิ้งจำานวนมาก จากปัญหาดังกล่าวทีมจึง 
นำาหัวปลีมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ในรูปแบบแบรนด์ “หนองจอก 
บ้านเรา น้ำาพริกหัวปลี” เข้าไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
จัดสรรพื้นที่ปลูกต้นกล้วย คำานวณผลผลิตจากหัวปลี  
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว 
น้ำาพริกหัวปลี อีกทั้งยังบรรยายให้ความรู้เรื่องการขาย 
สินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ชุมชน จัดทำา Facebook 
fanpage และ Instagram เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 
อีกทั้งยังสอนการจัดทำาบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย 

ชุมชนแผ่นดินทองโคกแฝดคอยรุตดีน : 
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
(นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ : ผู้ประกอบการ) เ  หนองจอกบ้านเรา

กินดี

ชุมชนแผ่นดินทองโคกแฝดคอยรุตดีน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร บางกะปิ

ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกหัวปลี

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256450

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มีนบุรี

อินทผาลัม ฟารุก ฟาร์ม แหล่งปลูกอินทผาลัมแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร อยู่ใน 
พื้นที่ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา เขตมีนบุรี ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาทำางาน 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว โดยร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะ มีนบุรี- 
คลองสามวา ซึ่งเป็นกลุ ่มที่รวมตัวกันเพื่อผลิตเนื้อแพะ นมแพะดิบ และนมแพะ 
พาสเจอไรซ์เพื่อจำาหน่ายในพื้นที่ชุมชน 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษา ร่วมกับชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนาและชุมชน 
บ้านเกาะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่น 
สร้างสรรค์เครื่องดื่มที่ผสานคุณค่าและคุณประโยชน์ 
จากนมแพะและน้ำาเชือ่มอนิทผาลมั  นำาองคค์วามรูด้้านการ
ออกแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์มาบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบ 
“Storytelling” ผา่นฉลากบรรจุภณัฑ ์จัดทำาข้อมลูออนไลน์
ของกระบวนการผลิตในรูปแบบของ QR Code ที่เข้าถึง 
ไดง่้าย นอกจากนัน้ยงัออกแบบโบรชวัร์ เพือ่ประชาสัมพนัธ์
คณุประโยชนข์องนมแพะ อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการทำาบัญชี
ครัวเรือน และบัญชีต้นทุน สอนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อทำาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และส่งเสริมการออกบูธ
จำาหน่ายสินค้า

ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา และ ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ : 
หมู่ที่ 8 ซอยราษฎร์อุทิศ 27 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

 081-4345795 (นายพีระพงษ์ ฮะซัน : ผู้ประกอบการ) เ  อินทผาลัม ฟารุก ฟาร์ม เ  @farukfarm

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา และ ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ นมแพะผสมอินทผาลัม

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 51

ชุมชนกิตตินิเวศน์ เป็นชุมชนที่ผู้อยู่อาศัยกว่าร้อยละ 60 มีอาชีพเป็นพนักงานโรงงาน 
ในนิคมข้างชุมชน ซึ่งชาวบ้านในชุมชนมีการเล้ียงปลานิลที่จับได้ในกระชังแม่นำ้า โดยจะ 
เลีย้งด้วยเศษอาหารและเนือ้กบสับ จนกระทัง่ปลาโตเตม็ทีจ่งึนำามาประกอบอาหาร ชาวบ้าน 
มักจะทิ้งเกล็ดปลาเนื่องจากไม่ทราบว่าสามารถนำาไปแปรรูปได้ ในขณะที่ชาวบ้านที่มี 
หน้าท่ีรับปลาไปขายในตลาดมักจะเก็บรวบรวมเกล็ดปลาไปขายให้โรงงานแปรรูปเป็น 
เครื่องสำาอาง ซึ่งสามารถขายเกล็ดปลาได้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาทเท่านั้น

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากปัญหาเศษปลาเหลือทิ้ง และการขาดความรู้เร่ือง 
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าของคนในชุมชนทีมนักศึกษา 
จึงลงไปพัฒนาโดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกล็ดปลานิล 
ซึ่งมีการศึกษาแล้วพบว่ามีไคติน และคอลลาเจนสูง 
มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถบริโภคได้ จึงเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ “เกล็ดปลาทอดกรอบปรุงรส” ทีมได้เข้าไปให้
ความรู้เรื่องกระบวนการผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
ฉลากสินค้า นอกจากนั้นยังให้ความรู้ในเรื่องการคำานวณ
ต้นทุน การตั้งราคาขาย ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้เสริม
ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

ชุมชนกิตตินิเวศน์ : 
หมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ซอยเสรีไทย 68 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 094-5650591 (คุณศิริวรรณ : ผู้ประกอบการ)
กินดี

ชุมชนกิตตินิเวศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บางกะปิ

ผลิตภัณฑ์ เกล็ดปลาทอดกรอบปรุงรส

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256452

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร หนองจอก 

ชุมชนบ้านลำาต้นกล้วย มีจำานวนผู้อาศัยประมาณ 200 หลังคาเรือน หรือประมาณ 
900 คน ซึ่งประชากร ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและประกอบอาชีพเกษตรกร 
โดยมีทรัพยากรในชุมชนที่สามารถเป็นทุนในการดำาเนินการด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
และทรัพยากรด้านการเกษตร เช่น กล้วย เตยหอม ไผ่ พืชผักสวนครัวและสมุนไพร 
เป็นต้น

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษา ร่วมกับชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนาและชุมชน 
บ้านเกาะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่น 
สร้างสรรค์เครื่องดื่มที่ผสานคุณค่าและคุณประโยชน์ 
จากนมแพะและน้ำาเชือ่มอนิทผาลมั  นำาองคค์วามรูด้้านการ
ออกแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์มาบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบ 
“Storytelling” ผา่นฉลากบรรจุภณัฑ ์จัดทำาข้อมลูออนไลน์
ของกระบวนการผลิตในรูปแบบของ QR Code ที่เข้าถึง 
ไดง่้าย นอกจากนัน้ยงัออกแบบโบรชวัร์ เพือ่ประชาสัมพนัธ์
คณุประโยชนข์องนมแพะ อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการทำาบัญชี
ครัวเรือน และบัญชีต้นทุน สอนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อทำาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และส่งเสริมการออกบูธ
จำาหน่ายสินค้า

ชุมชนบ้านล�าต้นกล้วย : 
ชุมชนบ้านลำาต้นกล้วยแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

 081-6926119 (คุณภัทร์ธนนัญท์ นทีพิทักษ์ : ผู้ประกอบการ) เ  บ้านลำาต้นกล้วย หนองจอก Alive

ชุมชนบ้านล�าต้นกล้วย

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 53

ชุมชนคอยรุตตั๊กวา มีอีกช่ือหน่ึงว่าชุมชนลำาไทร เป็นชุมชนที่เกิดโดยชาวมุสลิมซึ่ง 
อพยพจากปัตตานีมาตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาพื้นที่จากเดิมเป็นป่าสู่การทำาสวน ไร่ นา 
คนในชมุชนส่วนมากจงึเป็นชาวมุสลมิร้อยละ 90  และมอีาชพีหลกัคอืการทำาเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการ 
ของชุมชน ทีมนักศึกษาจึงเข้าไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ข้าวรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ออกแบบตราสินค้าให้มีความน่าสนใจ เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “ข้าวสานสุข” โดยชุมชน
เลือกปลูกข้าว กข 43 และข้าวปทุมธานี 1 เพ่ือจำาหน่าย 
นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
และชอ่งทางการตลาดออนไลน ์ผา่น Facebook Fanpage 
อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ทางการเงิน การบัญชี อีกด้วย

กลุ่มชุมชนคอยรุกตั้กวา : 
23/2 หมู่5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 087-9080662 (นางนวลจันทร์ รอดสการ : ผู้ประกอบการ) เ  ข้าวสานสุข by โคกแฝด หนอกจอก กินดี

กลุ่มชุมชนคอยรุกตั้กวา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร หนองจอก

ผลิตภัณฑ์ ข้าวสานสุข

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256454

ชุมชนตรอกข้าวเม่า เป็นชุมชนเก่าแก่เขตบางกอกน้อย ผู้คนอพยพถิ่นฐานมาตั้งแต ่
สมัยอยุธยา มีการสืบสานภูมิปัญญาการทำาขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น กะละแม 
ข้าวเหนียวแดง ข้าวเม่าหมี่ ซึ่งมีการสืบทอดวิธีการทำาจากรุ่นสู่รุ ่น เพื่อเผยแพร่ให้ 
บุคคลภายนอก รู้จักของดีของชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่สำารวจประเด็นปัญหา และความต้องการ
ของชมุชน ทมีนกัศกึษาจงึเขา้ไปพฒันารปูแบบผลิตภัณฑ ์
โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษแทนถุงพลาสติก เพื่อ
รองรับเทรนด์สินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับ 
รูปแบบตราสินค้าให้น่าสนใจ ปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์ 
และปรับปรุงสูตรข้าวเม่าหมี่ เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา 
ความกรอบ สร้างช่องทางการตลาดใหม่ โดยเพ่ิม 
ช่องทางการจำาหน่าย ผ่าน Facebook Fanpage และ 
Line@ อีกทั้งยังให้ความรู้ในการจัดทำาบัญชีรับ-จ่าย 
ให้กับคนในชุมชน

ชุมชนตรอกข้าวเม่า : 
วัดสุทธาวาส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10600

 082-5524144 (น.ส.ณัชชา จงสืบสุข: ผู้ประกอบการ) เ  ขนมไทยบ้านข้าวเม่า
กินดี

ชุมชนตรอกข้าวเม่า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเม่าหมี่

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 55

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ นวมินทร์ 72 มีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพที่โดดเด่น โดยใช้วัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบกับผู้ผลิตมีองค์ความรู้ด้าน 
การทำาเบเกอร่ีหลากหลายชนิด แต่ตัวบรรจุภัณฑ์ที่ยังขาดความน่าสนใจ และยังด ู
ไม่ทันสมัย ประกอบกับช่องการจำาหน่ายยังจำากัดเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายเดิม จึงเป็น 
แรงผลักดันชุมชนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้เข้าไปส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
โดยเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก 100% เป็นการ 
ผสมผสานกระดาษย่อยสลายง่าย และลดการขยะประเภท 
Single use โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำาได้การผลิต เพื่อ 
ลดต้นทุนการผลิต ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี 
ให้ความรู้เรื่องการจัดทำาบัญชีรับ-จ่าย เพิ่มช่องทางใน
การจำาหน่ายสินค้าและโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์โดย 
จดัทำาเวบ็ไซต ์ สง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาดเพือ่การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาวะ 
ให้แก่สมาชิกสูงวัยในชุมชน โดยให้มาร่วมกิจกรรมทำาขนม
เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

วิสาหกิจชุมชนกรีนปาป้า บึงกุ่ม : 
หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ถนนนวมินทร์ 72 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

 094-6644924 (คุณพรชัย เตชประภาสรัตน์ : ผู้ประกอบการ) เ  Pornchai Tep

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกรีนปาป้า บึงกุ่ม

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ คุกกี้ธัญพืช พายหมูหยอง และพายไก่

กินดี

กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256456

“กลุ่มสตรีประจำามัสยิด ชุมชนดารุ้นนาซฮะห์” ก่อต้ังโดย นางกัญตนา โกศิลทร์  
ประธานกลุ่ม โดยในเบื้องต้นได้รวมกลุ่มผลิตไข่เค็มจำาหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ 
สมาชิกกลุ่มในชุมชน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยมีการทำานาปลูกข้าว และ
เลี้ยงเป็ดเป็นจำานวนมาก ทำาให้มีไข่เป็ดเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน อีกทั้ง ยังมี
วัตถุดิบอื่น เช่น ใบเตย มะพร้าว และฟางข้าว ซึ่งหาได้จากสวน ทางกลุ่มจึงได้ทดลอง
นำามาทำาไข่เค็มเตยหอม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ลงพื้นที่สำารวจ
ความต้องการของชุมชน โดยได้มีการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์และจดัทำา Logo ขึน้มาใหม ่เพือ่ใหผ้ลติภัณฑส์วยงาม
มากขึน้ และยงัไดร้ว่มกนัคดิคน้สตูรการทำาไข่เคม็ในรปูแบบ
ตา่ง ๆ  เพ่ือลดกลิน่คาวของไข ่นอกจากนี ้ยังได้มีการแนะนำา
การบริหาร และวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยัง
ให้ความรูใ้นด้านสร้างช่องทางการจดัจำาหน่ายให้กบัชมุชน 
เพื่อหาผู้บริโภครายใหม่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

กลุ่มสตรีประจ�ามัสยิด ชุมชนดารุ้นนาซฮะห์ : 
120 ซอย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 094-7806655 (คุณงกัญตณา โกสิลทร์ : ประธานกลุ่ม) เ  Ka ikembai toey (ไข่เค็ม ใบเตย)

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

กลุ่มสตรีประจ�ามัสยิด ชุมชนดารุ้นนาซฮะห์ 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ ไข่เค็มใบเตยเพือ่สขุภาพ

นครปฐม พุทธมณฑล

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 57

จากการลงสำารวจพื้นที่ของวิสาหกิจกลุ่มสตรีเสริมสร้างอาชีพ อพม.กทม.เขตมีนบุรี 
ทางกลุ่ม “ยุวพัฒน์กล้วยๆ” ได้พบอุปสรรคสำาคัญของทางวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว
ในลักษณะของกระบวนการของภาพรวม ต้ังแต่กระบวนการแปรรูป, การพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์,การขาดความรู้ความเข้าใจในการคำานวนต้นทุน, การทำาบัญชี, และการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และกลุ่มชุมชน จึง
รว่มกนัหาเอกลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ของกลุม่ เพือ่เปน็แนวทางใน
การออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภณัฑ์ทีส่ามารถเพิม่
มลูคา่ใหก้บัผลิตภัณฑ์ได้ และยงัไดพ้ฒันาดา้นชอ่งทางการ
จัดจำาหน่ายสินค้า/การตลาดออนไลน์/ ตลอดจนกลยุทธ์
ทางการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ให้กับชุมชน นอกจากน้ียัง
ไดช้ว่ยแนะนำาในการจดัทำางบประมาณเพือ่ลดการใชต้้นทนุ
ที่มากเกินไป และสอนการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับ
สมาชิกในกลุ่มอีกด้วย

กลุ่มสตรีเสริมสร้างอาชีพ อพม. กทม.เขตมีนบุรี : 
1/943 การเคหะรามคำาแหง ซอยรามคำาแหง190/2 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 081-6320659 (คุณดวงกมล สวตีเมืองซ้าย : ประธานกลุ่ม) เ  กล้วยฉาบอ๋อยเงินล้าน by อพม.

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

กลุ่มสตรีเสริมสร้างอาชีพ อพม. กทม.เขตมีนบุรี

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ กล้วยฉาบ

กรุงเทพมหานคร มีนบุรี

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256458

“ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา” ได้จัดต้ังขึ้นในปี 2549 โดยผู้ก่อตั้งชุมชนสตรีเหล็ก คือ 
คุณบุญศรี สุวรรณดี ซึ่งมองเห็นว่าชุมชนนี้ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพัฒนาอะไรเลย
ในชุมชน จึงอยากให้ชุมชนมีรายได้ สร้างอาชีพให้แก่สมาชิกใจชุมชน โดยได้มีการ 
เริ่มทำาสินค้าหลายอย่างในชุมชน เช่น ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เหรียญโปรยทาน 
ตะกร้าสาน หมอนรดนำ้าสังข์

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครไดล้งพืน้ทีส่อบถาม
ความต้องการของชุมชน โดยได้มีการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ในรูปแบบแกลอรี่ เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาในชุมชน 
ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบแปลกใหม่ 
และทันสมัยมากข้ึน และยังได้มีการออกแบบตราสินค้าให้
สวยงามอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการ
ตลาดให้กับชุมชน อีกทั้งยังให้ความรู้ในด้านการจัดทำา
บัญชี รายรับ-รายจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อเป็นการ
วางรากฐานระบบการบริหารจัดการที่ดี

ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา : 
ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

 099-4218595 (คุณบุญศรี สุวรรณดี : ประธานกลุ่ม) เ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา-by ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

บรกิาร ศนูย์เรยีนรู้วัฒนธรรมการผลติพวงหรีดดอกไม้จนัทน์ 
เหรียญโปรยทานและต้นโพธิเ์งิน ทอง

กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง

รักษ์ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 59

“ชุมชนร่วมพัฒนา” ก่อตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน ทำาให้เกิดรายได้เสริม
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในกลุ่ม 
แม่บ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์การถักสานด้วยมือ จึงได้มีการรวม
กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน เพื่อทำาไว้ใช้เป็นภาชนะที่ไว้ใส่ของอเนกประสงค์ เช่น ใส่ของไป
ทำาบุญ ใส่ของใช้ไว้ในรถ ใส่ของไปเยี่ยมผู้ใหญ่ ไปซื้อของที่ตลาดหรือเป็นของฝากได้ 
และสามารถนำาไปจำาหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร ไดล้งพืน้ทีส่อบถาม
ความต้องการของชุมชน โดยได้มีการพัฒนาในด้านการ
จัดการ การบริการและการวางแผน รวมถึงขั้นตอนในการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ อกีทัง้ยงัใหค้วามรูใ้นดา้นการทำา
บญัชรีายรบั-รายจา่ย และชว่ยสง่เสรมิในดา้นชอ่งทางการ
จัดจำาหน่ายให้กับชุมชน เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภค และยังได้มี
การรว่มกนัออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ใหม้คีวามทนัสมยั และ
ตอบโจทย์กับกลุ่มลกูค้าท่ีหลากหลายเพิม่มากขึน้ นอกจาก
นี้ยังได้มีการส่งเสริม/ขยายช่องทางการตลาด ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มมากขึ้น

ชุมชนร่วมพัฒนา : 
26/6 หมู่ 5 ลำาต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 094-6954364 (คุณสมัย  สะอาดเหลือ : ประธานกลุ่ม)

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

ชุมชนร่วมพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ ตะกร้าสานเชอืกใยสังเคราะห์ หรอืเชือกมดัฟาง

กรุงเทพมหานคร หนองจอก

รักษ์ดีใช้ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256460

“กลุ่มออมทรัพย์ ทรัพย์เจริญ” โดยเร่ิมแรกกลุ่มชุมชนนี้ เริ่มต้นจากคนในครอบครัว  
ต่อมาได้ชักชวนให้คนในชุมชนมาเข้าร่วม ทั้งคนที่มีอาชีพและไม่มีอาชีพ ที่ต้องการ
หารายได้เสริม กลุ่มชุมชนนี้จัดต้ังขึ้นมากว่า 3 ปี ตอนนี้มีสมาชิก 15 คน โดยสิ่งที่
ชุมชนกลุ่มนี้ทำา ได้แก่ หมอนฟักทอง ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด 
และผลิตภัณฑ์จากเส้น งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ลงไปพัฒนา
ออกแบบตราสินค้า และผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกให้มี
ความหลากหลาย ดทัูนสมยัมากยิง่ขึน้ เพือ่สรา้งเอกลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อีกทั้งยังสร้าง 
ช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าทางออนไลน์ เพ่ือขยาย 
ช่องทางการตลาดส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ยัง
ช่วยให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่มชุมชน ในการจัดทำาบัญชี 
รายรบั-รายจ่าย เพือ่ทีจ่ะสามารถบรหิารจัดการดว้ยตวัเอง 
ต่อไปได้

กลุ่มออมทรัพย์ ทรัพย์เจริญ : 
เลขที่ 9/130 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านชุมชนทรัพย์เจริญ ซอยเลียบวารี 29 ถนนเลียบวารี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

 089-6945924 (คุณทอรุ้ง  จันทิมาี : ประธานกลุ่ม)

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

กลุ่มออมทรัพย์ ทรัพย์เจริญ

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ จากเส้นพลาสติก

กรุงเทพมหานคร หนองจอก

ใช้ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 61

“ชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 6” เป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มแม่
บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 6 เพื่อรวมกลุ่มหารายได้เสริมให้กับสมาชิกชุมชน โดย
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พรมเช็ดเท้า  ที่รองหม้อ ผ้าถูพื้น เสื่อ ฯลฯ  โดย 
เน้นการนำาวัสดุเหลือใช้มาเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น เศษผ้าจากโรงงาน ซองกาแฟ 
หลอดนำ้า ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของกลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีถักจากเศษผ้าจาก
โรงงาน กรรมวิธีการถักด้วยมือ เพื่อขายเป็นสินค้าของชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ลงพื้นที่ศึกษา
ปญัหา บรบิทของชมุชน และวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยไดอ้อกแบบตน้แบบผลิตภณัฑ์ในรปูแบบใหม่ ให้สวยงาม
มากยิ่งข้ึน และแนะนำาโทนสีของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยข้ึน 
อีกทั้งยังออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อให้น่าจดจำา และยัง
ได้พัฒนาด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้า/การตลาด
ออนไลน์  เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ 
ให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำาการจัดทำาบัญชี
รายรับ-จ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

กลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 6 : 
101/2461 หมู่ 7 ซอยสังฆประชา แขวงลำาผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

 081-6491502 (คุณประมวล  มีจัตุรัส : ผู้ประกอบการ)

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 6

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้าเพ่ือสขุภาพ

กรุงเทพมหานคร หนองจอก

คิดดีใช้ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ชุมชนมีดี
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กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มออมทรัพย์ตลาดน้�าวัดสังฆราชา

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วัดสังฆราชา เป็นวัดเก่าแก่มีอายุยาวนานมาถึง 140 กว่าปี อยู ่คู ่กับวิถีชุมชน 
วัดสังฆราชามาช้านาน คนในชุมชนมีความผูกพันกับวัด และได้มีความร่วมแรงร่วมใจ 
ในการสร้างวัด และบูรณะวัดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ ่น ต่อมาชุมชนวัดสังฆราชาได ้
ก่อตั้ง “กลุ่มออมทรัพย์ตลาดน�้าวัดสังฆราชา” มีผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จาก 
อะไหล่ผ้า สำาหรับใช้เป็นดอกไม้ตกแต่ง หรือเป็นดอกไม้ถวายพระ สร้างรายได้เสริมให้ 
กับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ พานพุ่ม เชิงเทียน กล่องชุดดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

กลุ่มออมทรัพย์ตลาดน้�าวัดสังฆราชา : 
เลขที่ 14/1 ซ. ลาดกระบัง 3 ถ.ประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

 081-4250153 (นายสุชิน คุมมณี : ผู้ประกอบการ) เ  Sirimala57 เ  Sirimala2021
รักษ์ดีใช้ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่ของทีมนักศึกษาพบว่า เดิมชุมชนทำา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากอะไหล่ผ้าเพื่อจำาหน่าย ทีมจึงเข้ามา
พฒันาและแนะนำา โดยเลอืกใชด้นิเปน็วตัถดุบิในการประดษิฐ์
ซึง่มคีวามสวยงามมากยิง่ขึน้ เปน็การเพิม่มลูคา่สนิคา้ และ
ยืดอายุผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำาให้คำาปรึกษาใน
เรื่องการสรรหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและ
ราคาของอะไหล่งานดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน อีกทั้งยังพบ
ว่าทางกลุ่มไม่ได้มีการทำาการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ 
ทางทมีจึงชว่ยพฒันาแบรนด ์ออกแบบโลโกแ้ละบรรจภุณัฑ์ 
เพื่อส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย 
Online ในด้าน Offline ยังจัดกิจกรรม Workshop ให้
กับผู้สนใจได้มาทดลองทำาดอกไม้ประดิษฐ์จากดินอีกด้วย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 63

กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่ม Cheaw 47 Farm : 
27/1 ถนนสารีบุตร แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

 092-3439994 (นายจิรโชค อัศวสุขี : ผู้ประกอบการ) เ  _Cheaw 47 farm_ เ  @mxb8580x
กินดี อยู่ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาจึงจัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการ และทำาการสำารวจนักท่องเที่ยวและชุมชนใน 
ย่านลาดกระบัง จากน้ันจึงเข้าไปพัฒนา สอนการ 
จัดทำาระบบคลังสินค้า (การนับสต๊อคและรูปแบบการขาย) 
ออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์สำาหรับใส่เมล่อน ช่วยริเริ่ม
ธรุกจิคาเฟ ่อกีทัง้ยงัแนะนำาแนวทางการทำาธรุกจิฟารม์ทวัร ์
ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
และสิ่งที่น่าสนใจในชุมชนโดยการสัญจรทางเรือ เช่น 
ตลาดหัวตะเข้ กิจกรรมทำาขนมไทย กิจกรรมทำาว่าว 
พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น ส่งเสริม
ชอ่งทางการตลาดออนไลน ์ทาง Instagram และ Facebook 
จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำาบัญชีรับ-จ่าย เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

กลุ่ม Cheaw 47 Farm

Cheaw 47 Farm ตั้งอยู ่ที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เจ ้าของธุรกิจเดิมเป ็น 
พนักงานประจำาและมีความสนใจเรียนรู้การเพาะปลูกเมล่อน จึงได้นำาพื้นที่มรดกซึ่ง 
เดิมเป็นบ่อปลามาพัฒนาเป็นฟาร์มเมล่อน ทำาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น
ยังรวมกลุ่มภาคีธุรกิจภายในชุมชนเป็นเครือข่ายท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในเขตลาดกระบัง เพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง

ผลิตภัณฑ์ เมล่อน
บริการ ฟาร์มเมล่อน คาเฟ่ และท่องเที่ยวชุมชน



ชุมชนมีดี
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กลุ่มบัวทิพย์คริสตัล

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

การริเริ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบัวทิพย์คริสตัล เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน 
ที่ต้องการหารายได้เสริม และต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยนางบัวทิพย ์
ฮับมูซอ ได้ไปเรียนการร้อยลูกปัดที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุร ี
และกลับมาสอนกลุ ่มแม่บ้านในชุมชนในการประดิษฐ์งานฝีมือประเภทสร้อย และ 
เครื่องประดับต่างๆ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ 2548  
มีการประดิษฐ์และสร้างผลงานเพ่ือจำาหน่ายและเข้าประกวดในงาน OTOP โดยใน 
ปี 2549 ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษามกีารศกึษาการดำาเนนิงานในอดตีของชมุชน 
เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและความต้องการ จากน้ันจึงเข้าไป
ปรบัปรงุพฒันาสนิค้าให้ทนัสมัย มคีวามโดดเด่น ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลากสินค้าใหม่ เพื่อให้จดจำาง่าย 
สวยงาม ในช่วงวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ยัง
พัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด คือ สร้อย
คล้องหน้ากากที่ทำาจากคริสตัลสลับกับมุก ช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งยังแนะนำาให้
ชุมชนเลือกใช้วัตถุดิบประเภทลูกปัดที่มีราคาย่อมเยากว่า
คริสตัล เพื่อจำาหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง
หรือรายได้น้อย มีการสอนการทำาการตลาดออนไลน์
ผ่านทาง Facebook Instagram เเละ  line อีกทั้งยังช่วย 
เสรมิสร้างความรู ้และทกัษะในการทำาบญัชรีายรบัรายจ่าย 
ครัวเรือนให้ชุมชนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับจากมุก หินสี และพวงมาลัยคริสตัล

รักษ์ดีสวยดี

กลุ่มบัวทิพย์คริสตัล : 
17/5 หมู่ 5 ซอยสังฆสันติสุข 33  ถนนสังฆสันติสุข  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

 081-924 7560 (นายวิศรุต กิตติอาภรณ์พล : ผู้ประกอบการ) 
 เครื่องประดับบัวทิพย์ Boutip Accessories เ  eb02

กรุงเทพมหานคร หนองจอก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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สวยดีใช้ดี

กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง

กลุ่มท�ารองเท้าร่มเกล้า

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มทำารองเท้าร่มเกล้าเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเคหะร่มเกล้า โดยเริ่มจาก 
กิจการขายรองเท้าของคุณเอกสิทธ์ิ อินทร์ช่วย ต่อมาเนื่องจากมียอดส่ังผลิตรองเท้า
มากข้ึน คุณเอกสิทธิ์จึงได้ติดต่อกับกลุ่มแม่บ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงชุมชน ให้ 
ผลิตวัตถุดิบหลักในการทำารองเท้า เช่น เชือกถักลวดลายต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างงาน 
และกระจายรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าหนังเทียม สร้อยข้อมือ และพวงกุญแจ

กลุ่มท�ารองเท้าร่มเกล้า : 
201/1750 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

 082-4639532 (นายเอกสิทธิ์ อินทร์ช่วย : ผู้ประกอบการ) เ  Walk With Hmee เ  mis_hmee

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการของ
ชมุชน ทมีนกัศกึษาจงึเขา้ไปสรา้งแบรนด ์โลโก ้และสโลแกน
สนิค้า ออกแบบบรรจภุณัฑ์ พฒันารปูแบบรองเทา้ใหทั้นสมยั 
และมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ปรับปรุงภาพ
ลกัษณท์ีด่ใีหส้นิคา้ เพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืและมูลคา่เพิม่
ใหส้นิคา้ นำาวตัถดุบิคงคลงัทีม่อียูแ่ล้ว เช่น เชือกไนลอน มา
ใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ โดยการพฒันาผลติภัณฑใ์หม่ เชน่ 
สร้อยข้อมือ พวงกุญแจ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่อกีดว้ย เพิม่ชอ่งทางการจำาหนา่ยสนิคา้
ผา่นสือ่ Online เชน่ Facebook, Instagram, Line Official 
และ Lazada ฝากขายสินค้า Offline อีกท้ังยังมีการให้ 
ความรูท้างการเงนิ สอนการจดัทำาระบบบญัช ี(บนัทกึรายรบั 
รายจ่าย)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง

กลุ่มตั้งคอร์ดี ที ถั่งเช่า

ตัง้คอร์ดี ้ท ีถัง่เช่า เป็นองค์กรชมุชนขนาดกลาง ทีก่่อตัง้โดย คณุ อบุลรตัน์ เนตยานนัทร์ 
และคุณสุรชัย เตชะเกียรติกูล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้จำาหน่าย แต่เป็น 
ผู้ผลิตถ่ังเช่าสีทอง ที่เพาะปลูกตามหลักของการปลูกถั่งเช่า อย่างมืออาชีพ และ 
เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสมาคมถั่งเช่า แห่งประเทศไทย โดยความมุ่งหวัง และ 
เป้าหมายของทางตั้ง คอร์ดี้ ที คือการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับถั่งเช่าสีทอง และ 
จำาหน่ายถั่งเช่าสีทองแปรรูป ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้คนทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ น�้าดื่มผสมถั่งเช่าสีทองจากธรรมชาติ

กลุ่มตั้งคอร์ดี ที ถั่งเช่า : 
906/1 ถนนหลวงแพร่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 098-2577165 (นางสาวอุบลรัตน์ เนตยานันท์ : ผู้ประกอบการ) เ  TangCordyT เ  @tangcordyt

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการของ
ชมุชน ทมีนกัศกึษาจงึเขา้ไปสรา้งแบรนด ์โลโก ้และสโลแกน
สินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนารูปแบบรองเท้าให้ทัน
สมยัและมคีณุภาพตามหลกัมาตรฐานสากล ปรบัปรุงภาพ
ลกัษณท์ีด่ใีหส้นิคา้ เพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืและมูลคา่เพิม่
ใหส้นิคา้ นำาวตัถดุบิคงคลงัทีม่อียูแ่ล้ว เช่น เชือกไนลอน มา
ใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ โดยการพฒันาผลติภัณฑใ์หม่ เชน่ 
สร้อยข้อมือ พวงกุญแจ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่อกีดว้ย เพิม่ชอ่งทางการจำาหนา่ยสนิคา้
ผา่นสือ่ Online เชน่ Facebook, Instagram, Line Official 
และ Lazada ฝากขายสินค้า Offline อีกทั้งยังมีการให้ 
ความรูท้างการเงนิ สอนการจดัทำาระบบบญัช ี(บนัทกึรายรบั 
รายจ่าย)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี
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กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กินดี

ครอบครัวไชยนุต เริ่มจากการปลูกผักเพื่อบริโภคส่วนตัว ลองผิดลองถูกในการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ จนได้มาเจอต้นอ่อนทานตะวันที่ค่อนข้างปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว ง่าย 
ต่อการดูแล จึงนำาไปฝากคนรู้จัก ทั้งในที่ทำางาน เพื่อนบ้าน และเกิดเป็นธุรกิจเล็กๆ ขึ้น 
ด้วย mindset “อยากให้ทกุคนกนิผกัปลอดสารพษิ” จากนัน้ได้รเิริม่ปลกูต้นอ่อนทานตะวนั 
และพืชผกัสวนครัวอ่ืนๆ เพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ ต่อมาการปลกูผกัได้เริม่กระจายสูชุ่มชน 
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กลุ่มฟาร์มผักชานเมือง

กลุ่มฟาร์มผักชานเมือง : 
4 ซอยฉลองกรุง 55 แขวงลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 061-7849797 (น.ส.อนุสรา ไชยนุต : ผู้ประกอบการ) เ  ฟาร์ม ผักชานเมือง เ  mint-nop

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้เข้าไปควบคุมปัจจัยให้มีการผลิตอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการทำาวิจัยสภาพที่ เหมาะที่สุดแก่การ 
เพาะปลูก จัดหา Supplier ที่มีเมล็ดพันธุ์ตลอดทั้งปี 
เพื่อทำาให้คุณภาพสินค้าสม่ำาเสมอ พัฒนาโครงสร้างการ
วางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มี 
ความดึงดูดน่าสนใจ และคิดหาวิธีลดต้นทุนการผลิต 
โดยการนำาวัตถุดิบท่ีเหลือใช้จากการผลิต มาต่อยอด
ผลิตสินค้าผลพลอยได้ (By product pricing) เพื่อสร้าง 
รายได้อกีทาง และนำาไปลดต้นทนุสนิค้า เพิม่ชนดิของสนิคา้ 
เช่น ชุดปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เป็นต้น เพิ่มช่องทางการ
จำาหน่ายสินค้าทาง online และ offline (สร้าง facebook 
และ instagram, ฝากขายในชุมชน) ขยายฐานสินค้า 
(product line)

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภณัฑ์ ต้นอ่อนทานตะวัน และผกัสลดัปลอดสารพษิ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา
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กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มหมอนวดวัดลาดบัวขาวป้าสมสมัย : 
250/4 หมู่บ้านพูนสินธานี ซอยร่มเกล้า 64 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

 093-2911181 (คุณสมสมัย กีรติวิทยานุรักษ์ : ผู้ประกอบการ) เ  สมสมัย Thai Massage เ  0924766503
รักษ์ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการที่ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล พูดคุย
สอบถามความต้องการของชุมชน ทีมจึงเริ่มพัฒนาการ
ใหบ้รกิารนวดภายในรา้น และการบรกิารนวดนอกสถานที ่ 
มีการออกแบบโลโก้ใหม่ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และ 
ชุดยูนิฟอร์มของพนักงานร้าน เพิ่มช่องทางสร้าง 
รายได้ด้วยการนำาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนวด เช่น 
ยาหม่องตราวังว่าน และ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบมาขาย 
ที่ร้าน พัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานโดยนำามาตรการ
ป้องกัน Covid-19 มาปรับใช้ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้บนสื่อ Online จัดทำา Facebook Fanpage 
และออกแบบบูธสำาหรับงานนวดนอกสถานที่

กลุ่มหมอนวดวัดลาดบัวขาวป้าสมสมัย 

ร้านนวดแผนไทยสมสมัย เปิดโดยนางสมสมัย กีรติวิทยานุรักษ์ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชน
ป้าสมสมัย ธุรกิจประเภทบริการนวดภายในร้าน และนวดนอกสถานที่ โดยทางร้านม ี
หมอนวดประจำาท่ีเข้าร่วมในกลุ่มชุมชน ที่เปิดบริการและมีประสบการณ์มานานมากกว่า 
15 ปี  ณ วัดลาดบวัขาว เขตสะพานสงู โดยทางร้านเลอืกสถานทีใ่กล้บรเิวณห้องนำา้ของวัด 
ร้านสมสมัยเปิดบริการตั้งแต่ 8:00-17:00 น. 

บริการ ร้านนวดแผนไทย
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“วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน” คุณภัทรมน หรือ ป้าเจี๊ยบ ได้จัดตั้ง วิสาหกิจชุมชน 
บ้านรักษ์ดิน และได้นำาไอเดียงานเปเปอร์มาเช่มาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับ ของตกแต่ง 
และของใช้ ซึ่งป้าเจี๊ยบและเข้าประกวดของสถาบันแฟช่ันนานาชาติชนาพัฒน์ จนได้รับ 
คำาชมเชยและต่อยอดความรูม้าพฒันาผลติภณัฑ์ จนกระทัง่ตดิ 1 ใน 18 ของประเทศไทย 
จึงกล่าวได้ว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดินนับเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ชุมชน จากความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าก่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ลงไปพัฒนาชุมชนใน
การปรับปรุงโลโก้  เพิ่มลายบัวจงกลของสยาม และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำา สวยงามมากขึ้น เพื่อ
สรา้งความเปน็เอกลกัษณใ์ห้กบัสินคา้ และดงึดูดกลุ่มลูกคา้ 
อดีทัง้ยงัจดัทำาสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทาง online 
และ offline ทำาใหส้นิคา้ของวสิาหกจิชมุชนเปน็ทีรู่จ้กัในกลุม่
ลกูคา้ท่ีหลากหลาย เขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย สรา้งโอกาส
ในการขายสินค้าของวสิาหกจิชมุชน นอกจากนียั้งไดม้กีาร
สอนการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย การคำานวณต้นทุนและ
ราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง
ให้กับชุมชนอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน : 
เลขที่ 86 ถนนวุฒากาศ ซอย 36 แยก 1 (ซอยนางนอง 2) แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

 091-8782516 (คุณภัทรมน เกิดสมพงษ์ : ประธานกลุ่ม)

วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ ต่างหู สร้อยคอ ผลติจากงานกระดาษ (PaperMache) 
ปีกแมลงทับ และดนิญีปุ่น่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จอมทอง

สวยดี
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“วิสาหกิจชุมชนคลองบางมดสร้างสรรค์” เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของชุมชน 
ริมคลองบางมด และองค์กรในพื้นที่ทุ ่งครุ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือการ 
ทำางานร่วมกนัของชมุชนริมคลอง และการทำางานในระยะยาวโดยการสร้างองค์กรชมุชน
ที่เข้มแข็ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนคลองบางมดสร้างสรรค์” 
นับเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกที่สำาคัญ ที่จะประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 
เพื่อร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาคลองบางมดให้เป็นพื้นที ่
เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ลงไป พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนในชุมชนคลองบางมดให้เป็น 
ต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน โดย 
การสร้างเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองบางมด 
พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่ จัดทำาจุด check in / ทำาป้ายชื่อ
กลุ่ม / ป้ายบอกทาง ให้เกิดความสวยงามและสอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งยังทำาสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคม (Social media) เช่น Facebook, YouTube 
เป็นต้น เพื่อเป็นการชยายช่องทางการตลาดให้กับชุมชน
อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนคลองบางมดสร้างสรรค์ : 
เลขที่ 643/14 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

 090-7720208 (คุณพยุง ใบแย้ม : ประธานกลุ่ม) เ  เที่ยวคลอง-ต้องลองเที่ยว

วิสาหกิจชุมชนคลองบางมดสร้างสรรค์

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ

บริการ ท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองบางมด

อยู่ดี
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“ศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ประจำาแขวงบางมด-จอมทอง-บางขนุเทยีน 
กรุงเทพมหานคร” ปัจจุบันมีสมาชิกจำานวน 15 คน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร
ในชุมชน สมาชิกในกลุ่มปลูกมะม่วง ส้ม ข้าวโพด เป็นหลัก โดยที่ทางศูนย์จะปลูกมะนาว
และเคราฤาษีจำาหน่าย ทั้งนี้ จะมีนักวิชาการจากเขตจอมทอง มาให้ความรู้กับเกษตรกร
อย่างสมำ่าเสมอ

อยู่ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ 4 ฐาน โดย 
การแต่งนิทาน (Story telling) เพื่อสร้างความเข้าใจง่าย
ใหเ้ดก็ปฐมวยัซึง่เปน็กลุ่มลูกค้า สรา้งกจิกรรมเพือ่เติมแต่ง
กระถางเป็นของตนเอง และยังพัฒนาโลโก้เดิมจากชุมชน
ให้มีความทันสมัยเพิ่ม QR Code ในการทำาแพ็กเกจ อีกทั้ง
ยังเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ Facebook และ Line  
นอกจากนี้ยังแนะนำาการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่ง
ผลให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย 
มากขึ้นอีกด้วย

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ�าแขวงบางมด-จอมทอง-บางขุนเทียน : 
เลขที่ 846 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

 089-9388893 (คุณสวรรค์ จันทร์ม่วง : ประธานกลุ่ม)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าแขวงบางมด-จอมทอง-บางขุนเทียน

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

บรกิาร ศูนย์การเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยืน
Sustainability Learning Centre (SLC)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จอมทอง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256472

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ลงพื้นที่ ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และทำาการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 
ปลาบูดู นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโลโก้ของวิสาหกิจชุมชน 
ให้มีความสวยงามและน่าจดจำามากขึ้น และยังได้มีการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนจัดจำาหน่าย รวมไปถึงพัฒนาเพจ 
ของวิสาหกิจชุมชน และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการ 
ทำาเพจ การกำาหนดราคา และการจัดทำาบญัชใีหก้บัวสิาหกจิ
ชุมชน ซึ่งผลจากการดำาเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในครั้งน้ีสามารถส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
สามารถพึ่งตนเองได้ อันนำาไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้เกิดกับวิสาหกิจชุมชนต่อไป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ : 
เลขที่ 252 ซอยประชาอุทิศ 72 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

 086-9368299 (คุณพยุง ใบแย้ม : ประธานกลุ่ม) เ  วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์” เป็นชุมชนชาวมุสลิม ที่มีจำานวนกว่า 30 ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก  
โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร 
แปรรูป เช่น สบู่นมแพะ โลช่ันนมแพะ ทองม้วนนมแพะ ปลาบูดู (ปลาสดที่นำามาหมัก 
ด้วยสูตรของชุมชน) เป็นต้น แต่มีผลิตภัณฑ์ที่โดนเด่นคือ ปลาบูดู ที่เป็นการแปรรูป 
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากปลาบูดู

กินดี



ชุมชนมีดี
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บริการ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรกัมปงในดงปรือ

“กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรกัมปงในดงปรือ” ซ่ึงความหมายของชื่อนี้มาจาก 
คำาว่า “กำาปง” ซึ่งคนอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้ หมายถึงหมู่บ้านหรือชุมชน ส่วนคำาว่า 
“ดงปรือ” เกิดจากสภาพโดยรอบของพื้นที่ทุ่งครุมีสภาพเป็นสวน บางแห่งมีต้นปรือ
หรือต้นธูปฤๅษีข้ึนจำานวนมาก โดยทางกลุ่มจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ต้นเดือนมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำาขนมต้ม ลูกชุบ ทองม้วนนมแพะ เพ้นท์กะลา 
เที่ยวฟาร์มแพะ และชมสวนมะพร้าว

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ลงพื้นที่
สำารวจ และสอบถามความตอ้งการของชมุชน พบวา่ชมุชน
มีความต้องการสร้างเพจใหม่ทดแทนเพจเก่า ที่มีสามารถ
ดำาเนินการได้ เนื่องจากลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการ 
รับรู้ผ่านเพจของกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ และได้เพิ่มช่องทาง 
การรับรู้ของลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กับกลุ่มโดย 
เน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในหลากหลายช่องทางเพิ่ม 
มากขึ้นและทำาการประชาสัมพันธ์เพจ อีกทั้งยังพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องหรือบ่งบอกความเป็น
อัตลักษณ์ชุมชน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำาบัญชี
ครัวเรือนอีกด้วย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรกัมปงในดงปรือ : 
เลขที่ 52 ซอย พุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

 086-9368299 (คุณพยุง ใบแย้ม : ประธานกลุ่ม) เ  กัมปงในดงปรือ

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรกัมปงในดงปรือ

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256474

“วิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา” หรือ สวนกล้วยไม้ลุงสุนันท์ เป็นหนึ่งในวิสาหกิจ
ชุมชนจอมทองพัฒนา เข้าเป็นสมาชิกชุมชนเมื่อเริ่มประกอบอาชีพทำาสวนกล้วยไม้เป็น
อาชีพหลักกว่า 20 ปี เก็บเกี่ยวสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ปริมาณที่จำาหน่ายได้ขึ้นอยู่ปริมาณ 
การสั่งซื้อ โดยจำาหน่ายกล้วยไม้ลักษณะเป็นกำา แก่พ่อค้าแม่ค้า ที่จำาหน่ายดอกกล้วยไม้
เพื่อไหว้พระ โดยขายส่งกำาละ 10 บาท ทั้งนี้ สวนกล้วยไม้ลุงสุนันท์มีมูลค่ายอดขาย 
เฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือน 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้คิดค้น พัฒนาแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากดอกกล้วยไม้สด โดย
ได้ผลิตโลชั่นน้ำาหอมจากสารสกัดจากดอกกล้วยไม้ตาม
มาตรฐาน GMP และได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ สวยงามและสามารถคง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น อีกทั้งยังได้สร้าง
ช่องทางการติดต่อ และขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ 
ผ่าน Facebook/Instragram และ Line อีกด้วย นอกจาก
นี้ยังได้ทำาการสอนการทำาบัญชีรับ-จ่ายพอเพียงและบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกชุมชน เพื่อวางรากฐานระบบ
บริหารจัดการให้กับชุมชนด้วย

วิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา : 
เลขที่ 33/1 ซอยพุทธมณฑล ซอย 9 ถนนพุทธบูชา เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

 086-6945159 (คุณสุรพล อินทรสิริ: ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) เ  Orchid Signature Perfume Body Lotion

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จอมทอง

ผลิตภัณฑ์ โลชั่นน�้าหอมจากดอกกล้วยไม้

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จอมทอง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ลงพื้นที่สำ ารวจ 
และสัมภาษณ์ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา 
พบว่าปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจที่สำาคัญ คือ เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์ การผลิตสินค้า ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และ
การทำาการตลาด และความรู้ในการจัดการบัญชีของกลุ่ม 
ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ จึงไม่สามารถทำาการขายได้ ดังน้ันทีมงาน 
จึงได้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ทำาให้เกิด 
มูลค่าเพิ่มกับสินค้าโดยผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
จอมทองพัฒนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา : 
เลขที่ 13 หมู่ที่ ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

 089-9388893 (คุณสวรรค์  จันทร์ม่วง : ประธานกลุ่ม) 

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรแปรรูป

“กลุ่มวสิาหกจิชมุชนจอมทองพัฒนา” ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปีพ.ศ. 2558 การจัดตัง้กลุ่มวสิาหกจิ
ขึ้นเพื่อเป็นการรวมตัวกัน ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีอาชีพเพาะปลูกท่ีหลากหลาย 
เช่น การปลูกมะนาว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกส้มและผลไม้อื่นๆ ซึ่งการรวมกลุ่ม 
และทำากิจกรรมร่วมกันของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และ 
เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา

ใช้ดี
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มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ

“ชุมชนพูนบ�าเพ็ญ” ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ เป็นชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบ
ชุมชนวิถีคนคลอง  โดยพ้ืนที่ของชุมชนนั้นติดคลองบางเชือกหนังทำาให้มีทัศนียภาพ
ที่เหมาะสมท้ังในด้านทรัพยากรและความสามัคคีกันภายในชุมชน ที่จะขับเคล่ือนใน 
ด้านการท่องเท่ียวให้ก้าวขึ้นไปสู ่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับเขตภาษีเจริญได ้
ความโดดเด่นของชุมชนพูนบำาเพ็ญคือ วิถีชีวิตคนคลอง มีความเป็นอัตลักษณ์ 
ทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงไปพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรุ้การทำาเกษตร โดยร่วมกับ
ชมุชนปรบัภมูทิศันโ์ดยรอบชมุชน อนรัุกษท์รัพยากรทีมี่อยู ่
ในชุมชนให้มากที่สุด และเน้นความเป็นอยู่แบบธรรมชาติ 
ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ตามวิถีดั้ง เดิมของชุมชน 
สอนคนในชุมชนทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน 
จัดทำาช่องทางการตลาดทั้ง online และ offline โดย 
สร้างสร้างเพจเฟสบุ๊คและจัดกิจกรรมต่างๆ เชิญชวนให้ 
คนมาเที่ยวในชุมชน

ชุมชนพูนบ�าเพ็ญ : 
ซอยบางแวก 116 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 081-3373633 (คุณรัตนประโชติ พูนบำาเพ็ญ : ประธานชุมชน) เ  ท่องเที่ยววิถีคลองบางเชือกหนัง ณ ชุมชนพูนบำาเพ็ญ
อยู่ดี

ชุมชนพูนบ�าเพ็ญ

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน/โฮมสเตย์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 77

มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ

“ชุมชนคลองลัดภาชี” เดิมชื่อคลองลัดม้า เป็นที่พระเจ้าตากสิน นำาขบวนม้าผ่านมา  
เลยเปล่ียนจากม้าเป็น ภาชี โดยจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีแนวคิดการทำางาน 
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จาก 
ความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู ่ในชุมชน ความมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สูตรนำ้าผัดไทที่คงความเป็นเอกลักษณ์ รสชาติดั้งเดิม 
ของชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจึง ได้ร่ วมกันพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์น้ำาผัดไทยพร้อมปรุง โดยได้ร่วมกันออกแบบ
แบรนด์สินค้าและตราสินค้า “น้ำาผัดไทยคลองลัดภาชี” 
และได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพื่อทำาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้นานยิ่ง ข้ึน อีกทั้งยังหา
ช่องทางการจำาหน่ายที่หลากหลาย และเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน มีการสร้าง Website, เพจ 
Facebook, Instragram และ Line สามารถสร้างรายได้ 
เพิ่มขึ้นให้ชุมชน เกิดความยั่งยืนภายในชุมชน

ชุมชนคลองลัดภาชี : 
145/18 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 089-8123039 (คุณธรรมศักดิ์ มากนคร : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  น้ำาผัดไทยคลองลัดภาชี
กินดี

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

ชุมชนคลองลัดภาชี

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ น�้าผัดไท รสชาติดั้งเดิมของชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256478

มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ

“ชุมชนเลิศสุขสม” มีวิถีชีวิตดั่งเดิมผูกพันกับเตยหอม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
คนส่วนใหญ่ในชุมชนยังทำาสวนเตย และสมาชิกชุมชนยังได้มีการเรียนรู้การแปรรูปเตย
ที่หลากหลาย พัฒนาต่อยอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสินค้าจำาหน่ายมีรายได้ให้กับ
สมาชิก แต่ทางชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง และมี
ความต้องการจะขยายผลเผยแพร่ความรูภ้มูปัิญญาชมุชนสูค่นภายนอกให้เพิม่มากขึน้  
จึงสนใจพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่สร้างส่ิงดูดใจให้กับ 
คนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวและสร้างการมีส่วนร่วม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ก่อนพัฒนา

ชุมชนเลิศสุขสม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาแก๊งค์เตยหอม ได้ลงพื้นที่สำารวจความต้องการ
รว่มเรยีนรู้ไปกบัชมุชน และพฒันาทอ่งเทีย่วโดยเริม่จากของดี
ทีม่อียูใ่นชมุชน ซึง่ทมีนกัศึกษาได้ดำาเนนิการออกแบบพฒันา
พื้นที่ปรับภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมและสินค้า จัดเป็นกิจกรรม 
ท่องเที่ยว 5 จุด ด้วยกัน ได้แก่ บ้านสวนเปล่งมณี สวนเตย 
ป้านิด บ้านป้านอมขนมไทย บ้านต้นแบบพอเพียง และ 
ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
คนภายนอกเข้าถึงกิจกรรมท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนทั้ง 
รูปแบบ Online และ Offline 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนเลิศสุขสม : 
499 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 083-2521137 (คุณสมจิตร พวงทอง : ประธานชุมชน) เ  ชุมชนเลิศสุขสม

หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 79

มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ

“ชุมชนเลิศสุขสม” เป็นชุมชนปลูกเตยหอมเป็นหลักโดยการจำาหน่าย ทำาขนม สกัดนำ้า 
และอ่ืนๆ ชุมชนจึงมีแนวคิดที่ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชุมชน ในการพัฒนาเป็นจาน 
เตยหอมซึ่งปลูกไว้เป็นจำานวนมากในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
มีช่องทางการขาย เป็นการฝึกทักษะการทำางานร่วมกัน

ก่อนพัฒนา

กลุ่มสามัคคีคือพลัง ชุมชนเลิศสุขสม

กลุ่มสามัคคีคือพลัง ชุมชนเลิศสุขสม : 
499 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  10160

 090-2375802 (คุณอารมณ์  ยมทอง : ประธานชุมชน) เ  lertsuksom

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้เข้าไปพัฒนากระบวนการ
ผลิตภาชนะใส่อาหารจากเตยหอมโดยการคิด ออกแบบ
เครือ่งขึน้รูปทีม่แีมพ่มิพข์ึน้รปูทรงเปน็จาน นอกจากนียั้งได ้
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นการ 
บรูณาการเขา้กบัโครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของชมุชน  
สรา้งแบรนดข์องผลติภณัฑใ์หเ้ปน็ทีรู่จ้กัในวงกวา้ง อกีทัง้
ยงัแนะนำาการทำาบญัชคีรวัเรอืนใหช้มุชน เพือ่วางรากฐานให้
กับชุมชน และสอนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทาง Facebook 
และ Line ของชุมชน

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภณัฑ์ จานเตยหอม

รักษ์ดี

หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256480

มหาวิทยาลัยสยาม สมุทรปราการ พระประแดง

“ชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางกอบัว” เป็นหนึ่งในตำาบลของ
อำาเภอพระประแดง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณบางกระเจ้า อยู่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา 
พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีกอบัวข้ึนอยู่ตามหนองนำ้า เป็นจำานวนมาก 
จงึเรียกตดิปากว่า “บางกอบวั” โดยกลุม่ชมุชนความมต้ีองการให้เข้าไปช่วยพฒันา และ
เสริมสร้างผลิตภัณฑ์จากต้นจาก โดยเฉพาะใบจาก ที่มีปลูกอยู่เป็นจำานวนมากในพื้นที ่
ซึ่งชาวบ้านในชุมชนต้องการหาวิธีนำาเศษใบจากมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จึงได้ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม สำาหรับจัดทำาโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้าไปพัฒนาชุมชน โดยนำาความรู้สมัยใหม่ไป
ผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิ ทำาใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายได้ 
ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนาวัสดุแผ่นพื้นซีเมนต์ผสมใบจาก 
ที่เป็นผลผลิตเหลือใช้จากชุมชนมาเป็นวัสดุเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง ก่อให้เกิดสินค้านำาไปเพิ่มรายได้ และมีหลากหลาย
รูปแบบตามความสวยงามต่อการตกแต่งทางเดินในสวน 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน นอกจากน้ีนักศึกษา
ยังได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำาบัญชีครัวเรือน และมี
การทำาการตลาด โดยจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ ในรปูแบบ 
CSR ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)

ชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางกอบัว : 
79/5 หมู่ที่ 8 ต.บางกอบัว  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

 090-9867987 (คุณสิทธิพงษ์ ภู่ถาวร : ประธานชุมชน)
คิดดี

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

ชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ต�าบลบางกอบัว 

ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นซีเมนต์ผสมใบจาก

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 81

สมุทรปราการ พระประแดงมหาวิทยาลัยสยาม

“ชุมชนบางกอบัว (บ้านคลองแพ และบ้านคลองวัด)” ชุมชนบางกอบัว  หรือ “คลองแพ 
บางกอบัว” ในอดีตเป็นเหมือนเส้นทางค้าขายทางนำ้าที่สำาคัญของชาวบ้านไปยังท่าเรือ
คลองเตย มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีกอบัวขึ้นอยู่ตามหนองนำ้า ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียก
ติดปากว่า “บางกอบัว” ชาวบ้านจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการท่องเที่ยวในหลายพื้นท่ี
แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวของชุมชนยังประสบปัญหา มหาวิทยาลัยสยามจึงได้เล็งเห็น
ถึงสภาพปัญหา จึงเข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้เข้าไปช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในด้านการอบรมมัคคุเทศน์ ให้ 
ความรู้เรื่องการทำาข้อมูลในการเผยแพร่สู่อินเทอร์เน็ต 
ให้ความรู้ การทำาเนื้อหา การจัดข้อมูล ของการท่องเที่ยว 
เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูล สอนการทำาบัญชีรายรับ-
รายจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างระบบ 
ในการทำาบัญชี นอกจากน้ีทีมนักศึกษายังได้สอนใน 
การสร้างข้อมูลสำาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
online เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับชุมชน
อีกด้วย

ชุมชนบางกอบัว (บ้านคลองแพ และบ้านคลองวัด) : 
11 หมู่ที่ 10 เพชรหึงษ์ 52 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10310 

 090-9867987 (คุณสิทธิพงศ์ (อเนก) ภู่ถาวร : ประธานชมรม) เ  บ้านพักกลางสวน บางกอบัว
อยู่ดี

ชุมชนบางกอบัว (บ้านคลองแพ และบ้านคลองวัด)

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนบางกอบัว



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256482

มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน โดยได้ทำาการ
ศึกษาข้อมูลและกระบวนการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผลิต
เครื่องจักรการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเข้ามา
ช่วยสนับสนุน นอกจากน้ีนักศึกษาได้ให้ความรู้เร่ืองการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิต และจัดกิจกรรมเปิดร้าน
จำาหนา่ยผลติภณัฑ ์เพือ่สง่เสรมิการตลาด อีกทัง้ยงัขยาย
ช่องทางการจัดจำาหน่ายไปยังร้านค้าในชุมชน เป็นการ
กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้�าคลองลัดมะยม : 
4812 หมู่ที่ 15 ซอยสุขาภิบาลบางระมาด ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  

 089-2152659 (คุณชวน ชูจันทร์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) 
รักษ์ดีกินดี

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

“วสิาหกจิชมุชนท่องเท่ียวเชงิเกษตรตลาดน�า้คลองลัดมะยม” มคีวามต้องการบรรจภุณัฑ์ 
จากวัสดุธรรมชาติเนื่องจากเป็นชุมชนที่ เน้นการท่องเที่ยวด้านการเกษตร หาก 
สภาพแวดล้อมเสียหาย ความเป็นตลาดเชิงเกษตรก็จะหายไป เนื่องจากตลาดนำ้า ต้องมี 
นำ้าที่สะอาด สวยงามเหมาะแก่การเที่ยวชม การใช้บรรจุภัณฑ์ พลาสติก โฟม ที่ทำาลาย 
สิง่แวดล้อมย่อมส่งผลกระทบโดยตรงแก่ความรูส้กึของนกัท่องเทีย่ว และจะส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพ รายได้ของคนในชุมชนโดยตรงชุมชนจึงพยายามหาสิ่งทดแทนเพื่อแก้ปัญหา 
ในระยะยาว  

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้�า
คลองลัดมะยม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 83

“ผลิตภัณฑ์ขนมของกลุ่มสตรีแม่บ้านบางนกแขวก” เกิดจากการรวมกลุ่มของสตร ี
แม่บ้านชุมชนบางนกแขวก เพื่อต้องการให้กลุ่มสตรีแม่บ้านในชุมชนมีอาชีพเสริม และ
มีรายได้เพ่ิมเติมจากการประกอบอาชีพหลัก โดยในปัจจุบันมีการทำาผลิตภัณฑ์สินค้า 
2 ประเภทหลักๆ คือผลิตภัณฑ์สินค้าขนมปัง และผลิตภัณฑ์สินค้าขนมไทย โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาให้ความรู้ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงไป
พัฒนาชุมชนในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ โดยนำา 
ส้มโอ ใบชะคราม และเนื้อมะพร้าว มาเป็นส่วนผสมหลัก 
ในการทำาแป้งแครกเกอร์ เพื่อให้มีรสชาติที่แตกต่างกัน 
ในส่วนของไส้แครกเกอร์ จะนำาเปลือกส้มโอ มะพร้าว 
ทึนถึก ถั่วลิสง มาผสมกับน้ำาตาลมะพร้าว เพื่อทำาให้ไส้มี
ความหอม และน่ารับประทาน และยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
โดยแยกใส่ระหว่างแป้งแครกเกอร์ และไส้ เพื่อให้สามารถ
เก็บรักษาได้นานขึ้น แล้วใส่ในกล่องกระดาษ ที่มีโลโก้ที่ 
สื่อถึงกลุ่มแม่บ้านสตรีบางนกแขวก

กลุ่มแม่บ้านสตรีบางนกแขวก : 
45 หมู่ 2 หมู่บ้านวัดเจริญสุขาราม ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

 081-9375362 (คุณสุดา จั่นมุกดา : หัวหน้ากลุ่ม) 
กินดี

กลุ่มแม่บ้านสตรีบางนกแขวก

สมุทรสงคราม บางคนที

ผลิตภัณฑ์ ขนมแครกเกอร์ โอ ชะ มะ

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256484

“วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล” เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่ทำานำ้าตาล
มะพร้าวร่วมกับชาวสวนมะพร้าวด้วยภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ  โดยมีสมาชิกทั้งหมด
ประมาณ 20 คน  ซึง่เป็นกลุม่ทีเ่กดิข้ึนจากความเพียรของ คณุศิรวิรรณ ประวตัร้ิอย หรอื
คุณเก๋ และ คุณอัครชัย  ยัสพันธุ์ หรือคุณเอก ซึ่งมีความต้องการที่จะช่วยเหลือชาวสวน
มะพร้าวให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา ไดล้งไปพฒันา
ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ โดยคิดที่จะนำาเอาฟองน้ำาตาล
มะพร้าวมาทำาให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยได้ทำาการทดสอบค่า pH ว่าเหมาะสมกับผิวหน้า 
ทดสอบการแพ้ อีกทั้งยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบนาโน
สเปรย์ที่มีละอองสเปรย์ที่ละเอียดและบางเบา สามารถฉีด
ได้ตลอดทั้งวันตามที่ต้องการ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก
สบายในการใช้มากยิ่งขึ้น และสร้างความแตกต่างทาง 
การตลาดของสเปรย์น้ำาแร่อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล : 
181/7 ตึก18 หมู่บ้านเอื้ออาทร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75120

 097-1523502 (คุณมุฑิตา โจมเสนาะ : ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชน) เ  Coco fresh 
คิดดีใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สมุทรสงคราม อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ Coco Facial Mist Nano Mist Spray

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 85

“วิสาหกิจชุมชนรักษ์บางสะแก” ต้ังอยู่ในตำาบลบางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สภาพของดินเป็นดินร่วนหรือดินเหนียวปนทราย 
มีแม่นำ้าลำาคลองที่สำาคัญไหลผ่านเช่น คลองแควอ้อม และจะแบ่งลำาคลองย่อยๆ ไหลผ่าน 
ในพื้นที่ เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร พื้นสวน และพื้นที่เป็นร่องสวน 
ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่ไป
พัฒนาชุมชน ซึ่งได้นำาวัตถุดิบที่เหลือใช้คือ เปลือกส้มโอ 
มาคิดค้นพัฒนาต่อยอด ทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ โดยได้นำามาเป็นส่วนผสม
ในการปรับปรุงสูตรครีมกันแดดให้ได้ประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้    อีกทั้งยังได้ออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ใหส้วยงาม สามารถคงประสทิธภิาพผลติภณัฑ ์
นอกจากนี้ ยังได้สอนการทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อ
สะดวกในการบริหารจัดการ และเป็นการวางรากฐานที่
มั่นคงให้กับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนรักษ์บางสะแก : 
4/1 ม.6 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

 086-7129696 (คุณอัญชลีย์ บุญพยุง : ผู้ประสานงานกลุ่มชุมชน) 
คิดดีใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนรักษ์บางสะแก

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ครีมกันแดดจากเปลือกส้มโอ

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม บางคนที



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256486

“ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดนำ้าบางน้อย” 
ตั้งอยู่ในอำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อต้องการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนของตลาดนำ้าบางน้อย ในการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่ 
ไปพัฒนาชุมชนในด้านการออกแบบตราสินค้า ให้มี 
ความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน เป็นที่น่าจดจำา พัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของผูบ้รโิภคสมยัใหม ่สามารถยดือายกุารใชง้าน อกีทัง้ยงั 
เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย และการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และ 
เพิ่มยอดขายให้กับชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้�าบางน้อย : 
111/1 หมู่8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

 061-6363255 (คุณลาวัลย์ เชิดชู : ผู้จัดการศูนย์) 
กินดี

ศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน�้าบางน้อย

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สมุทรสงคราม บางคนที

ผลิตภัณฑ์ น�้าปลาหวานลาวัลย์

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 87

สมุทรสงคราม บางคนที

“ผลิตภัณฑ์จากนำ้ามันมะพร้าว กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร” ต้ังอยู่ในตำาบลบางนกแขวก ซึ่ง 
สมยัก่อนตำาบลบางนกแขวก ใช้ช่ือว่าตำาบลบ้านโพธิง์าม มาเปลีย่นเป็นตำาบลบางนกแขวก 
เพราะว่ามีนกแขวกมาอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก เลยทำาให้ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อเป็นตำาบล
บางนกแขวก และใช้สัญลักษณ์  “นกแขวก” เป็นสัญลักษณ์ของตำาบล เนื่องจากในพื้นที่
มกีารประกอบอาชพีทำาสวนมะพร้าวเป็นจำานวนมาก ทางกลุม่จงึได้มคีวามต้องการทีจ่ะ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา มคีวามตอ้งการ
ที่จะต่อยอดเพ่ือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการนำา 
ส่วนที่สำาคัญของมะพร้าวมาพัฒนา ได้แก่ เน้ือมะพร้าว 
มาแปรรูปเป็นน้ำามันมะพร้าว โดยผนวกเข้ากับพืชสมุนไพร
ในชุมชน ได้แก่ ไพล ขมิ้น ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำามันเหลือง 
ครีมหม่อง น้ำามันเหลือง และครีมหม่องน้ำามันเหลือง 
แบบหลอด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ เพราะชุมชน
บางนกแขวกเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” 

กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร ต�าบลบางนกแขวก : 
67/26 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

 089-1292791 (คุณเชิดศักดิ์  พฤษประมูล : ประธานกลุ่ม) 
ใช้ดี

กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร ต�าบลบางนกแขวก

ผลิตภัณฑ์ น�้ามันเหลือง เเละครีมหม่องน�้ามันเหลือง

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256488

“ผักปลอดภัยมั่นใจตรงสู ่ครัวเรือน” เครือข่ายผู ้ผลิตและผู ้บริโภคผักปลอดภัย 
จังหวัดสมุทรสงคราม ต้ังอยู่ในอำาเภอบางคนที โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่ออำาเภอ บางคณฑี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บางคนที โดยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีสวนผลไม้ 
โดยทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำาการเกษตรกรรม 
มีลำาคลองหลายสายไหลผ่านทั่วทั้งพื้นที่

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา ไดล้งไปพฒันา
ชุมชน การผลิตผักปลอดภัย ดำาเนินการจัดระบบการ
รวบรวมผลผลิตเพื่อการจำาหน่าย ให้ง่ายต่อการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังได้จัดทำาช่องทางการจำาหน่าย
ออนไลน์ผ่านเพจ facebook ลุงลั่นทม เพื่อประชาสัมพันธ์
การขายสินค้า และเพิ่มช่องทางการติดต่อสำาหรับผู้ที่มี
ความสนใจ อีกทั้งปรับปรุงบรรจุภัณฑ์กระดาษและใบตอง 
เป็นการลดการใช้พลาสติก โดยนำาเอาวัสดุจากธรรมชาติ
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนให้กับชุมชน
อีกด้วย

เครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคผักปลอดภัย จังหวัดสมุทรสงคราม : 
80/1 หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

 091-9959690 (คุณจิราภรณ์ แก้วมณี : ผู้ประสานกลุ่ม) เ  ลุงลั่นทม
กินดี

เครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคผักปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสาร

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม บางคนที



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 89

“กลุ่มโฮมสเตย์ท่าคา” เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่พักในชุมชม เพื่อให้บริการ
ที่พัก อาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งอยู่ใกล้ตลาดนำ้า 
ท่าคา ตำาบลท่าคา อำาเภอท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตลาดนำ้าที่มีอายุมากกว่า 
100 ปี วิถีการดำาเนินชีวิตของชาวบ้านจะผูกพันกับแม่นำ้าลำาคลอง โดยใช้การสัญจร 
ทางเรือพบปะไปมาหากันของคนในละแวกนั้น และใช้ในการค้าขายของภายในตลาดนำ้า งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา ไดล้งไปพฒันา
ชุมชนโดยลงพื้นที่สอนการทำาส่ือการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook เพื่อเป็นการขยาย 
ช่องทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการติดต่อลูกค้า 
นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมและผลักดัน
เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ โดยการให้ 
ความรู้สำาหรับข้อกำาหนด และวิธีการในการยื่นขอ 
รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ให้กับชุมชน เพื่อที่ในอนาคต
ชุมชนสามารถยกระดับโฮมสเตย์ให้ได้รับมาตรฐานต่อไป

กลุ่มโฮมสเตย์ท่าคา : 
เลขที่ 10/1 หมู่ 3 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

 084-6763384 (คุณสำารวย สุขพิศาล : ประธานกลุ่ม) เ  ครัวบ้านสวนชวนชิม
อยู่ดี

กลุ่มโฮมสเตย์ท่าคา

บริการ ที่พักโฮมสเตย์

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม อัมพวา

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256490

“วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร (โฮมสเตย์บ้านคลองขุด)” เร่ิมกิจการ 
โดยเปิดให้บริการท่ีพัก ในรูปแบบของโฮมสเตย์ เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ให้สัมผัสวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่แบบชาวบ้านริมคลอง เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 
ทัง้ยงัส่งเสริมการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม เคยได้รบัรางวลัมาตรฐานโฮมสเตย์  
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย ครั้งที่ 8 เมื่อปี 2553 (Thailand Tourism 
Award 2010) อีกทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา ไดล้งไปพฒันา 
ชุมชนในด้านการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการ 
เตรียมความพร้อมของโฮมสเตย์ในการต้อนรับนักท่องเท่ียว 
โดยมีการคิดกิจกรรม signature ซึ่งออกแบบโปรแกรม 
การท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน อีกทั้งยังมีการจัดทำาสื่อเพื่อ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งonline และ offline รวม 
ไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในชุมชน สำาหรับ 
ใช้ในการเป็นของฝาก หรือของที่ระลึก นอกจากน้ียังได้ 
มีการสอนการทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อง่ายต่อการ
บริหารจัดการอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร (โฮมสเตย์บ้านคลองขุด) : 
45 หมู่ 2 หมู่บ้านวัดเจริญสุขาราม ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

 084-1326769 (คุณนพเก้า ศรีวงษ์ : ผู้ประสานงานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านคลองขุดโฮมสเตย์ - Baanklongkud Homestay
อยู่ดี

โฮมสเตย์บ้านคลองขุด

บริการ ที่พักโฮมสเตย์/ท่องเที่ยวชุมชน

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม บางคนที



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 91

“วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์” โดยเปิดให้บริการที่พักในรูปแบบของ 
โฮมสเตย์ เมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ เคยได้ 
รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 และได ้
รบัคดัเลอืกเป็น 1 ใน 20 ชมุชนชนสร้างสรรค์ของประเทศโดยนติยสาร Creative Tourist 
อีกท้ังยงัเป็นชมุชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง เรยีกได้ว่าการมาพกัผ่อนกบับ้านรมิคลอง
นอกจากจะได้รับความสะดวกสบาย และเต็มอิม่กบัการพกัผ่อนกบัธรรมชาตแิล้วยงัได้รบั
ความรูู้ความสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกด้วย

ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา ไดล้งไปพฒันา
ชุมชนในด้านการปรับปรุงเกี่ยวกับจุดถ่ายรูปเช็คอิน เพื่อ
ให้สวยงามเหมาะกับบริบทของชุมชนมากยิ่งข้ึน และยัง
ได้มีการพัฒนาสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์
มะพร้าวไทย และทำาสื่อนำาเสนอการท่องเที่ยวให้แก่  
โฮมสเตย์ เพื่อมอบความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและเป็น 
การเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ สร้าง 
รายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น

วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ : 
เลขที่ 43/1 หมู่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

 096-8964538 (คุณทินภัทร โพธิสุวรรณ : ผู้ประสานงานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านริมคลองโฮมสเตย์ - Baanrimklong Homestay
อยู่ดี

วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

หลังพัฒนา

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บริการ โฮมสเตย์/ท่องเที่ยวชุมชน

สมุทรสงคราม อำาเภอเมือง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256492

“กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกมลนันท์” ก่อตั้งโดย คุณกมลนันท์(นันทกา) 
ศรีสวัสด์ิ เป็นผู้มีความรู้ในด้านตำาหรับยาสมุนไพร โดยได้ร่ำาเรียนครั้งบวชเป็น 
พระภิกษุ และนำาความรู้ที่ได้รับมาช่วยรักษาคนในท้องถิ่นที่มีอาการเจ็บป่วย ให้มี 
อาการดีขึ้น ต่อมาได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบแชมพู และสบู่  โดยมี 
สรรพคุณช่วยลดผดผื่นบริเวณผิวหนัง และยังช่วยบำารุงผิวอีกด้วย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกมลนันท์

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกมลนันท์ :
122 ม.7 ชุมชนดอนยี่พรม ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 090-6523593 (คุณกมลนันท์  ศรีสวัสดิ์) เ  กมลนันท์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนในด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ทันสมัย และ
สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานข้ึน นอกจากนี้ยัง
ได้ช่วยได้ส่วนของขั้นตอนการขึ้นรูปสบู่ โดยได้จัดทำา 
แม่พิมพ์ตามความต้องการของชุมชนเพื่อความสวยงาม
ของผลิตภัณฑ์ และสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังพัฒนา
ช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดย 
ไดเ้ขา้ไปสอนการผลติสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธ ์เปน็การขยาย
ชอ่งทางการตลาดใหก้บัชมุชน สง่ผลใหเ้กดิรายไดม้ากขึน้
สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

ใช้ดี

เพชรบุรี ท่ายาง

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกมลนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 93

“โฮมสเตยบ์า้นยางน้ำากลดัใต้” ทีม่าของชือ่ ยางน้ำากลดัใต ้มาจากคำาวา่ “ยางน้ำากลดัใต”้ 
เกิดจากสายน้ำาที่ไหลลงมาจากทิศใต้และไหลวนกลับไปยังทิศเหนือ ซึ่งต่อมาชื่อได้
เพี้ยนเป็น “ยางน้ำากลัดใต้” จนถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้งอยู่ท่ีอำาเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ราบที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติ ปัจจุบันมี 
ชาวกระเกรี่ยงอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำานวนมาก

โฮมสเตย์บ้านยางน้�ากลัดใต้

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านยางน้�ากลัดใต้ :
ม.1 ต.ยางน้ำากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เ  092-5415741 (คุณเจริญพร  สถาพล)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงไปสำารวจ
ความต้องการของชุมชน และพบปัญหาของทางชุมชนที่
ยังขาดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น เนื่องจากเป็นชุมชน
ที่มีธรรมชาติสวยงาม ต้องการที่จะพัฒนา จึงได้เข้าไป
ช่วยพัฒนา โดยได้จัดทำาป้ายบอกทางไปติดตั้งยังบริเวณ
ทางหลวง เพื่อแนะนำานักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา รวมทั้ง
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยคำานึงถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน และยังมีการวางแผนระยะยาวโดยการที่จะ 
เชื่อมโยงไปยังชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพ่ือสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวให้กว้างขึ้น เป็นการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

อยู่ดี

เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256494

“น้ำาพริกแม่แต๋ว” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจัดขึ้นทำาโดย วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงแปรรูป 
เขาเต่า ซึ่งก่อตั้งโดยคุณแม่แต๋วผู้เห็นความสำาคัญของการใช้วัตถุดิบทีมีอยู่ในแหล่ง
ชุมชนนั้นคือสัตว์ทะเล ณ บริเวณปากน้ำาปราณบุรี จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกับคนในชุมชน
ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำาขึ้นในปี พ.ศ.2538

วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงแปรรูปเขาเต่า

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงแปรรูปเขาเต่า :
94/10 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 083-9299939 (คุณไชยวัฒน์  แจ้งสว่าง) เ  ร้านน้ำาพริกแม่แต๋วหัวหินกลุ่มเกษตรประมงแปรรูป

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง โดยพัฒนาฉลากให้สามารถจดจำา
ได้ง่าย และพัฒนาด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้
กับทางกลุ่ม เช่น ปรับปรุงการโพสจำาหน่ายสินค้าบนเพจ 
Facebook ให้น่าสนใจมากขึ้น ด้วยคลิปวีดีโอสั้นหรือภาพ
สวยๆ และยังให้ความรู้เกี่ยวกับการขายในระบบตัวแทน 
นอกจากนี้ยังช่วยสอนในด้านการทำาบัญชีรายรับรายจ่าย 
โดยใหค้วามรูใ้นการคำานวนตน้ทนุ การจดบนัทกึทีถู่กต้อง 
เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กินดี

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 

ผลิตภัณฑ์ น�้าพริกแม่แต๋ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 95

“ท่องเที่ยวเมืองเพ็ชร์” ก่อตั้งโดยวิสาหกิจชุมชน “ท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์” เป็นการ
รวมตัวของท้ัง 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนถนนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำา และชุมชน
วัดเกาะเพื่อหาแนวทางจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในย่านเพชรบุรี โดยมีโมเดลการ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน เพ่ือใหเ้กดิการบรหิารจัดการโดยชมุชนและเกดิ
การเรียนรู้เพื่อนำาไปสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกับการอนุรักษ์ และเพิ่มพูนของวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและเกิดรายได้ ทำาให้คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ :
ชุมชนถนนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำา และ ชุมชนวัดเกาะ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 062-4635464 (คุณปภังกร  จรรยงค์) เ  เพลิน  เมืองเพชร

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนในด้านการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยการจัดทำาโบวชัวร์โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำาหรับนำาไปแจกในสถานที่
ต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวมากขึ้น และจัดทำาป้าย 
จุดเช็คอินชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป ไปลง 
ส่ือต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้จัด
ทำา VTR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเผยแพร่ 
ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น อีกทั้งให้ความรู้การคำานวณต้นทุน 
และกำาไรขาดทุน การจัดบัญชีรายรับจ่าย 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อยู่ดี

เพชรบุรี อำาเภอเมือง

บริการ ท่องเที่ยวเมืองเพ็ชร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256496

“ผลิตภัณฑ์ปั้นแป้ง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดทำาโดย วิสาหกิจชุมชนปั้นแป้งท่าไม้รวก 
อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ก่อตั้งโดยนางน้ำาผึ้ง แช่มเทศ ซึ่งเป็นประธาน 
วิสาหกิจชุมชน โดยการใช้เวลาว่างจากการทำาการเกษตรมาผลิตของชำาร่วย และ 
พวงกุญแจเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน

วิสาหกิจชุมชนปั้นแป้งท่าไม้รวก

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนปั้นแป้งท่าไม้รวก :
หมู่ 12 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เ  085-4255383 (คุณน้ำาผึ้ง  แช่มเทศ)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชน โดยออกแบบตราสินค้าภายใต้ชื่อ “HONEY CLAY” 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ 
แก่ชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตได้แก่ การใช้เทคนิค 
ผสมแป้งสูตรใหม่ พร้อมทั้งออกแบบสินค้าที่มีความ 
หลากหลาย และทันสมัย รวมถึงการเพิ่มอรรถประโยชน์
การใช้สอย อีกทั้งได้พัฒนาด้านการตลาดโดยการ
เพิ่มช่องทางในการจัดจำาหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ 
ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สวยดี

เพชรบุรี ท่ายาง

ผลิตภัณฑ์ ปั้นแป้ง Honey Clay

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 97

“กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สะท้อน” หรือชุมชนบ้านถ้ำารงค์ ตั่งอยู่ที่ตำาบล 
บ้านลาด อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่หนึ่งท่ีเต็มไปด้วยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่หลากหลาย รวมถึงมี
โบราณสถานทีเ่กา่แก ่เช่น โบราณสถานหลวงพ่อดำาอาย ุ1,000 ป ีอกีดว้ย เหมาะสำาหรบั
นักท่องเท่ียวท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เต็ม
ไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สะท้อน

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สะท้อน :
หมู่ 1-12 ต.ถ้ำารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 099-2469099 (คุณชัชชัย  นาคสุข) เ  ชุมชนถ้ำารงค์ เพชรบุรี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากความต้องการของชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ลงไปพัฒนาชุมชนในด้านการ
จัดการ โดยการสร้างแผนที่เดินดินใหม่จำานวน 2 ป้าย 
ให้แก่ชุมชนเพื่อให้เกิดการรับรู้สำาหรับนักท่องเทียวที่
ต้องการจะเดินทางเข้ามาท่องเทียวในชุมชน และพัฒนา
ดา้นการตลาดและการประชาสัมพันธ ์โดยออกแบบโบรช์วัร์ 
สำาหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และทำาจุดเช็คอิน
ในแต่ละฐานกิจกรรม ผ่านป้ายแผนท่ีเดินดินให้น่าสนใจ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา 
โดยออกแบบกิจกรรมเช่น กิจกรรมทำาอาหารไปร่วมกับ
เชฟชุมชน งานประดิษฐ์ว่าวไทย หรือเรียนรู้สูตรการทำา 
ขนมตาล เป็นต้น

อยู่ดี

เพชรบุรี บ้านลาด

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่สะท้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-256498

“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกลาง” ก่อต้ังขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยมุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่สำาหรับปลูกพืช และสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
โดยการผลิตกระถางตน้ไมจ้ากวสัดธุรรมชาต ิเพ่ือแกไ้ขปญัหาอนัเกดิจากพษิเศรษฐกจิ 
เริ่มต้นกลุ่มโดยใช้ที่ดินของนายฉลวย มีศักดิ จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ สำาหรับสร้างอาชีพ
และกระจายความรู้ให้แก่สมาชิกเพื่อนำาไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกลาง

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกลาง :
ม.6 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 084-8841652 (คุณนายฉลวย  มีศักดิ์) เ  กระถางต้นไม้ใยมะพร้าวบ้านทุ่มกลาง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนในด้านกระบวนการผลิต โดยใช้ เครื่องผลิต 
อัดกระถางต้นไม้ เพื่อผลิตกระถางต้นไม้ใยมะพร้าว 
ใ ห้ รูป ท ร ง ไ ด้ม า ต ร ฐ า น อ อ ก ม า ใ น ข น า ด ท่ี เ ท่ า กัน 
ด้านบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่จดจำา 
และผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
ยังได้ส่งเสริมในด้าน การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 
ให้กับทางกลุ่ม เช่น เพจ Facebook และด้านบัญชี 
ได้จัดทำาแบบฟอร์มบัญชีรับ-จ่าย และแฟ้มจัดเก็บเอกสาร 
ให้กับทางกลุ่มอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

คิดดีใช้ดี

ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก

ผลิตภัณฑ์ กระถางต้นไม้ใยมะพร้าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 99

“วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าหนองขาวโฮมสเตย์” เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกชุมชน 
บ้านหนองขาว ประกอบด้วยสมาชิก 9 ราย แต่ละรายมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และมี
ความแตกตา่งไมซ่้ำากนั เชน่ เปน็ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง เปน็ศนูยก์ลางทำาขนมจาก
ต้นตาล เป็นศูนย์ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้และวัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น โดยการสนับสนุน
จากธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ GSB SMART HOMESTAY เนือ่งจากกลุม่หนองขาว 
โฮมสเตย์เป็นกลุ่มท่ีจัดต้ังข้ึนในปีพ.ศ.2562 กลุ่มจึงมีความต้องการในการพัฒนาต่อยอด 
ที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ ตลอดจนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าหนองขาวโฮมสเตย์

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าหนองขาวโฮมสเตย์ :
เลขที่ 196/18 หมู่ 1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

 089-9101617 (คุณพยุง ใบแย้ม : ประธานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์ บ้านป่าหนองขาว

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนในด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มและสถานที่ตั้ง เพื่อ
ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบโลโก้
และจัดทำาแผ่นพับที่ เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มหนองขาว 
โฮมสเตย์ จัดทำาเว็บไซต์ Facebook และ Line เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางการติดต่อลูกค้า และตอบคำาถามผู้ที่สนใจ 
นอกจากน้ียังได้มีการสอนการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
การคำานวณต้นทุนและราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็น 
การวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชน อีกทั้งยังได้มีการ 
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับชุมชนอีกด้วย

อยู่ดี

กาญจนบุรี ท่าม่วง

บริการ ที่พักโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564100

“วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเสือโทน(บ้านสวนลุงยี)” ตั้งอยู่ ณ.บริเวณปากทางเข้า
ทุ่งใหญ่นเรศวร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง การเดินทางไปยังชุมชน 
ค่อนข้างลำาบาก พืน้ทีเ่ปน็ทีส่งู จงึสามารถปลกูพืชเมอืงหนาวได ้ทางกลุม่จงึรวมตัวกนั 
ปลูกกาแฟและศึกษาการทำากาแฟแบบไร้สารเคมี เพื่อเป็นการดูแลพื้นที่และดูแลชุมชน 
โดยการรับซื้อกาแฟจากชุมชนมาแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว

วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเสือโทน(บ้านสวนลุงยี)

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเสือโทน(บ้านสวนลุงยี) :
ศูนย์การเรียนรู้กาแฟภาคกลาง บ้านทุ่งเสือโทน ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

 081-8290696 (คุณปราโมทย์ ดิลกมนกล : ประธานกลุ่ม) เ  บ้านสวนลุงยี 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงไปพัฒนา
เมล็ดกาแฟของชุมชนบ้านทุ่งเสือโทน(ศูนย์การเรียนรู้
กาแฟภาคกลาง) นำามาพัฒนาเป็นกาแฟดริปท่ีสามารถ
พกพาไปที่ไหนก็ได้ สำาหรับคนที่ชอบกาแฟสดซึ่งมีราคา
ย่อมเยาว์ โดยการนำากาแฟเมล็ดที่คั่วเรียบร้อยมาปั่น 
ให้ละเอียด และทำาการทดลองในปริมาณที่เหมาะสมที่จะ
บรรจุซองพร้อมชงดื่มได้อย่างสุขใจ นอกจากน้ียังได้
นำากาแฟที่ไม่ได้คุณภาพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ 
ขัดผิว ช่วยให้ผิวสะอาดเกลี้ยงเกลาและผิวเนียนนุ่ม 
นอกจากนี้ยังได้สอนการทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อ 
สร้างระบบการจัดการที่ดีให้กับชุมชน

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

กินดี

กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 

ผลิตภัณฑ์ กาแฟคั่วบ้านสวนลุงยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 101

“ห้วยสะพานโฮมสเตย์” เริ่มดำาเนินการเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มี 
นางปราณี เพ็งบุตร เป็นประธานชมรม สมาชิกประกอบด้วยโอมสเตย์ 8 หลัง มีการ 
จัดกิจกรรมเครือข่ายที่น่าสนใจประกอบด้วย บ้านงูงับขยับข้อ บ้านเปลไม้ไผ่ กลุ่ม 
ขา้วเกรยีบสมนุไพรสายรุง้ ศนูยเ์รยีนรูป้า่ชมุชนบา้นหว้ยสะพานสามคัค ีและกลุม่แปรรปู 
ผลผลิตจากตาล ฯลฯ ปัจจุบันได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สุดยอดรางวัล 
ด้านการท่องเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ห้วยสะพานโฮมสเตย์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ห้วยสะพานโฮมสเตย์ :
เลขที่ 200/3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  71140

 080-1122195, 080-1122195 (คุณปราณี  เพ็งบุตร : ประธานกลุ่ม) เ  ห้วยสะพานโฮมสเตย์ 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนด้านมาตรฐานการให้บริการในรูปแบบการเป็น 
เจ้าบ้านที่ดีของกลุ่มโฮมสเตย์ โดยการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ และการให้บริการแก่ชุมชน และพัฒนา
ในด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เพื่อขยาย 
ช่องทางการตลาดให้หับกลุ่มโฮมสเตย์ อีกทั้งพัฒนา 
การจัดการด้านการคิดต้นทุนการเงินกลุ่มโฮมสเตย์ โดย
ให้ความรู้ในการจัดทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย การคำานวณ
ต้นทุน รวมทั้งการบริหารจัดการรายได้ให้กับชุมชน เพ่ือ
เป็นการวางระบบการบริหารจัดการที่ดี ต่อยอดความ
ยั่งยืนในอนาคต

อยู่ดี

กาญจนบุรี พนมทวน 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564102

“วิสาหกิจชุมชนมหานครเกษตรกาญจน์” ก่อต้ังข้ันเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เป็น 
การรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีสมาชิกจำานวน 11 คน และขยายเป็น 
14 คน ซึ่งรวมตัวกันปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี โดยปลูกข้าวสายพันธุ์กข.43 มีจุดเด่น 
คือ เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำาตาลปานกลางค่อนข้างต่ำา แต่สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของ 
คนทั่วไป อีกทั้งรูปแบบโลโก้และแพ็กเกจก็ยังไม่สวยงามไม่ดึงดูดลูกค้า ทำาให้มียอดขาย
ไม่สูงมากนัก จนกระทั่งก้าวสู่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจบุรี ปี พ.ศ.2563

วิสาหกิจชุมชนมหานครเกษตรกาญจน์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนมหานครเกษตรกาญจน์ :
เลขที่ 89/9 หมู่ 8 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

 098-932144 (คุณคัมภีร์พรรณ ชินเจริญทรัพย์: ประธานกลุ่ม) เ  วิสาหกิจชุมชนมหานครเกษตรกาญจน์ , ข้าวทุ่งรัก

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนในด้านการให้ความรู้ อบรมการทำาบัญชี และการ
คำานวณ ต้นทุน-กำาไร และราคาขายที่เหมาะสม ผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ อย. อีกทั้ง 
ยังพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์และออกแบบ 
โลโก้สินค้า/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงามและน่าสนใจ 
นอกจากนี้ ให้ความรู้และขยายตลาดเพิ่มช่องทางการ
จำาหน่ายสินค้า โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำา 
การตลาดและการค้าออนไลน์ ทำาการตลาดเชิงรุก ออกบูธ
แสดงและจำาหน่ายสินค้า และพัฒนาการค้าออนไลน์ และ 
การบริหารเพจรา้นคา้ในชอ่งโซเซ่ียลมเีดียตา่งๆ แลกเปลีย่น
ความรู้ร่วมกับชุมชนอีกด้วย

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

กินดี

กาญจนบุรี ท่ามะกา 

ผลิตภัณฑ์ ข้าว กข.43 ทุ่งรัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 103

“วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยไร่แสงสกุลรุ่ง” ก่อตั้งเม่ือปี 2562 มีสมาชิก 
จำานวน 8 คน เป็นการรวมกลุ่มการทำาเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อำาเภอด่านมะขามเตี้ย 
โดยมีการแบ่งการใช้พื้นที่ทำาการเกษตรแบบผสมผสาน คือ 30% ทำานาข้าว 30% 
เลี้ยงสัตว์น้ำา 30% การปลูกพืชไร่หมุนเวียน และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 10% ในการ 
ทำาเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 กว่าปี จนทำาให้เกิดไข่ผำาขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ทางกลุ่มจึงได้นำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไข่ผำา ได้แก่ 
สบู่ก้อนมาดามผำา ขนมจีนน้ำายาไข่ผำา และจำาหน่ายไข่ผำาสด

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยไร่แสงสกุลรุ่ง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยไร่แสงสกุลรุ่ง :
เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260

 091-7536491 (คุณเกษราญาภัทร์  ธนะวัตต์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  SangsakoonrungFarm

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนโดยได้ดำาเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตรา 
สินค้า ใหม่  เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของ 
สบู่เหลวไข่ผำา ที่มีความโดดเด่นและสวยงาม โดยคัดเลือก
บรรจุภัณฑ์เป็นสีเขียว เพื่อแสดงถึงความเป็น Natural 
Care และไดพ้ฒันาออกแบบตราสนิคา้ใหม้ลีกัษณะเฉพาะตัว  
โดดเด่น แสดงถึงความงดงามของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จาก 
สบู่มาดามผำา นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำา 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย การคำานวณต้นทุนราคาผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้
ง่ายขึ้น

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

ใช้ดี

กาญจนบุรี ท่ามะกา 

ผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวไข่ผำา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564104

“กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม” ตั้งอยู่ที่บ้านเสรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกลุ่มเกษตรกร
ปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ อาทิ กระเจี๊ยบ มะตูม ฝาง ตะไคร้ เป็นต้น และยังมีสมุนไพร 
อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้กลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์เสริม ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพรอีกด้วย

กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม :
เลขที่ 59 หมู่ 8 บ้านเสรีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

 098-4452420 (คุณพิชญานันท์ พลายงาม : ประธานกลุ่ม) เ  B-Herb by วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงไปพัฒนา
ชุมชนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์  โดยการนำาสมุนไพร 
ประกอบด้วย มะตูม, ตะไคร้, ฝาง, กระเจ๊ียบ มาแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างทีมงาน
และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทดลองทำาผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ 
ชามะตูมชงพร้อมดื่ม และชากระเจี๊ยบชงพร้อมดื่ม เพื่อเพิ่ม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้น นอกจาก
นี้ยังได้สอนการทำาบัญชีต้นทุน การคำานวณต้นทุน กำาไร 
ใหก้บัชมุชน เพือ่เปน็การสรา้งรากฐานทีม่ัน่คง และการบรหิาร
จัดการที่ดีให้กับชุมชน

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

กินดีใช้ดี

กาญจนบุรี ไทรโยค 

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 105

“วิสาหกิจชุมชนทำานาหนองสาหร่าย” เป็นชุมชนที่รวมตัวกันก่อตั้งเป็นโฮมสเตย์ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่มาพัก โดยที่บ้านพักแต่ละหลังจะมีองค์ความรู้ที่ 
ต่างๆ กัน มาพักที่นี่แต่ละคร้ังเลือกบ้านพักที่ไม่ซ้ำาก็จะได้ความรู้กลับไปแต่ละครั้ง เช่น 
บ้านพริกแกง บ้านผ้าทอ บ้านตาลคู่ เป็นต้น และโฮมสเตย์ที่นี่ได้รับการรับรองเป็น 
โฮมสเตย์ที่ดีจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว มาเที่ยวมาพักที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน

วิสาหกิจชุมชนทำานาหนองสาหร่าย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนทำานาหนองสาหร่าย :
เลขที่ 100 หมู่ 6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71180

 089-8307688 (คุณแรม เชียงกา : ประธานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์บ้านหนองทราย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาของชุมชนบ้านหนองทราย เกิดขึ้นจากความ
ต้องการของชุมชน โดยผู้นำาชุมชนขอให้สร้างอัตลักษณ์ 
หรือแหล่งรวมพลเวลาที่ ลูกค้ามาพัก และอยากให้ทาง
นักศึกษามหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี ช่วยจัดทำาบริเวณ 
ริมสระน้ำาของหมู่บ้านซ่ึงบริเวณนี้เป็นแหล่งจำาหน่ายสินค้า
ชุมชนด้วย ทางนักศึกษาจึงจัดทำาป้ายท่ีออกแบจาก 
อัตลักษณ์ของชุมชน และถ่ายทอดการทำาแปลงเกษตร
ปลอดภัยแบบคีย์โฮล ซึ่งเป็นแปลงเกษตรที่รักษาสิ่งแวดล้อม 
ทำาให้เป็นจุดเด่นของชุมชนอีกจุดหนึ่ง เป็นการสร้างจุด 
เช็คอินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

อยู่ดี

กาญจนบุรี พนมทวน 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564106

“กลุม่รวมใจไผส่ทีอง” เร่ิมมีความคิดมาจากต้นไผ่ จะมกีารมารวมตัวกนัเป็นกลุม่ๆ ไมว่่า
จะเกิดมรสุมลมพัดต่างๆ ก็ไม่สามารถทำาให้ต้นไผ่โค่นล้มลงสู่พื้นได้ ไผ่สีทองโฮมสเตย์มี
สิ่งอำานวยความสะดวกครบครันในรูปแบบที่ควรเป็น ผู้คนมีความพึ่งพาซึ่งกันและกัน มี
การทำาและอบสมนุไพรทีส่ามารถเสริมสขุภาพทีด่ไีดอ้ยา่งยิง่ และยงัชว่ยใหค้ณุไดพ้กัผอ่น
อย่างเต็มที่พร้อมกับเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไปด้วยกัน

กลุ่มรวมใจไผ่สีทอง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มรวมใจไผ่สีทอง :
120 ซอย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เ  098-4562148 เ  Banasun

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ ได้
ลงพืน้ทีส่อบถามความตอ้งการของชมุชนและไปพฒันาใน
ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มลูกเล่นผลิตภัณฑ์ให้ใช้งาน
ไดส้ะดวกมากข้ึน และไดอ้อกแบบโลโกใ้หม้คีวามทนัสมยั และ
สวยงามมากขึน้ อกีทัง้ยงัเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์
เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น และยังได้ช่วยลดการใช้ 
ถุงพลาสติก โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่าย 
นอกจากนี้ยังได้ช่วยแนะนำาในการจัดทำางบประมาณเพื่อ 
ลดการใช้ต้นทุนที่มากเกินไป และสอนการทำาบัญชีรายรับ-
รายจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ใช้ดี

นครปฐม พุทธมณฑล 

ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตภายในโครงการรวมใจไผ่สีทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 107

“บ้านสวนพออยู่พอกิน โฮมสเตย์” ได้เริ่มมาจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีบทบาท
สำาคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยกลุม่ชมุชนเกาะลดัอแีทน่ อำาเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม นับเป็นหนึ่งในชุมชน ที่ดำาเนินชีวิตตามวิถีการเกษตรแบบผสมผสาน 
“บ้านสวนพออยู่พอกิน” ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจชุมชนที่ตั้งอยู่บนเกาะลัดอีแท่น ในการ
ให้บริการด้านท่ีพักแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยที่มาพักฟ้ืนในจังหวัด
นครปฐม

บ้านสวนพออยู่พอกิน โฮมสเตย์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บ้านสวนพออยู่พอกิน โฮมสเตย์ :
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 เ  086-5119575 (คุณไพฑูรณ์  ปัถวี : ประธานชุมชน)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่ ไปพัฒนาในด้านการปรับปรุง 
โฮมสเตยแ์ละผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัอตัลกัษณข์องชมุชน 
และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จัดทำาขึ้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
หรือของฝากจาก “บ้านสวนพออยู่พอกิน” นอกจากนี้ยัง
ได้พัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และให้ความรู้กับชุมชน
ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆให้กับชุมชน อีกทั้งยัง
สอนได้ด้านการจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับสมาชิก
ในชุมชน เพื่อเป็นการวางรากฐานในกาบริหารจัดการ
ทางการเงินอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อยู่ดีใช้ดี

นครปฐม สามพราน

บริการ โฮมสเตย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564108

“ชุมชนเกาะลัดอีแท่น” เป็นชุมชนวิถีเกษตรที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม ที่มาของ “เกาะ
ลัดอีแท่น” เป็นเกาะที่เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ำาท่าจีน สันนิษฐานว่าคลอง
ลดันีไ้ด้มกีารขดุมานานแลว้ ต้ังแต่กอ่นสมยัรัชกาลที ่5 เพ่ือให้ชาวบา้นทีใ่ชก้ารคมนาคม 
ทางน้ำาโดยเรอืพาย สามารถพายเรือเข้าคลองลดัไปถึงทีห่มายไดเ้ร็วขึน้ ไมต่อ้งพายเรอื
อ้อมไปตามแม่น้ำา ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่ามาก

ชุมชนเกาะลัดอีแท่น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนเกาะลัดอีแท่น :
ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 เ  064-2616479 (คุณเอกวิทย์  นวเศรษฐ : เลขานุการ)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ ได้
ลงพื้นที่ไปพัฒนาในด้านจัดทำา “ส่ือการท่องเที่ยวเกาะ
ลัดอีแท่น” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และออกแบบ Story 
ในถ่ายทำา เก็บภาพฟุตเทจ เพื่อนำาไปผลิตส่ือ VDO และ 
ถา่ยภาพจดุสำาคญัตา่งๆ เพือ่นำาไปออกแบบผลิตโปสเตอร์
และโปสการ์ดให้กับชุมชน นอกจากน้ีนักศึกษายังได้มีการ
สอนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ถือเป็นการขยาย
ชอ่งทางการตลาดใหก้บัชมุชน และยงัไดม้กีารสอนการจดั
ทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ
สามารถสะดวกสบายและโปร่งใสอีกด้วย 

อยู่ดี

นครปฐม สามพราน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



ชุมชนมีดี
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“กลุ่มชุมชน บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์” กลุ่มชุมชนน้ีเริ่มมาจากการที่เจ้าของกิจการ
มีเรือไม้อยู่ และไม่อยากที่จะขายหรือทำาลายท้ิง จึงได้นำามาปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นที่พัก 
ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาเที่ยวบริเวณนั้น และต่อมาได้มีการสร้างบ้านทรงไทยขึ้นเพื่อ 
ให้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ เช่นงานแต่งงาน งานประชุมต่างๆ

กลุ่มชุมชนบ้านสวนบางเตย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มชุมชน บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ :
ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 เ  081-6595805 (คุณนฤมล นิ่มอนงค์ : ประธานกลุ่ม)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ ได้
ลงพื้นที่ไปพัฒนาในด้านการออกแบบส่ือประชามสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ x-stand โลโก้ เป็นต้น และได้มีการออกแบบ
มาสคอตและนำามาทำาเป็นพวงกุญแจเพื่อเป็นของที่ระลึก
ให้กับลูกค้าที่มาเข้าพัก นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน ผ่าน
ทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์มกีารสอนการจัดทำางบประมาณ
เพี่อใช้ในการคำานวณต้นทุน อีกทั้งยังได้มีการสอนการทำา
บัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ 
ได้ดีขึ้นอีกด้วย

อยู่ดี

นครปฐม สามพราน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



ชุมชนมีดี
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“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำาบลไร่ขิง” จัดตั้งเม่ือ 14 พฤษภาคม 2535 
ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำานวน 118 ราย ที่มาของการจัดตั้งกลุ่มเนื่องจากปุ๋ยเคมีและ 
สารกำาจดัศตัรพูชืมรีาคาสงูอยา่งมาก และการใชส้ารเคมสีง่ผลทำาใหด้นิ แมน่้ำาลำาคลอง
และระบบนิเวศในชุมชนเสื่อมเสียสภาพรุนแรง จึงรวมตัวตั้งกลุ่มขึ้นเพ่ือผลิตภัณฑ์ 
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้ในเองในชุมชนและจัดจำาหน่ายแก่พื้นที่ใกล้เคียง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำาบลไร่ขิง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำาบลไร่ขิง :
เลขที่ 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เ  084-0209828 (คุณอานุพันธ์  สุดปฐม : ประธานกลุ่ม)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้ลงพื้นที่ไปพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง ที่ต้องการพัฒนาปุ๋ยหมัก
และลดกลิ่นเหม็น ทำาให้ทางทีมได้คิดวิธีการแก้ปัญหาโดย
การใช้เชื้อ พด.6 เพื่อลดกลิ่นเหม็น หมักร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
ทำาให้ปุ๋ยมีคุณภาพ และลดกลิ่นเหม็นลงได้ นอกจากนี้ยัง
ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการขายข้ึน ทำาให้
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น สามารถใช้
เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อทำาให้รายได้
ทางกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ใช้ดี

นครปฐม สามพราน

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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“กลุม่รบิบิน้เครือ่งแหวนทำามอื” กอ่ตัง้ขึน้จากการรวมตวักนัของชาวบา้นทีอ่ยูใ่นชมุชน 
ตำาบลทรงคะนอง อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้น
จากการเปน็คนทำาเหรยีญโปรยทาน เพือ่ไดร้ว่มบญุกบัเพือ่นบา้น และคนรูจ้กั จงึมคีวาม
คดิริเร่ิมในการทำาเหรียญโปรยทานรปูแบบใหม ่ๆ  ข้ึนมาเพือ่จำาหนา่ยหารายไดเ้สรมิให้กบั
ครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้งานบุญต่างๆ ยกเลิกการสั่งจองของ

กลุ่มริบบิ้นเครื่องแหวนทำามือ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มริบบิ้นเครื่องแหวนทำามือ :
เลขที่ 31 หมู่ 7 ต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 เ  062-6599054 (คุณปฏิมาพร  เนตรประชา : ประธานกลุ่ม)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ ได้
ลงพื้นที่ไปพัฒนาร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ในรปูแบบใหม ่โดยทีต่า่งฝา่ยตา่งแสดงความคดิเห็นในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัตถุประสงค์คือรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
ที่แปลกใหม่ จัดจำาหน่ายง่าย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้าง 
มากขึ้น สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำา รูปร่างที่ดูสวยงามน่าซื้อ
มากขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน อีกทั้งยังสอนได้
ด้านการจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน 
เพื่อเป็นการวางรากฐานในกาบริหารจัดการทางการเงิน
อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สวยดี

นครปฐม สามพราน

ผลิตภัณฑ์ ริบบิ้น และเหรียญโปรยทาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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“กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเส้ือ” พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต
ชุมชนคลองผีเสื้อ ตั้งอยู่ในชุมชนเกาะลัดอีแท่น เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกษตรวิถีชุมชน 
เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ก่อต้ังโดยคุณพนม ศรีสนิท ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของชุมชน 
เกาะลัดอีแท่น คุณพนมชื่นชอบและสะสมเคร่ืองมือทางการเกษตร รวมถึง 
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของภาคกลางอื่นๆ ไว้จำานวนมาก จึงคิดก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เพื่อจัดแสดงข้าวของที่ตนเองสะสมไว้ อาทิ เช่น อุปกรณ์การทำานา 
เครื่องมือทางการเกษตรสมัยก่อน จำาพวกคันไถ ระหัดชกมวย มีด สุ่มจับปลา หม้อตาล 
เครื่องลายคราม เป็นต้น

กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเส้ือ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ :
เลขที่ 21 หมู่ 8 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 เ  081-6665535 (คุณพนม ศรีสนิท : ประธานกลุ่ม)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ ได้
ลงพื้นที่ไปพัฒนาในด้านการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
วฒันธรรมใหมใ่หน้า่สนใจกวา่เดมิ ประกอบไปดว้ย แผนผงั
ภายใน สื่อประชาสัมพันธ์/ สื่อสังคมออนไลน์ โลโก้ 
สติ๊กเกอร์ไลน์โปสเตอร์ แผ่นพับ ระบบป้าย ของที่ระลึกที่
นา่สนใจมากขึน้ มกีารสอนบนัทกึบญัชอียา่งง่าย โดยกลุม่
นักศึกษาและแนะนำาให้มีการจดบันทึกรายการสั่งซ้ือ เพื่อ 
ให้ชมุชนไดท้ราบถงึตน้ทุนในการผลติ และทราบถงึผลกำาไร 
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีขายผลิตผลทางเกษตร 
หนา้พพิธิภณัฑ ์และเพิม่ชอ่งทางประชาสัมพนัธ์พพิธิภัณฑ์
แบบออนไลน์ Facebook , Line 

อยู่ดี

นครปฐม สามพราน

บริการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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“วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” ชุมชน
บ้านศาลาดินเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู ่ ติดกับริมคลองมหาสวัสดิ์  คลองสายนี้ เดิม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว (ร.4) โปรดเกล้าฯให้ขุดขึ้นเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2400 เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อม 
แม่น�้าเจ้าพระยากับแม่น�้านครชัยศรี โดยการเกณฑ์แรงงานชาวจีนขุด ถือเป็นคลองที่มี
ความกว้างที่สุดในสมัยนั้น ซึ่งท�าให้เห็นว่าชุมชนดังกล่าวมีผสมผสานของวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปรับปรุงห้องพัก 
จากเดิมที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้าน ท�าให้พื้นที่ 
ในบ้านเ กิดการใ ช้ประ โยชน์มากข้ึน นอกจากน้ียัง 
ได้ด�าเนินการด้านการตลาด และการสร้างช่องทาง 
การตลาดออนไลน์สร้าง Facebook Page และเพิ่ม 
ช่องทางทางการตลาดผ่านการใช้ Platform ของเว็บไซต์ 
และแอพพลิเคชั่นการจองโรงแรม เพื่อเป็นการเพิ่ม 
ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น และจัดอบรม
ให้ความรู้ในด้านการออมเงิน และให้ความรู้ในเร่ืองเทคนิค
การท�าบัญชีรายรับรายจ่าย และการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ : 
เลขที่ 16/3 หมู่ที่ 1 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 081-4959091 (คุณมนูญ มราสดใส : ประธานกลุ่ม)

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสดิ์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บรกิาร ท่องเท่ียวเชงิเกษตรชมสวนเลยีบคลองมหาสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นครปฐม พุทธมณฑล

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564114

“วสิาหกิจชมุชนผลติภัณฑ์บ้านรกัษ์ชา บ้านหวัคใูน” กลุม่ผลติภณัฑ์คณุภาพจากสมนุไพร
เพื่อสุขภาพส�าหรับคนรักสุภาพ ณ บ้านรักษ์ชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
เพือ่สขุภาพส�าหรบัคนรกัสขุภาพ กลุม่ผลติภณัฑ์บ้านรกัษ์ชามผีลติภณัฑ์ในกลุม่สุขภาพ 
มากกว่า 10 ตัว จ�าหน่ายในราคาที่จับต้องได้วัตถุดิบที่น�ามาผลิตเรามีในท้องถิ่นอยู่แล้ว 
กระบวนการผลิตผ่านการ เรียนรู้ลองผิดลองถูกจนได้สูตรส�าเร็จส่วนเทคโนโลยีได้ 
ภาครัฐเข้ามาช่วยคนผลิตเป็นคนในกลุ่มท�าให้เกิดรายได้ หมุนเวียนในชุมชน สร้าง 
ความสามคัคใีนหมู่คณะได้อีกทางทีส่�าคญั ตลอดทัง้กระบวนการผลติเราพยายามให้ไม่มี
วัตถุดิบใดๆ เหลือทิ้งโดยไร้ประโยชน์เลย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่เข้าไปพัฒนา รูปลักษณ์ของสินค้า
ภายใต้ชื่อแบรนด์ บ้านรักษ์ชา ซึ่งปัจจุบันบ้านรักษ์ชา 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้ จักของตลาด จึง
ต้องการขยายช่องทางการติดต่อและจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น  
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้มากข้ึน  
ทางทีมนักศึกษาจึงไ ด้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์  
รูปแบบใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้ง 
นักศึกษาได้ท�าการสร้าง Content Marketing และน�าไป 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทาง Social Marketing 
รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook เพื่อเป็นการกระตุ้น 
ยอดขายรวมถึงการรับรู้ส�าหรับจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โดย
กลุ่มบ้านรักษ์ชาสามารถต่อยอด ช่องทางการจ�าหน่ายได้
เองใน อนาคตพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรักษ์ชา บ้านหัวคูใน : 
บ้านหัวคูใน หมู่5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 081-8369505 (คุณสมเกียรติ สุขแป้น : ประธานกลุ่ม) เ  บ้านรักษ์ชา

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรักษ์ชา บ้านหัวคูใน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ ผัก ผลไม้ ดองหญ้าหวานจากบ้านรกัษ์ชา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นนทบุรี บางกรวย

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 115

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนม บ้านเกาะดอน Goat princess” อาชีพหลัก 
เลี้ยงแพะ อาชีพเสริมท�าผลิตภัณฑ์จากน�้านมแพะ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 ก.พ. 2546 
โดยคุณเกรียงศักดิ์ สุจริต โดยการรวมกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงแพะจ�านวน 20 คน ปัจจุบัน 
นมแพะพาสเจอไรซ์ จ.นนทบุรี ปัจจุบันจ�าหน่ายที่ TOPs Supermarket มากกว่า 
40 สาขา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาสถิติของรสชาติของนม 
พาสเจอร์ไรซ์ ที่ขายดีที่สุดในตลาดรวม เพื่อพิจารณา 
ทางเลอืกในการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่โดยการเพิม่รสชาติ
ของผลิตภัณฑ์นมแพะ โดยเริ่มพัฒนารสชาติที่สามารถ
ท�าได้ทันที 2 รสชาติ คือ รสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนม บ้านเกาะดอน Goat princess : 
เลขที่ 82/5 หมู่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 083-0062514 (คุณเกรียงศักดิ์ สุจริต : เจ้าของกิจการ) เ  goatmilk2555

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ นำา้นมแพะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นนทบุรี บางบัวทอง

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564116

“กลุ ่มหัตถกรรมเคร่ืองปั ้นดินเผา(เกาะเกร็ด) หมู ่ที่ 1” ตั้งอยู ่ที่ต�าบลเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดในปัจจุบัน สืบสาน
ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ และสาธิตกระบวนการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผารวมทั้งจัดแสดง และจ�าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแก่นักท่องเที่ยว และ 
ผู้ที่สนใจท่ัวไปด้วยรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า “หม้อน�้าลายวิจิตร” มีลักษณะที่ 
โดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์ ทางกลุ่มหัตถกรรมฯต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ท่ีเน้นความสวยงามและสามารถรองรบัผลติภณัฑ์ทีม่ลีวดลายอนัวจิติรได้อย่างลงตัว
ทั้งในด้านการใช้งานและการเพิ่มยอดจ�าหน่ายอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาเชิงช่าง
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะเกร็ดอีกด้วย 

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา(เกาะเกร็ด) : 
หมู่ที่ 1 เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 1 ต�าบลเกาะเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 081-8679522 (คุณสุรัตน์ บัวหิรัญ : ประธานกลุ่ม)

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา(เกาะเกร็ด)

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ เครือ่งป้ันดนิเผา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นนทบุรี ปากเกร็ด

ใช้ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหม้อน้�า 
ลายวจิติร และศกึษาความตอ้งการการพฒันาบรรจุภณัฑ์
ส�าหรับเครื่องปั้นดินเผา ที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของ 
เกาะเกร็ด และสามารถรองรับการใช้งานที่สะดวกมากข้ึน  
โดยไดท้�าการศกึษารปูแบบ และลวดลายทีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์
ของความเป็นเกาะเกร็ด และศึกษาลวดลายกราฟิกบน
เคร่ืองปั้นดินเผา เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ นักศึกษาสามารถผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
รวมทั้งลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ได้ผลงานทั้งหมด 
3 ผลงาน เป็นรูปแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของกลุ่มฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอก 
มีรูปแบบและลวดลายกราฟิกที่ได้รับการยอมรับว่ามีความ
สวยงามและสามารถส่ือสารความเป็นเกาะเกร็ดได้เป็น
อย่างดี  สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ส�าหรับเคร่ืองปั้นดินเผาหม้อน้�าลายวิจิตรได้ต่อไป
ในอนาคต 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 117

วงศ์เดอืนมดัย้อม ตัง้อยูใ่นชุมชนบางกร่างด้านข้างของวัดปราสาทนนทบุร ีเริม่ต้นผลติ
และจัดจ�าหน่ายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสืบสานภูมิปัญญาจาก 
รุ่นสู่รุ่น ผ้ามัดย้อมของชุมชนนี้ใช้การมัดย้อมแบบสีเดียวตัวเดียว มีแบบเดียวไม่ซ�้าใคร  
จากสถานการณ์โควิด ชุมชนจึงเร่ิมน�าสร้างสินค้ารูปแบบใหม่เพิ่มเติมเพื่อจ�าหน่าย โดย 
เริ่มออกบูทแสดงสินค้าตามงานต่างๆ และต้องการท�าการตลาดออนไลน์เพื่อให้ม ี
ยอดจ�าหน่ายที่มากขึ้น  

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษางานมัดย้อมด้วยมือ ซ่ึงเป็นงาน
ที่ชุมชนสืบสานต่อมาจากรุ่นบรรพบุรุษ โดยน�ามาสร้าง
สรรค์ออกแบบคอลเลคชั่นเครื่องแต่งกายใหม่ จ�านวน 
1 คอลเล็คชั่น (10ชิ้น) เพ่ือให้มีรูปแบบที่ตอบสนอง 
ตลาดวัยรุ่นและมีความหลากหลายมากขึ้น  พร้อมส่ง
มอบแม่แบบตัดเพื่อชุมชนสามารถน�าไปต่อยอดผลิตได้
เองในอนาคต อีกทั้งท�าการออกแบบโลโก้แบรนด์ใหม่ 
ผลิตป้ายสินค้า และป้ายติดคอเสื้อจ�านวน 1,000 ชิ้น 
เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์ และด�าเนินการ
โปรโมทสินค้า แนะน�าการบันทึกรายรับ-รายจ่ายด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อให้ชุมชนสามารถน�าไปประยุกต์ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเสื้อผ้าสำาเร็จรูปและผ้ามัดย้อม วงศ์เดือนมัดย้อม : 
เลขที่ 37/6 ม. 4 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 095-2471928 (คุณวงศ์เดือน พลัดพูนผล : ประธานกลุ่ม)

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

กลุ่มเสื้อผ้าสำาเร็จรูปและผ้ามัดย้อม วงศ์เดือนมัดย้อม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมวงศ์เดอืน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นนทบุรี อำาเภอเมือง

สวยดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564118

โต้ง โฮมสเตย์เป็นที่พักแรมแบบ Homestay แห่งหนึ่งบนเกาะเกร็ดที่ด�าเนินการ 
ด้วยเจ้าของทีเ่ป็นคนเกาะเกรด็เอง และพฒันาพืน้ทีเ่องทัง้หมด ซึง่การพฒันาดังกล่าว
ท�าไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการบริการต่างๆ ก็ด�าเนินการในระบบครอบครัวที่ม ี
กันเพียง 4 คน ที่ต้องสับเปลี่ยนหมุนกันเข้าไปด�าเนินการให้บริการเนื่องจาก 3 คน 
มีงานประจ�าท�ากันอยู่นอกเกาะเกร็ด มีเพียงคุณโต้ง (ณรงค์ศักดิ์ สว่างเนตร) ที่อยู ่
คอยพัฒนาพื้นที่ต้อนรับ และบริการเป็นประจ�าเพียงคนเดียว ซึ่งท�าให้ไม่สามารถ 
ด�าเนินการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้ลงไปพัฒนาชุมชน
ในด้านการปรับปรุงห้องพักโฮมสเตย์ให้มีความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงามมากขึ้น และยังได้ให้ความรู้ในด้าน 
การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อที่จะกระจายรายได้ให้กับ 
สมาชิกได้ครบทุกครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้มีการสอน 
ในด้านการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้กับสมาชิกใน 
ชุมชน เพื่อเป็นการวางรากฐากที่มั่นคงในด้านการ 
บริหารจัดการเงินอีกด้วย

โต้ง โฮมสเตย์ เกาะเกร็ด : 
100/1 หมู่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 085-0221733, 081-6181852 (คุณณรงค์ศักดิ์ สว่างเนตร : ประธานกลุ่ม) เ  โต้ง โฮมสเตย์_ที่พักเกาะเกร็ด

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

โต้ง โฮมสเตย์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บรกิาร โฮมสเตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นนทบุรี ปากเกร็ด

อยู่ดี
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ชุมชนทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง เป็นสถานที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมมอญดั้งเดิม โดย 
เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชน ที่มีความต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ 
วิถีชีวิตเรียบง่ายและความน่ารักของคนมอญ จึงได้พัฒนาที่ดินของตัวเองท�าให้กลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสอนท�า 
การเกษตร ท�านา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์เป็นชุมชนตัวอย่างให้กับคนในชุมชน

ชุมชนทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง : 
ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี 12140

 086-7733856 (คุณธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ : ผู้ก่อตั้งชุมชน) เ  ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง

ผลิตภัณฑ์ ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หลังพัฒนา

ชุมชนทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บรกิาร โฮมสเตย์และท่องเท่ียวชมุชน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

อยู่ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้ลงพื้นที่เข้าไป
พัฒนาในด้านโฮมสเตย์ โดยปรับปรุงโฮมสเตย์ให้มี 
ความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และ 
ได้ให้ความรู้พื้นฐานในด้านการท�าบัญชี เพ่ือวางระบบ 
การบริหารทางการเงินให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังได้ให้
ความรู้ในด้านการให้บริการในรูปแบบโฮมสเตย์ อีกทั้ง 
จัดท�าโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนเพื่อกระจาย 
รายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป
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นครปฐม อำาเภอเมืองนครปฐม

“วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดบ้าน (อ้อมพยศ)” ก่อตั้งเมื่อปี 2559 
ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจัดจำาหน่ายปลากัด และปลาสวยงามส่งออกในรูปแบบ 
ค้าส่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ส่งผลให้เกิดปัญหาในการขนส่ง 
ปลากัดออกนอกประเทศ เนื่องจากการขนส่งถูกระงับสายการบิน ทำาให้สูญเสียรายได้
ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน และนี่คือเหตุผลที่คณะผู้ศึกษาจึงเข้าไปพัฒนาชุมชน

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดบ้าน (อ้อมพยศ)

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดบ้าน (อ้อมพยศ) : 
5 หมู่ที่ 7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 

 086-1761228 (คุณสิรินุช ฉิมพลี : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  The Sakana Ville by Sirinut Betta Farm

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

คณะผูศ้กึษาไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัของการแกไ้ขปัญหา 
ด้านการดำาเนินธุรกิจ โดยการจำากัดช่องทางการ
จำาหน่ายสินค้าเพียงแค่ตลาดในต่างประเทศ รวมถึง
การเพ่ิมโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย
ในประเทศไทย โดยการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และ 
ออฟไลนเ์พ่ือใหเ้กดิการรับรูม้ากขึน้ รวมทัง้พฒันาให้เกดิ
ผลิตภณัฑ์ใหมโ่ดยการจัดเปน็เซทตา่งๆ เชน่ ชดุมหามงคล 
สำาหรับปลากัดที่เสริมบารมี และชุด Play and Learn 
ชุดเลี้ยงปลากัดเพื่อการเรียนรู้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
“โรงเรียนปลากัด”แห่งแรกของโลก เพื่อให้ผู้ที่มีความ
สนใจในการเพาะเล้ียงปลากัดได้มีโอกาสมาศึกษา 
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ปลากัดอย่างยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ปลากัดบ้าน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รักษ์ดี
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อำาเภอเมืองนครปฐม นนทบุรี บางกรวย 

“หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง” เป็นชุมชนที่ยังคงดำาเนินชีวิต 
ที่ เป็นวิถีดั้งเดิม มีสายนำ้าลำาคลองที่เชื่อมโยงแม่นำ้าจนถึงอ่าวไทย ซึ่งสามารถตาม 
รอยประวัติศาสตร์ย้อนไปได้หลายร้อยปี อาทิ สมัยอยุธยา อารยธรรมเก่า พื้นที่ส่วนใหญ่ 
ยังคงวิถีชีวิตแบบเรือสวนไร่นาเอาไว้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันผนวกกับการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำาให้ชุมชนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยว 
บ้านปลายบางไม่สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ และมีปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง 
ทำาให้ชุมชนขาดรายได้

หลังพัฒนา

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง : 
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 086-3068538 (คุณสันติ รัตนศิริพรหม : ประธานกลุ่ม) เ  ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

คณะผู ้จัดทำาจึงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่องเท่ียว 
บ้านปลายบาง โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วต้นแบบ
ด้าน Digital Agritourism ซึ่งนำาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ 
ในท้องถิ่นด้านต่างๆ มาเป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการ 
จดัการท่องเทีย่ว และเพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ 
การท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวให้อยู่
ในรูปแบบเป็นดิจิทัลมากขึ้น อีกทั้งยังศึกษาข้อมูลของ
รายได้และรายจ่าย เพื่อนำามาบริหารจัดการทางด้าน 
การเงินให้เป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
หลังเสร็จส้ินโครงการ ชุมชนยังคงสามารถดำาเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน ก่อนพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อยู่ดี
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นนทบุรี ไทรน้อย 

“วิสาหกิจชุมชนฟาร์มลุงเครา” เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำาธุรกิจการผลิตผัก สมุนไพรไทย
ชีวภาพเพื่อการเกษตร ก่อตั้งเมื่อปี 2553 เริ่มจากการผลิตสมุนไพร นำามาใช้ในการทำา 
นำ้าหมักสมุนไพร เพ่ือใช้ในแปลงเกษตร ต่อมามีการผลิตพืชหลากหลายมากขึ้น ได้แก ่
คะน้าฮ่องกง เคล ผักกาดหอม มะระ วอเตอร์เครส แมงลัก และหญ้าไผ่นำ้า ซึ่งมีพืช 
ที่น่าสนใจ คือ หญ้าไผ่นำ้า เป็นไม้อวบนำ้าเมื่อเก็บผลผลิตสดจะต้องมีการดูแลหลังการเก็บ
เกี่ยวที่ดี และมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของแก้ร้อนใน ลดการอับเสบของทางเดินปัสสาวะ 
และช่วยบำาบัดอาการต่อมลูกหมากโตอีกด้วย

หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มลุงเครา

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มลุงเครา : 
4/2 หมู่ 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 

 061-7572555 (คุณศศิธร จุ้ยนาม : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ฟาร์มลุงเครา 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

คณะผู ้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำาคัญของผลิตภัณฑ ์
จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ คือผลิตภัณฑ์ชาหญ้า 
ไผ่นำ้าเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคไตใน 
ระยะที่ 1-3 และผู้ที่รักสุขภาพต้องการที่จะดูแลตนเอง 
อีกทั้งเป็นการยกระดับหญ้าไผ่นำ้าให้กับวิสาหกิจ และ 
เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นชาหญ้าไผ่นำ้า และสร้าง 
ฐานตลาดที่ดีขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางในการ 
จัดจำาหน่ายการจัดการกระบวนการผลิต โดยการนำา 
โปรแกรม Microsoft Project และMicrosoft Exel 
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่มา 
ของรายได้ท่ีเข้าวิสาหกิจ เพื่อให้วิสาหกิจมีการจัดการ
เรื่องบัญชีที่ดีขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ชาหญ้าไผ่นำ้า ก่อนพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กินดี
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ไทรน้อย นนทบุรี บางใหญ่ 

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย” ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 
การผลิตพืชผักสวนครัวที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP 
(Good Agricultural Practice) มีความรู้ความชำานาญในการผลิตผักสวนครัวมามากกว่า 
15 ปี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจำานวนมาก ซึ่งปัจจุบันทางวิสาหกิจชุมชนได้ประสบปัญหา
หลายด้าน ทางคณะผู้ศึกษาจึงประสงค์จะเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน

หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย : 
50/9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

 087-4995464 (คุณจารุณี นุชมี : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย(นุชมีฟาร์มดี) 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

คณะผู ้จัดทำา จึงคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจ โดยเริ่มจากเห็นว่า 
ควรปลูกผักสลัดที่สามารถรับประทานได้เร็ว ราคาสูง 
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน แต่มีต้นทุน 
ที่สูง ใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับขอบเขตด้านเวลาของโครงการ จากนั้นเราจึงสนใจ
และจัดทำาโครงการ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท 
ผักต้นอ่อนทานตะวัน ที่มีอายุการผลิตสั้น เพื่อเป็น 
การเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจ และมีการกำาหนดแนวทาง
การตลาดออนไลน์ และมีการจัดทำาระบบการทำางาน 
และการจดัทำาบญัชีรายรบั-รายจ่ายภายในวสิาหกจิชมุชน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ผักต้นอ่อนทานตะวัน ก่อนพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กินดี
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สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 

“วสิาหกจิชมุชนเพชรวังยาง (ฟาร์มโชคอนนัต์)” ได้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาด
ของเช้ือไวรสัโควิด–19 ตัง้แต่ปี 2563 ทีผ่่านมา ทำาให้กลุม่วสิาหกจิชมุชนเพชรวงัยางฟาร์ม
โชคอนันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่สามารถจำาหน่ายสินค้าได้ จึงส่งผลให้ขาดรายได้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมเพชรวังยางฟาร์มโชคอนันต์ ทางวิสาหกิจจึงได้เริ่มการขายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ โดยขายผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ยงัประสบปัญหาในเรือ่งของค่าขนส่งผลติภณัฑ์
ค่อนข้างสูง ทำาให้กำาไรที่ได้ลดลงหรืออาจขาดทุนจากการส่งสินค้าที่มีค่าบริการสูง 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเพชรวังยาง (ฟาร์มโชคอนันต์)

วิสาหกิจชุมชนเพชรวังยาง (ฟาร์มโชคอนันต์) : 
หมู่ 4 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 เ  080-5451965 (คุณปรารถนา ม่วงงาม : ประธานวิสาหกิจชุมชน)

 Chok anan rice for life โชคอนันต์ข้าวเพื่อสุขภาพ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงเข้าไปช่วยพัฒนา
นวตักรรมผลติภัณฑ ์ โดยการพฒันาผงชงดืม่จมกูข้าว
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ให้ทันสมัยและมีความสะดวกในการใช้ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และยืดอายุการ
เก็บรักษาให้สามารถเก็บได้นานกว่าเดิม และขยาย 
ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวก
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากน้ียังมีการ 
พัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์ ให้มีรสชาติที่หลากหลาย
มากกว่าเดิม เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการทานของ
ที่มีประโยชน์และรสชาติอร่อยอีกด้วย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ผงชงดื่มจมูกข้าว ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กินดี
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ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สามชุก

“วิสาหกิจชุมชนท่ากระพ้ีเกษตรปลอดภัย” ก่อตังขึ้นเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาเรื่อง 
การจำาหน่ายกล้วยราคาถูก และเพิ่มมูลค่าให้กล้วย ซ่ึงต้องผ่านกรรมวิธีการแปรรูปที่มี 
ระบบขั้นตอนอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และคู่แข่งทางการตลาดน้อย จึงได้มีการ 
ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนโดมพาราโบลา เพื่อผลิตกล้วยตาก, 
กล้วยผงชงดื่ม, แป้งกล้วยนำ้าว้า, ทองม้วนจากแป้งกล้วย และกล้วยฉาบ

วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย

วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย (Win Gardens) : 
174 ม.9 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 063-9149565 (คุณสมสกุล ตันวิเชียรศรี : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  Win Gardens กล้วยผงดิบ แก้โรคกระเพาะ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากผู้ศึกษาที่ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล จึงได้เข้าไปช่วย 
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้ เกษตรปลอดภัย 
ในด้านบรรจุภัณฑ์และฉลาก พัฒนาเพจ Facebook 
ชื่อ Win Gardens กล้วยผงดิบ แก้โรคกระเพาะ 
กรดไหลย้อน ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น จัดกิจกรรม 
หน้าเพจ Facebook ให้เกิดความเคลื่อนไหว อีกทั้ง 
ยังมีการสอนทำาคอนเทนต์ที่จะนำามาโพสต์ขายสินค้า 
และแนะนำาการทำาบัญชี และทำาแบบฟอร์มเพื่อทำาการ
บันทึกต้นทุน ทำาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่ม 
มากขึ้น และส่งผลไปยังคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ทองม้วนจากแป้งกล้วย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กินดี
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ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564126

สุพรรณบุรี สามชุก

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักนาก (เพ่ิมทรัพย์เห็ดฟาร์ม) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2558 ปัจจุบัน 
มีสมาชิกจำานวน 10 คน ทำากิจกรรมการผลิตเห็ดปลอดภัยด้วยระบบโรงเรือน Evaporative 
cooling system (EVAP) ระบบปิด โดยระบบอาศัยหลักการระเหยนำ้าผ่านแผ่นคูลลิ่งแพด 
(Cooling Pad) โดยหน้าที่หลักของระบบ คือ สามารถช่วยลดอุณหภูมิและความชื้นภายใน
โรงเรือนให้ตำ่ากว่าอุณภูมิภายนอกโรงเรือนได้

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักนาก

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักนาก : 
129 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

 082-9194563 (คุณกิตติยา สิทธิวีณา : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  เพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมผู้ศึกษาได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานของทางวิสาหกิจชุมชน
บ้านหนองผักนาก (เพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์ม) เพื่อพัฒนา 
ระบบการให้น้ำาแบบหัวพ่นหมอกอัตโนมัติในโรงเรือน 
(EVAP) อีกทั้งประเมินต้นทุน และความคุ้มค่าในการ
ลงทุน เมื่อมีการพัฒนาทางด้านศักยภาพการผลิตแล้ว 
ได้มีการพัฒนาศักยภาพการตลาดและด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทีมผู้ศึกษาจึงพัฒนาศักยภาพ
ทางการตลาดของผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้นเหมาะสม 
กับคุณภาพและการลงทุน เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน 
แก่วิสาหกิจชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ การผลิตเห็ดปลอดภัยด้วยระบบโรงเรือน ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คิดดี
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“บ้านขุนสมุทรจีน” เป็นหมู่บ้านติดชายทะเลในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เกิดการพังทลาย 
ของพื้นที่ชายฝั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล จึงทำาให้คนในชุมชนเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปิดบ้านพัก 
โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมา ทำาให้เกิดการท่องเที่ยวภายในชุมชนสามารถ 
สร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมขน โดยใช้ช่ือว่า “วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
บ้านขุนสมุทรจีน”

ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้า 
ไปช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
บ้านขุนสมุทรจีนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะช่วยเพิ่มกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้มีความที่หลากหลาย ร่วมพัฒนาเว็บไชต์
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ และยังช่วยเพิ่ม
ช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบออนไลน์ 
นอกจากนี้ยังได้จัดทำาแผ่นพับสำาหรับใช้ ในการเพิ่ม 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน สามารถสร้างรายได้
เพื่มขึ้นให้ชุมชน เกิดความยั่งยืนภายในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านขุนสมุทรจีน : 
188 หมู่ที่ 9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

 096-1920024 (คุณวิษณุ เข่งสมุทร : ผู้ใหญ่บ้านและประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  บ้านขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์
อยู่ดี

โฮมสเตย์บ้านขุนสมุทรจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลังพัฒนา

สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่วมใจพัฒนาบ้านสวนแตง” เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกร 
ในชุมชนตำาบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือผลิตพันธุ์ข้าว กข 43 โดยได้ม ี
การสนับสนุนและเริ่มต้นพัฒนาพันธุ์ข้าว กข 43 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และปัจจุบันพันธุ์ข้าว กข 43 ได้รับการพัฒนาจนทำาให้เป็นพันธุ์
ข้าวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ ให้นำ้าตาลน้อยกว่าข้าวสารทั่วไปซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีของ 
ผู้ที่รักสุขภาพ  และผู้ที่ต้องการควบคุมนำ้าตาลในเลือด

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้า 
ไปช่ วยพัฒนาวิสาหกิ จชุมชนกลุ่ มร่ วม ใจพัฒนา 
บ้านสวนแตงไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้เพื่อให้น่า 
จดจำา การจัดทำา Facebook Line@ เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การตลาดออนไลน์ และยังเข้าไปแนะนำาในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำาหน่ายทางช่องทางออนไลน์ และ 
ออฟไลน์ การแนะนำาการสื่อสารทางการตลาด การออก
บูธสินค้า เพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับชุมชน อีกทั้งยัง 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนในอนาคตอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่วมใจพัฒนาบ้านสวนแตง : 
239/2 หมู่ที่ 4 ถนน ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210

 089-5473233 (คุณมานะ รอดเคียงล้ำา : ผู้ประสานและประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ข้าวสารรักษ์
กินดี

วิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาบ้านสวนแตง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตพันธุ์ข้าว กข 43 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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เมืองสุพรรณบุรี 

“วิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์” เกิดข้ึนมาจากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
แนวพระราชดำาริของในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงทำาให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็น
วิสาหกิจชุมชนข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก 
อัดเม็ด โดยการรับวัตถุดิบในชุมชนซึ่งก็คือ มูลโค เนื่องจากชาวบ้านละแวกนั้นจะเลี้ยงโค 
เป็นอาชีพหลัก ซึ่งใช้จุลินทรีย์ และส่วนผสมอื่นๆ ที่เหมาะสม และนำาไปปั้นเม็ด และบรรจุ
กระสอบ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุม่นกัศกึษา ได้เขา้ไปชว่ยพฒันาในดา้นการออกแบบโลโก้
ให้ดูทันสมัยและน่าจดจำามากยิ่งขึ้น และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้ง่ายต่อการขาย สำาหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการ 
ใช้ปุ๋ยในจำานวนไม่มาก นอกจากนี้นักศึกษายังได้ช่วย
พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ Facebook เพื่อขยาย
ช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย 
นับได้ว่าเป็นการเข้าไปพัฒนาอย่างครอบคลุม และ 
สามารถส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

วิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์ : 
โรงงานผลิตปุ๋ยตรารักษ์ดอนเจดีย์บ้านหนองหลอด หมู่ที่6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72210

 085-4919007 (คุณประยูร ศรีโพธิ์ทอง : ผู้ประสานวิสาหกิจชุมชน) เ  Donchedi ปุ๋ยอินทรีย์
ใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยหมักอัดเม็ด 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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“วิสาหกิจชุมชนเปลญวนแม่พระประจักษ์” ต้นกำาเนิดเปลญวนที่ยังคงสืบทอดกันมา
ร่วมร้อยปี โดยมีท่ีมาจากชุมชนชาวญวนในจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มแรกทำาเปลญวนจาก 
ผักตบชวา ซึ่งหาได้ในท้องถิ่นแต่เส้นใยของพืชนี้ขึ้นราง่ายและไม่ทนทาน จึงได้พัฒนา 
จากผักตบชวามาเป็นด้ายฝ้ายที่เป็นเกลียวและย้อมสีมาแล้วจากโรงงานทอผ้า ซึ่งเสน่ห์
ของเปลญวนที่บ้านแม่พระประจักษ์ก็คือ ลายเตียว เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมคล้ายการ 
ถักเปียไขว้ปมถี่ๆ ไม่เหมือนเปลญวนทั่วไป ซึ่งแข็งแรงและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในปัจจุบันที่ชุมชนประสบ คือ การ 
ขายสินค้าได้ยากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ
ราคาสินค้าเดิมที่ค่อนข้างสูง จึงได้เข้าไปช่วยพัฒนา 
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ที่มี  
ขนาดเล็กและราคาต่ำาลง เพื่อให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ และ
สามารถขายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มช่องทาง 
การขายและการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ 
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น ทำาให้ชุมชนเกิดรายได้  
หมุนเวียนต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเปลญวนแม่พระประจักษ์ : 
86 หมู่ 4 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

 035-542270 (คุณเรือนแก้ว สังขรัตน์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  เปลญวน บ้านแม่พระประจักษ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลังพัฒนา

สุพรรณ สองพี่น้อง

ผลิตภัณฑ์ เปลญวนแม่พระประจักษ์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนเปลญวนแม่พระประจักษ์
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ใช้ดี

“บ้านขุนสมุทรจีน มัดย้อมตะบูน” ตะบูน จัดเป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งที่พบมากที่ 
บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอนุบาลปลา 
ช่วยดักตะกอน นอกจากน้ันเปลือกไม้ตะบูน ยังสามารถนำามาย้อมผ้าทำาให้เกิด 
สีธรรมชาติ ชุมชนสมุทรจีนจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเปลือกไม้ตะบูน จึงนำามา 
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชน คือผ้ามัดย้อมตะบูน นั่นเอง 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุ่มนักศึกษา ได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มัดย้อมของที่ระลึก โดยการ
ออกแบบลวดลายการมัดย้อม การใช้สีย้อมผ้าจาก
ธรรมชาติ ช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ 
ยังช่วยออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับทางชุมชน 
เพื่อให้น่าจดจำา และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนอกจาก 
จะเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว นักศึกษายังได้ช่วย
แนะนำาช่องทางการขาย และจัดทำาคู่มือในการทำาธุรกิจ 
ไว้ให้กับชุมชน นับได้ว่าเป็นการพัฒนาในทุกๆ ด้านให้กับ
ชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านขุนสมุทรจีน : 
188 หมู่ที่ 9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

 096-1920024 (คุณวิษณุ เข่งสมุทร : ผู้ใหญ่บ้านและประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  มัดย้อมตะบูน ของฝากจากขุนสมุทรจีน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านขุนสมุทรจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ มัดย้อมตะบูน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 
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“วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ บ้านนาเกลือ” หรือชุมชนบ้านคลองนาเกลือ เป็นชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการ 
ดำาเนนิชวีติ โดยจุดเด่นของผลติภณัฑ์ชมุชนคอื ขนมเป๊ียะไส้ลกูจาก เกดิขึน้จากแนวคดิว่า 
ในชุมชนมีต้นจากอยู่เป็นจำานวนมาก จึงนำาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาต่อยอด ก่อให้เกิด 
การสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่กระจาย 
รายได้สู่ชุมชน

ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้า 
ไปช่วยพัฒนาชุมชนบ้านคลองนาเกลือ ในด้านคุณภาพ
ของวัตถุดิบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ ซ่ึงได้พัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชนเพื่อ
ความเป็นเอกลักษณ์โดยการทำาเป็นรูปปลา ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น และเข้าไปสอนในส่วน
ของการจัดทำาบัญชีกลุ่มและบัญชีครัวเรือน อีกทั้งยัง
ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ก่อให้เกิดรายได้ 
เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ บ้านนาเกลือ : 
บ้านคลองนาเกลือ หมู่ 2  ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

 084-6775227 (คุณอภิศักดิ์  บุญแช่ม : ประธานกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน) เ  ขนมลูกจาก บ้านคลองนาเกลือ

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ บ้านนาเกลือ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลังพัฒนา

สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 

ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี
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“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหม บ้านหนองสาหร่าย” เริ่มต้นจาก
การท่ีคนในชุมชน นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกหม่อนเล้ียงไหมจาก จ.บุรีรัมย ์
จึงได้จัดต้ังเป็นกลุ่มทอผ้าไหมทำาให้คนในหมู ่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจาก 
คนในชุมชนจะมีอาชีพทอผ้าไหมแล้วนั้น ชุมชนยังได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของรังไหม 
จึงได้คิดนำาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ เนื่องจากคุณสมบัติของตัวโปรตีนไหมที่ม ี
ความโดดเด่นทางด้านบำารุงผิวโดยลดการลดการเกิดฝ้า ทำาให้ผิวนวลเนียน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจึงได้คิดต่อยอด ริเร่ิม พัฒนาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษา ได้เข้าไปร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติสบู่ โปรตีนไหม บ้านหนองสาหร่าย โดยได้
ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ทันสมัย และ 
น่าจดจำา อีกทั้งยังช่วยชุมชนในการดำาเนินการขอ 
ขึน้ทะเบยีน อย. เพือ่ให้ผลติภัณฑไ์ด้รบัมาตรฐาน  นอกจากนี้
นกัศึกษายงัไดเ้ข้าไปชว่ยขยายชอ่งทางการตลาดออนไลน์ 
ผ่าน Facebook และแอพพลิเคชั่น Shopee และสอน 
การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย เพ่ือเป็นการวางรากฐาน 
ที่มั่นคงให้กับชุมชนในอนาคตอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหม บ้านหนองสาหร่าย : 
520 หมู่ที่ 2 ถนน ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72210

 080-5987946 (คุณสมยศ  เต็มวิริยะนุกูล : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  yaya thai herb
ใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ
สบู่โปรตีนไหม บ้านหนองสาหร่าย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 

ผลิตภัณฑ์ สบู่โปรตีนไหม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564134

กลุ ่มทอผ้าไทยทรงดำาบ้านดอนมะนาว ก่อต้ังขึ้นเพื่อสืบทอดวิถีชีวิตชุมชนผลิต 
เครื่องแต่งกาย เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะไทยทรงดำาแบบประยุกต์ อีกทั้งยังม ี
ส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบทรงดำา เพื่อส่งเสริมอาชีพจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในชุมชน จึงทำาให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนก่อตั้ง 
เป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านไทยทรงดำา บ้านดอนมะนาว” ขึ้น ทำาให้เกิดการ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
เล็งเห็นถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้าน
ไทยทรงดำา บ้านดอนมะนาว จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 
ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย แต่ยังคงความ
เปน็อตัลักษณ ์สอนทำาบญัชรีายรบัรายจ่าย สรา้งชอ่งทาง 
การจัดจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายฐาน 
ลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ในการเข้าไป 
ช่วยเหลือของทีมนักศึกษา นอกจากจะทำาให้รายได้ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไทยรงดำาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วย
ให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น 
อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านไทยทรงดำา บ้านดอนมะนาว : 
39 หมู่ 2 บ้านดอนมะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

 086-0291749 (คุณขวัญยืน ทองดอนจุย : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  DMN วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านไทยทรงดำา
ใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านไทยทรงดำา บ้านดอนมะนาว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 

ผลิตภัณฑ์ จากผ้าทอไทยทรงดำา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
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สองพี่น้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ชุมแสง

กลุ่มชุมชนนวัตวิถีบ้านปากคลอง เป็นชุมชนที่โดดเด่นมีเสน่ห์ที่ตั้งอยู่ริมปากแม่นำ้ายม 
และแม่นำ้าน่าน พร้อมด้วยเร่ืองเล่าและประวัติศาสตร์ของไอ้ด่างเกยไชย ที่เชื่อมโยง 
การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรมของวิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด (ดงตาล สวนตาล  
ฯลฯ) เต็มไปด้วยผลผลิตจากตาลที่มีถึงประมาณ 24,000 ต้น มีทรัพยากรธรรมชาติ  
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา จึงทำาให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มกันในการบริหาร 
จัดการทางการท่องเที่ยว และจัดให้มีการบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ หากแต ่
การจัดการดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ 
เดินทางมาจากหลายวัฒนธรรม งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกับชุมชนพัฒนาความรู้ด้านการให้บริการ 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในด้านที่พักและ พัฒนากิจกรรม
ทางการท่องเท่ียว และเส้นทางการท่องเที่ยว โปรแกรม
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
ทางการท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น และ
มีความโดดเด่นสะท้อนเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ออกแบบ
โปรแกรมการท่องเที่ยว และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำา
บัญชีต้นทุนกลุ่ม 

กลุ่มชุมชนนวัตวิถีบ้านปากคลอง : 
หมู่ที่ 5 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

 081-786-7716 (นายวิชัย กล้วยหอม : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านปากคลอง เกยไชย
อยู่ดี

กลุ่มชุมชนนวัตวิถีบ้านปากคลอง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ที่พักโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชน



ชุมชนมีดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านหัวดงเหนือ : 
หมู่ที่ 1 บ้านหัว ดงเหนือ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

 080-0302012 (คุณชไมพร พูลเพิ่ม : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านหัวดง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกับชุมชนพัฒนาความรู้ด้านการให้บริการ 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในด้านที่พักและ พัฒนากิจกรรมทาง 
การท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว โปรแกรมการ 
ท่องเที่ยว การออแบบตราสินค้า ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
เพื่อสร้างภาพจำาในสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาบัญชีต้นทุนกลุ่ม 

ที่ช่ือว่า ตำาบลหัวดง เนื่องมาจากสมัยก่อนมีแม่น้ำาไหลผ่าน ริมแม่น้ำามีต้นมะพร้าว 
จำานวนมากเป็นดง ชาวบ้านผ่านไปผ่านมา จงึเรียกว่า ตำาบลหวัดง โดยกลุม่โฮมสเตย์
บ้าน หัวดง ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าปิง ที่มีทัศนียภาพเป็นฝายน้ำาล้น “ดงน้ำาไหล” มีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมริมสายน้ำา มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สามารถล่องเรือแม่น้ำาปิง 
ชมฝาย ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ฝายก้ันน้ำาที่สวยงาม นอกจากนี้มีประวัติศาสตร์
ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมของวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงประเพณีที่เป็น 
เอกลักษณ์ท่ีสามารถสัมผสับรรยากาศสวนรกุขชาตมิากกว่า 100 ปี ต้นยางสามนาง
และปั่นจักรยานเช่ือมโยงการท่องเที่ยวบ้านหาดเสลาเขาดินได้อีกด้วย 

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านหัวดงเหนือ

นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว

บริการ ที่พักโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ พยุหะคีรี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันลงพื้นที่ประชุมเกี่ยวกับ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การทำาบัญชีครัวเรือน 
การพัฒนา ช่องทางการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ ข้าวสาร อินทรีย์ พร้อม ทั้งสร้าง Brand และ 
Story ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำาตลาดออนไลน์ 
และการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังกลุ่มคนกลาง 
เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย และการขายสินค้าออนไลน์ 
โดยการทำา Fan page Facebook / Line 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเจ้าพระยา

วิสาหกิจชุมชนเจ้าพระยา : 
เลขที่ 99 หมู่ 6 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

 088-5756114 (นายสมบูรณ์ บุญรัตนมงคล : ประธานกลุ่มชุมชน ) เ  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเจ้าพระยา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเจ้าพระยา เป็นการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อันประกอบไปด้วย 
ข้าวสารอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ เห็ดนางฟ้า สบู่และผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางสมุนไพร 
ด้วยศักยภาพ จึงรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ที่พร้อมจะพัฒนาให้ 
มีศักยภาพที่สูงขึ้นได้ มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่ม มีการ 
แบ่งหน้าที่ตามความสามารถและความชำานาญ สินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด 
ได้แก่ ข้าวสารอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางสมุนไพร โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภาพสูงภายในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564138

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ โกรกพระ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลา ตำาบลเนินศาลา อำาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
เริ่มต้นกิจการมาจากการต่อยอดองค์ความรู้ด้าน แพทย์แผนไทย กิจการของครอบครัว 
คือ โรงเรียนนวดไทยสปาสวรรค์นคร ในอำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถ่ายทอดองค์
ความรูด้้านศาสตร์การนวด สปา และสมุนไพร จากรุน่สูรุ่น่ จงึคิดรเิริม่อยากจะมผีลิตภณัฑ์
ในแบรนด์ของตัวเองในรูปแบบผลิตภัณฑ์ลูกประคบและถุงหอมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทำา
จากสมุนไพรในชุมชน มีความปลอดภัย กลิ่นหอมจากสมุนไพรช่วยให้ผ่อนคลาย และเป็น
การบำาบัดอีกวิธีหนึ่ง 

วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลา :
เลขที่ 20 หมู่ 3 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

 061-3416690 (นส.รัชนปีวุตตานนท : สมาชิกกลุ่มชุมชน) เ  Hatacha หัตถชา : ถุงหอมสมุนไพร เ  chadanutpa
รักษ์ดีคิดดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
สร้างอัตราส่วนผสมของสมุนไพรที่เหมาะสม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยการปรับเปลี่ยนวัสดุจากผ้าดิบเป็นผ้า 
เส้นไย โพลีเอสเตอร์ และปรับเปล่ียนรูปแบบให้ส่ือถึง 
อัตลักษณ์ชุมชน การสร้างแบรนด์หัตถชา พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ให้ดูสวยงาม ส่งเสริมการตลาดและการทำาบัญชีครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “หัตถชา” ถุงหอมสมุนไพร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว

กลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดและขนมไทย ชุมชนบ้านหาดเสลา หมู่ 8 บ้านเขาดินใต้ เป็นชุมชน
ติดริมแม่น้ำาปิง ดินแดนสองศาสนา (ศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ) หกวัฒนธรรม 
(วัฒนธรรมไทย ญวณ มอญ ไทยทรงดำา คริสต์ และจีน) ที่อยู่รวมกันเป็นปึกแผ่น 
บนวิถีของความเรียบง่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมชาต ิ
และวัฒธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ดและขนมไทย

วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ดและขนมไทย : 
เลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

 081-9505438 (วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ดและขนมไทย) เ  otopnawa twithienwh

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาความรูด้า้นการใหบ้รกิาร 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในด้านที่พักและพัฒนากิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าทางการท่องเที่ยว 
ให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ มีจำานวนมากข้ึน และมี 
ความโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของ นักท่องเที่ยว ออกแบบการให้บริการ
ที่พักแบบโฮมสเตย์และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
ทั้งในด้านระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บรกิาร โฮมสเตย์และท่องเทีย่วชมุชน

อยู่ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อุทัยธานี ห้วยคต

วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย : 
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 6 ถนน ต.สุโขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170

 086-2020444 (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตร ปลอดภัย) เ  sukruthai melonfarm
อยู่ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ทำาการพัฒนาตราสินค้า และกิจกรรมที่ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำาแผ่นพับส่งเสริม 
กิ จกรรมการท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร  เพื่ อ ไ ว้ เ ป็ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์หลังสถานการณ์โควิด 19 ร่วมพัฒนา
และออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้าง
ตราสินค้า สร้างช่องทางการจัดจำาหน่ายออนไลน์ที่  
ตอบสนองความต้องการลูกค้า รวมถึงการสร้างองค์ 
ความรู้ทางการบัญชีครัวเรือนและการตลาดร่วมกัน 

วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย

บริการ การท่องเที่ยววิถีเกษตรปลอดภัย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย อ.ห้วยคต มีสมาชิก 8 คน ทำาการเกษตร
ปลอดภัย ภายใต้แนวทางเกษตรอินทรีย์ 20 ไร่ ประกอบด้วย การเพาะปลูกเมล่อน และ
พืชผักอินทรีย์เป็นสินค้าหลัก พืชผักชนิดต่างๆ เมร่อน มะเขือเทศ แล้ว ล่าสุดได้ร่วมกัน
ปลูกกัญชาทางการแพทย์ จำานวน 1 โรงเรือน 50 กระถาง จึงคิดหาวิธีและกระบวนการ
เพื่อเพ่ิมมูลค่าจากผลผลิตที่ได้จากภาคการเกษตร โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่ม 
ช่องทางการขายสมัยใหม่และการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ในพื้นที่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านดงชะพลู ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ มสีมาชกิทัง้หมด 17 คน ปัจจุบนัจกัสานไม้ไผ่เป็นอาชพีเสริม เช่น เส่ือราแพน 
ตะกร้า ชะลอม การะ จาด กระด้ง พัด และผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ลูกค้าสั่ง เช่น แคร่ โคมไฟ 
เป็นต้น ซึง่สมาชกิจะมารบังานทีก่ลุม่ไปทำาตามบ้าน ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์เครือ่งจักสาน ได้รบั
ความนิยมน้อยลงเนื่องจากมีวัสดุอ่ืนเข้ามาแทนที่ ดังน้ันกลุ่มต้องมีการวางแผนพัฒนา
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการคัดเลือกลำาไม้ไผ่ 
ที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาเรื่องมอดโดยการผึ่งแดดและตัด 
เป็นปล้องเพื่อนาไปต้มในน้ำา เดือดเพื่อป้องกันมอด 
พัฒนาการจักตอกและการย้อมสีให้สวยงาม ก่อนนำาไป
ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์  สร้างแบรนด์อัมพร เพิ่มช่องทาง 
การจำาหน่ายผ่านเพจเฟสบุ๊ค ส่งเสริมการตลาดและสอน
การทำาบัญชีครัวเรือน 

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านดงชะพลู : 
เลขที่ 4/3 หมู่ 6 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

 085-4478675 (นางอัมพร รัตนวรวิสุทธิ์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านดงชะพลู 

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านดงชะพลู

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ จักสานไม้ไผ่ขนาดเล็ก

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

นครสวรรค์ โกรกพระ
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เพชรบูรณ์  หล่มสัก

โฮมสเตย์เฮือนตาน้อย เป็นโฮมสเตย์วิถีชีวิตแบบสังคมชนบทที่เรียบง่ายเหมาะแก ่
ผู้มาเยือน และชมสภาพแวดล้อม จุดเด่นบ้านไม้ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ สวนกล้วย 
บ่อปลา และแปลงผักสวนครัว ตั้งอยู ่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เช่น เจดีย์ 
พ่อขุนผาเมือง และต้นจำาปาพันปี เป็นโฮมสเตย์ที่มีความสะอาด จัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 มีความปลอดภัย ด้วยความเป็นแหล่งชุมชน 
ที่มีแต่มิตรภาพรอยยิ้มกับแขกผู้มาเยือน

โฮมสเตย์เฮือนตาน้อย

โฮมสเตย์เฮือนตาน้อย : 
เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

 081-7519190 (คุณศุภชัย เทียมทอง : ประธานโฮมสเตย์เฮือนตาน้อย) เ  นาสวนไผ่ตง เฮือนตาน้อย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1) สำารวจข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ และดำาเนินโครงการ 
 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำาบัญชีครัวเรือน  
 เช่น การให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน สุขภาพทาง 
 การเงิน
2) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้ความรู้ระบบดิน น้ำา  
 ทางการเกษตร และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำาหมักชีวภาพ   
3) การผลติสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธส์ง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  
 สามารถไปฝากที่หน่วยงานได้หรือเวลานักท่องเที่ยว 
 มาพักสามารถแจกให้กับนักท่องเที่ยว

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการ โฮมสเตย์
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ขนมไทยนั้นผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือทางเกษตร จึงเหมาะสมสำาหรับ
การทานเพ่ือสุขภาพ คนไทยในยุคสมัยก่อนจึงมีสุขภาพดี แข็งแรงก็เพราะการได้ 
รับประทานอาหารจากธรรมชาติอย่างเช ่นขนมไทยนี้นี่ เอง อีกทั้งยังเป ็นที่นิยม 
อย่างมากในการนาไปเป็นของหวานตามร้านอาหารหลังจากทานอาหารจานหลักเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หรือแม้แต่การนาไปเป็นของหวานตามงานเล้ียงต่างๆ เราเห็นได้ชัดจาก
งานมงคลต่างๆ อย่างเช่น งานมงคลสมรส หรืองานบวช โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังๆมานี้ 
มกีลุ่มชมรมเกษตรกรหรอืกลุม่ชมรมต่างๆทีเ่ริม่รณรงค์ในการผลติขนมไทยเพือ่จาหน่าย
เป็นสินค้า OTOP และตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ขนมไทยแม่สำารวย

ขนมไทยแม่สำารวย : 
เลขที่ 61 หมู่ 3 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

 087-5228471 (นางสำารวย น้อยแก้ว : ประธานกลุ่มขนมไทยแม่สำารวย) เ  ขนมไทยแม่สารวย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1) ลงพื้นที่ให้ความรู้ สอนทักษะการทำาบัญชีครัวเรือนและ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำาบัญชีครัวเรือน 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการทำาขนมไทย การ 
 พัฒนาและเก็บรักษาขนมไทย 
3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้การขายแบบออนไลน์ การทำา 
 เพจร้าน ปัญหาที่พบเจอและต้องระวัง
4) การติดตามและประเมินผลโครงการ

เพชรบูรณ์  อำาเภอเมือง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ ขนมไทย
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เพชรบูรณ์  หล่มสัก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ด 
ต.บุ่งน้ำาเต้า 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ด ต.บุ่งน้ำาเต้า : 
เลขที่ 260 หมู่ 10 ต.บุ่งน้าเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

 085-6413431 (นางสาวกรุณา ปานันท์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ฟาร์มเห็ดธารทิพย์ เพชรบูรณ์ จำาหน่ายก้อนเชื้อเห็ด
 farmhet.thapthi@gmail.com กินดี

วสิาหกจิชมุชนกลุม่พัฒนาอาชพีเพาะเหด็ ตำาบลบุง่นำา้เต้า รวมตวักนัปลกู เหด็หลนิจอื 
(Lingzhi หรือ Reishi) เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่ มีสีเข้ม มีพื้นผิวมันวาว 
มลีกัษณะคล้ายไม้ และมรีสขม เป็นทีรู้่จกัต้ังแต่ประวติัศาสตร์ยาวนานมาจนถงึปัจจุบนั 
โดยนำามาใช้เพื่อรักษาหรือบำารุงสุขภาพ ในประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน 
และญีปุ่่น โดยเชือ่ว่าสารประกอบภายในเหด็ มคีณุประโยชน์ต่อร่างกาย ซึง่มสีารอาหาร
ที่อาจส่งผลดีต่อสุขภาพมากมาย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการสำารวจพื้นที่ได้ทราบปัญหาทางกลุ่มมีความต้องการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 3 ประการ คือ 
1) การจัดทำาบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ และประชาชนในชุมชน 
 มีอาชีพเพิ่มรายได้ 
2) การพัฒนาตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบ 
 บรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
3) การส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ สร้าง 
 ช่องทางการจัดจำาหน่ายให้มีความหลากหลาย
4) การต่อยอดการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์  
 อืน่ๆ ไมว่า่จะเปน็การหามาตรฐานและวธิกีารเพ่ือขอรบัรอง 
 ที่เกี่ยวกับสินค้า เช่น การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในชา 
 เห็ดหลินจือ การพัฒนาปรับปรุงอาคารหรือหาพื้นท่ี 
 การผลิตเพื่อขอรับรองจากส้านักงานคณะกรรมการ 
 อาหารและยา (อย.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ นำ้าเห็ดหลินจือแดงและเห็ดนางฟ้า

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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พิจิตร ตะพานหิน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
บ้านคลองคูณ โดยเน้นนำาปลาที่จับได้มาแปรรูปเป็นอาหาร
และขาย ซึ่งการนำาปลามาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อขายให้กับ
ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนและใกล้เคียงทำาให้เกิดเป็นรายได้ 
และยังได้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์

กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรปลาเชียง บ้านคลองคูณ : 
เลขที่ 61 หมู่ 7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

 089-9602052 (นางไพรัตร โสภาบุญ : ประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรปลาเชียง บ้านคลองคูณ) 
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ กุนเชียงปลาคลองคูณ

ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งนำ้าธรรมชาติเป็น
จำานวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของต.คลองคูณเป็นลำาคลองและเป็นสาขาย่อยของแม่นำ้า 
พิจิตรเก่า จึงทำาให้มีปลานำ้าจืดชุกชุม เช่น ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียน 
ปลาสร้อย ปลาช่อน เป็นต้น ดังนั้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานำ้าจืดจึงเป็น
แนวทางหนึ่งของการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าปลานำ้าจืด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 
การว่างงานของกลุ่มสตรีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จึงได้รวมตัวกันข้ึนมา 
เพ่ือทำากิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาโดยนำาปลาที่แปรรูปแล้ววางจำาหน่ายที่ 
ทำาการกลุ่มและได้นำาไปจำาหน่ายที่ร้านในตัวเมือง ตลอดจนได้นำาออกจำาหน่าย 
ตามงานเทศกาลต่าง ๆ

กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรปลาเชียงบ้านคลองคูณ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564146

โฮมสเตย์น้ำาร้อน : 
ชุมชนน้ำาร้อน หมู่ที่ 11 ต.น้ำาร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

 093-6572228 (คุณพรชนก นะชัยสงค์ : ประธานกลุ่มโฮมสเตย์น้ำาร้อน) เ  บ้านไร่เขารูปช้าง Music country
 Patcharee1758@gmail.com

อยู่ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศึกษาไดส้รา้งกระบวนการใหค้วามรูเ้กีย่วกับการจดัทำา
บัญชีครัวเรือน อบรมด้านการบริหารทางการเงิน ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยให้น่าพักผ่อนและน่าท่องเที่ยว 
มากยิ่งขึ้น เช่น ต่อระบบน้ำาประปาเข้าที่พัก ปลูกผัดสวนครัว  
ชนิดรับประทานได้ และปลูกเพื่อสร้างบรรยากาศ พัฒนา 
สะพานทางเดนิเพือ่เปน็จุดถา่ยภาพ แปรรปูจากสมนุไพรเปน็ 
สบู่สมุนไพร และประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวไปถึง 
อบต.น้ำาร้อน โรงน้ำาดื่มน้ำาร้อนมิเร่ และช่องทาง Facebook 
page บ้านไร่เขารูปช้าง

โฮมสเตย์น้ำาร้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  อำาเภอเมือง

บริการ โฮมสเตย์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

โฮมสเตย์นำ้าร้อน มีจุดเด่น คือ ที่พักสะอาด บรรยากาศดี อากาศสดชื่น ให้ความรู้สึก 
เป็นกันเอง และรู ้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟกลางหมู่บ้านจิบกาแฟ 
แช่นำ้าร้อน เป็นร้านกาแฟเพื่อชุมชุน ท่ามกลางนำ้าพุร้อนจากธรรมชาติชื่อร้าน 
“น�้าร้อน คอฟฟี่” เป็นร้านกาแฟที่ทำาอ่างสำาหรับไว้แช่เท้า โดยระหว่างที่จิบกาแฟ 
หรือรับประทานอาหารไปก็แช่เท้าในนำ้าอุ ่นๆ ซ่ึงเป็นนำ้าแร่ธรรมชาติ ที่สูบขึ้นมา 
มีอุณหภูมิประมาณ 49 องศาเซลเซียส ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง         
ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองเพชรบูรณ์
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การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์นาง่ัว ผลิตผักอินทรีย์เพื่อจำาหน่ายทั้งแบบรายย่อย 
ที่ตลาด Green Market ตลาดประชารัฐของจ.เพชรบูรณ์ และผลผลิตมีคุณภาพ
จนสามารถส่งขายบริษัทรับซื้อที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Lemon Farm ได้อย่างต่อเนื่อง 
จนสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจากการปลูกผักด้วยกระบวนการ 
แบบอินทรีย์แล้วทางกลุ่มยังได้เริ่มขับเคลื่อนการปลูกโกโก้อินทรีย์ ซึ่งโกโก้เป็น 
พืชไม้ยืนต้นท่ีสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวและสามารถนำาไปแปรรูปได้หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีราคาตอบแทนที่สูง สมาชิกของกลุ ่มได้ร ่วมกันศึกษาและ 
ทดลองปลูกโกโก้มากข้ึนเรื่อยๆ โดยมีเป้าหมายในอนาคตที่จะเป็นแหล่งรับซ้ือ 
และขายเมล็ดโกโก้เพื่อนำาไปแปรรูปสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิกอีกด้วย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาพัฒนาปรับปรุง logo ให้ดูสวยงาม และ 
สะดุดตามากข้ึน พร้อมท้ังเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่ม 
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์นางั่ว : 
เลขที่ 75/1 หมู่ 11 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

 063-9617734 (นางพัชราวรรณ รักภู่ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  เรารักษ์นางั่ว เ  กลุ่มโกโก้ นางั่ว 
กินดี

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์นางั่ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ ผักอินทรีย์ / ผลโกโก้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  เขาค้อ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ : 
เลขที่ 32 ม.8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 เ  089-2294377 (คุณพรพิมล สะโรดม : ประธานวิสาหกิจชุมชน) 

 สมุนไพรชญานิน เ  0892294377 เ  Chayaninherb@hotmail.com
ใช้ดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาทีม Friendship ได้พัฒนาส่งเสริมในเรื่องของการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาบัญชีครัวเรือน ความรู้พื้นฐาน 
ทางการเงิน และสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้ด้านการ
ตลาด การบัญชี การเสริมยอดขายด้วย Social Media และ 
ลงมือปฏิบัติการเสริมยอดขายด้วย Social Media การเพิ่ม
ช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมะขาม

กลุ่มของชาวบ้านท่ีมีเจตนารมณ์ในการรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยจะนำาสมุนไพร 
ที่มีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นการนำาเอามะกรูดมาเผาไฟให้สุกแล้วนำามาสระผมซึ่งวิธีทำาให ้
ยายทวดอาย ุ92 ปี  ผมสวยนุม่และผมไม่หงอกเลย อีกอย่างกค็อืการนำาเอาขมิน้หอม  
ใบเนียม และใบว่านสาวหลง มาตากแดดเพื่อทำาให้แห้งนำามาใส่ครกตำาให้ละเอียด 
ทำาเป็นนำ้าอบสรงนำ้าพระในวันสงกรานต์ และเพ่ือลดการการใช้สารเคมีนอกจากนี ้
ในชุมชนยังมีการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ขมิ้นชัน กระชายดำา ว่านนางคำา 
ว่านหางจระเข้ มะกรูด  ตะไคร้ เป็นต้น  ทำาให้กลุ่มสมุนไพรชญานินมีแนวความคิด 
ที่จะนำาสมุนไพรมาแปรรูป เพื่อเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น 
เริ่มแรกจะนำามาแปรรูปเป็นสมุนไพรชงพร้อมดื่มสบู่ก้อน สบู ่เหลว แชมพู และ 
ครีมนวดผม เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากสมุนไพร และมะขาม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงจิ้งหรีดตำาบลหนองพระจัดตั้งข้ึน ซึ่งในปี 2558 โดย 
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองพระ ได้มีการส่งเสริมโครงการ การเล้ียงจิ้งหรีด เพ่ือ
สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน และได้นำาฟาร์มจิ้งหรีดแจก 2 ฟาร์มต่อ 1 ครัวเรือน และ 
สอนคนในชุมชนเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด การให้อาหาร ขณะที่ตลาดมีความต้องการสูง  
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ละปีสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง 6 รอบ ใช้เวลาเลี้ยง 
รอบละประมาณ 35 – 45 วัน แต่จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำาให้เกิดปัญหา 
ด้านการขนส่ง ทางกลุ ่มชุมชนจึงได้มีการพัฒนานำาจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นนำ้าพริก 
จิ้งหรีด แต่ยังประสบปัญหาคือช่องทางการจำาหน่าย รูปแบบผลิตภัณฑ์/แบรนด์โลโก ้
รวมถึงสูตรที่ได้มาตรฐาน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นน้ำาพริกจ้ิงหรีด สูตร
น้ำาพริกนรก โดยร่วมกันปรับสูตรการทำาน้ำาพริกให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้งร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อ 
ที่มีรูปแบบสวยงามโดดเด่นสะดุดตา มีลักษณะเฉพาะของ 
ทอ้งถิน่ และมกีารนำาเสนอขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์ของสนิคา้ 
ที่ครบถ้วนได้มาตรฐาน และถ่ายทอดวิธีการเพิ่มช่องทาง 
การตลาดออนไลน์ผ่าน เพจเฟซบุ๊ก โดยเน้นการขาย 
บนระบบออนไลน์ สอนด้านการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
และการคำานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อกำาหนดราคาขาย  
อบรมและให้คำาปรึกษาถึงวิธีการจัดทำาบัญชี และการเก็บ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงจิ้งหรีดตำาบลหนองพระ : 
หมู่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

 089-5402341 (นางปัทมา  เอี่ยมจำารัส : ประธานกลุ่มฯ) เ  น้ำาพริกจิ้งหรีดหนองพระ เ  @366ziago

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงจิ้งหรีดตำาบลหนองพระ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

พิษณุโลก วังทอง 

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกจิ้งหรีดหนองพระ

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564150

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพมะพร้าวเสวย (บ้านทรายทอง) ตำาบลหนองหลวง อำาเภอลาน
กระบือ จังหวัดกำาแพงเพชร เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ตำาบลหนองหลวง มี
จำานวนสมาชิกปัจจุบัน จำานวน 35 คน ดำาเนินการ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2539 โดยการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน โดยการนำามะพร้าวมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่มะพร้าวเสวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. มาแล้ว 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ดำาเนินกิจกรรมการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลาก
หลายมากข้ึน ทางกลุ่มได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ทอฟฟ่ีมะพร้าวเสวย มรีสชาตติามความ
ต้องการของผูบ้รโิภค และนำาผลไม้ตามฤดกูาลมาเพ่ิมมลูค่าทอฟฟ่ีมะพร้าวเสวย โดยกลุม่ 
เป้าหมาย เน้นขายปลีก ขายส่ง และขายเป็นของฝากประจำาตำาบลท่ีสามารถสร้างรายได้ให้
กับกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพมะพร้าวเสวย : 
17 หมู่ 9 บ้านทรายทอง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำาแพงเพชร 62170

 089-6400673 (นางสมจิต  มะลิพรม : ประธานกลุ่มฯ) เ  ป้าสมจิต มะพร้าวเสวย บ้านทรายทอง เ  0896400673

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพมะพร้าวเสวย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กำาแพงเพชร ลานกระบือ

ผลิตภัณฑ์ ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย

กินดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เริ่มต้นจากการพัฒนาในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ทีม
นักศึกษาทำาการค้นคว้าข้อมูลในเชิงการตลาดรวม
ถึงศึกษาความความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน 
ศึกษาแนวโน้ม/ทิศทางของตลาดสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ลูกอม เพื่อนำามาประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และ
ทำาการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการ และนำาข้อมูลโภชนาการท่ีได้มาใส่บน
บรรจุภัณฑ์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เมื่อ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยทางทีมจะมีการ 
ไปลงพื้นที่ เพื่อให้ทางสมาชิกกลุ่มฯ ได้เห็นต้นแบบ 
บรรจุภัณฑ์ในเบื้องต้นว่าเป็นในแบบที่ต้องการหรือไม่ 
หรือมีการให้เพิ่มเติมส่วนไหน ทางทีมจะนำามาพัฒนา
แก้ไขให้ตรงตามความต้องการ และสั่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
เพื่อมอบให้ทางกลุ่มฯ ต่อไป



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 151

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า ตําบลป่าแดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันของสมาชิก จํานวน 67 คน จัดตั้งกลุ่มขึ้นมานานกว่า 27 ปี 
เพือ่ผลติผ้าทอมอืจาํหน่าย ซึง่บ้านนาเมอืง ตําบลป่าแดง เองกท็อผ้าจาํหน่าย มปีระชากร
ทั้งหมู่บ้านเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า และร่วมหุ้นกันลงทุน มีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่กัน 
ทาํงานอย่างชดัเจน เมือ่สิน้ปีจะมกีารปันผลค่าหุน้ให้แก่สมาชกิ ปัจจบุนัมเีงนิหุน้ 1,500,000 
บาท มีการปันผลร้อยละ 10 ทุกสิ้นปีผ้าทอของบ้านนาเมืองส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทอมัดหมี่ 
ย้อมสีเคมี เพราะสีย้อมราคาถูก หาซื้อง่าย และสีติดทนนาน

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเมือง : 
40/2 หมู่ 8 ต.ป่าแดง (บ้านนาเมือง) อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

 081-9716806 (นางสิงห์  จันทะคุณ : ประธานกลุ่มฯ) เ  นาเมือง ชาติตระการ บ้านเฮา เ  081-9716806

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเมือง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

พิษณุโลก ชาติตระการ 

ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่ทอมือ

สวยดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่แต่เดิมย้อมสีเคมีมาพัฒนาเป็น 
 สีธรรมชาตทิีม่าจากพชืในทอ้งถิน่ ชว่ยลดตน้ทนุ และ 
 พัฒนาแปรรูปมาเป็นสินค้าใหม่ประเภทผ้าคลุมไหล่ 
 สีย้อมธรรมชาติ กระเป๋าถือ  หน้ากากผ้า เพ่ือเพิ่ม 
 ประเภทของสนิคา้ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 ของผู้บริโภคมากขึ้น
2. มกีารพฒันาบรรจภุณัฑ์ใหม ่ฉลากสนิค้าให้สวยงาม  
 สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ของผู้บริโภค มีข้อมูล 
 ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าที่ครบถ้วนชัดเจน และ 
 บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอ บ้านนาเมือง
3. พัฒนาศักยภาพให้กลุ่มวิสาหกิจฯสามารถทํา 
 การตลาด และประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัลและ 
 สื่อออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กทางโทรศัพท์มือถือ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564152

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุม่เกษตรแปรรปูเซิงหวาย มอีาชพีหลักคอืการทํานา และมกีารเลีย้งไก่ดําป็นอาชีพเสริม        
โดยผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ คือ นายกฤตชาติ สุวรรณโณ เมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากไก่ดํา ได้แก่ ไก่ดําแช่แข็ง สเต็กไก่ดํา ตับบดไก่ดํา ไก่ดําตุ๋นสมุนไพร เชียงไก่ดํายอ 
ลูกชิ้น และไส้กรอกไก่ดํา รวมไปถึงไข่ไก่ดํา เป็นต้น

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ดําเซิงหวาย โดยการนําไข่
ขาวจากไข่ไก่ดํามาทําเป็นไข่ขาวนึ่งจากไข่ไก่ดําพร้อม
รับประทาน ตั้งแต่การเลี้ยงดูแลและการจัดการเพื่อให้
ได้ผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ การทําบัญชีฟาร์ม การ
ออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์
คุณภาพไข่ไก่ดําเซิงหวาย และเพิ่มช่องทางการจัด
จําหน่าย ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

กลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านเซิงหวาย : 
31/2 หมู่ 3 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

 092-7636365 (กฤตชาติ  สุวรรณโณ : ประธานกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านเซิงหวาย) เ  FB  White Eggs ไข่ขาวนึ่งพร้อมทาน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านเซิงหวาย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

พิษณุโลก พรหมพิราม

ผลิตภัณฑ์ : ไข่ขาวนึ่งจากไข่ไก่ดำา

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 153

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บ้านวังไม้ขอน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของตําบลวังไม้ขอน อําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 
ยงัคงรกัษาภมูปัิญญาไทย แบบดงัเดมิในการแปรรปูอ้อยแบบโบราณ เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ได้มาจากการเพาะปลูกในพื้นท่ีอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมถึงทุกฤดูน้ําหลาก 
ทาํให้อ้อยทีไ่ด้มรีสชาตทิีแ่ตกต่างจากการเพาะปลกูในพืน้ทีอ่ืน่ในอาํเภอเดยีวกัน การรกัษา
กรรมวิธีการผลิตแบบ ดังเดิม ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีทําให้ ผลิตภัณฑ์ 
มีถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นและสามารถต่อยอด ให้เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค 
ทุกเพศทุกวัย และสามารถนํามาดัดแปลงใช้กับอาหารทั้งคาวหวาน ได้อย่างลงตัว

กลุ่มน้ำาอ้อยโบราณวังไม้ขอน : 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังไม้ขอน ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 65000

 087-9453415 (นายธีรพล  อารยกุล : ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังไม้ขอน) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลวังไม้ขอน เ  อบต.วังไม้ขอน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มน้ำาอ้อยโบราณวังไม้ขอน 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สุโขทัย สวรรคโลก 

ผลิตภัณฑ์ นำ้าตาลอ้อย

กินดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน การผลิต 
โดยเปลี่ยนรูปร่างของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย จัดทําฉลากสินค้าเพือให้เกิดภาพจําของ
ผู้บริโภค พัฒนาสินค้า ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง 
มีความทันสมัย สะดวก สะอาดและปลอดภัย รวมถึง 
เพิ่มช่องทางการจําหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงการ 
จัดจําหน่ายทางออนไลน์ เพ่ือให้ชาวบ้านลดต้นทุน 
การผลิตสินค้าและมีกําไรเพิ่มมากขึ้น  



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564154

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ่มโฮมสเตย์นครชุม เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านและผู้นําชุมชน มีแนวคิดสําคัญคือ 
การให้คนภายนอกได้สัมผัสธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบตําบลนครชุม ยึดหลักคนอยู่กับป่า 
อยูก่บัธรรมชาต ิสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เร่ิมต้นจากการคดัเลือกจุดชมววิทีป่ลอดภยัให้
กบันกัท่องเทีย่ว พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเพ่ือให้นกัท่องเทีย่วไปเทีย่วชม เช่น ขึน้เขาโปกโล้น 
ชมทะเลหมอก ชมบ่อ เกลือพันปี ชมต้นตะเคียนยักษ์ ไหว้ศาลปู่หลวงนครชุม จากนั้นจึงมี
การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ มีการทําเพจโฮมสเตย์ร่องเขานครชุม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยการจัด กิจกรรมส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว เช่น จัดมินิคอนเสิร์ต งานปั่นจักรยานพิชิตร่องเขานครชุม งานวิ่งทะลุหมอก 
จดัตลาดนดัชมุชน ติดต่อรายการทวีีเข้ามาถ่ายทอดความเป็นตวัตนของวถิชีมุชน เป็นต้น 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผูบ้รโิภค รวมถึงการจดัทาํ บญัชีต้นทนุ บญัชคีรัวเรอืน การ
ประชาสมัพนัธ ์และการบรกิารทีด่ ีการสรา้งความพงึพอใจ
ให้แก่ผู้เข้าพัก ด้วยการเชิญบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านบัญชี และด้านการบริการ เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
การสรา้งความประทบัใจในการบรกิารให้กบันกัทอ่งเทีย่ว 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การสร้างความเป็นมิตรไมตรี 
พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโฮมสเตย์ ผ่าน 
สื่อออนไลน์ ทางเพจ Facebook ของกลุ่มโฮมสเตย์ 
นครชุม 

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นครชุม : 
ที่ตั้ง 107 หมู่ที่ 3 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

 095-8153968 (นายอนุชา  ศรีสวัสดิ์ : ประธานกลุ่มโฮมสเตย์นครชุม) 
 นครชุมโฮมสเตย์ โฮมสเตย์วิถีชนบท เ  ท่องเที่ยวชุมชน คนนครชุม

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นครชุม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

พิษณุโลก นครไทย 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บ้านนาบัวเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน  ให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในปี 2561 ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี 
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตชุมนเข้มแข็งต้นแบบ 
ด้วยการนาํทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในชวีติประจาํวนั ทาํให้มผีูส้นใจเดนิทาง
เข้ามาศกึษาดงูานภายในชมุชน เป็นจํานวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ในตําบลนาบวั ประกอบ
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน/ทําไร่ รับจ้าง และ มีอาชีพเสริมคือ การค้าขาย มีกลุ่มอาชีพ 
เพื่อผลิตสินค้าในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพหัตถกรรม สหกรณ์ในครัวเรือน ผลิตกระเป๋า
ผ้าฝ้ายทอ เส้ือผ้าสตรีและหมอนอิง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นสินค้าชุมชนขึ้นชื่อ 
คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ได้มาจากแหล่งเพาะปลูกในชุมชน 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยอยู่บนฐานการใส่ใจ 
 สิ่งแวดล้อม 
2. คิด ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ แล ะบรรจุภัณฑ์ของ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใหม่
3. ออกแบบตราสินค้าเพื่อเพ่ิมความโดดเด่นให้เป็นที่ 
 จดจํา        
4. ใช้ Social Media เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารแทนสื่อใน 
 รูปแบบเดิมๆ 
5. เพิ่มช่องทางออนไลน์ในการทําการตลาด โฆษณา  
 ประชาสัมพันธ์ 

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านนาบัว : 
47/3 บ้านนาบัว หมู่ที่ 4 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

 087-9830369 (นางคําไคล  คงศรีไพร : ประธานกลุ่มฯ)

 วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านนาบัว 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

พิษณุโลก นครไทย

ผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่และกระเป๋าผ้าฝ้ายทอ  

สวยดีกินดี
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาโดยมีความเห็นร่วมกัน 
ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า เดิมเป็น 
ถุงพลาสติกใสธรรมดาทางนักศึกษาได้เปล่ียนมาเป็น 
ถุงซิปล็อคและได้พัฒนา ตัวฉลากจากเดิมแต่ยังคง 
รูปแบบเดิมไว้โดยใช้รูปแม่สาลี่  เพื่อสื่อถึงชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยฉาบแม่สาลี่ : 
12/3 หมู่ 1 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เ  061-3719818 (นางจริน  ทั่งเรือน : ประธานกลุ่ม)

 แม่สาลี่ เ  061 3719818 เ  Jarin.maesalee@gmail.com
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุตรดิตถ์ ตรอน 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยฉาบแม่สาลี่ได้ดําเนินการจัดต้ังกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก 
ใช้เวลาว่างจากการทํางานประจํา การทําไร่ ทํานา โดยทางกลุม่มคีวามเหน็พ้องต้องกนัว่า 
ควรต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทํากล้วยฉาบของกลุ่ม ซึ่งมีรสชาติอร่อย 
ถูกปาก คนในชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีง มาพฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์เพือ่ออกจําหน่าย 
สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกของกลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยฉาบแม่สาลี่

ผลิตภัณฑ์ กล้วยฉาบแม่สาลี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ในช่วงวิกฤติ Covid-19 ท่องเที่ยวลดลงจํานวนมาก 
นักศึกษาและสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ ได้จัดตั้งตลาดริมทาง 
ชุมชนบ้านต้นเกลือ เพื่อจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผัก 
ผลไม้ หัตถกรรมจักสาน และสินค้าอื่นๆ ที่คนในชุมชน 
ได้ผลิต ในทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ปัจจุบันตลาดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เป็นทางผ่าน 
ไปเท่ียวน้ําตกแม่พูล ทําให้ตลาดฯสร้างรายได้ให้กับ 
ชุมชน และได้จัดทําของที่ระลึกโดยนําผลไม้ที่ตัดทิ้งมา 
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากทุเรียน

กลุ่มโฮมสเตย์เมืองลับแล : 
240 หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

 084-4917451 (นายประโยชน์  ทีกว้าง : ประธานกลุ่ม) เ  Lablaehomestay เ  0951282137
ใช้ดี

อุตรดิตถ์ ลับแล

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

โฮมสเตย์เมอืงลบัแล เกดิขึน้ได้จากการรวมกลุม่ของชาวบ้านในอาํเภอลบัแลซึง่มบ้ีานพกั
อาศัยอยู่ท่ีสามารถแบ่งห้องให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้เช่าที่พัก โดยใช้ช่ือกลุ่มว่า 
“โฮมสเตย์เมืองลับแล”ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกพกัได้ตามรูปแบบทีช่ืน่ชอบ สามารถ
เลือกสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลับแลผ่านบ้านโฮมสเตย์ 
และสามารถเลือกที่พักในฝันแบบสวรรค์บนดิน โดยจะอยู่ท่ามกลางหุบเขา กลุ่มโฮมสเตย์
เมืองลับแลได้ดําเนินการมานานกว่า 11 ปี มีสมาชิก จํานวน 27 คน บริหารจัดการใน 
รปูแบบคณะกรรมการโดยจดักจิกรรม บริการทีพั่ก นําชมธรรมชาต ิเช่น น้ําตก สวนผลไม้ 
นมัสการพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มโฮมสเตย์เมืองลับแล

ผลิตภัณฑ์ ถ่านทุเรียนดูดกลิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทางทมีไดม้กีารพฒันาบรรจภัุณฑ์ใหม้คีวามทนัสมยั สะดวก
แก่การใช้งานทั้งของกลุ่มฯ และลูกค้า และเป็นเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดด้วย QR Core ใช้โทนสีแดงให้ความรู้สึก
มีพลัง ตื่นเต้น และความมั่งคั่ง และมีลายดอกบัวที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวลับแลซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารพัฒนาเพจ Facebook ใหก้ลุม่สามารถ
ใช้ศักยภาพด้านการขายออนไลน์ และสร้างคลิปวีดีโอ 
สื่อประชาสัมพันธ์ที่บอกเล่าถึงพิพิธภัณฑ์ฯ สุดท้ายอบรม 
และถ่ายทอดการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างการ 
ฝึกวินัย และการวางแผนการเงินของกลุ่มฯ

กลุ่มผ้าทอบ้านคุ้ม : 
31 หมู่ 4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

 087-1987353 (นายจงจรูณ  มะโนคํา : ประธานกลุ่ม) เ  ผ้าซิ่นตีนจก by ครูโจ เ  0871987353
สวยดี

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

อุตรดิตถ์ ลับแล

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มผ้าทอบ้านคุ้ม ครูโจ หรือ คุณจงจรูญ มะโนคํา (ประธานกลุ่ม) ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ 
ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล เพื่อบอกเล่าภูมิปัญญาวิถีชีวิตของสาวลับแลผ่าน 
ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าทอพื้นเมืองที่มีความประณีต สอดแทรกด้วยทัศนคติ ความเชื่อ 
แต่งเติมจินตนาการผ่านเส้นสายลวดลายโบราณ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนําไปถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประจําทุกปี  และได้
รับรางวัลโอท็อป 5 ดาว ยังการันตีด้วย มผช. ที่นี่จัดแสดงและจําหน่ายผ้าเก่าที่มีอายุ
กว่าร้อยปี และผ้าพื้นเมืองประยุกต์ที่เข้ากับยุคสมัย ใต้ถุนบ้านเป็นที่ตั้งของกี่ทอผ้า
โดยไม่ใช้ตะกอ ซึ่งผู้ทอต้องใช้ทั้งฝีมือและความชํานาญในการจดจําลวดลายที่สะท้อน
อัตลักษณ์ของชาวลับแลอย่างแท้จริง รวมถึงช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนให้กับคนใน
ท้องถิ่นกว่า 90 ครัวเรือน

กลุ่มผ้าทอบ้านคุ้ม

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอบ้านคุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาผ้าทอยกดอกลาย 3 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง
ขวางสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุน โดยการวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิตให้ชัดเจน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ
ตราสินค้าให้มีความโดดเด่นและทันสมัย เพิ่มช่องทางการ
ตลาดเพื่อให้มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ 
เผยแพร่ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งผลให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำาริด : 
217 ม.1 ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 086-8568231 (นางฉลาด  สุริวงษ์ : ประธานกลุ่ม) เ  086-8568231
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุตรดิตถ์ อำาเภอเมือง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านนํ้าริด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546  โดยมีนางฉลาด  สุริวงษ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกเริ่มแรกจํานวน 30 คน 
มีการทอผ้าพ้ืนเมืองเพื่อจําหน่าย และมีลวดลายผ้าที่โดดเด่นที่มาจากการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองบ้านน้ําริด 
คือ ผ้ายกดอกลาย 3 

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำาริด

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากผ้าทอมือยกดอกลาย 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564160

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สํารวจความต้องการผลิตภัณฑ์การแปรรูปสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ ในท้องถิ่น ค้นหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และ 
มีคุณภาพ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
ในรูปแบบต่างๆ ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
ที่น่าสนใจ สะดวก และสวยงาม พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลายและสวยงาม รวมถึงการจัดทําบัญชี 
และช่องทางการตลาด

กลุ่มวิทยาลัยนิรชรา : 
หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

 098-7496178 (นางสาคร  อินสืบ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าเซ่า) เ  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “วิทยาลัยนิรชรา”
ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มวิทยาลัยนิรชรามีทรัพยากรคือ สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจําวันแทบทุกครัวเรือน รวม
ทั้งมีแกนนําชุมชนที่เข้มแข็ง มีความรู้ มีภาคีเครือข่ายที่เข้าไปส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
ให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกลุ่ม การสร้างรายได้ การลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุขภาพ การแปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การสร้างการรับรู้ ในสินค้า 
ให้กับลูกค้ามากขึ้น ดังนั้นทางกลุ่มจึงขอสมัครร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ปี 2563 ในครั้งนี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อจะทําให้กลุ่มสามารถ 
ดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กลุ่มวิทยาลัยนิรชา (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปสมุนไพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อำาเภอเมือง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 161

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

มุ่งเน้นด้านกระบวนการตากเมล็ด โดยปรับตู้ตากเป็นโพลิ
คาร์บอเนต ให้ใช้ง่าย สะดวก พัฒนาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
อบรสเนย โดยปรับสูตรและยืดอายุให้นานขึ้นด้วยการใช้ 
บรรจุภัณฑ์เป็นถุงฟรอยด์สองด้าน และใช้ก๊าซไนโตรเจน 
และถุงซิลิกาเจล และจัดทําสติ๊กเกอร์สําหรับการติดถุงบรรจุ
ตามมาตรฐาน อย. โดยจัดทําฉลากโภชนาการฉบับเต็ม 
และฉบับย่อ รวมทั้งจดมาตรฐาน มผช. ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ โดยจัดทํา Line@ ที่เพิ่ม AR บน QR Code และ 
Facebook  รวมทั้งให้ความรู้ด้านบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ของกลุ่ม และบัญชีครัวเรือนของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน : 
5/1 หมู่ 12 บ้านกิ่วเคียน ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

 061-3142764 (นางพิศมัย หารโสภา : ประธานกลุ่ม) เ  pissamai 1144 เ  061 3142764
กินดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุตรดิตถ์ ท่าปลา 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี 2549 ขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯเสดจ็ราชดําเนนิปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ ณ บ้านกิว่เคียน ตําบลจริม และ
ได้ดําริให้จัดตั้งกลุ่มฝึกอาชีพขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านกิ่วเคียน โดยมีสมาชิก
จํานวน 19 ราย และให้ส่งผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ ส่งขายให้กับร้านภูฟ้า 
ในพระบรมราชนูปถัมภ์ และทางกลุ่มได้พัฒนาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูปในการ 
ส่งขายตามร้าน OTOP ในจังหวัด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
บ้านกิ่วเคียน 

ผลิตภัณฑ์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564162

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะให้กับผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ สอน 
การทําระบบด้านบัญชี และการเงินในส่วนของการบันทึก 
การรับจ่าย การเก็บหลักฐานและการบันทึกต้นทุนที่ชัดเจน
และนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อความรวดเร็วและคล่อง
ตัวโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบันทึกรายได้ 
ค่าใช้จ่ายและสูตรในการคํานวณต้นทุน ขยายช่องทางด้าน
การตลาดใหม่ทั้งออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)

วิสาหกิจชุมชนประชาร่วมใจ : 
ที่ตั้ง 65/1 ม.5 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  53150

 093-1386487 (นางเตือนใจ ผ่อนผัน : ประธานกลุ่มฯ) เ  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ by. ป้าเตือนใจ เ  093-137-6487
กินดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุตรดิตถ์ ท่าปลา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนประชาร ่วมใจ มีการแปรรูปเม็ดมะม ่วงหิมพานต์จากการรับ
มะม่วงหิมพานต์สดจากสมาชิกกลุ่มที่ปลูกไว้เป็นจํานวนมาก มาตรฐานการผลิตและ
สถานที่ผลิตให้ได้รับการรับรองด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งองค์ความรู้ทางด้าน
การจดัการวตัถดุบิ กระบวนการผลติทีใ่ห้ได้มาตรฐานและการใช้เทคโนโลย ีและการเกบ็
รกัษาท้ังวตัถุดบิและผลติภณัฑ์สาํเรจ็รูปส่งผลให้กลุม่ไม่สามารถพฒันาตามมาตรฐาน
ได้เท่าที่ควร จึงเน้นแค่การจําหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (เม็ดขาว) ที่เป็นเกรด A เกรด 
B และแปรรูปมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ และเทคโนโลยีที่
นาํมาช่วยในการผลิตของกลุม่ฯ กไ็ม่เหมาะสมกบัการผลติส่งผลทาํให้ผลิตภัณฑ์ทีอ่อก
มามีคุณภาพไม่ได้ตรงตามมาตรฐานและไม่เป็นที่พอใจของผู้บริโภค เช่นสีไม่สมํ่าเสมอ 
สกุไม่ท่ัวกนั กลิน่ไม่หอม เมด็ขนาดไม่เท่ากนั ทําให้ไม่สามารถเพิม่ปรมิาณการผลติให้ได้
ตามความต้องการของตลาด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประชาร่วมใจ

ผลิตภัณฑ์ มะม่วงหิมพานต์ปรุงรส

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 163

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบ โดยสามารถลดจํานวน
การใช้ไม้ไผ่ลดลง และลดกระบวนการจักสานลวดลาย 
ลดลง และเพิ่มกระบวนการด้านการออกแบบเข้าไปแทนที่ 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเรื่องราวของ
ชุมชน เน้นช่องทางการจําหน่ายแบบ offline เป็นหลัก 
เพราะมีสินค้าให้เลือกซื้อได้เลย และขยายช่องทางการตลาด
ออนไลน์ สอนการจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นหลัก เพราะ
สมาชิกไม่ได้ลงหุ้นร่วมกัน เมื่อจําหน่ายสินค้าได้ก็จะจ่ายเงิน
ให้กับสมาชิกไปเลย

กลุ่มตลาดเกาะแพะเกาะแกะ : 
ที่อยู่ 73/5 หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

 086-9392194 (นางสาวสมนึก  สิริโภคา : ผู้ประสานงานชุมชน) เ  086-9392194
สวยดี

สุโขทัย อำาเภอเมือง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ในข้ัน
ตอนการจัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เนื่องจากทางผู้ประกอบการ ต้องการปรับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและโดดเด่น เพราะมองว่าเครื่องจักสานที่ทําอยู่ซํ้ากับ 
กลุ่มจักสานอื่นๆ ประกอบกับทางกลุ่มมีความชํานาญเดิมในการจักสานขึ้นรูปทรง
เครื่องจักสานในรูปแบบต่างๆ จึงได้มีการเสนอความคิดเห็นร่วมกันกับกลุ่มนักศึกษา 
โดยการออกแบบโคมไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงปลา ที่ใช้เขียนลงบน 
จานสังคโลก และรูปทรงเครื่องมือจับสัตว์น้ํามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
โคมไฟ โดยคํานึงถึงรูปทรงที่มีความงดงาม มองดูแล้วน่าสนใจ

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านหางคลอง

ผลิตภัณฑ์ โคมไฟจากไม้ไผ่สาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564164

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. กําหนดชื่อตราสินค้าให้กลุ่ม
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 ชนิด 
 ได้แก่ ข้าวบรรจุถุง นํ้ามัลเบอร์รี่ และนํ้าผักสะทอน
3. จัดทําทะเบียนบัญชี
4. พัฒนาแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาด
5. จัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  
 โอกาสและอุปสรรคของกลุ่ม และกําหนดกลยุทธ์ด้าน 
 การตลาด

การท่องเที่ยวชุมชนตำาบลวังทอง : 
ต.น้ําพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

 095-6105034 (นายพิษณุ แสงบุดดี : ผู้ประสานงานชุมชน) เ  Kho.Sbd
กินดี

พิษณุโลก นครไทย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ตําบลน้ําพริก อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเป็นประตูสู่ภาคอีสาน โดยมีขอบเขต
ติดต่อกับอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อีกทั้ง ยังมีพ้ืนที่ติดกับอําเภอชาติตระการ 
ที่มีขอบเขตกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตําบลนํ้าพริกจัดได้ว่าเป็น
พื้นท่ีรอยต่อท่ีสําคัญทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่สําคัญ
ของจังหวัดพิษณุโลก ตําบลนํ้าพริกนั้นมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และมีกิจกรรม
การท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ประกอบกบัทีผ่่านมา มนีกัท่องเทีย่วได้แวะเวยีนมาตลอดเวลา  
ทั้งที่แวะเยี่ยมชมและเข้าร่วมในประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการเข้าพักกับท้องถิ่นใน 
บางโอกาส นอกจากนั้นยังมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ผักผลไม้สด 
จากไร่และสวน ข้าวสารปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลการเกษตร 

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านน้ำาพริก

ผลิตภัณฑ์ ข้าวสารปลอดสารพิษ นำ้ามัลเบอร์รี่

มหาวิทยาลัยนเรศวร



ชุมชนมีดี
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโฮมสเตย์     
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว กข 43   
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวต้นแบบให้กับชุมชน  
4. เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน ์ 
 พร้อมช่องทางการโปรโมทสินค้า 
5. พัฒนาการจัดการด้านบัญชีให้กับชุมชน
6. การพัฒนาและปรับปรุงบริการโฮมสเตย์ และกิจกรรม 
 การท่องเที่ยว
7. ออกแบบอัตลักษณ์โฮมสเตย์ไทยของชุมชนวังทอง

กลุ่มโฮมสเตย์เถียงนา : 
ท่ีอยู่ 999 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65120 เ  083-9551515 (นางสาววงศ์ศิริ  ชังเภา : ผู้ประสานงานชุมชน)

 เถียงนารีสอร์ท Tieng-NA Resorts บ้านพักรายวัน-รายเดือน
อยู่ดี กินดี

พิษณุโลก วังทอง

อําเภอวังทอง เป็นอีกหน่ึงอําเภอที่มีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
มีท้ังทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ นํ้าตก ป่าไม้ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แหล่ง 
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร 
โดยเฉพาะสวนมะม่วงและสวนทเุรยีนหลงรักทีข่ึน้ช่ือ ดังน้ัน ตําบลวังทองนัน้มศีกัยภาพ
ด้านการท่องเท่ียว และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กอปรกับที่ผ่านมา ม ี
กลุ่มศกึษาดงูานและนักท่องเทีย่วได้แวะเวยีนมาตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุม่ศึกษาดงูาน 
มักจะเข้ามาในพ้ืนท่ีและพยายามค้นหาสถานที่พักแบบชุมชน แต่ชุมชนเองก็ยังไม่มี 
ความรู้ในการให้บริการ การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ตามมาตรฐาน จึงทําให้กลุ่ม 
ดูงานและนักท่องเที่ยวไม่มั่นใจที่จะเข้าพักในพื้นที่มากนัก 

กลุ่มโฮมสเตย์เถียงนา

บริการ โฮมสเตย์  ผลิตภัณฑ์ ข้าว กข 43

มหาวิทยาลัยนเรศวร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564166

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์ประเภทเจลลีครีมน้ําผึ้ง (Honey Jelly Cream) 
สูตรสลีปปิ่งมาส์คน้ําผึ้ง (Honey Sleeping Mask) ผลิต
จากนํ้าผึ้งเกสรดอกลําไยที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมกําหนดกลุ่ม 
เป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ิมช่องทาง 
การประชาสัมพนัธ์และการขายออนไลน์ วางแผนการกระจาย 
หน้าร ้านไปยังแพลทฟอร์ม (Online Market place 
Platform) ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Line 
Official เป็นต้น รวมถึงการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ ์
แบบออฟไลน์ สําหรับงานแฟร์ (Trade Fair) ด้วยการจัดทํา 
ป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชี 
ออกแบบและปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีรับจ่ายครัวเรือน
เพื่อเพิ่มทางเลือกของสมุดบัญชีส่วนบุคคล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์บ้านน้ำาอับ : 
155 หมู่ 4 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

 089-4607556 (คุณดาว กันเกตุ : ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) เ  089-4607556
ใช้ดี

พิษณุโลก อำาเภอเมือง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์บ้านนํ้าอับ มีการแปรรูปนํ้าผึ้งอย่างต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยได้มีการก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 
การรวมกลุ่มข้ึนนั้นเพื่อเลี้ยงผ้ึงเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ ่ม กลุ ่ม 
ได้พัฒนาจนเป็นสินค้า OTOP ของตําบลบ้านกร่าง ในปี 2552 โดยได้ OTOP 4 ดาว 
และในปี 2553 ได้ OTOP 5 ดาว พร้อมทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ 
หลากหลายเพิ่มมากขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ําผ้ึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจึงมีความสําคัญ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการ 
ใช้งาน จึงมีความจําเป็น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดูมีความน่าสนใจ และ 
ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์บ้านน้ำาอับ

ผลิตภัณฑ์ ฮันนี่สลีปปิ่งมาส์ค

มหาวิทยาลัยนเรศวร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 167

พิษณุโลก เนินมะปราง มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มแปรรูปบ้านวังน้ำาบ่อ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กลุ่มแปรรูปบ้านวังน้ำาบ่อ : 
ที่อยู่ 23/1 หมู่ 13 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

 081-6042375 (นางบุญส่ง ชาญชัยวีระพันธ์ : ผู้ประสานงานชุมชน)
 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ท้องถิ่นบ้านวังน้ําบ่อ เ  081-6042375

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ประเทศไทยมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนานาชนิด 
โดยเฉพาะมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมรับประทานของคนไทย และเป็นผลิตผลที ่
นําชื่อเสียงให้แก่ประเทศมาช้านาน นอกจากจะมีนานาพันธุ์ของมะม่วงที่มีให้เลือกซื้อหา
แล้ว ยังมีคุณลักษณะพิเศษในด้านรสอร่อยอีกด้วย ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดที่จะ
ออกแบบและพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะม่วงด้วย
การออกแบบให้มีเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกบนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความสวยงาม 
ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม ้
 ท้องถิ่นบ้านวังนํ้าบ่อ
2. ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ 
3. ออกแบบตราสญัลกัษณ์โดยการนําเอาเอกลักษณ์ของ 
 มะม่วง เป็นหลักมาใช้ร่วมกับการออกแบบ และใช้ส ี
 แนววอมโทน โทนทําให้รู้สึกมีความอยากอาหารที่จะซื้อ 
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ มะม่วงแปรรูป

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564168

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. มีการปรับปรุงแพคเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. มีการปรับปรุงและสร้าง Facebook ของกลุ่มท่องเที่ยว 
 บ้านชมภูเพิ่มเติม
3. การจัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ และคลิปสั้น Teaser  
 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านชมภู
4. กําหนดอัตราค่าที่พักโฮมสเตย์และบริการนําเที่ยว โดย 
 ชุมชนที่เป็นมาตรฐาน
5. แนะนําแนวทางเบ้ืองต้นในการปรับปรุงโฮมสเตย์ด้าน 
 การรกัษาความสะอาดและสขุอนามยั ด้านความสวยงาม 
 และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก และบริเวณ 
 ภายในและภายนอกที่พัก ด้านความปลอดภัย การกําจัด 
 ขยะที่ถูกวิธี เป็นต้น

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชมภู : 
ที่อยู่ 53 หมู่ 3 บ้านชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 

 084-1956253 (คุณนฤภร  เพ็งชาวนา : ผู้ประสานงานชุมชน) 
 ท่องเที่ยวโดยชุมชน”บ้านชมภู” ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

อยู่ดี

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก อำาเภอเมือง

ในปี 2561 ชุมชนแห่งนี้ได้พัฒนาเป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยเริ่มต้น
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนในบ้านชมพูเหนือ หมู่ 3  
เพื่อดึงดูดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความช่ืนชอบ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชน ดังนั้น เจ้าของบ้านบางหลังจึงพยายาม
ปรับปรุงบ้านท่ีอยู ่อาศัยของตนเป็นท่ีพักโฮมสเตยสําหรับนักท่องเที่ยว และยัง 
ได้เริ่มรวมกลุ่มเจ้าของที่พักโฮมสเตย์และกลุ่มคนนําเที่ยวในชุมชน หรือที่เรียกว่า 
“นักสื่อความชุมชน” โดยการต้ัง “กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชมภู” ข้ึนในช่วง 
ต้นปี 2563 และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริการที่พักและบริการนําเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านชมภูให้ดียิ่งขึ้น 

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชมภู



ชุมชนมีดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร กำาแพงเพชร คลองลาน 

วิสาหกิจชุมกลุ่มแม่บ้านท่าช้าง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชมชนกลุ่มแม่บ้านท่าช้าง : 
555 หมู่ที่ 4 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

 091-8381517 (นางทองศุกร์  เกิดด้วง : หัวหน้ากลุ่มฯ) เ  น้ําพริกท่าช้าง เ  กลุ่มน้ําพริกท่าช้าง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์น้ําพริกท่าช้าง เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ “กลุ่มแม่บ้านท่าช้าง” เลขที่  
555 หมู่ที่ 4 ตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จัดต้ังกลุ่ม 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีสมาชิกเริ่มแรก 10 กว่าคน โดยมี นางทองศุกร์ เกิดด้วง หรือ 
ป้าแหว่ว เป็นหัวหน้ากลุ่ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้แบ่งได้เป็น การ
พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 
การพัฒนาด้านการตลาด เช่น เพิ่มช่องทางการจําหน่าย
มากขึ้น เช่น ตลาดออนไลน พัฒนาด้านการบันทึกบัญชี 
และคํานวณต้นทุน และมีการบริหารจัดการกลุ่มให้เป็น
ระบบมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกท่าช้าง

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564170

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร กำาแพงเพชร คลองลาน 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาไหล

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาไหล : 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 16 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

 061-5829748 (คุณยุพิน  ปัญญาสา : เลขานุการ) เ  รักษ์คลองน้ําไหล เ  ท่องเที่ยวชุมชนคลองน้ําไหล

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ตําบลคลองน้ําไหล มีทุนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทางธรรมชาติ และ 
มนษุย์สร้าง อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ประกอบด้วยนํา้ตกคลองนํา้ไหล อ่างเกบ็นํา้คลองนํา้ไหล  
เส้นทางดูนก การทอผ้า เคร่ืองจักสาน รวมถึงวิถีชีวิตแบบชนเผ่า ความพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ กลุ่มต่างๆ จึงมีความต้องการสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community – Based Tourism: CBT)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. การรวมกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองนํ้าไหล
2. การบริหารจัดการโฮมสเตย์
3. จัดกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว
4. วิเคราะห์ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ท้ังทางตรง และ 
 ทางอ้อม และแบ่งกําไรที่ได้รับให้กับกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 171

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร กำาแพงเพชร คลองขลุง  

กลุ่มตลาดน้ำาเกาะแพะเกาะแกะ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กลุ่มตลาดเกาะแพะเกาะแกะ : 
ที่อยู่ 364/1 ม. 3 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120

 089 -64251189 (นายรัชชานนท์  สัตยะคํา : ประธานกลุ่ม) เ  ตลาดน้ําเกาะแพะเกาะแกะ เ  Kp55555555

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนตลาดน้ําเกาะแพะเกาะ ม.3 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร โดยกลุ่ม
วสิาหกจิชมุผูเ้ล้ียงแพะทีม่คีวามเข้มแข็ง ได้รวมตัวชาวบ้านในขมุชนจัด  “ตลาดนํา้เกาะเเพะ 
เกาะแกะ” เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2562 มีสมาชิกเริ่มแรก 40 คน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 75 คน 
เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. บริเวณริมแม่นํ้าปิงหลังเทศบาล 
ตําบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร โดยมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่อําเภอ 
คลองขลุง จํานวนมากมาจําหน่ายขายของกันกว่า 100 ร้านค้า มีอาหารพื้นถิ่น 
ขนมพื้นบ้านของดีในขุมชน มากมาย นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศริมหาดแม่น้ําปิง 
ที่มีแพให้นั่งกินชิวๆ และวิวริมนํ้ายามเย็นที่สวยงาม สร้างรายได้ให้กับชุมชน ในพื้นที่เป็น
อย่างยิ่ง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ปรับภูมิทัศน์บริเวณตลาดนํ้า เกาะแพะเกาะแกะ
2. ทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 
3. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลดปล่อย 
 คาร์บอนฟุตฟริ๊น (carbon footprint)
4. การวางแผนบริหารจัดการตลาดโดยใช้หลักการ Low  
 carbon ได้แก่ การจัดการภาชนะใส่อาหาร การจัดการ 
 ที่จอดรถ ขยะ/ของเสียที่เกิดจากตลาด
5. การจัดทําบัญชีครัวเรือน/ การจัดทําบัญชีต้นทุน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564172

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร ตาก ท่าสองยาง

กลุ่มผู้ประกอบการบ้านมอทะโฮมสเตย์

กลุ่มผู้ประกอบการบ้านมอทะโฮมสเตย์ : 
หมู่ 3 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

 084-3798402 (นางดรุณี  เอื้อวิบูลย์ศรี : ประธานกลุ่ม) เ  บ้านมอทะโฮมสเตย์ เ  บ้านมอทะโฮมสเตย์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

หมู่บ้านมอทะ ตั้งอยู่ใน ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากร และ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฝีมือการทอผ้าท่ีมี 
ความประณีต สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น ทําให้ชุมชน
มีความต้องการที่จะพัฒนาโฮมสเตย์ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม 
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ลงพื้นที่สํารวจสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่ม 
 ผู้ประกอบการบ้านมอทะโฮมสเตย์ 
2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ แต่ละหลัง 
 ให้มีความเหมาะสม ตามมาตรฐาน
3. จัดทําบัญชีต ้นทุนสําหรับกลุ ่ม และบัญชีสําหรับ 
 ผู้ประกอบการ
5. จัดทําผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว ได้แก่ โปรแกรมการ 
 ท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการ 
 ท่องเที่ยว
6. สร้างช่องทางการตลาดได้แก่ Line Facebook และ  
 Website 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 173

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร กำาแพงเพชร อำาเภอเมือง

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ตลาดย้อนยุคบ้านนครชุม

    

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ตลาดย้อนยุคบ้านนครชุม : 
999 หมู่ที่ 6 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

 081-2330423 (นายไพฑูรย์  ใจผ่อง)

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

นครชุม เป็นตําบลเล็กๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร และยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นสวยงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งการผสมผสานด้าน 
ความเป็นอยู่ของคนหลายชาติพันธุ์อย่างแน่นแฟ้น อาทิ คนลาว คนจีน คนมอญ 
คนกะเหรี่ยง และคนในพื้นที่  

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. เผยแพร่วีดีโอบนเว็บไซต์ Youtube เฟสบุค 
2. เผยแพร่เว็บไซต์สองภาษาที่ออกแบบและเชื่อมโยง 
 เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตั้งบิลบอร์ดขาตั้งสองภาษา ที่มีข้อมูลด้านอาหาร  
 สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุค สถานที่พัก และข้อมูล 
 อื่นๆ โดยเพิ่มเติมไว้ด้วย QR Code เพื่อง่ายต่อการ 
 ดูข้อมูลเพิ่มเติม โดยจัดทําไว้ 3 ชิ้น ติดตั้งบริเวณ 
 สถานีขนส่ง วัดพระบรมธาตุนครชุม และบริเวณ 
 จัดตลาดย้อนยุคนครชุม 

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564174

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร กำาแพงเพชร ไทรงาม

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนองคล้า

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนองคล้า : 
บ้านเกาะพร้าว ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150

 088-1586991 (นางสําเภา บุญไทย : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  กลุ่มแม่บ้านหนองคล้า เ  nibketsuba

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนองคล้า เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อตั้งเม่ือเดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.2560 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 10 คน ซึ่งมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรและ 
ทําเสื่อกกขายเป็นอาชีพเสริม ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มีแบรนด์หรือตราสินค้าสําหรับ
จัดจําหน่าย และขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย จนกระทั่งได้รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการออมสินฯ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1) พฒันาลวดลายผลติภณัฑ์เสือ่กก ให้เป็นลวดลายทีเ่ป็น 
 เอกลกัษณ์สือ่ถงึมรดกวฒันธรรมจงัหวดักําแพงเพชร  
 ภายใต้ชื่อ “รักษ์ระย้า”
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 สุภาพสตรี ที่ลดกระบวนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าให้กับ 
 ผลิตภัณฑ์ให้คุ้มทุน
3) จัดทําตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน
4) ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และการทดลองจําหน่าย 
 ในกลุ่มผู้ซื้อมูลค่าสูงในห้างสรรพสินค้า
5) ส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนในกลุ่มชุมชน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เสื่อกกแปรรูป

สวยดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 175

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร กำาแพงเพชร ลานกระบือ

วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน : 
44/2 ม.13 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170

 089-9595205 (นางบุญยัง ศรีสุข : ประธานกลุ่มวิสาหกิจ) เ  monmonchips.kpp 
 วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน บ้านปรือกระเทียม ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2537 โดย 
มีจุดเริ่มต้นที่ครอบครัวของนางบุญยัง ศรีสุข ได้ทําสวนกล้วยไข่เพื่อที่จะจัดจําหน่าย 
แต่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทําให้สวนกล้วยไข่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก นอกจาก 
จะปลูกกล้วยและหม่อนแล้ว ทางกลุ่มยังหาพืชที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือ มะม่วงหาว 
มะนาวโห่ มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูง มะม่วงหาวมะนาวโห่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 
จึงช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอย เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกาย 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ประชุมวางแผนการทํางานกลุ่มระหว่างนักศึกษาและ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ลงพื้นที่สอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
3. สาํรวจความตลาดและความพร้อมของผู้ผลติ
4. การจัดการระบบการผลิตนํ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 โดยใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ทดสอบผลิตภัณฑ ์
 และถ่ายทอดสูตรและกระบวนการผลิตให้กับวิสาหกิจ 
 ชุมชน
6. การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย
7. จัดจําหน่ายทั้งออนไลน์ เช่น เพจFb. Line และออฟไลน์  
 เช่น ตลาดประชารัฐ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ นำ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มข้น

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564176

เชียงใหม่ ฮอด

ในอดตีผูห้ญงิบ้านตาลกลางจะได้รับการปลกูฝังเกีย่วกับกระบวนการทอผ้ามาตัง้แต่เดก็                        
ทําให้มีความเชี่ยวชาญและมีความผูกพัน จนปี พ.ศ.2535 ได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ทอผ้าบ้านตาลกลางขึ้นมา มีสมาชิก 30 คน ทั้งเป็นอาชีพหลักและเสริม เช่น รับจ้าง 
ล้างเส้นด้าย ย้อมสี กรอด้าย  ขึ้นเครือ ทอผ้า ตัดเย็บ เป็นต้น

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านตาลกลาง

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านตาลกลาง : 
เลขที่ 189 หมู่ 5 บ้านตาลกลาง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

 081-2871775 (นางบัวจีน มืดโห้ง : ประธานกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านตาลกลาง) เ  Buajin_cotton เ  0812871775

การพัฒนาของนักศึกษา

1) ด้ าน รูปแบบผลิตภัณฑ์/ของฝากของที่ ร ะลึก / 
 Assesories/กระเป๋าผ้า/ผ้าพันคอ/เสื้อผ้า ให้ดึงดูดใจ 
 มากขึ้น ขยายกลุ่มลูกค้า
2) ด้านแบรนด์/การนําเสนอ เช่น ชื่อแบรนด์ การนําเสนอ  
 การเล่าเรื่องราวของสินค้า/บริการ 
3) ด้านบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น ออกแบบแพ็กเกจ ออกแบบ 
 โลโก้ 
4) ด้านช่องทางการขายสินค้า/บริการ เช่น ออนไลน์ 
 ออกบูธ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภณัฑ์ ผ้าฝ้ายทอมอื

สวยดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 177

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ สารภี

วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล

เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรอย่างดี 
มีผลผลิตมากมาย แต่ต้องประสบปัญหาไม่มีตลาดรองรับ เนื่องจากขายเพียงแค่ 
ในชุมชน และการขายในตลาดสดที่ต้องต้ังราคาขายตํ่า เพราะว่าหากขายในราคา 
ที่สูงก็จะทําให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้าของคู่แข่ง ถึงแม้ว่าสินค้าของวิสาหกิจฯ จะ 
ปลอดสารพิษกต็าม แตย่งัขาดความรู ้ความสามารถ ประสบการณด์า้นการตลาด เชน่ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า เป็นต้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ :
เลขที่ 169 หมู่ 2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 เ  092-1863571 (นายพนากร ดอนปัน : ประธานวิสาหกิจชุมชน)

 วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เ  @573aacxn เ  donpun14@gmail.com

การพัฒนาของนักศึกษา

1) ออกแบบโลโก้ให้ทันสมัย
2) การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่  ออกแบบ 
 บรรจุภัณฑ์ใหม่ 
3) การอบรมขายสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ 
 การใช้ LINE OA (LINE Official Account)
4) การขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
5) การสอนการคํานวณต้นทุนสินค้า และการกําหนด 
 ราคาขายสินค้า 
6) การสอนการทําบัญชี และการใช้โปรแกรมทําบัญชี 
 เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กินดี

ผลิตภัณฑ์ ผักอินทรีย์ /ผลไม้ ตามฤดูกาล



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564178

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ แม่วาง

ร่มโบราณ อีกหนึ่งภูมิปัญญาแต่โบราณของชุมชนทางภาคเหนือของไทยเรียกว่า 
“จ้องแดง” แหล่งผลิตอยู่ที่บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รูปแบบ 
ของร่มจะเป็นร่มผ้าสีน้ํามัน ที่ เน้นสีแดงเป็นหลัก จุดเด่นของจ้องแดงโบราณ 
บ้านดอนเปาอยู่ท่ีตัวหลอดด้านในมีการสานด้วยด้าย ที่ต้องใช้ความชํานาญเป็น 
อย่างมาก โดยผู้สืบทอดงานหัตถกรรมร่มจ้องแดงโบราณหนึง่ในภมูปัิญญาบรรพบรุษุ
ที่สืบทอดต่อกันมาแล้วกว่า 3 ช่วงอายุคนนับหลายร้อยปี คือ นายวิเชิญ แก้วเอี่ยม 
ครชู่างศลิปะหัตถกรรมประจาํปี 2561 ผูม้ทีกัษะความชาํนาญอยูก่บัการทาํจ้องโบราณ
สีแดงนี้มากกว่า 30 ปี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)

ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) : 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านดอนเปา ซอย 3 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 

 084-0409471 (นายวิเชิญ แก้วเอี่ยม : ประธานศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ) เ  จ้องแดง หัตถกรรมร่มโบราณ 
 jongdangmaewang เ  jongdangmeawang@gmail.com  

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์จากเดิมจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงถุงผ้า 
ธรรมดา ที่ไม่มีลวดลาย ไม่มีความแข็งแรง ไม่สามารถ
ป้องกันผลิตภัณฑ์ภายในได้ กลุ่มนักศึกษาจึงได้พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นในแบบรูปทรงสี่เหล่ียม จึงสะดวกต่อ 
การขนส่งหรือเคล่ือนย้าย ซึ่งยังสามารถรับแรงกดทับ 
ได้ดี  ทําให้ผลิตภัณฑ์ภายในไม่ได้ รับผลเสียหายจาก 
แรงกระแทกต่างๆ และยังมีสีสันลวดลายที่สวยงาม 
สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

รักษ์ดีใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ ร่มโบราณ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 179

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

หมู่บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บ้านโป่งกุ่ม ตําบลป่าเมี่ยง อยู่ห่างจากตัวอําเภอดอยสะเก็ดไปตามถนนสายเชียงราย
ประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณบ้านโป่งกุ่มสมัยก่อนคาดว่าเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ 
เเละมเีเม่น้ําไหลผ่าน ด้วยเหตนุีจึ้งมผีูค้นเริม่มาตัง้รกรากอยูบ่ริเวณนี ้ผูค้นทีม่าตัง้รกราก
นั้นมีประวัติเเยกมาจากลวงใต้เเละลวงเหนือ มีเช้ือสายไทยลื้อ ซึ่งชุมชนไทยล้ือมีการลง
หลักปักฐานเพื่อมาทําการเกษตร 200 กว่าปีที่เเล้ว มาเจอพื้นที่ราบดังบริเวณนี้ ฝั่งทาง
เหนือจะเป็น โป่งน้ําร้อน ส่วนฝั่งน้ีเจอต้นไม้หนาทึบ ซึ่งได้เเก่ สวนรุกขชาติดงเย็น เมื่อ
พจิารณาจากท่ีตัง้แล้วหมูบ้่านโป่งกุม่ มภีมิูทัศน์ทีส่วยงาม และมวีฒันธรรทีโ่ดดเด่น เหมาะ
แก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาของนักศึกษา

1) การจัดการข้อมูลที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
2) การจัดทําช่องยูทูปและเพจเฟสบุ๊ค เพื่อประชาสัมพันธ ์
 ด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ทั้งนี้ยังได้มีการสอน 
 การสร้างเนื้อหาเพื่อป้อนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวใน 
 สื่อสังคมออนไลน์
3) อนรุกัษ์วถิชีวีติไทยชมุชน (ไทยลือ้) ไปพร้อมๆ กบัสถานที ่
 รวมใจของคนในท้องถ่ินนั่นก็คือสวนรุกขชาติดงเย็น  
 สถานที่ซึ่งวิถีไทยล้ือและประเพณีท้องถิ่น ได้รับการ 
 ได้รับการสืบสาน
4 มีการแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารออมสิน  
 ที่กลุ่มชุมชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 ด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

หลังพัฒนา

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

หมู่บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ : 
หมู่บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 เ  091-8534224 (นายเสถียร มายง : ผู้ใหญ่บ้าน) 

 สวนรุกขชาติดงเย็น เชียงใหม่ เ  0918534224 เ  Eicchiangmaichannal@gamil.com 
รักษ์ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564180

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จอมทอง

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชิงดอย : 
เลขที่ 196 ม.3 บ้านเชิงดอย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 เ  081-0272688 (นางสาวทัญกานร์ ยานะโส : ผู้ใหญ่บ้าน) 

 Tanyakan Yanaso เ  Kumorn เ  tanyakanyanaso@gmail.com

การพัฒนาของนักศึกษา

1) ศกึษาเสน้ทางและกจิกรรมการทอ่งเทีย่วบ้านเชงิดอย
2) กาํหนดรปูแบบและแผนกจิกรรมการทอ่งเทีย่วรว่มกบั 
 ชุมชน
3) ออกแบบสื่อออฟไลน์ สําหรับติดตั้งในจุดบริการ 
 การท่องเที่ยว เช่น ป้ายแผนผังเส้นทางกิจกรรม 
 การท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 ป้ายชื่อโฮมสเตย์
4) ติดตั้งส่ือออฟไลน์ทั้งหมด ในจุดบริการท่องเท่ียว  
 แต่ละจุดในชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชิงดอย เกิดข้ึนจากความสนใจต่ออัตลักษณ์ผ้าทอมือ 
ย้อมหินสีโมคคัลลานของกลุ่มทอผ้าฝ้ายเชิงดอย โดยนําหินที่มีเพียงแห่งเดียวมาทําเป็น
สีย้อมผ้าร่วมกับภูมิปัญญาของหมู่บ้าน และมีกระบวนการผลิตผ้าทอมือที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ทําให้มีผู้คนสนใจมากขึ้น จึงเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน 
ผนวกกับบ้านเชิงดอยมีปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูเขา ประวัติศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนสถานที่สําคัญ ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน 
ผู้คนที่เป็นมิตรพึ่งพาตนเองและตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ศึกษาค้นหาจุดเด่นเหล่านี้
ขึ้นมา เพื่อพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน มีชุมชนเป็นเจ้าของ

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชิงดอย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 181

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาพูน บ้านโฮ่ง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยก้านเบเกอรี่ : 
เลขที่ 398/3 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 50300 

 082-0314976 (นางสายทอง สิริพรหมพันธุ์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  เค้กลําไย วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่จําเป็น 
พรอ้มทัง้การปรบัปรุงสตูรขนมใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายใหม่

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เค้กลำาไย / คุ้กกี้ลำาไย / เค้กหอมแดง

กินดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ เริ่มจากการรวมตัวของแม่บ้านเกษตรกร 
ที่ได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาในชุมชนที่มีอาชีพหลักในการปลูกลําไยกันเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ประสบปัญหาราคาลําไยตกตํา่ จงึคดิแปรรูปลําไยซึง่เป็นสนิค้าทีม่มีากในชุมชนเป็นสนิค้า
ที่สร้างอัตลักษณ์ของคนลําพูน จึงรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ 
และได้ดําเนินการผลิตและจําหน่ายเบเกอรี่ มายาวนานกว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบันถือว่า 
เบเกอร่ีของวิสาหกิจห้วยกานนั้นกลายเป็นรายได้เสริม ส่วนหนึ่งที่สามารถนํามาใช้จุนเจือ
การดํารงชีวิตของคนในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยก้านเบเกอรี่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564182

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาพูน อำาเภอเมืองลำาพูน

กลุ่มกาละแมแม่ทองใบ สันดอนรอม

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มกาละแมแม่ทองใบ สันดอนรอม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตั้งอยู่ใน
เขตการปกครองของอําเภอเมืองลําพูน บ้านเลขที่ 118 ถนนลําพูน-ป่าซาง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน มีสมาชิกกลุ่มจํานวน 6 ครัวเรือน มีประธานกลุ่มคือ นางทองใบ 
ทนันต์ไชย ผู้คิดค้นกาละแมสูตรโบราณที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของกลุ่ม ซึ่งทาง
กลุ่มมีลักษณะการประกอบกิจการในรูปแบของวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ของ 
กลุ่มเพียง 1 ประเภทคือ กาละแม ที่แบ่งออกเป็น 2 สูตร คือ สูตรโบราณและสูตรนํ้าลําไย 
ซึ่งทางกลุ่มมีความต้องการที่จะพัฒนาสูตรกาละแมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อขยาย
สายการผลิต สร้างความแตกต่าง และสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาเริ่มต้นจากการลงพ้ืนที่เพื่อศึกษาปัญหา และ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ของกลุ่ม ซึ่งพบว่า
ทางกลุ่มประสบปัญหาในเรื่องของกล่ินหืนจากนํ้ามัน และ
อายุของกาละแมที่มีอายุค่อนข้างสั้น คือมีอายุเพียงแค ่
4-7 วนัเท่านัน้ รวมทัง้ยงัขาดตราสนิค้า และตวับรรจภัุณฑ์ 
ยังไม่โดดเด่น ทําให้ยอดขายของทางกลุ่มยังไม่มาก 
เท่าทีค่วร ทีมนกัศกึษาจงึได้ปรับปรุงสูตรกาละแมให้กบัทาง
กลุ่มกาละแมแม่ทองใบใหม่ จํานวน 2 สูตร ได้แก่ กาละแม
สูตรโบราณ และกาละแมสูตรนํ้าลําไย โดยแก้ไขปัญหาเรื่อง
กลิ่นหืนจากนํ้ามันปาล์มที่ทางกลุ่มใช้เปล่ียนมาใช้เป็นการ
เคี่ยวกะทิสดจนเกิดเป็นน้ํามันขี้โล้แทนทําให้ไม่เกิดกลิ่นหืน
จากนํ้ามันปาล์ม และปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่ เพื่อยืดอายุ
ของกาละแม

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ กาละแมแม่ทองใบ

กินดี

กลุ่มกาละแมแม่ทองใบ สันดอนรอม : 
118 ถ.ลําพูน-ป่าซาง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000 เ  093-1353548 (นางจินตนา ฝ่ายริพล : ประธานกลุ่มกาละแมแม่ทองใบ)

 กาละแมแม่ทองใบ ลําพูน เ  galameathongbai@outlook.co.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาพูน ลี้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง : 
เลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 เ  097-9503609 (นางกัลยาณี รุ่นหนุ่ม : ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน) 

 ก้อทุ่งโฮม @kohtunghome เ  @kohtunghome
สวยดี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง เกิดจากการคิดสร้างศูนย์ผญ๋า
ปัญญา ในปี 2557 โดยในศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ แต่กิจกรรมของศูนย์ผญ๋าหลักๆ คือการทอผ้า เป็นการส่งเสริมกลุ่ม
ให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีรายได้และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอให้กับคนรุ่นหลัง 
และหน่ึงในภมูปัิญญาทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดจากบรรพบรุษุคอืฟ้ืนการปลูกฝ้าย ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวลัวะและชาวลื้อกลับมาทําผ้าทอ “มหัศจรรย์ ฝ้ายสามสีของดี
บ้านก้อ” เป็นคําจํากัดความของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากฝ้ายสีธรรมชาติที่มีชื่อเสียง         
ของวสิาหกจิชมุชนกลุม่พฒันาอาชพีผูสู้งอายุบ้านก้อทุง่ ซ่ึงในลวดลายทีเ่ป็นอตัลักษณ์
ของบรรพบุรุษ เช่น ผ้าลายสองซึ่งนํามาจากผ้าห่มลายดีในวิถีคนลัวะ โดยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของสตรี ผ้าคลุมไหล่ กระเป้ ของใช้ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ที่มีวัตถุดิบหลักเป็นผ้าฝ้ายสามสีธรรมชาติ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาจึงได้ร ่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือให้
สามารถเติบโตในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้ความสามารถของสมาชิก 
ในทีม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของการบริหาร
จัดการในชุมชน โดยเน้นหลักการออกแบบที่ผสมผสาน
ระหว่างผ้าทอกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจน
การส่งเสริมการตลาดที่เข้ากับยุคสมัย และสามารถตอบ
สนองความต้องการผู้บริโภคได้ทุกช่วงวัย 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายทอจากฝ้ายสีธรรมชาติ



ชุมชนมีดี
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษานําความรู้ด้านเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบปั๊มความร้อนและเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งออกแบบตราสินค้า 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ : 
เลขที่ 14/1 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130

 089-8502474 (ว่าที่ร้อยตรีชนะ  ไชยชนะ : ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ) 
 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เ  0898502474

กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ลำาพูน บ้านโฮ่ง 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ก่อตั้งเมื่อ ปี 2548 จากการ 
ส่งเสริมของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ ่มส่งเสริมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
กลุ่มองค์กรชุมชนมีสมาชิกเริ่มแรก 12 คนปัจจุบันมีสมาชิก 57 คน

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้

ผลิตภัณฑ์ มะม่วงอินทรีย์อบแห้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาพัฒนําผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า
ของที่ระลึก เช่น ยาหม่องสมุนไพร ลูกประคบ ไม้กวาด 
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มและระบบบัญชีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ชุมชนท่องเที่ยวกุงไม้สัก : 
บ้านกุงไม้สัก หมู่ 2 ต.ป่างหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 เ  086-1800923 (นายศิริ  เขิ่งภักดี : ผู้ใหญ่บ้าน) 

อยู่ดี

แม่ฮ่องสอน อำาเภอเมือง 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านกุงไม้สัก เป็นชุมชนที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน เช่น สะพานชูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ นอกจากเป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมะและ
ศึกษา ปฏบิตัธิรรมแล้ว ยงัเป็นสถานทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปซตูองเป้ ซึง่เป็นพระพทุธรปู 
อันเกิดจากความร่วมมือและความ ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ ชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว และยังมีรายได้จากการขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว  

ชุมชนท่องเที่ยวกุงไม้สัก



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564186

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้นําองค์ความรู้มาพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ 
จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ 
เฉดสีย้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย
จากผา้ทอมอืยอ้มสธีรรมชาตทิีต่อบโจทยแ์ฟช่ันไลฟส์ไตล์
ในปัจจุบัน อีกทั้งยังพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ 
ส่ืออัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมจากจัดจาหน่ายในช่องทางที่ 
หลากหลาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติป่าตึงงาม : 
45 บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

 089-5522574 (นางสาวสิรีนธร  แกมู : ประธานกลุ่มฯ) เ  Kernele Line : maipor2503 เ  Sirinthorn25Por@gmail.com
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

เชียงใหม่ เชียงดาว 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

การเติบโตในชุมชนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ทําให้ได้ 
แรงบันดาลใจในการสืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผนวกกับการเรียนในสาขา
วิชาการเป็นผู้ประกอบการ จึงได้นาภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านป่าตึงงามมาพัฒนา
และต่อยอดให้เป็นผลติภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกะเหร่ียงย้อมสีธรรมชาติป่าตึงงาม

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สําหรับการพัฒนาเน้นให้ทางกลุ่มเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
คณุภาพดีและมอียูใ่นทอ้งถิน่ เรยีนรูก้ารเลอืกใชบ้รรจภัุณฑ์
ที่เหมาะสมสําหรับการยืดอายุเก็บรักษานํ้าพริกกากหมู
ลาํไย โดยปรบัสว่นผสมใหล้ดการเหมน็หนื และเพิม่รสชาตทิี ่   
กลมกลอ่ม รวมถงึปรบัฉลากใหมใ่ห้ดึงดดูความสนใจของ
ผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ด้านการทําบัญชี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองกลาง : 
เลขที่ 184 หมู่ที่ 11 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 

 093-1303799 (นางจินดา  ทองก้อนสิงห์ : ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ) เ  น้ําพริกกากหมูลําไยแซ่บติดลิ้น เ  usa3799 กินดี

หลังพัฒนา

เชียงใหม่ จอมทอง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ปัจจุบนักลุ่มวิสาหกจิชมุชน มสีมาชกิ 25 คน รวมตวักนัแปรรปูผลติภณัฑ์นํา้พรกิกากหมู 
ลาํไย ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของชมุชน โดยใช้วตัถดุบิในท้องถิน่ ได้แก่ พรกิ และลําไย ทางกลุ่ม 
ได้ส่งจําหน่ายในร้านค้าท้องถิ่น ตลาดนัด และช่องทางออนไลน์ จึงมีความต้องการ 
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านเมืองกลาง

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกกากหมูลำาไย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ผลิตภัณฑ์
ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์
หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาจึงได้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เซรั่ม 
จากราํขา้วทบัทมิชมุแพแทนสารสกดัสารจากขา้วไรซเ์บอร์
รี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีสรรพคุณในการลดเลือนริ้วรอย 
เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว  มีสารต้านอนุมูลอิสระ ปลอดภัย 
และไม่มีตะกอน พร้อมทั้งได้เผยแพร่วิธีการทําเซรั่มให้
กับชุมชน นอกจากนี้ทีมนักศึกษายังได้ทําการออกแบบ              
บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
อบรมการจัดทําบัญชี และเข้าไปช่วยพัฒนาช่องทางการ
ตลาด โดยการออกบูธในงานแสดงสินค้า และการใช้ 
ช่องทาง Social Network 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เวียงพร้าวกรีนวัลเลย์ : 
เลขที่ 249 หมู่ 2 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190  086-1839559 (นายศุภิกิจ  ทุนค้า : ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนฯ) 

 PhraoGreenValley เ  @301qncoo เ  phraogreenvalley@gmail.com
ใช้ดี

เชียงใหม่ พร้าว

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เวียงพร้าวกรีนวัลเลย์ แต่เดิมทําเกษตรอินทรีย์ 
เกี่ยวกับการปลูกข้าวแล้วนําไปบรรจุถุงขาย ต่อมาต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาโดยการนํารําข้าวไปผลิตเป็นเซร่ัมบํารุงผิวหน้าภายใต้ช่ือแบรนด ์
“หงส์สา”

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เวียงพร้าวกรีนวัลเลย์

ผลิตภัณฑ์ เซรั่มจากข้าวทับทิมชุมแพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่บรหิารจดัการสมนุไพร
ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์น้ํามันเขียวให้
มคีวามเหมาะสมกบักลุม่ลกูคา้ พฒันาชอ่งทางการตลาด
ในการจําหนา่ยน้าํมนัเขยีวทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสมาชกิ
และพฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการบญัชรีายรบัรายจา่ย 
คํานวณต้นทุน ราคาขาย เเละกําไรจากการจําหน่ายให้ 
กับสมาชิก

กลุ่มสมุนไพร 9 อุ้ย : 
เลขที่ 82 หมู่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

 087-7252670 (นางสุนันทา  คําภีระ : ประธานกลุ่มสมุนไพร 9 อุ้ย) เ  สมุนไพร 9 อุ้ย เ  0877252670
ใช้ดี

เชียงใหม่ แม่ริม 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

เร่ิมมาจากกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเหมืองผ่า ต้องการหางานอดิเรกทํายามว่างประกอบ
กับมีบุคลากรจากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) เข้ามาให้ความรู้ในการ
แปรรูปสมุนไพรซึ่งมีจํานวนมากในชุมชน หลังจากนั้นผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมอบรมได้เกิด
แนวคิดในการรวมกลุ่มด้วยสมาชิกจํานวน 9 คน ได้ทําการตั้งกลุ่มในชื่อกลุ่ม “สมุนไพร 
9 อุ้ย” โดยที่มาของชื่อกลุ่มนั้นคําว่า “อุ้ย” มาจากภาษาพื้นบ้านภาคเหนือที่ใช้เรียก 
ผู้สูงอายุว่า “อุ้ย”

กลุ่มสมุนไพร 9 อุ้ย

ผลิตภัณฑ์ นำ้ามันเขียวเก้าอุ้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์
หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
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ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษาและชมุชน ร่วมกนัพฒันาเปลีย่นแปลงสนิค้าให้ทนั
สมยั สวยงาม ดงึเอาเอกลกัษณสํ์าคัญคอื ผา้ทอกะเหรีย่ง
และลูกเดือยของชุมชนใส่ลงไปในตัวสินค้า สร้างเรื่องราว
ให้กับสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าให้ต่าง
จากชุมชนอื่น จัดสร้างโฮมสเตย์ต้นแบบขึ้น เพื่อเพิ่มช่อง
ทางรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้
ยงัจดัทาชอ่งทางการจดัจาหนา่ยผา่นทางโซเชยีลเพือ่งา่ย 
ต่อการเข้าถึงลูกค้า และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น 
จากเดิม

กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านโป่ง (พะมะลอ) : 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หมู่ที่ 12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 

 093-2634783 (นางกันธศิลป์  พวงทอง : ประธานกลุ่มฯ) เ  ผ้าทอบ้านโป่ง แอนด์ โฮมสเตย์
สวยดี

หลังพัฒนา

แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านโป่ง หรือศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านกาศ อําเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มที่จัดต้ังข้ึนเพื่อให้ความรู้และเป็นแหล่งรวบรวม
ผลติภัณฑ์ผ้าทอมอืกะเหรีย่งเพือ่จําหน่ายให้กบันกัท่องเทีย่วและค้าส่งไปยงัร้านขายสนิค้า
ทีร่ะลกึในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยม ีนางกนัธศลิป์ พวงทอง เป็นประธาน เดิมมสีมาชกิ 10 คน 
ปัจจุบันมีมากกว่า 50 คน หรือ 50 ครัวเรือน

กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านโป่ง (พะมะลอ)

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอ / พวงกุญแจลูกเดือย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ สันทราย

กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโปง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ชุมชนบ้านโปงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านการรวมกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มแม่
บ้านสตรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของแม่บ้านเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ ประมาณปี 2560 
ทางกลุ่มสตรีชมุชนบ้านโปง ได้เข้ารบัการอบรมในเรือ่งของ “การเล้ียงปลาสงักะวาด” และ 
“ตูอ้บพลงังานแสงอาทติย์” ทาํให้มอีงค์ความรูใ้นด้านน้ีมากขึน้ แต่เมือ่ลองทาํผลิตภณัฑ์
ปลาสังกะวาดแดดเดียวขึ้นมากลับพบว่า ต้นทุนในการทําค่อนข้างสูง หาตลาดได้ยาก 
และไปต่อไม่ได้ทางกลุ่มจึงล้มเลิกในการทําผลิตภัณฑ์ปลาสังกะวาดอย่างไรก็ตามชุมชน
ยังมีองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์นํ้าแดดเดียว จึงยังมีความต้องการที่
จะใช้องค์ความรู้นี้ในการทําอาชีพเสริมให้แก่กลุ่ม 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ การแปรรูปทํา 
น้ําพริกนรกปลา มีการทดลองทําจนได้สูตรที่ลงตัว 
พัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ ที่ทําให้เก็บรักษานํ้าพริกได้
นานขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าปลานิลและเป็นการช่วยเหลือ
คนในชุมชนให้มีรายได้ นอกจากนี้นักศึกษาได้ให้ความรู้ 
ในเรื่องของ Generation Gap ให้กลุ่มชุมชนได้รู้ถึง
พฤติกรรมการบริโภค การสอนทําการตลาดออนไลน์ 
สอนการจัดทําบัญชีครัวเรือน และการคิดต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกนรกปลา

กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโปง : 
หมู่ที่ 6 บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เ  081-9528868 (นางรุ่งทิพย์ ธรรมขันธ์ : ประธานกลุ่มสตรี) 

 กลุ่มสตรีบ้านโปง สันทราย เ  rrthip เ  nuengmtt111@gmail.com
กินดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา
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เชียงใหม่ สะเมิง

วิสาหกิจชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี การท่องเท่ียวตำาบลบ่อแก้ว

วิสาหกิจชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี การท่องเที่ยวตำาบลบ่อแก้ว : 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

 083-3254994 (นายอภิรัตน์ มาศรัตน์ : ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) เ  บ่อแก้ว ลัวฉือนี @BorkaewLuachuni

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

คิดดี

อําเภอสะเมิง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวด้านสังคม
และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร 
นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ สตรอเบอร์รี่ กาแฟ และใบชา กลุ่ม
ชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี ท่องเท่ียวสะเมิง จึงผลักดันการท่องเท่ียวและการให้บริการ
ภายในอําเภอสะเมิง เพื่อให้เกษตรกร คนในชุมชน สามารถขับเคล่ือนการท่องเที่ยว 
เตรียมการรองรับนักท่องเท่ียว และเป็นส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอสะเมิง 
โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จัดข้ึน เป็นตัวแทนของชาวบ้านในการสร้าง 
ช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยว 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาสร้างนวัตกรรมการบริการให้ชุมชนได้มีช่องทาง 
การส่ือสารและช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ 
ของชุมชน อําเภอสะเมิง โดยการสร้าง Platform Application 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเสนอกิจกรรม เส้นทางท่องเท่ียว
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ โดยมีการรวบร่วมสถานท่ีท่องเท่ียว 
ของท่ีระลึก คาเฟ่ วัด ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี เกษตรอินทรีย์ ใน 
Application ป๊ะ สะเมิง 

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ลำาพูน อำาเภอเมือง

สวนสุขใจเริ่มต้นจากการรักษาผืนดินเป็นตัวแทนของคุณตา (ใจ) คุณยาย (สุข) มรดกผืน
สุดท้ายที่ส่งผ่านให้รุ่นลูกและหลาน สวนสุขใจจึงอยากพัฒนาผืนดินแห่งนี้ขึ้นมาให้ดีที่สุด 
ผนวกกับครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรอยู่แล้ว สวนสุขใจจึงเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้ 
ทดลองการทําเกษตรอินทรีย์ โดยเร่ิมจาก “ข้าว” ทีเ่ป็นพ้ืนฐานและวถิชีวีติของทกุ ๆ ชวีติ และ
การปลูกพืชผกัพ้ืนบ้านตามฤดกูาล โดยการลองผิดลองถูกมา 2 ปี กบัการทาํเกษตรอินทรย์ี 
ได้พบว่า การทาํเกษตรอนิทรย์ีในระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืสามารถอยูไ่ด้จรงิ ทางสวนสขุใจมี
เพื่อนๆพี่ๆน้อง ๆ ที่เป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เคียงข้างที่ร่วมเดินไปกับเรา เพื่อสร้างสรรค์
สังคมในสิ่งที่ควรจะเป็น สร้างชุมชนของเกษตรกรรมยั่งยืน

SukJai Organic Farm

SukJai Organic Farm : 
เลขที่ 271 หมู่ 14 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เ  089-2442282 (นายอโนชา ปาระมีสัก : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าสัก) 

 sukjaiorganicfarm เ  anochaparameesak@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวตามความสนใจ ในการ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเท่ียว วางแผน
การพัฒนาที่พักในรูปแบบฟาร์มสเตย์ และการออกแบบ
กิจกรรม Workshop เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลผลิตทาง
เกษตรอินทรีย์ อีกทั้งวางแผนการทําแพคเกจส่งเสริม
การทอ่งเทีย่วในชุมชน มกีารกระจายสนิคา้ของชาวบา้น
ในชุมชน ทําให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวเกษตรกรในพื้นที่ และมี 
การบริหารจัดการพื้นที่ ได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์ 
พระราชา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อยู่ดี
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เชียงใหม่ พร้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านจะทําการเลี้ยงปลานิล และปลาดุก เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าในชุนชม ร้านอาหาร หรือนายทุนมารับซื้อไป แต่ในบางปีก็จะ
ประสบกับปัญหามากมาย เช่น ราคาที่ตกตํ่า ปริมาณนํ้าที่มีน้อยในฤดูแล้ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
ล้วนส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกร เกษตรกรและผู้เลี้ยงปลานิลจึงมีรายได้ที่ลดลง หรือ
บางคร้ังก็ต้องยอมลดราคาเพ่ือให้ขายผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งหากเราแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ 
หรือปัญหาการตลาดไม่ได้ การเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ราคาตก เช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่ผู้บริโภค จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความน่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ทอง 

วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ทอง : 
เลขที่ 146 หมู่ 5 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

 065-0193597 (นายสถาพร คิดไชย : ประธานวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ทอง) เ  Sathaporn Kidchai เ  0932298848

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาทาํการคดัสรรปลากดหลวง (Channel Catfish) 
คุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่มีน้ําหนักขนาด 
1.5-2.0 กิโลกรัม จากบ่อเลี้ยงของเกษตรในพื้นที่ นํามา
แลเ่ปน็ชิน้ส่วน ลา้งทาํความสะอาด แชด้่วยน้าํเกลอื  จาก
นัน้ทาํการรมควนัดว้ยไมเ้มเปิล้ (Maple) รว่มกบั ชานออ้ย 
(Bagasse) ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ปลากดหลวงรมควันที่มี
สี และกลิ่นสัมผัสที่ชวลิ้มลอง อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยได้มีการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารจาก 
วิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
ที่ผลิตจะมีอายุการเก็บรักษาได้ถึง 90 วัน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ปลากดหลวงรมควัน

กินดี
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชุมชนอนุรักษ์โคมล้านนา

ตําบลบ้านท่าศาลา เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านหัตถกรรม โดยหัตถกรรมที่สําคัญก็ 
คือ การทําโคมล้านนาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งโคมล้านนาจะมีการนําไปใช้ส่วนใหญ่ใน 
ประเพณีย่ีเป็งหรือประเพณีลอยกระทงโดยมาประดับโดยจุดผางประทีปหรือเทียนไว ้
ด้านในเพ่ือให้เกิดความสว่างเพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในปัจจุบัน
โคมล้านนาถูกนํามาประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนอย่างแพร่หลายจนกลายเป็น
สัญลักษณ์ทางหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่อีกสิ่งหนึ่ง โดยการทําโคมล้านนานี้มี
คนในชุมชนที่ยังคงอนุรักษณ์ด้วยการทาํโคมตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นอาชพีและ
มีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะร่วมกันทําโคมล้านนาเพื่อจําหน่ายเป็นรายได้ให้กับครัวเรือน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพฒันาโคมผดั ไดม้กีารยอ่สว่นใหม้ขีนาดเลก็ลงเพือ่งา่ย
ต่อการขนส่ง และสามารถนําไปตั้งโต๊ะหรือซื้อเป็นของขวัญ
ในโอกาสต่างๆเพราะถือว่าโคมเป็นส่ิงที่เป็นมงคลตามความ
เชื่อ และการพัฒนาโคมหูกระต่าย ได้มีการย่อส่วนให้เล็กลง
สามารถพับได้ มีการทําเสาไม้สักขนาดพอดีเพ่ือแขวนโคม 
ซึ่งสามารถซื้อไปเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสต่างๆ
ที่เป็นสิริมงคลหรือซื้อตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูปเพื่อความสวน
งามหรือเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ได้พัฒนาช่องทางการ
จําหน่ายแบบออนไลน์ เช่น Page facrbook และมี QR Code 
ของธนาคารออมสินในการสแกนเงินซื้อสินค้า เพื่อสะดวก
ในการซื้อสินค้า

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ โคมล้านนา

ชุมชนอนุรักษ์โคมล้านนา : 
เลขที่ 80/9 หมู่ที่ 3 ดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 094-6050818 (นางสาววันวิสา ไชยประเสริฐ : ประธานชุมชนอนุรักษ์โคมล้านนา) เ  โคมมิ่งมงคล เ  0821855269
รักษ์ดี

เชียงใหม่ อำาเภอเมือง
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เชียงใหม่ สันทรายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มตั้งอยู่ในพื้นท่ีของธนาคารออมสินภาคเหนือ ก่อต้ังเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562 
มสีมาชกิ 58 คน ปัจจบัุนมสีมาชิก 71 คน เงนิออมแรกเริม่ 1,000 บาท ปัจจบุนัมเีงนิออม 
7,000 บาท มลูนธิิได้เลง็เห็นความสาํคญัในการช่วยเหลอืคนพกิารทีอ่ยู่อาศยัตามชนบท
ทั่วไปท่ียังขาดโอกาส ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยผู้พิการให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ 
มีรายได้ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพ

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกตาแดงจิ้งหรีด

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ : 
เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

 093-1364097 (นางสาววณิชชดา ไชยระวัง : ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ) 
 nitchada.chpm@gmail.com เ  yimsoo กินดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะแปรรูปจ้ิงหรีด เข้ากับน้ําพริก 
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ในช่วงราคา
จ้ิงหรีดตกต่ํา และความต้องการของกลุ่มองค์กรคือ
ต้องการให้จ้ิงหรีดเป็นที่รู้จักในตลาดต่างๆ และสามารถ
ส่งออกออนไลน์ได้โดยที่ยังเก็บรถชาติได้ในขณะท่ีแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถส่งออกไปยังต่างจังหวัด
หรือพื้นที่ที่อยู่ไกล อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สําหรับ 
ผู้บริโภค และนําไปประกอบอาชีพต้นทุนการผลิต



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 197

เชียงใหม่ สันทรายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนป่าป๋อโมเดล Smart Community : 
เลขที่ 83 หมู่ที่ 12 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เ  088-2672011 (นายกิตติพงษ์ คุณนา : ประธานวิสาหกิจชุมชน) 

 ป่าป๋อโมเดล เ  @068cyoal เ  papormodel@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาพัฒนาด้านการจัดการ ได้แก่ การจัดทําบัญชี 
การคํานวณต้นทุนในการผลิต พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
กล้วยตาก น้ําผึ้งโก๋น สบู่ และยาหม่อง และพัฒนาด้าน
การตลาดและประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑข์องกลุม่สาหกจิ
ชุมชนป่าป๋อโมเดล Smart Community

ผลิตภัณฑ์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

ชุมชนบ้านป่าป๋อนิยมปลูกกล้วยไว้ในไร่นา ทําให้ผลผลิตกล้วยมีจํานวนมาก จนเกิน 
ความจําเป็นจนเกิดปัญหาเหลือทิ้ง จึงได้แปรรูปกล้วยเป็นกล้วยตากให้สามารถอยู่ได้นาน 
และวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คิดค้นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 9101 
ขึ้นมา จึงแปรรูปเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ และเกษตรกรยังเลี้ยงผึ้งโก๋นซึ่ง 
สร้างรายได้อีกทางหน่ึงให้กับเกษตรกร แต่ยังขาดความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ 
ตราผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และ 
มรีาคาด ีสามารถดงึดดูความสนใจจากผู้บริโภค มมีาตรฐานและความปลอดภยัทางอาหาร
ที่ถูกสุขอนามัย

วิสาหกิจชุมชนป่าป๋อโมเดล Smart Community

กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564198

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์งานผ้า ได้ก่อต้ังกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อยกระดับ ความเป็นอยู ่
ของสมาชิกในกลุ่มชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่บ้านสันมะนะ 
ตําบลป่าอ้อดอนชัย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตกระเป๋าผ้า งานผ้าต่างๆ 
ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิก เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน อีกทั้ง
สมาชกิผลดักนัเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครฐัและเอกชนเพือ่นาํองค์ความรูม้าพฒันา 
ให้กับกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานผ้า ตำาบลป่าอ้อดอนชัย

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานผ้า ตำาบลป่าอ้อดอนชัย : 
21 หมู่ที่ 8 บ้านสันมะนะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 085-7090326 (นางอาวรณ์ ไชยลังกา : สมาชิกกลุ่มชุมชน) เ  กระเป๋าผ้าNADDA

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าไปพัฒนารูปลักษณ์ของสินค้า
ภายใต้ชื่อแบรนด์ NADDA ของกลุ่มให้เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ทําให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจ มีความทันสมัย และ
ได้พัฒนาออกแบบตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ พร้อม
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับแพ็คสินค้า เป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งนักศึกษาได้เพิ่มช่อง
ทางการจําหน่ายรูปแบบออนไลน์ให้แก่กลุ่มชุมชน ได้แก่ 
Facebook และ Instagram สําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
โดยกลุ่มสามารถต่อยอด ช่องทางการจําหน่ายได้เอง
ในอนาคต

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สวยดี

ผลิตภัณฑ์ “NADDA” กระเป๋าผ้า งานผ้าต่างๆ

เชียงราย อำาเภอเมือง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 199

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แม่ลาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนํ้าพริกแม่บ้าน หมู่ 8 ป่าก่อดํา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มีสมาชิกที ่
ร่วมกันดําเนินงานท้ังหมด 36 คน นําโดย นางสุพิน สิงหนาถ ประธานวิสาหกิจชุมชน 
มกีารผลิตและจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์น้ําพริกแปรรูปหลากหลายชนดิ อาท ิน้ําพรกินํา้เงีย้ว 
นํ้าพริกแกงเมือง นํ้าพริกลาบ ฯ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำาพริกแม่บ้าน หมู่ 8 ป่าก่อดำา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำาพริกแม่บ้าน หมู่ 8 ป่าก่อดำา :
เลขที่ 222 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

 084-6165448 (นางสุพิน สิงหนาถ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  น้ําพริกบ้านป่าก่อดํา ม.8

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ําพริกแม่บ้าน หมู่ 8 
ป่าก่อดํา ให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ดึงดูด 
ความน่าสนใจของลูกค้า รวมถึง นักศึกษาได้ เพิ่ม 
ช่องทางการจําหน่ายรูปแบบออนไลน์ให้แก่กลุ่มชุมชน 
ได้แก่ Facebook สําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์องกลุ่มชุมชน 
โดยกลุ่มสามารถต่อยอดช่องทางการจัดจําหน่ายได้ด้วย
ตนเองในอนาคต

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกนำ้าเงี้ยว 
นำ้าพริกแกงเมือง นำ้าพริกลาบ

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564200

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้า ตั้งอยู่จุดเหนือสุดของประเทศไทย รวมตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยว
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมและ 3.เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน โดย 
มีฐานกิจกรรมหลักคือกิจกรรมทํากระดาษสา (Workshop) ปัจจุบันมีกิจกรรมเด่นของ
ชุมชนคือการสปามาส์กหน้าใยไหมทองคํา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวงการสุขภาพ
ความงาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับโลกนอกจากนี้ในชุมชนยัง 
มีฐานกิจกรรมอื่นๆ อีก

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้าโฮมสเตย์ : 
235 หมู่ที่ 1 บ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

 081-8839062 (นางวรรณภา ชุ่มมงคล : สมาชิกกลุ่มชุมชน) เ  ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ Pangha Homestay

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่สอบถามเกี่ยวปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนจากผู้นําชุมชนและนําข้อมูลเหล่าน้ี 
มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
และตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้ง 
นักศึกษายังทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นๆ เพื่อหา 
แนวทางหรือช่องทางใหม่ๆ ในการนําเสนอชุมชนให้ 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

เชียงราย แม่สาย

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้าโฮมสเตย์

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 201

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พาน

วิสาหกิจชุมชนร้านปลาเผาเจริญเมือง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนร้านปลาเผาเจริญเมือง ก่อต้ังขึ้นจากเหตุผลที่ว่าต้องการสร้างอาชีพ 
และรายได้ให้กบักลุม่แม่บ้านหมูบ้่านป่าก่อพฒันา รวมถงึต้องการเพิม่มลูค่าของปลานลิ 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอพาน โดยทางกลุ่มได้มีแนวคิดที่อยากน�าปลานิล 
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมคือ ไส้อั่วปลานิล

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ เข้าไปร่วมพัมนาในส่วนของการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าดึงดูและน่าสนใจ รวมถึงการ 
จัดท� าช่องทางการขายแบบออนไลน์ ใ ห้กับชุมชน 
ประกอบด้วย Facebook fanpage และ Instagram 
ท�าให้ชุมชนได้มีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้
จากการขยายช่องทางเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ 
หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วปลานิลแท้ 100%

วิสาหกิจชุมชนร้านปลาเผาเจริญเมือง : 
เลขที่ 157 หมู่ 22 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57210 

 089-4443103 (นางสาวเกศนี ติวรรณะ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  Pakohh.official เ  0894443103
กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564202

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แม่จัน

ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแสนสุข : 
หมู่ที่  9  หมู่บ้านแสนสุข  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 57110 เ  098-8388438 (นายจันดี พิทักษ์ไพรศรี : ประธานกลุ่มชุมชน) 

 อาข่าบ้านแสนสุขโฮมสเตย์ เ  บ้านแสนสุขโฮมสเตย์

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าไปพัฒนาชุมชนในการออกแบบ 
โลโก้ และมาสคอต โดยใช้อัตลักษณ์และเรื่องราวของ 
ชุมชนอ่าข่าเป็นต้นแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
ในชมุชน สือ่ประชาสมัพนัธต์า่งๆ ไดแ้ก ่x-stand โปสเตอร ์
การเรยีนรูว้ถีิชมุชน สือ่การเรียนรูภ้าษาเบือ้งต้น 4 ภาษา 
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว และโปรแกรมการ 
ท่องเที่ยว เพื่อการเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น และการ 
พัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ ให้ชุมชนการท่องเที่ยว 
บ้านแสนสุขเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน “ชุมชนอาข่าบ้านแสนสุข”

อยู่ดี

ชุมชนการท่องเท่ียวบ้านแสนสขุ ในอดตีเป็นชุมชนเลก็ๆ ทีม่ชีนเผ่าอ่าข่ามารวมตวักนัก่อตัง้
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2513 อพยพมาจากหมู่บ้านแสนใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการ
จัดสรรที่ดินของศูนย์พัฒนาที่ 12 บ้านแสนสุข ตระหนักในวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีการ
เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ โดยเกรงว่าอนาคต ชาตพินัธุอ่์าข่าอาจเหลอืเพยีงต�านาน 
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมอ่าข่า ด้วยหมู่บ้าน 
อยูห่่างจากตวัอ�าเภอแม่จนัเพียง 12 กโิลเมตร และเป็นเส้นทางผ่านทีน่�าไปสูแ่หล่งท่องเทีย่ว
อื่น อาทิ ไร่ชาฉุยฟง ดอยตุง ดอยแม่สลอง อีกทั้งมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ที่แฝงอยู่ในการ 
ด�ารงชีวิตประจ�าวันโดยไม่ต้องปรุงแต่ง จึงท�าให้ บ้านแสนสุข เหมาะแก่การท่องเที่ยว และ 
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินผ่านที่พักแบบโฮมสเตย์ การแต่งกาย อาหาร การแสดง และ 
ของที่ระลึก

ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแสนสุข



ชุมชนมีดี
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เวียงป่าเป้า

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโป่งเทวี : 
61 หมู่ที่ 2 บ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 

 083-3195467 (นางสาวเฟื่องฟ้า เทียมเมือง : ประธานกลุ่มกลุ่มชุมชน) เ  โฮมสเตย์บ้านโป่งเทวี หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าไปพัฒนาร่วมกับชุมชนในการ 
จัดท�า E-book โป่งเทวีที่รัก โดยได้ น�าโฮมสเตย์จ�านวน 
12 หลังที่ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย แหล่งท่องเที่ยว 
ในชุมชน อาหารพื้นถิ่น โปรแกรมท่องเที่ยว  รวมเล่ม
จัดท�าเป็น E-book โป่งเทวีที่รัก และจัดท�า X-stand 
ท่องเที่ยวชุมชน ออกแบบตราสัญลักษณ์โป่งเทวี, 
และออกแบบห้องพักตัวอย่างให้แก่ทางชุมชนได้น�า 
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ “โป่งเทวีที่รักษ์”

อยู่ดี

จากเดิมบ้านโป่งเทวีเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสวย
เมืองสุข และหมู่บ้านฐานการเรียนรู้ หมู่บ้านกลุ่มองค์กรดีเด่นต่างๆ และได้ยกระดับเป็น
หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2560 จากการเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเป็น 
เชิงวิถีชีวิต วิถีชุมชน โดยการน�าเอากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาบูรณาการเป็นหมู่บ้านเพื่อ 
การท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจในหมู่บ้านต่อไป

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโป่งเทวี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564204

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงใหม่ สันทราย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจสตรีคริสตจักรดงสุวรรณผ้าปัก : 
เลขที่ 153 หมู่.5 บ้านดงสุวรรณ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 

 082-6083855 (นางณัฐวริณภรณ์ ปันทะทา : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  ฮ้อมดอย-ผ้าปักดงสุวรรณ เ  @296gqxtz

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ ได้
ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเป็นการปักผ้าบน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น ด้วยลวดลายที่เป็น
อัตลักษณ์ของชุมชน และการใช้สีที่สดใสมากข้ึน ร่วม
ออกแบบตราสินค้า ให้ดูน่าสนใจและเป็นท่ีจดจ�า ภายใต้
แบรนด์ homdoy dongsuwan และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กลุ่ม รวม
ทั้งการใช้ส่ือออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าและการท�า
ตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าปักมือ/ หมวกผ้าปักมือ

วสิาหกจิสตรคีรสิตจักรดงสวุรรณผ้าปักมอื ก่อต้ังขึน้เมือ่ปี 2559 มสีมาชกิทัง้หมด 20 คน 
น�าโดย นางณัฐวริณภรณ์ ปันทะทา ประธานวิสาหกิจชุมชนคริสตจักรดงสุวรรณผ้าปักมือ 
มีผลิตภัณฑ์เป็นผ้าปักมือพื้นเมือง และรับปักผ้าตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยปัก 
ในลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง

วิสาหกิจสตรีคริสตจักรดงสุวรรณผ้าปัก

สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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มหาวิทยาลัยพะเยา

กินดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชาใบบัวกว๊านพะเยา เริ่มเปิดด�าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559   
โดยเน้นการผลิต เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(แบบชงร้อน) จุดก�าเนิดของผลิตภัณฑ์ชาบัวนั้น 
เริ่มต้นจากกลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญและได้รับค�าแนะน�าว่า “บัว” 
เป็นสมุนไพรตามต�าราโบราณชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยา ต่อมาทางกลุ่มได้น�าแนว 
ความคิดนั้นมาพัฒนาเป็นสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากบัวในแต่ละส่วน ได้แก่ 
ใบ ดอก เกสร เป็นตัวผลิตภัณฑ์ชาบัวกว๊านพะเยา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา : 
เลขที่ 167 หมู่4 บ้านห้วยเคียน ต.ท่าจ�าปี อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 089-997-3634 (คุณศิริลักษณ์ ดวงพันธ์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  ชาบัวกว๊านพะเยา เ  Laotop

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกับชุมชุนร่วมกันออกแบบพัฒนา 
บรรจภัุณฑแ์ละตราสนิคา้ ใหดู้นา่สนใจยิง่ขึน้ การพัฒนา
ตัวผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและรสชาติคงที่มากข้ึน 
สร้างช่องทางการตลาดผ่าน Social media เพื่อการ 
เข้าถึงลูกค้าได้มากข้ึน จัดการอบรมการจัดท�าบัญชี
ต้นทุนกลุ่ม เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง ท�าให้กลุ่ม
สามารถบริการจัดการด้านการเงินได้ดีขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ “SIRI” เครื่องดื่มบัวชมพู แบบชงดื่ม

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว้านพะเยา

พะเยา อำาเภอเมือง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564206

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้าวน�้าจ�า ข้าวท่ีผลิตจากแหล่งปลูกในชุมชนที่มีการใช้น�้าจากน�้าชับน�้าจ�า ชาวบ้าน
เชื่อกันว่าเป็นแหล่งน�้าต้นก�าเนิด “หนึ่งบ่อหล่อเลี้ยงชีวิต” และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเราได้เร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท�านา โดยการลด 
สารเคมี อีกท้ังเรามีการสีข้าว จนถึงการบรรจุรวมถึงออกตลาดเองท�าให้ชาวบ้านมี 
รายได้เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำาจำา) : 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 2 ต.จ�าป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 090-973-2379 (นางสาวธัญลักษณ์ ปิงเมือง : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  ข้าวน้�าจ�า พะเยา เ  0909732379

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกับชุมชุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน
รูปเเบบของ “ซีเรียลบาร์” (Cereal Bar/ Energy Bar)  
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Ready To  
Eat: RTE) เนือ้สมัผสัออ่นนุม่สะดวกและงา่ยตอ่การเค้ียว มี
คณุคา่ทางโภชนาการสงู มคีวามคงตวัและอายกุารเก็บนาน 
รสชาติอร่อยด้วยส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิด 
รวมทัง้การเตมิสว่นผสมอาหารเชงินวตักรรม (Ingredient 
innovation) ที่มีคุณสมบัติพิ เศษและมีประโยชน์ต่อ 
สุขภาพ เช่น น้�าตาลเพื่อสุขภาพ เวย์โปรตีน ไขมัน 
เพื่อสุขภาพ และวิตามินแร่ธาตุที่จ�าเป็น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดีคิดดี

ผลิตภัณฑ์ “ซีเรียลบาร์” (Cereal Bar / Energy Bar)

พะเยา อำาเภอเมือง

  วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูป
เชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำาจำา)
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มหาวิทยาลัยพะเยา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ เร่ิมเปิดด�าเนินงานตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2524 โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสานผักตบชวาที่มีอยู่ในชุมชน 
โดยมีนางตุลา ยวงข้าว เป็นประธานกลุ่ม ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการผลิต 
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตะกร้าไก่ (ได้รับการจดลิขสิทธิ์) ตะกร้าเอนกประสงค์ 
ตะกร้าริมหยัก กล่องใส่ทิชชู เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ : 
เลขที่ 88 หมู่ 1 ต.บ้านต๊�า อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เ  089-998-8664 (นางตุลา ยวงข้าว : ประธานกลุ่มชุมชน)

 ตุลาสานไก่ เ  tulatobchawa

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นิสิตกลุ่มไก่กะต๊ากได้ร่วมกันพัฒนาส่ือวิดีโอ ป้ายไวนิล 
นามบัตร และโบชัวร์  เพื่อทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สามารถจะได้น�า ไปใช้ ในการออกงานเพื่อจ�าหน่าย 
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ในส่วนของการสร้าง 
ชื่อแบรนด์ และตราสินค้า ได้พัฒนาและสร้างแบรนด์ 
“ตุลาสานไก่” ขึ้นมา เพื่อใช้เรียกแทนชื่อกลุ่ม จะได้เป็น
เอกลักษณ์และพัฒนาโลโก้ให้จดจ�าง่าย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ “ตุลาสานไก่” ตะกร้าไก่เอนกประสงค์

พะเยา อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ

ใช้ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564208

มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ภูกามยาว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิก 
คนพิการในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ศักยภาพกลุ่มคนพิการและผู ้ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได ้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน

วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน : 
เลขที่ 154 หมู่ที่ 8 ถนน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 เ  082-895-1181 (นางสาวมะซะมิ  มิตซูฮาชิ : ประธานกลุ่มชุมชน) 

 กลุ่มวิสาหกิจเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน เ  termjai.shop

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการเก็บข้อมูล ทีมงานนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
จึงเกิดแนวคิดเร่ืองการพัฒนาทางด้านการตลาด และ 
การสื่อสารตราสินค้าโดยการสร้างช่องทางการขาย
สนิคา้ทีเ่หมาะสมของกลุม่วสิาหกิจชมุชนเยบ็ปักถักรอ้ย
คนพิการบ้านเจน เพื่อให้กลุ่มมีโอกาสในการขายสินค้า
และมรีายไดเ้พิม่ขึน้ รวมถงึการสรา้งอตัลกัษณต์ราสนิคา้ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สื่อสารความหมาย และสามารถ 
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้สินค้า 
เป็นที่รู้จักและขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลติภัณฑ์ “เตมิใจ” กระเป๋าจากผ้าและใยกล้วยถือเป็นเครือ่งประดบั ก่อนพัฒนา

ใช้ดี



ชุมชนมีดี
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มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา แม่ใจ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์และเกษตร : 
เลขที่ 391 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 เ  089-205-1391 (นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ : ประธานกลุ่มชุมชน) 

 การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศฮักหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาจึงสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ การ 
ท�าบัญชีต้นทุนกลุ่ม สร้างการประชาสัมพันธ์ และด้าน 
การตลาด พัฒนาปรับปรุงเพจบนช่องทาง Facebook 
สร้างแผนที่การท่องเที่ยว ซ้ือโฆษณาออนไลน์บน 
Facebook เพื่อประชาพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หนองเล็งทรายจัดท�าปฏิทินตั้งโต๊ะและแผ่นพับแผ่นที่ 
ท่องเท่ียงเชิงนิ เวศหนองเล็งทราย ผ่านสโลแกน 
“ชมควายพันตัว ชมบัวพันไร่ ชมป่าไคร้พันปี อะเมซอน
หนองเล็งทราย”

บริการ ท่องเที่ยวชุมชม หนองเล็งทราย อะเมซอนล้านนา
หนึ่งเดียวในภาคเหนือ

อยู่ดี

กลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร มีทรัพยากร การท่องเที่ยว
หลากหลายท่ีมีศักยภาพสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ มีจุดเด่นในด้าน
การท่องเที่ยว ได้ชื่อว่าอะเมซอลล้านนา หนึ่งเดียวในภาคเหนือ ด้านอาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่น 
เช่น ปูอ่อง แกงรวมสมุนไพร หอหมดปลา ด้านการศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ 
แบบครบวงจร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักหนองเล็งทราย
เพื่อการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์และเกษตร

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564210

มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ดอกคำาใต้

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำา อำาเภอดอกคำาใต้

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ�้า อ�าเภอดอกค�าใต้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มประมงบนห้วยแม่ผง กลุ่มผู้ปลูกชากาแฟ กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากต�าบลบ้านถ�้าพ้ืนราบ ขึ้นไปบนห้วยแม่ผง 
บนดอย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เมื่อศึกษาความต้องการของชุมชน นักศึกษาและชุมชน 
ได้ร่วมพัฒนาออกแบบรูปแบบ และลักษณะของฉลาก และ
โลโก้ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น
ผลติภณัฑก์าแฟ และผลิตสือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วในประเทศไทย
ได้รู้ว่าห้วยแม่ผง เป็นที่ท่องเที่ยวที่ดีและสร้างรายได้ให้
ชุมชนต่อไป

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน
ผลิตภัณฑ์ กาแฟแม่ผง

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำา อำาเภอดอกคำาใต้วัดสุวรรณคูหา : 
179หมู่ 1 ต.บ้านถ้�า อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา 56120 

 095-5046064 (พระคุณากร สติสมฺปนฺโน : ผู้ประสานงานกลุ่มชุมชน) เ  ท่องเที่ยววิถีชุมชนต�าบลบ้านถ้�า – ห้วยแม่ผง
กินดีอยู่ดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา
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มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านบัว

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบบ้านบัวภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ 
“มั่งมีศรีสุข” ของจังหวัดพะเยาด้วยเช่นกัน และรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศจากการ
ประกวดผลงาน ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากส�านักงาน กปร. ด้านชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูจาก 
ใบเส้า หรือใบต้นเสลาด�าที่มีอยู่ในชุมชนมีคุณสมบัติท�าให้
ผมเงาด�าและนุ่มสลวย โดยได้มีการพัฒนาสูตรตามหลัก
เวชส�าอาง จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มี
คุณสมบัติปรับสภาพเส้นผม พร้อมกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ให้มีความทันสมัยและน่าใช้มากยิ่งขึ้น น�าไปใช้กับโฮมสเตย์ 
การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดอกบัวได้

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ “บ้านบัว” แชมพู  บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านบัว : 
เลขที่ 229 หมู่ที่ 4 ถนน ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

 081-950-5438 (นางผัดแก้ว งามเมือง : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านบัว จังหวัดพะเยา เ  Pudkew Ngammuang
อยู่ดีใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564212

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิถีชนเผ่าต้นน�้าแม่ยาว เป็นกลุ ่มอาชีพที่ก่อตั้งขึ้นจาก
หลายๆ หมู่บ้านในพื้นที่ของ หมู่ 10 ต�าบลแม่ยาว อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย 
มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่า 
สูน่กัท่องเทีย่ว มุ่งเน้นการเปลีย่นความรู้ซึง่กนัและกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้นกัท่องเทีย่วได้สัมผสั
วิถีชีวิตที่แปลกใหม่ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในรูปแบบเรียบง่าย ท่ามกลางความเป็น
ธรรมชาติ ผ่านสโลแกน “หลากหลายความเป็นอยู่ สู่ชุมชนแห่งความสุข”

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิถีชนเผ่าต้นน้ำาแม่ยาว

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์  และฉลาก 
ผลิตภัณฑ์สินค้าร่วมกับชุมชน ได้แก่  น้� าพริกข่าป่า 
พริกกะเหรี่ยง น้�าผึ่ง ผ้าทอมือ ชาพันปี เพื่อใช้ในการ 
ท�าแบบบรรจภุณัฑ ์ท�าใหช้มุชนมอีตัลกัษณม์ากย่ิงข้ึน อกีทัง้ 
ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการท�าบัญชีครัวเรือน  
การท�าการตลาดออนไลน์ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ให้มีทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการโปรโมท 
สินค้า และการท่องเที่ยวของชุมชนได้มากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนเผ่าต้นนำ้าแม่ยาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิถีชนเผ่าต้นน้ำาแม่ยาว : 
472 หมู่ที่ 10 ต. แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 086-4808979 (นายพันธกร วจนะนิรันดร์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิถีชนเผ่าต้นน้�าแม่ยาว
อยู่ดี
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เชียงราย เทิง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา โดยเริ่มจากความสนใจของลูกสาวป้าวันดี ที ่
มองเห็นว่าในชุมชนมีผักตบชวาจ�านวนมาก ท�าให้มีแนวคิดที่อยากเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผักตบชวา โดยการน�ามาแปรรูปเป็นกระเป๋าผักตบชวา เพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้ 
แก่ตนเองและชุมชน และได้มีการว่าจ้างครูสอนท�ากระเป๋าผักตบชวาเพื่อน�าความรู้มา
ถ่ายทอดให้แกสมาชิกในกลุ่มต้ังแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ทางกลุ่มได้มีการพัฒนา
สินค้าอย่างสม�่าเสมอ

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารผักตบชวา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารผักตบชวา : 
46 ม.3 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 เ  061-7621661 (นางวันดี ตันติ๊บ : ประธานกลุ่มชุมชน) 

 Wandee วันดีจักสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักตบชวา เ  061-7621661

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาจงึน�าความรูด้้านการออกแบบมาสร้างสรรค์เป็น 
สินค้า ออกแบบกระเป๋ารูปแบบใหม่ที่มีการผสมผสานกัน 
ระหว่างผ้าปักและผักตบชวาและพัฒนาเพื่อให้ทันสมัย 
เข้าถึงลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น สร้าง Page Facebook, 
Shopee เพื่อเพ่ิมช ่องทางการจัดจ�าหน่าย ให ้ทาง 
กลุ่มวสิาหกจิสามารถขายสินค้าในช่องทางอืน่ๆ ได้มากขึน้ 
นอกจากการออกบูธ หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ท�า 
วิดีโอเป ิดตัวสินค้าใหม่ รีวิวจากลูกค้า การไลฟ์สด 
ขายสินค้า ผ่าน Facebook live รวมทั้งมีการส่งขา 
ยไปยังต่างประเทศ และมีการสอนผู้ประกอบการให้จัดท�า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกวิธี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “WANDEE” กระเป๋าจากผักตบชวาผสมผสานผ้าปัก

สวยดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564214

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนงานฝีมือชนเผ่าดอยปู่ไข่

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนงานฝีมือชนเผ่าดอยปู่ไข่ : 
เลขที่ 288 หมู่ที่ 13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 097-9503609 (นายธิติพงศ์  ถาริยะ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  วิสาหกิจชุมชนดอยปู่ไข่

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สวยดี

เนื่องจากชาวบ้านชนเผ่าอาศัยอยู่บนดอยปู่ไข่มีอาชีพหาของป่า และรับจ้างทั่วไป 
จึงท�าให้มีรายได้ท่ีไม่แน่นอน นางรัชปภา ปัญญาทิพย์จึงมีความคิดที่อยากจะสร้าง 
อาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนในช่วงที่ว่างงาน จึงได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานฝีมือ
ชนเผ่าดอยปู่ไข่ข้ึน เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวเพิ่มข้ึน จึง 
เกิดเป็น “งานปักผ้าด้นมือ” ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 20 คน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร ่วมกับชุมชุน โดยน�าเอาลวดลายที่ เป ็น
เอกลักษณ์ของชนเผ่าดอยปู่ไข่มาประยุกต์ใช้ในสินค้า 
เป ็นการเผยแพร ่และอนุรักษ ์วัฒนธรรมภูมิป ัญญา 
ท้องถิ่น มีการพัฒนาสินค้าในด้านการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบเช่น กระเป๋า โชคเกอร์ และผ้ารัดข้อมือ ให้มีความ 
ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค รวมถึง 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตางค์ สร้อยคอแฟชั่น (Choker) ผ้ารัดข้อมือปัก



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 215

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย อำาเภอเมือง

วิถีชาวบ้าน เคร่ืองจักสาน บ้านป่าสักไก่ แรกเร่ิมมีสมาชิกแค่ 15 คน ต่อมาก่อตั้งร้านค้า 
ช่ือ ศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า OTOP บ้านป่าสกัไก่ หมู ่12 เมือ่ปีพทุธศกัราช 2560 มสีมาชกิเข้าร่วม
การอบรม 24 คน สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจไม่ได้จ�ากัดอายุ เพศ ส�าหรับใครที่สนใจก็สามารถ
เข้ามาเรียนรู้ได้ฟรี และทุกๆสิ้นเดือน สมาชิกในกลุ่มจะกระจายสินค้าไปขายในแต่ละสถานที่
ตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า เช่น ออกบูธ ตามอนามัย และถ้ามีผู้ที่สนใจมาเชิญออกงาน OTOP 
งานโชว์สินค้าฝีมือ ก็สามารถไปได้ เช่นงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้เข้าไปน�าเสนอสินค้า 
มาแล้ว 2 ปี คือ พุทธศักราช 2562 และ พุทธศักราช 2563

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่ : 
186 หมู่ 12  ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 085-8649012 (นางสมพร  กันทะมี : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  กลุ่มจักสานไม้ไผ่-บ้านป่าสักไก่

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้  
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและความต้องการของตลาด
ในปัจจุบัน โดยมีการร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้านป่าสักไก่ ท�าให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ มีความประณีต 
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ มีการวางแผนงานใน
กระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ การท�าบัญชี 
ครัวเรือน  รวมถึงการสร้างช่องทางการขายสินค้า 
ทาง Online และท�าคู่มือ Application เพื่อเข้าถึง
ลูกค้า การหาตลาดรองรับการสั่งซื้อสินค้าและการ 
ปรับกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสาน บ้านป่าสักไก่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564216

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน : 
118 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 095-2433884 (นายธีรศักดิ์ วุยยะอากุ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  เกษร หมูทุบ หลงรักปางขอน เ  095-2433884

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรท่ีเพาะปลูก
กาแฟ เริ่มแรกมีสมาชิกเพียงไม่กี่คน ผลผลิตของกลุ่มจึงยังมีไม่มากนักแต่จากความ
ร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกที่ช่วยกันหาตลาดจนท�าให้กลุ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบัน
มีจ�านวนสมาชิกถึง 26 ครัวเรือน ส่งออกเมล็ดกาแฟหลายสิบตันต่อปี และยังร่วมกันท�า
โปรแกรมการท่องเท่ียววถิกีาแฟเพือ่ต่อยอดรายได้จากกาแฟท่ีเป็นพชืเศรษฐกจิหลักของ
ชุมชนและยังสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวกาแฟ งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร ่วมกับชุมชุน ออกแบบตราสัญลักษณ ์
กาแฟอาข่าปางขอนให้ดูร่วมสมัยและสะท้อนอัตลักษณ์
ปางขอน ออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟอาข่าปางขอน ได้แก่ 
ถุงกาแฟ สายคาดกาแฟ กล่องใส่กาแฟ และของที่ระลึก  
พัฒนาและส่งเสริมโปรแกรมท่องเที่ยววิถีกาแฟผ่าน 
สื่อดิจิทัล ร่วมออกแบบจุดเช็คอินที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
ปางขอน และพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ กาแฟอาข่าปางขอน

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 217

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย เชียงแสน

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการโฮมสเตย์ และเป็นการท่องเที่ยว
แบบวถิชีมุชนในรปูแบบอสีานล้านนา เป็นหมูบ้่านต้นแบบวฒันธรรมทีย่งัคง รกัษาวฒันธรรม
ประเพณีพ้ืนบ้านเดิมๆ พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น�้าโขง เห็นวิวทิวทัศน์ 
สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆ หมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีอบอุ่นปลอดภัย 
และเป็นหมูบ้่านทีช่นะเลศิการประกวดหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่มคีวามหลากหลายของ
กลุม่อาชีพ ล่าสดุได้รบัรางวัลชนะเลศิสดุยอดหมูบ้่านท่องเทีย่วชนบท หรอื Thailand Rural 
Tourism Award 2020 และรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง : 
223 หมู่ 3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 เ  081-9527058 (นางปนิตา ศรีขัติย์ : ฝ่ายการตลาดชุมชน) 

 โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง Homestay Ban Tha Khanthong เ  0819527058

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ไม่มีโลโก้ที่ 
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ทางคณะนักศึกษาจึงได้จัดท�า 
โลโก้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเ พ่ิมกลุ่ม 
เป้าหมายใหม่ โดยการจัดท�าสื่อวีดิโอ PR โฮมสเตย์ 
เพือ่สง่เสรมิการตลาด คณะนกัศึกษาได้จดัท�าคลิปวดิโีอ 
การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง โดยใช้ 
กลุ่มวัยรุ่นในชุมชนร่วมกับคณะนักศึกษาถ่ายทอด 
ความรู้สึก และบรรยากาศในการท่องเที่ยวชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน ที่พักโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564218

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านเมืองรวง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านเมืองรวง : 
เลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 081-9173130 (นางนฤทัย  ทักษิณ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านเมืองรวง ตาบลแม่กรณ์ เ  0819173130

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ชุมชนบ้านเมืองรวง เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ด้านความน่าอยู่และความ
สะอาด ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นชุมชนปลอดขยะเมืองรวง เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และยังโดดเด่น 
ด้านการเกษตร โดยมีการพัฒนาชุนชนให้เป็นชุมชนที่มีวิถี ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนท�าให้ชุมชน เป็น 
ชุมชนต้นแบบที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงาน ทั้งนี้การพัฒนาชุมชน 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในชุมชนเมืองรวง 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกันออกแบบ แผนการท่องเที่ยวประจ�า 
ฤดูการของชุมชน จัดท�าป้ายฐานกิจกรรมต่าง จัดท�า 
VTR ส่ือประชาสัมพันธ์ ปฏิทินท่องเท่ียวตามฤดูกาล และ
การสอนการแยกประเภทบัญชี รายรับ – รายจ่าย เพื่อ 
ให้สมาชิกกลุ่มไดเ้ห็นถึงต้นทุนในการด�าเนินงาน เช่น 
รายจ่าย ด้านค่าแรงงาน ค่าวัสดุ วัตถุดิบ เป็นต้น และยัง
สอนในส่วนของการแบ่งรายได้ที่เกิดจากการด�าเนินงาน
เก็บออมในรูปแบบต่าง

บริการ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนเมืองรวง 

อยู่ดี
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเกษตรกรคกมาดพัฒนา อ�าเภอ
เชียงคาน ได้รับการพัฒนาจากการแปรรูปปลานิลน้�าโขง
เป็นปลาร้า บรรจุในถุงฟรอยด์ซิปล็อค เป็นการผลิตปลา
นลิแดดเดยีว และใชช้ือ่สินค้าวา่ “ดอดปลานลิ” ตามทีชุ่มชน
ได้ลงมติซ่ึงดอดหมายถึงการถนอมอาหารโดยการตาก
แดด โดยใช้หลักการ Zero Waste โดยน�าก้างและหัวน�ามา
ผลิตเปน็น้�าพรกิปลานิล และน�าเศษเนือ้มาเปน็สว่นประกอบ
ในการท�าครองแครงกรอบปลานลิ และออกแบบโลโกส้นิคา้
ให้มีความน่าสนใจ และสามารถเป็นของฝากของที่ระลึก
ได้ ซึ่งรูปแบบที่ได้ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้ 
สีฟ้า รูปปลาและรูปร่างของน้�าวน ที่มากจากค�าว่าคก 
ในค�าว่า คกมาด

กลุ่มเกษตรกรคกมาดพัฒนา อำาเภอเชียงคาน : 
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคกมาด ถ.เชียงคาน-ท่าลี่ (ทางหลวงแผ่นดิน 2195)  อ.เชียงคาน จ.เลย

 084-9328757 (คุณณัฐวุฒิ  พิลากุล : ผู้ประสานงานกลุ่ม) เ  คกมาด Khokmad
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

เลย เชียงคาน 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มเกษตรกรคกมาดพัฒนา จังหวัดเลย ก่อต้ังข้ึนเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2560 
เลขทะเบยีนองค์กรเกษตรกร 4243001855 จากการรวมตัวของคนในชมุชนบ้านคกมาด
ที่มีวิถีชีวิตริมน�้าโขง โดยมีนายณัฐวุฒิ  พิลากุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านคกมาด หมู่ที่ 3 ต�าบล
เชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นประธานกลุ่ม เพื่อส่งเสริมอาชีพและรวมกลุ่ม
ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากชุมชน

กลุ่มเกษตรกรคกมาดพัฒนา อำาเภอเชียงคาน

ผลิตภัณฑ์ ปลานิลแดดเดียว
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บ้านห้วยผักกูด ต�าบลเชียงกลม อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านที่มีผลผลิต
เป็นสินค้าท้องถิ่น ได้แก่ กล้วย ซึ่งการปลูกอย่างแพร่หลาย ท�าให้มีผลผลิตจ�านวนมาก 
ในแต่ละปี และด้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่นอกจากรับประทานผลสดแล้ว สามารถน�ามาแปรรูป
ได้อย่างหลากหลาย ท�าให้ปัจจุบันกลุ่มอาชีพในบ้านห้วยผักกูดที่ก่อตั้งกลุ่มเม่ือวันที ่
29 เมษายน 2542 โดยมีนายถาวร แก้วขาว เกษตรต�าบลเชียงกลม เป็นผู้กระตุ้นให ้
แม่บ้านเกดิความสนใจในการแปรรูปสนิค้า เพือ่เพ่ิมโอกาสในการเลอืกซือ้สนิค้าแก่ผูบ้รโิภค 
โดยตวัอย่างสินค้าชมุชนทีม่อียู ่ณ ปัจจบุนั ได้แก่ กล้วยกวน กล้วยอบเนย กล้วยตากจาก
พลังแสงอาทิตย์และอื่นๆ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยผักกูด

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยผักกูด :
เลขที่ 103 หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เ  095-3747911 (คุณสมัย  วรรณชัย : ผู้ประสานงานกลุ่ม) 

 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยผักกูด เ  0953747911

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาโดยมีความคิดเห็น 
ร่วมกันในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาจากเดิมเป็น
เพียงแค่กล้วยกวนธรรมดาให้กลายเป็นส่ิงท่ีจุดประกาย
ความคิดที่แปลกใหม่ ทันสมัย มีชื่อว่า กล้วยตาตื่น  กล้วย
ทูโทน เป็นการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้ตื่นตา 
ตื่นใจ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยขึ้น

ผลิตภัณฑ์ กล้วยตาตื่น

กินดี

เลย ปากชม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 221

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตำาบลนาพึง อบรมการ
พัฒนาการเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน
นาพึงให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ี่มีเอกลักษณ์ 
เช่น พวงกุญแจที่ถูกพัฒนามาจากเศษผ้าทอมือลายล่อง
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตำาบลนาพึง อบรมให้ความรู้แก่ 
นักสื่อความหมายในรุ่นเยาว์และรุ่นใหญ่เพื่อให้เกิดการ
สร้างภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชน เกิดการตระหนักถึง 
คุณค่าและความสำาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

โฮมสเตย์ตำาบลนาพึง : 
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170

 098 2419692 (คุณกัญญาพัชร์  เพียจันทร์ : ประธานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์ตำาบลนาพึง เ  inshadow2517
สวยดีอยู่ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

เลย นาแห้ว

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มโฮมสเตย์ตำาบลนาพึง ก่อตั้งราวเดือนมกราคม 2561 โดยการสนับสนุนจาก 
องค์การบริหารส่วนตำาบลนาพึง เป็นการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการมีรายได้
เสริมจากการท่องเที่ยว โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 12 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน และมีกลุ่ม 
เข้าร่วมดำาเนินการหลายกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มทำาอาหาร กลุ่มรถอีแต๊ก กลุ่มโฮมสเตย์ 
และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

โฮมสเตย์ตำาบลนาพึง

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากผ้าทอมือ
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กลุม่โฮมสเตย์ไทดำาบ้านนาป่าหนาด เป็นกลุม่ทีม่คีวามพร้อมในการต้อนรบันกัท่องเทีย่ว 
ทั้งทางด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและบุคคลากร แต่โฮมสเตย์ยังไม่มีกิจกรรม ท่ี
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของไทดำาเท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดการส่งเสริมด้านการตลาด 
และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารในการนำาเสนออัตลักษณ์การ 
ท่องเทีย่วและผลติภณัฑ์ของกลุม่ศนูย์วัฒนธรรมไทดำา ไปยงักลุม่นกัท่องเทีย่วเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวยังไม่เกิดการรับรู้การมีอยู่ของชุมชนไทดำาอย่าง 
กว้างขวางทำาให้ยงัไม่เป็นทีรู้่จกั ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาพกัโฮมสเตย์มจีำานวนน้อย

กลุ่มโฮมสเตย์ไทดำาบ้านนาป่าหนาด

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มโฮมสเตย์ไทดำาบ้านนาป่าหนาด :
บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 

 092-4312168 (คุณคำาเกลี้ยง  สอดสูงเนิน : ประธานกลุ่ม) เ  เฮือนอ้ายเอ้ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุ่มโฮมสเตย์ไทดำาบ้านนาป่าหนาดได้รับการพัฒนา 
รปูแบบบา้นเรอืนใหแ้สดงอตัลกัษณข์องชาตพินัธ์ุทีช่ดัเจน
มีพื้นท่ีในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวมากข้ึน
พัฒนากิจกรรม DIY ที่หนุนเสริมโฮมสเตย์และสะท้อนถึง
อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทดำา และมีการจัดทำาโปรแกรม
การทอ่งเทีย่วรปูแบบเดมิของการจำาหนา่ยสินคา้ คอื มีการ
ขายสินค้าเพียงในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม 
โฮมสเตย์ ซึง่ทางกลุ่ม TMC ไดม้กีารลงพืน้ทีอ่อกบูธทีถ่นน
คนเดินเชียงคานเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น   
และไดพ้ฒันาชอ่งทางการขายสินค้าออนไลน ์การ PR Live  
สดผ่าน Page Facebook “Diary of Taidam”  เม่ือลง 
พืน้ที ่Roadshow หรอืลงพ้ืนทีเ่พือ่ขายสนิคา้และผลิตภัณฑ์

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี

เลย เชียงคานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา
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นักศึกษาและโฮมสเตย์ที่บ้านกลาง ได้วางแผนเส้นทาง 
การท่องเที่ยว กิจกรรมในการท่องเที่ยวในแต่ละฤดู 
อีกทั้งยังได้มีการคิดอัตราค่าบริการในการท่องเที่ยว 
แต่ละรอบ และยังช่วยกลุ่มในการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิก
แต่ละคนว่า มีหน้าที่อะไรบ้าง ทำาให้กลุ่มได้มีการจัดการและ
มีแผนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทพวน : 
บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย เ  083-0225496 (คุณธนูศิลป์ อินดา : ประธานกลุ่ม

 Cbt ban Klang ชุมชนท่องเที่ยวบ้านกลาง วัฒนธรรมแห่งไทพวน เ  0830225496
อยู่ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

เลย เชียงคาน 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บ้านกลางก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีการนำาเสนออัตลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่น โดยการใช้
ความแตกต่างเชิงภาษา และวัฒนธรรมในรูปแบบของชาวไทพวนร่วมกับการนำาเสนอ 
และเล่าเรือ่งราวการเดนิทางเข้ามาต้ังถิน่ฐานเมือ่คร้ังอดตี ประเพณ ีพิธกีรรมหลายอย่าง
ถูกเก็บรักษา และรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อนำาเสนอต่อนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจในเนื้อหาของ 
ความเป็นชาวไทพวนอันแตกต่างจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อยู่รายรอบ ปัจจุบันบ้านกลาง 
ขึ้นกับตำาบลปากตมซึ่งเป็นตำาบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำาเภอเชียงคาน

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทพวน ชุมชนบ้านกลาง

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านกลาง
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่ช่วยสำารวจเส้นทางท่องเที่ยวภายใน
ชมุชมตำาบลศรสีองรกั รวมถงึออกแบบโลโกก้ลุ่ม ออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อบรมการให้ความรู้ ในการ 
จัดทำาบัญชีกลุ่มอาชีพ สร้างความตระหนักโดยให้ชุมชน
เห็นความสำาคัญของการจัดทำาบัญชีครัวเรือน และสร้าง
ช่องทางการตลาดอย่างหลากหลายทั้งด้านออฟไลน์ 
และออนไลน์

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนศรีสองรัก : 
เลขที่ 46 หมู่ที่ 7 บ้านปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100

 088-7469537 (คุณเพียรทอง  โกษาจันทร์ : ประธานกลุ่ม) เ  ท่องเที่ยวชุมชนศรีสองรัก
อยู่ดี

เลย อำาเภอเมือง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนศรีสองรักมีลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลศรีสองรักมีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ ภูเขา ที่ราบสูง สลับที่ราบลุ่ม มี 
ล้าห้วย คลอง กระจายตามพื้นที่ มีแม่นำ้าเลยไหลผ่านจึงเหมาะแก่การท้าการเกษตร และ 
การประมง และในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลศรีสองรักมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น 
กลุ่มทำาดอกไม้จันทน์ กลุ่มจักสาน กลุ่มจักรสานไม้กวาด และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง 
การเกษตร กลุ่มทำาหมอนและของที่ระลึก อีกทั้งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำาบล 
ศรีสองรักมีสถานที่สำาหรับให้แวะเยี่ยม และชมวิวทิวทัศน์จากธรรมชาติอีกด้วย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนศรีสองรัก

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน
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กลุม่แปรรปูแม่บ้านน้อยสามคัค ีได้มกีารจดัตัง้ขึน้เริม่จากทีส่มาชกิในกลุม่ปลกูกล้วยกนั
ทุกบ้าน  ผลผลิตกล้วยที่ได้เมื่อนำาไปขายก็ไม่ได้เงินหรือกำาไรไม่มากนัก จึงได้ทดลองทำา
กล้วยแบรกแตกและมยีอดขายเพิม่ขึน้  โดยม ีนางณัฐหทยั สตานคิม ผูใ้หญ่บ้าน บ้านน้อย
สามัคคี เลขที่ 30 หมู่ 2 ตำาบลตาดข่า อำาเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นประธานกลุ่ม เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรของชาวบ้าน

กลุ่มแปรรูปแม่บ้านน้อยสามัคคี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มแปรรูปแม่บ้านน้อยสามัคคี :
เลขที่ 30 หมู่ 2 บ้านน้อยสามัคคี ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย 42190 เ  084-7854294 (คุณณัฐหทัย  สตานิคม : ประธานกลุ่ม)

 BNB Natural Products ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน เ  0847854294

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น การผลิตกล้วยเบรกแตกก็มากขึ้น 
ซึ่งส่งผลต่อวัสดุ เหลือทิ้งจากกล้วยก็เพิ่มขึ้น เช่น 
เปลือกกล้วย เครือกล้วย ดังนั้น กลุ่มจึงมีความต้องการ
ที่อยากจะนำาส่วนวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยมาพัฒนาเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ เช่น แฮนเจลและน้ำายาล้างจาน เพื่อให้กลาย
เป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยที่มีคุณภาพ 
มีจุดเด่น จุดขายที่ รู้ จักกันแพร่หลายไปทั่วตำาบลและ 
จังหวัดเลย สร้างเป็นรายได้เพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าและให้ 
มีสินค้าจากผลิตภัณฑ์อื่นออกสู่ตลาดที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ แฮนเจล/นำ้ายาล้างจาน

ใช้ดี

เลย หนองหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

แนวคดิในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่จากการนำาเศษแคบหมู
ที่ไม่มีคุณค่า ซึ่งเป็นเศษแตกหักที่ต้องคัดออกและขายต่อ 
ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท  ทีมพัฒนาจึงมาต่อยอด 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ น้ำาพริกจากเศษแคบหมู โดย 
ปรับสูตรโดยผู้เชียวชาญและเพิ่มสมุนไพรไทย รวมทั้ง
พัฒนาแคบหมูแบบขบเคี้ยว (Snack) เพื่อเพิ่มรสชาติ
และความหลากหลาย และการพัฒนาแคบหมูอบแห้ง 
กึ่งสำาเร็จรูป โดยการใช้วิธีการอบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ 
น้ำามนัในการผลติ ทำาใหต้อบโจทยก์บัผูบ้รโิภคทีร่กัสุขภาพ 

วิสาหกิจชุมชนแคปหมูอิ่มสุข : 
เลขที่ 89 หมู่ 6 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

 086-2354906 (คุณแก้ว  ผานิบุตร : ผู้ประสานงานกลุ่ม) เ  แคบหมูอิ่มสุขอุดร เ  Kaew8522
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุดรธานี สร้างคอม 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิสาหกิจชุมชนแคบหมูอ่ิมสุข ก่อต้ังเมื่อปี 2547 โดยเร่ิมจากคู่สามีภรรยา คือ นายเจษ
ศักดิ์ดา คำานนท์ และนางแก้ว ผานิบุตร ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 25 คน มีการดำาเนินธุรกิจ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก และผลิตภัณฑ์แคปหมู 
ได้แก่ หมูกระจก หมูกรอบแก้ว และหมูไร้มัน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

วิสาหกิจชุมชนแคปหมูอิ่มสุข

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกหมูกระจก
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ปรับปรุงโฮมสเตย์ให้เป็นมาตรฐาน มีการสอนทำาบัญชี
รายรับ-รายจ่าย การคำานวณต้นทุน กำาไร โฮมสเตย์ 
โปรโมทโฮมสเตย์ผา่นเพจ facebook โฮมสเตยบ์า้นผาสงิห์ 
ทำาแพ็คเกจท่องเที่ยวบ้านผาสิงห์ ทำาแผนที่หมู่บ้าน 
ผาสิงห์

โฮมสเตย์ OTOP นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาสิงห์ : 
เลขที่ 127 ม.5 บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360

 064-7702285 (คุณจุฑามาศ  แสงศิลา : ผู้ประสานงานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์บ้านผาสิงห์
อยู่ดี

อุดรธานี หนองวัวซอ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี มีการดำาเนินโครงการพัฒนาหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 
อำาเภอหนองวัวซอได้พิจารณาคัดเลือกบ้านผาสิงห์ ตำาบลหมากหญ้า เข้าร่วมจึงได ้
เกิดเป็นกลุ่ม โฮมสเตย์ OTOP นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาสิงห์ขึ้นมา

โฮมสเตย์ OTOP นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาสิงห์

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านผาสิงห์
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ต้องการช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่ เกิดขึ้นในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
(บา้นฟารม์เหด็ เตา้หู&้ฟา้ ) และชว่ยยกระดบัผลติภณัฑข์อง 
กลุม่วสิาหกจิชมุชนใหม้คีณุภาพตลอดจนพุฒันากระบวน 
การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือเสริมสร้างรายได้ 
และอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ : 
เลขที่ 238 บ้านดงสัมพันธ์ หมู่ 15 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

 080-1680662 (คุณสุกานดา  เหล็กพล : ประธานกลุ่มวิสาหกิจ) เ  Taohu & Fah Mushroom Farm เ  taohu180238
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุดรธานี เพ็ญ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ (บ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้&ฟ้า) 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 
238 หมู ่16 บ้านดงสัมพนัธ์ ตำาบลเพญ็ อำาเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธาน ี คณุสกุานดา เหลก็พล 
ผู้เป็นลูกสาวที่ไปทำางานอยู่ต่างจังหวัด มีความสนใจและอยากจะกลับมาพัฒนากิจการ 
ของคุณพ่อกับคุณแม่ จึงได้กลับมาบริหารกิจการต่อ และได้ไปยื่นเร่ืองขอทำาใบอนุญาต 
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา เดิมโรงเรือนเพาะเห็ดมี 8 โรงเรือน ปลูกเพียงเห็ดนางฟ้า 
เห็ดขอน และเห็ดฮังการี่ ปัจจุบันมีโรงเรือน 17 โรงเรือน ประกอบด้วยโรงเรือนไม้ 11 
โรงเรือน โรงเรือนอิฐ 1 โรงเรือน โรงโครงเหล็กตาข่ายกันแมลง 1 โรงเรือน และโรงเรือน
กระเบือ้ง 4 โรงเรอืน เป็นโรงผลติ 1 โรงเรอืน โรงบ่ม 3 โรงเรอืนและโรงเปิดดอก 13 โรงเรอืน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบเห็ด และก้อนเชื้อเห็ด
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ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาเขา้ไปพฒันา ปรบัปรงุโฮมสเตยใ์หไ้ดม้าตรฐาน
ด้านที่พัก อาหาร ความปลอดภัย และการนำาเที่ยว 
นำาวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน 
การพัฒนาโฮมสเตย์ และจัดทำากิจกรรมการท่องเที่ยว 
ให้นักท่อง เที่ ยวมีส่ วนร่วมกับชุมชน โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง offline และ online จัดทำา
บัญชีรายรับรายจ่ายของโฮมสเตย์ เพื่อคำานวณหาต้นทุน
และกำาไร

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ : 
เลขที่ 117 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสวรรค์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41100

 061-2389965 (คุณคุณวงเวียน  พลนามอินทร์ : ประธานกลุ่มวิสาหกิจ) 
 วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์  เ  061238996

อยู่ดี

หลังพัฒนา

อุดรธานี กุมภวาปี 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการ 
ที่พักแบบโฮมสเตย์และนำาเท่ียว ซ่ึงเส้นทางการท่องเที่ยวประกอบด้วย วัดถำ้าผาสวรรค ์
ลานหินต้ัง จุดชมวิวผาตากซ่ง ลานหินงามสามจังหวัด และปิดท้ายด้วยสะพานหิน ซึ่ง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติที่มีอายุประมาณ 65 ล้านปี 
นอกจากนัน้ยงัมอีาหารประจำาท้องถิน่ และเมนขูึน้ชือ่อย่างสเตก็ออนสโตนให้นกัท่องเทีย่ว 
ได้ลิ้มลองอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์สะพานหิน
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สมาชิกทีมนักศึกษา เข้ารับการอบรมการออกแบบลาย 
เสื่อกกด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นก่อน ที่ อ.บ้านดุง จากนั้น
ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบลาย 
เส่ือกก มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มแชแล โดยใช้เวลาทั้งหมด 
2 วัน นับตั้งแต่การออกนำาเอกลักษณ์ในชุมชนมาผลิต
ลายเสื่อ การออกแบบลายลงบนกระดาษ การลอกลาย
จากกระดาษลงบนไม้แบบ  การฉลุไม้แบบให้เข้ากับฟืม  และ
ขั้นตอนการทอตามแบบโดยใช้ไม้แบบที่กลุ่มร่วมออกแบบ
ด้วยตัวเอง

วิสาหกิจทอเสื่อกก  ตำาบลแชแล : 
เลขที่ 288 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า ต.แชแล อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี 41110

 064-7510640 (คุณอุบล  เพชรมหา : เลขากลุ่ม) เ  เสื่อกกChalalin  เ  0647510640
ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุดรธานี กุมภวาปี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มชุมชนทอเส่ือกก ตำาบลแชแล ได้ถูกจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2563 โดย
สำานักงานสหกรณ์การเกษตร  อำาเภอกุมภวาปี ให้การสนับสนุน ปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มทอ 
เสื่อกกด้วยมือ เป็นอาชีพเสริมหลังจากฤดูทำานา โดยเป็นการทอไว้ใช้ในครัวเรือน 
แบ่งปันญาติพ่ีน้อง และจำาหน่ายในเทศกาลทำาบุญผ้าป่า ทอดกฐิน และเทศกาลทำาบุญ
อื่นๆ ตลอดปี

วิสาหกิจทอเสื่อกก ตำาบลแชแล

ผลิตภัณฑ์ เสื่อกกบ้านแชแล
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งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
ความโดดเด่น สวยงาม ข้อความสื่อสารที่เข้าใจและ
จดจำาได้ง่าย ถูกต้องตามหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
จัดทำาในเรื่องของบัญชีต้นทุน กระบวนการและวิธี
การคำานวณเพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนการผลิต ตลอด
จนต้นทุนขายเพื่อใช้ในการต้ังราคาสินค้าที่เหมาะสม 
และจัดทำาในเรื่องของบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท 
บญัชสิีนค้า และบญัชปีระเภทอืน่ๆ ตามความจำาเป็นใน
การทำาบัญชี ผลิตสื่อ สื่อโฆษณารูปแบบวิดีทัศน์ เพื่อ
สรา้งการสือ่สารการรบัรูถ้งึคณุคา่ผลติภณัฑ ์และนำา
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ออกแบบแคตตาล็อคสินค้า 
ที่สวยงาม บนสื่อออนไลน์

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำาหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด : 
เลขที่ 205 หมู่ 12 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 410000 เ  092-3323421 (คุณเขียว  จอดนอก : ประธานกลุ่ม) 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำาหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด เ  0923323421
ใช้ดี

อุดรธานี อำาเภอเมือง 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรนำ้าหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านหนองเป็ด 
ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีคุณเขียว จอดนอก เป็นผู้นำากลุ่ม ที่ได้นำาเอาความ
รู้เรื่องเอนไซม์มาใช้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ จากประสบการณ์ 24 ปี ที่ได้มี
โอกาสศึกษาเกี่ยวกับการหมักไวน์กับผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศเยอรมัน จึงทำาให้นึกถึงสมุนไพร
และผลไม้ในประเทศไทยที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด จึงทำาให้ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่ไทย 
และได้นำาเอาความรู้การหมกัเอนไซม์จากสมนุไพรและผลไม้มาใช้ในการผลติ และสร้างผลติภัณฑ์
ต่างๆ การดำาเนินงานของกลุ่ม เร่ิมจากทดลองทำาสบู่เหลว แชมพู และโลชั่น ในปีพ.ศ.2560 
จนถึงปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท คือเครื่องสำาอาง ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด และ
เครื่องดื่มสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำาหมักเอนไซม์สมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ บ้านหนองเป็ด
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ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1.  มีการจัดเตรียมห้องพักที่พร้อมสำาหรับบริการ  
 สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานโฮมสเตย์
2. จัดทำาระเบียบและข้อปฏิบัติสำาหรับการเข้าพัก จัด 
 สำารับอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน 
 มีปริมาณประเภทอาหารที่เหมาะสม ที่ผลิตโดย 
 วัตถุดิบในท้องถิ่น ปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัย  
 รวมถึงอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้จากวัตถุดิบ 
 ในท้องถิ่น คือ น้ำาดื่มจากบัวแดง เมี่ยงบัวแดง  
 เป็นต้น
3. จัดทำาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยทำาเป็นคิวอาร์โค้ด  
 เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

กลุ่มโฮมสเตย์รักษ์ถิ่น บ้านคอนสาย : 
เลขที่ 42 หมู่ 4 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130

 082-1928895 (คุณอุดร  หาญณะรงค์ : ประธานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์รักษ์ถิ่น บ้านคอนสาย
อยู่ดี

หลังพัฒนา

อุดรธานี กู่แก้ว 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคอนสาย หมู่ 4 อำาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เป็น
หมู่บ้านที่มีเรื่องราวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความหลากหลายทั้ง
ทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ผลการวิจัยที่ผ่านมา (ชนัญฎา และคณะ 2561) 
พบว่า บ้านคอนสาย มศีกัยภาพด้านชวีภาพ คอื มหีนองหานซึง่เป็นแหล่งนำา้ขนาดใหญ่ และ
มีลำาห้วยไพจานใหญ่ไหลผ่านทำาให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชและสัตว์นำ้า จึงมีกลุ่มอาชีพ
เดมิและคงอยู ่คอื กลุม่ทำาปลาร้าบอง กลุม่ทำาปลาแดดเดยีว กลุม่ทำาปลาส้ม รวมทัง้ยงัมชีือ่
เสียงในการทำาผลิตภัณฑ์จักสาน OTOP  ในระดับ 5 ดาว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
รับความนิยมมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และคาดหมายว่าจะ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

กลุ่มโฮมสเตย์รักษ์ถิ่น บ้านคอนสาย

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านคอนสาย
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กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าแร่ : 
เลขที่ 525 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230 

 061-3645545 (คุณอัยการ  จำาปาราช : ประธานกลุ่ม) เ  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าแร่

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาระบบการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เช่น สร้างไกด์ชุมชน ระบบขนส่ง 
สาธารณูปโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่(ปลาร้าบอง) 
เพื่อสร้างให้กลุ่มชุมชน พัฒนาช่องทางการส่ือสาร 
และประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องการขายสินค้าผ่านช่อง
ทาง Online ออกแบบแผนที่ท่องเที่ยว สำาหรับใช้
ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

จากโครงการนวัตวถีิสู่การจดัต้ังกลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าแร่เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการ
เดินทางมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
ของชุมชน โดยชุมชนมีการพัฒนาขีดความสามารถโฮมสเตย์บ้านท่าแร่ให ้เป็นไป 
ตามมาตรฐานตามดัชนีช้ีวัด “มาตรฐานโฮมสเตยไทย” เพื่อสร้างมาตรฐานการรองรับ 
นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมที่บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าแร่

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านท่าแร่

สกลนคร อำาเภอเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านน้ำาพุ : 
เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

 081-7483715 (คุณสมพงษ์  กล่อมใจ : ประธานกลุ่ม) เ  เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านน้ำาพุ เ  0817483715

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอยู่เดิมมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งก็คือ “โคมไฟไม้ไผ่” 
ปรับเปล่ียนรูปแบบกะหยังและที่ดักปลาแบบเดิม มา
ปรับปรุงเปน็โคมไฟ โดยไดท้ำาการติดตัง้สายไฟ หลอดไฟ 
LED และสวิตช์ไฟ เข้าไป และตกแต่งอีกเล็กน้อย ทำาให้
ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า สามารถ
ใช้งานและตกแต่งบ้าน รีสอร์ท ร้านอาหาร ซึ่งสามารถ
เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กลุ่มได้

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

กลุ ่มเฟอร์นิ เจอร ์ ไม ้ ไผ ่บ ้านนำ้าพุก ่อตั้งเมื่อป ี  2538 ตั้งอยู ่ ในอำาเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ได้แก่ ตะกร้า กระจาด 
ถาดรองแก้ว เก้าอี้พิง เป็นต้น ซ่ึงมีการต้ังราคาจำาหน่ายไม่สูงมาก เพื่อให้ขายได้คล่อง 
โดยช่องทางการจัดจำาหน่ายจะเป็นการออกบธูตามงานโอทอป และงานของจงัหวดั ปัจจบุนั
มีสมาชิก 15 คน

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านน้ำาพุ

ผลิตภัณฑ์ จักสานจากไม้ไผ่

สกลนคร โพนนาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กลุ่มรักษ์ดีคลองไผ่ : 
เลขที่ 7 หมู่ 13 บ้านคลองไผ่พัฒนา ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

 063-7384493 (คุณสิทธิศักดิ์  โสภา : ประธานกลุ่มกลุ่มรักษ์ดีคลองไผ่) เ  รักษ์ดีคลองไผ่

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 
กลุ่มรักษ์ดีคลองไผ่ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธัญพืช
คลองไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลิตภัณฑ์เดิม 
ถั่วแตก จากการคัดแยก มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยผสมผสานกับวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่ 
ในกลุ่ม คือ ถั่วลิสง งาดำา งาขาว เมล็ดทานตะวัน และ 
เมล็ดฟักทอง จึงกลายเป็นธัญพืชที่ให้โปรตีนสูงและ 
มีประโยชน์ กรอบ หอม อร่อยเหมาะสำาหรับทุกเพศ 
ทกุวยั รวมถงึการทำาบรรจภุณัฑใ์หม ่ภายใตโ้ลโก ้“ธญัพชื
คลองไผ่”

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนา มีผลิตภัณฑ์ถั่ว เพื่อจำาหน่ายในท้องตลาด และ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2546 มีสมาชิกเริ่มแรก 9  คน ปัจจุบัน
มีสมาชิก 80 คน มีเงินออมเริ่มแรก 40,000 บาท ปัจจุบันมีเงินออม 80,000 บาท มีการ 
จัดสวัสดิการเพื่อประโยชนข์องสมาชิกและชุมชนอะไรบ้าง หุ้นปันผล สิ้นปี 1 ครั้ง

กลุ่มรักษ์ดีคลองไผ่

ผลิตภัณฑ์ ธัญญพืชคลองไผ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร อำาเภอเมือง 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564236

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าวัดเหนือ : 
เลขที่ 319 หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

 080-1929436 (คุณกัลยา  นานาวัน : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  น้ำาพริก บ้านท่าวัดเหนือ เ  0986352520

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและวิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผงชงเดิม ให้มีรสชาติหลากหลาย เพื่อ
เหมาะกับคนหลายวัยมากขึ้น รวมถึงการทำาบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โลโก้ “แสนสุข” เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
มีรูปแบบที่ทันสมัย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

กลุ่มวิสาหกิจชมชุนแปรรูปปลาบ้านท่าวัดเหนือ ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็นการรวมกลุ่ม
กันของคนในชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร เริ่มแรกมีสมาชิก 13 
คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน โดยมีแนวคิดที่จะนำาวัตถุดิบหลักของชุมชน คือ ปลาจาก
หนองหาน มาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
มูลค่าและง่ายต่อการขนส่ง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าวัดเหนือ

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกปลาป่น

สกลนคร อำาเภอเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 237

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านท่าก้อน : 
เลขที่ 56 หมู่ 1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำานวย จ.สกลนคร 47170 

 061-2280951 (คุณลินนา  โพธราช : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  0612280951

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาข้าวเกรียบปลาให้มีรสชาติเหมาะสมกับตลาด
เป้าหมาย พร้อมศึกษารูปแบบของการผลิต แนวทาง
การนำาเอานวตักรรมมาใชใ้นการผลติ เพือ่ลดตน้ทนุ และ 
ปรับปรงุบรรจุภณัฑ์ ใหส้ามารถ ตอบสนองตอ่พฤตกิรรม 
ของลูกค้าไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถงึการพัฒนาช่องทาง 
การสื่อสารทางการตลาดและจัดจำาหน่ายผ่านทาง 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านท่าก้อน ก่อตั้งเมื่อ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ม ี
หน่วยงานที่ดูแลหลักคือ เทศบาลตำาบลท่าก้อน เร่ิมแรกกลุ่มมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2564 กลุ่มมีสมาชิก 30 คน มีการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน 
ดังนี้ มีการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกและชุมชนในโอกาสพิธีงานบุญต่างๆ การสร้างอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชน มีเงินทุน เพื่อใช้เวลาจำาเป็น 

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านท่าก้อน

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลา

สกลนคร อากาศอำานวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564238

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านน้ำาพุ : 
หมู่ 4 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

 062-2595288 (คุณวุฒิพร  ดวงเคน : ประธานวิสาหกิจชุมชน) 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเส้นทางการท่องเที่ยว 
พร้อมออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว และกิจกรรม
ทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีเครือข่ายทั้ง เช่น Facebook Lazada และเว็บ
แอฟต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สนับสนุนการจัดทำา
บัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านนำ้าพุมีกิจกรรมการท่องเที่ยว อันเป็นวิถีชุมชนของคนใน 
ท้องถ่ินให้ตอบรับกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
ที่ย่ังยืนสอดคล้องกับกระแสโลก ด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบันโดยเป็นการเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญในชุมชน ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านน้ำาพุ

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านนำ้าพุ

สกลนคร โพนนาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 239

เฮือนมีแฮงโฮมสเตย์ : 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านท่าวัดเหนือ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

 093-0917314 (คุณปุณยนุช  สิงห์สุพรรณ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  เฮือนมีแฮงโฮมสเตย์ ริมหนองหาร สกลนคร

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภค เพิ่มองค์ความรู ้
ในการบริหาร การขาย การตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นสื่อ VDO 
การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยช่วยในการบริหารงาน 
และการผลิตสินค้า การพัฒนาแบรนด์สินค้า
ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ให้มี
คณุภาพ ได้มาตรฐานและสวยงามทันสมัย การตลาด 
และประชาสมัพันธ์ เพิม่ช่องทางการตลาดให้มากข้ึน 
ทั้ง online และ offline ทั้งการสร้างความรับรู้ 
ในตัวผลิตภัณฑ์/กลุ่ม และส่ือที่หลากหลายจะทำาให้
นกัท่องเทีย่วได้รบัรูแ้ละเกดิความสนใจทีจ่ะท่องเทีย่ว

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

เฮือนมีแฮงโฮมสเตย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2562 เป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพื่อจัดให้ชุมชน
เป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ให้บริการที่พักและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

เฮือนมีแฮงโฮมสเตย์

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์สองธรรม

สกลนคร อำาเภอเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564240

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด : 
เลขที่ 55/2 หมู่ 1 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 

 061-1276814 (คุณฤทัยกานต์  ขุนอำาคา : ผู้ประสานงานกลุ่มชุมชน) เ  Praewwa Ruthakun

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน 
ระหว่าง วัตถุดิบด้วยกัน หรือวัตถุดิบกับวัสดุอื่นๆ 
ต้องไม่มีส่ิงที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้บริโภคได้ เช่น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มปลาส้ม พร้อมออกแบบให้ส้มปลา
โดให้มีหลายขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่หลากหลาย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 เดิมเป็นกลุ่มสตรี กพสม. แล้วมา
ร่วมกันจัดทำากิจกรรมมาแปรรูปปลาชะโด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอด
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด

กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด

ผลิตภัณฑ์ ปลาทอดสมุนไพร

นครพนม ท่าอุเทนมหาวิทยาลัยนครพนม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 241

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายและไม้ไผ่นครพนม : 
เลขที่ 171 หมู่ 9 บ้านนามูลฮิ้น ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

 080-0662503 (คุณล้ำา  ศรีอุดร : ประธานกลุ่ม) เ  สานสุข เ  @สานสุข

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ ออกแบบป้ายแท็ค เพิ่ม
มูลค่าโดยการตัดหนังที่สกรีนชื่อแบรนด์วางบนตะกร้า 
และสามารถสกรีนช่ือลูกค้าใส่ให้ลูกค้าในป้ายแท็คหนัง
ได้ สร้างเพจใน Facebook@สานสุข และ LINE Official 
Account@สานสุข ผลิตสื่อโฆษณาเพื่อเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเป็นหน้าร้าน
ในการขายสินค้าของทางกลุ่ม พร้อมหาแหล่งวัตถุดิบ
ในการจัดซื้อหวายในช่วงขาดแคลนให้ทางกลุ่มชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายและไม้ไผ่นครพนม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน 
มีสมาชิก 12 คน มีนางลำ้า ศรีอุดร เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มรวมตัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 
ช่วยกันผลิตงานจักสานจากวัสดุธรรมชาติจากหวาย ไม้ไผ่ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในงานประเภท ตะกร้า กระจาด ที่ใส่ปากกา กระเป๋า ฯลฯ เพื่อให้ได้งานที่ประณีต สวยงาม 
มีความคงทนใช้งานได้ยาวนานเหมาะกับการซื้อใช้หรือซื้อเป็นของฝากที่ดี

วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายและไม้ไผ่นครพนม

ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวายกระจาด

นครพนม อำาเภอเมือง มหาวิทยาลัยนครพนม



ชุมชนมีดี
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นครพนม นาแก มหาวิทยาลัยนครพนม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพิมานโฮมสเตย์

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพิมานโฮมสเตย์ : 
เลขที่ 10 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130

 087-2297399 (คุณประทินกร  สิงหะวาระ : ประธานกลุ่ม) เ  Piman nakae
อยู่ดี

บ้านพิมานโฮมสเตย์ ก่อต้ังในปี 2553 วิธีชุมชนพอเพียง ที่ร่วมมือกันของสมาชิก 
จนทำาให้ได้รับรางวัล Home Stay Standard Thailand ตัง้แต่ปี2553 จนถงึปัจจบุนั โดยมี 
ความร ่วมมือของคนในชุมชนที่นำาภูมิป ัญญาของคนในชุมชนมาพัฒนา และ 
ผลติผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าเยบ็จกัรปักมอื ไทพมิาน ทีผ่ลติผ้าไทด้วยสธีรรมชาติ 
และการผลิตนำ้ามันจากต้นยางนา 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ปรับทัศนียภาพของโฮมสเตย์ และพัฒนาช่องทางการ 
ชำาระเงินให้มีความทันสมัย พร้อมท้ังมีการจัดทำาโบรชัวร์ 
เพ่ือแนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวหรือศูนย์เรียนของโฮมสเตย์ 
ส่งเสริมการจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย และการลดค่าใช้จ่าย
ของโฮมสเตย์ให้ลดลงจากเดิม

หลังพัฒนา

ก่อนพัฒนาบริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านพิมาน  

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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นครพนม เรณูนครมหาวิทยาลัยนครพนม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ : 
เลขที่ 226 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 080-1623419 (คุณสุขใจ  ไชยวารี : ประธานกลุ่ม) เ  RenuCrickets
กินดี

การเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มจากสมาชิกของกลุ่มมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ได้พบเห็น
การเล้ียงจ้ิงหรีดจึงเกิดการสนใจน�ามาทดลองเลี้ยง พบว่า เลี้ยงง่าย ให้ค่าตอบแทนสูง 
เนื่องจากมีตลาดรองรับ และมีคุณค่าทางอาหาร เป็นอาหารท้องถิ่นที่คนอีสานชอบรับ
ประทาน จึงได้ชักชวนญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านขยายการเล้ียงเป็นกลุ่มผู้เล้ียงจ้ิงหรีด 
ในปี 2561 ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
โดยระยะเริ่มต้นสมาชิกเริ่มเลี้ยงบริเวณข้างบ้าน ขยายเป็นโรงเรือนเล้ียงที่เป็นสัดส่วน 
มีกระบวนการเลี้ยงที่ครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ มีการจัดการฟาร์มที่ดี 
การเก็บผลผลิต มีการรวมกลุ่มกัน ผลิตแมลงเศรษฐกิจในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมกัน
จ�าหน่าย โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทนุการผลติ และมผีลผลติต่อหน่วยเพิม่ข้ึน รวมทัง้
ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ท�าการรีแบรนด์ดริ้งผลิตภัณฑ์ ให้มี
เอกลักษณ์ สร้าง Storytelling ผ่านตราสัญลักษณ์ 
โดยออกแบบตราสัญลักษณ์ให้มีโทนสีน้�าเงิน ขาว แดง 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชุดแต่งกายของชาวภูไท เพื่ออนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ค�าแนะน�าในการ
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่นการคัดขนาดของจิ้งหรีด 
คุณภาพวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการปรุงรส และได้คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์เพื่อมาท�าการตลาดได้แก่ ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 
จิ้งหรีดอบกรอบ เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
ที่จะท�าตลาดได้โดย ข้าวเกรียบจิ้งหรีด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
รับประทานได้ง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศ 
ทกุวยั  ในสว่นของผลิตภณัฑจ์ิง้หรดีอบกรอบ กลุ่มเป้าหมาย 
ของทางโครงการได้แก่ผู้ใส่ใจสุขภาพ ที่ต้องการปริโภค
โปรตีน แต่ไม่ต้องการบริโภคไขมัน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จิ้งหรีดอบกรอบ/ข้าวเกรียบจิ้งหรีด

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มหัตถกรรมและพัฒนาอาชีพพื้นบ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านนาคูณใหญ่ : 
กลุ่มหัตถกรรมและพัฒนาอาชีพพื้นบ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านนาคูณใหญ่ 36120 

 083-3262671 (คุณจูมผา  แสงตีสุข : ประธานกลุ่มชุมชน) 
 กลุ่มหัตถกรรมและพัฒนาอาชีพพื้นบ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านนาคูณใหญ่  เ  0833262671

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ด้านนวัตกรรมการออกแบบเครื่องจักสานให้มีความทัน
สมัยและหรูหรา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
และน่าดงึดดูใจ พฒันาผลติภณัฑช์มุชนสรา้งชือ่แบรนด์
สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ให้ 
ความรูก้ารจดัทำาบญัชตีน้ทนุกลุม่ บญัชรีายรบัรายจา่ย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

ชมุชนมวีตัถดิุบ คอืไม้ไผ่ จำานวนมาก เหมาะแก่การผลติเครือ่งจักสานช่วงแรกทางกลุ่มผลิต
สินค้าหลักเป็นกระติบข้าวแบบธรรมดา และของใช้ต่างๆ ต่อมาได้พัฒนาเป็นรูปหัวใจ และ 
ฝีมืออันประณีต จึงมีลูกค้าสั่งผลิตเพ่ือเป็นของชำาร่วย ของที่ระลึกในงานมงคลและเป็น
ของฝาก

กลุ่มหัตถกรรมและพัฒนาอาชีพพื้นบ้านจักสานไม้ไผ่
บ้านนาคูณใหญ่

ผลิตภัณฑ์ จักสานไม้ไผ่  

นครพนม อำาเภอเมือง มหาวิทยาลัยนครพนม
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นครพนม วังยาง มหาวิทยาลัยนครพนม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อน : 
เลขที่ 69,188 หมู่ 2 บ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130

 086-4277103 (คุณเพ็ญนภา  แสนสามารถ : ประธานวิสาหกิจชุมชน)
สวยดี

ชุมชนบ้านหนองนางด่อน มีอาชีพทำานา และเกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน และยังไม่มีอาชีพ
เสริมเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว แต่หลังจากบรรพบุรุษได้ค้นพบการทำาผ้าย้อมโคลน และ
ย้อมสเีปลอืกไม้ธรรมชาต ิจงึทำาให้เกดิอาชพีทอผ้าขึน้มาเป็นอาชพีเสรมิทีส่บืทอดมาจาก
บรรพบุรุษ และพัฒนาต่อมาเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาอาชีพ ร่วมมือ ร่วมใจกันใน
ด้านการพัฒนาผ้าและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าดังกล่าว จนเกิดเป็นการก่อตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อนขึ้นมา  จนถึงปัจจุบัน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมโคลนและผ้าย้อมเปลือกไม้ 
 มงคล จากที่ชุมชนมีแค่ผ้าผืนธรรมดา ผ้าขาวม้า  
 จำาหน่ายเพื่อนำาไปตัดชุดต่อ พัฒนาให้มีการทำาผ้า 
 คลุมไหล่ ผ้าพันคอ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นทางเลือก 
 การจำาหน่าย
2. พัฒนาช่องทางการตลาดในการจำาหน่าย จัดทำา 
 Facebook ร้านของฝากของที่ระลึก
3. การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีการจัดทำาได้ 
 หลากหลาย เช่น พวงกุญแจ สร้อยคอ กระเป๋า ของ 
 ประดับตกแต่งร่างกาย เป็นต้น
4. สรา้งเอกลักษณใ์หผ้า้ยอ้มโคลนและยอ้มเปลอืกไมม้งคล   
 โดยการสร้าง story สีผ้ามงคลเสริมบารมี สีผ้าใส่ 
 ประจำาวัน  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมโคลน    

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564246

นครพนม ท่าอุเทนมหาวิทยาลัยนครพนม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่าอุเทน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่าอุเทน : 
เลขที่ 269 หมู่ 3บ.ท่าค้อ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

 087-8615988 (คุณวิมลสิริ  สุวรรณมาโจ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านท่าอุเทน โฮมสเตย์
อยู่ดี

ชุมชนท่าอุเทนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแหล่งประมงที่มี 
ความน่าสนใจและมีอัตลักษณ์ของชนเผ่า มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทำาอาหาร 
ดังน้ันสมาชิกผู้ร่วมโครงการจึงเห็นถึงความสำาคัญในการต่อยอดให้แหล่งท่องเที่ยว 
และภูมิปัญญาดังกล่าวได้ถูกสืบทอดไปยังคนรุ ่นหลังด้วยการใช้สถานที่ท่องเที่ยว 
ที่น่าสนใจในชุมชน เช่น พระธาตุท่าอุเทน ชุมชนท่าอุเทน เป็นต้น

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การให้คำาแนะนำาและหาข้อมูลในการคิดวางแผนในการทำา
แผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับชุมชน
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น facebook
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับชุมชน
- การคิดเส้นทางทอ่งเทีย่ว การกำาหนดราคาตอ้งคำานึงถึง 
 ปัจจัยต้นทุนการผลิตบวกกับผลกำาไรที่ต้องการจะได้ 
 แลว้จงึกำาหนดราคาขายออกและตอ้งคำานงึถงึเศรษฐกจิ 
 ของช่วงเวลานั้นด้วย
- ขายทริปเส้นทางทอ่งเท่ียวทา่อเุทน-ไชยบรุผีา่นชอ่งทาง 
 ออนไลน์และ TSIC Travel

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมเสตย์บ้านท่าอุเทน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 247

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาถ่อน : 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

 061-0895009 (คุณวีรศักดิ์  ศรีสมุทร : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  บ้านท่าอุเทน โฮมสเตย์

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เม่ือก่อนมีช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท วิน วิน สมาย 
จำากัด กลุ่มของพวกเราจึงพัฒนาการเพิ่มช่องทาง 
ในการเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต อัพเดตข่าวสารในเพจของชุมชน
• ทำา VTR ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน
• Facebook : โฮมสเตย์นาถ่อน-Homestay Nathon

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทกวนที่ฝังรากลึกไปถึงสามอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิต 
คนในชมุชนจนเกดิเป็นคำาขวญัติดปากของคนท้องถ่ินว่า “เสรจ็นา หญงิทอผ้า ชายตเีหลก็” 
ซึ่งหมายถึงการลงแขกดำานา ทอผ้า และตีเหล็ก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาถ่อน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านนาถ่อน    

นครพนม ธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564248

กลุ่มทอเสื่อบ้านป่าเหลื่อม

กลุ่มทอเส่ือบ้านป่าเหล่ือม เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้วัตถุดิบที่มีหรือหาได้ง่ายจากภายในชุมชน นำามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
ในส่วนของต้นกล้วย หลังจากการเก็บเกี่ยวผลกล้วยก็ไม่ได้มีการนำามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านอื่นอีก ช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ งานจัดแสดงสินค้า และ
การับซื้อจากกลุ่มพ่อค้าคนกลางในบางโอกาส ทำาให้ปริมาณการขายมีน้อยและเกิดเป็น
สินค้าคงคลังอยู่จำานวนมาก สมาชิกจึงสนใจเรื่องการนำาทรัพยากรจากในชุมชนมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น อำาเภอเมือง

กลุ่มทอเสื่อบ้านป่าเหลื่อม : 
เลขที่ 70 หมู่2 ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เ  096-1316061 (คุณจีระวัฒน์  ผุยพัฒน์ : ประธานกลุ่ม)

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน สร ้างมูลค่าเพิ่มจาก 
ต้นกล้วยของกลุ่มทอเสื่อบ้านป่าเหลื่อม เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบที่หาได้ง ่ายจากในชุมชน 
การสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ เช่น กระเป๋าจากทอ 
จากกาบกล้วย ถงุเพาะชำาจากต้นกล้วย กระเป๋าจากใบตอง 
แห ้งรวมถึงการเพิ่มช ่องทางการจัดจำาหน ่ายให ้ม ี
ความหลากหลาย และทำาให ้ชุมชนมีรายได้ที่ เพิ่มขึ้น 
จากเดิมร้อยละ 50 ของรายได้เดิมที่มี

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากต้นกล้วย

ใช้ดีรักษ์ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 249

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น อำาเภอเมือง

ศิลาโฮมสเตย์
ศิลาโฮมสเตย์เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพของคนในชุมชน ต.ศิลา โดยได้รับ
การสนับสนุนจากเทศบาลเมืองศิลา และสำานักบริการวิชาการ มข.ปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งหมด 16 ครัวเรือน เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
สมาชกิในกลุม่หลายคนมอีาชพีเสรมิด้วยการปลกูดอกดาวเรอืงจำาหน่ายแต่ประสบปัญหา 
ราคาตกตำ่าหรือตกเกรดคัดทิ้งเป็นจำานวนมากและแบกต้นทุนที่สูงขึ้น สมาชิกจึงสนใจ 
เรื่องการแปรรูปจากผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนำ้ามันสกัดของดอกดาวเรือง
ของกลุ่มศิลาโฮมสเตย์เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะให้สามารถแข่งขันในตลาดและเพิ่มทาง
เลือกให้ผู้บริโภค เช่น ก้านไม้หอม เทียนหอม สเปรย์ไล่ และ
สร้างกิจกรรมผูกธง ณ จุดเช็คอินโคกหนองนา รวมถึง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและเหมาะสม 
เพิ่มช่องทางการตลาด และโฆษณาทั้งทางออนไลน์ และ
ออฟไลน์

อยู่ดีใช้ดี

ศิลาโฮมสเตย์ : 
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เ  081-9549824 (คุณนิคม  ปานิคม : ประธานกลุ่ม)

 Sila Homestay – ศิลาโฮมสเตย์จังหวัดขอนแก่น เ  0819549824

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน
ผลิตภัณฑ์ จากนำ้ามันสกัดของดอกดาวเรือง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564250

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น หนองเรือ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาคุณสา

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาคุณสา : 
เลขที่ 13 หมู่ที่ 6 บ้านหนองทุ่ม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40140 เ  085-1896955 (คุณสาวิตรี  ไชยชารี : ประธานกลุ่ม)

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ที่ต้องการแปรรูป
ปลา โดยได้รับการสนับสนุนจากอบต.บ้านกงและได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสินค้าโอทอป
ชุมชนระดับ 3 ดาว ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 17 คน จากการขยายตัวและการผลิต 
อย่างต่อเนื่องทางกลุ่มได้ประสบปัญหาด้านการรักษามาตรฐานเรื่องรสชาติที่คงที่ 
และต้องการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค สมาชิกจึงสนใจเรื่อง 
การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลาคุณสา เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้สามารถแข่งขันในตลาด สร้าง
ทางเลือกให้กับผู ้ผลิตและเพ่ิมความหลากหลายให้กับ 
ผู้บริโภค รวมถึงการออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ให้มี 
ความสวยงามเหมาะสมและเพิ่มช่องทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ปลาตากแห้ง/ปลาแดดเดียว

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 251

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บ้านไผ่

กลุ่มจำาหน่ายสินค้าชุมชนตำาบลเมืองเพีย

กลุ่มจ�ำหน่ำยสินค้ำชุมชนต�ำบลเมืองเพียเป็นกลุ่มที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มอำชีพของคน 
ในชุมชน ต.เมืองเพีย โดยในปี 2561 ได้รับกำรสนับสนุนจำกส�ำนักบริกำรวิชำกำร มข. 
ส่งเสริมศักยภำพกำรจดักำรควำมรูด้้ำนกำรศกึษำเพือ่กำรท่องเทีย่วเชงิ สมำชกิในกลุม่
หลำยคนมีอำชีพทอฝ้ำย ผ้ำไหม ตัดเย็บกระเป๋ำผ้ำไทย และท�ำขนม แต่ยังประสบปัญหำ
เรื่องสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ และเป็นของดีของชุมชนสมำชิกจึงสนใจ
เรื่องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกลุ่มจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ชุมชนต�ำบลเมืองเพีย เพ่ือสร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะให้
ผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน และสร้ำงสร้ำงบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผลติภณัฑ์สนิค้ำชมุชนให้เป็นไปในทำงเดยีวกนัควำมเป็น
เอกลกัษณ์ รวมถงึออกแบบร้ำนค้ำขนำดเลก็ให้แก่ชมุชน
เพื่อเป็นศูนย์กลำงให้ผู้ประกอบกำรในชุมชนน�ำสินค้ำ 
มำจัดจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ ผ้าหมักโคลนแปรรูป

ใช้ดี

กลุ่มจำาหน่ายสินค้าชุมชนตำาบลเมืองเพีย : 
หมู่ที่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพีย อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

 081-4321348 (คุณปำริชำติ  รำชบุญเรือง : ประธำนกลุ่ม) เ  บ้ำนฐำนทัพผ้ำไทยขอนแก่น เ  honey-jomz

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564252

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น น้ำาพอง 

กลุ่มฝรั่งกระเสริมสุข

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

กลุ่มฝรั่งกระเสริมสุขเป็นกลุ่มท่ีเกิดจำกกำรรวมตัวของชำวสวนฝรั่งใน ต.ท่ำกระเสริม 
โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกอบต.ท่ำกระเสริม และส�ำนักบริกำรวิชำกำร มข. ปัจจุบันมี
สมำชิกทั้งหมด 6 คน สมำชิกในกลุ่มหลำยคนผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GAP ทำงกลุ่ม
มกีำรตดัแต่งกิง่คร่ึงหน่ึงของปรมิำณทัง้หมดเพือ่ให้แตกกิง่ใหม่ และลดจ�ำนวนเพลีย้แป้ง 
โดยทำงกลุ่มไม่ได้มีกำรน�ำใบและผลอ่อนฝรั่งมำใช้ประโยชน์ สมำชิกจึงสนใจเรื่องกำรน�ำ
ใบและผลอ่อนฝรั่งที่ทิ้งมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์และลดของเสียในกระบวนกำรผลิต
ของกลุ่มฝรั่งกระเสริมสุข เพื่อใช้ชิ้นส่วนเหลือทิ้งของ 
ต้นฝรั่งมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 
เช่น น�้ำหมักฆ่ำเพลี้ยจำกเศษขยะเกษตร และชำยอด 
ใบฝรัง่ รวมถึงกำรออกแบบบรรจภัุณฑ์ให้มคีวำมสวยงำม
และเหมำะสม เพิ่มช่องทำงกำรตลำดและโฆษณำทั้งทำง
ออนไลน์และออฟไลน์

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากต้นฝรั่ง

ใช้ดีกินดี

กลุ่มฝรั่งกระเสริมสุข : 
88 หมู่ 9 บ้ำนบึงเป่ง ต.ท่ำกระเสริม อ.น้�ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 

 089-3764760 (คุณประภำพร  แสนเมือง : ประธำนกลุ่ม)

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
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กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย : 
เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 บ้ำนเปือย อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40140 

 081-4321348 (คุณธัญลักษณ์  ซ้ำยมี : ประธำนกลุ่ม) เ  แมกไม้ดินไทย เ  0803189119

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จำกดินไทยเกิดจำกกำรรวมกลุ่มของคนที่รักงำนฝีมืองำนปั้น 
โดยน�ำดินไทยมำประดิษฐ์สร้ำงสรรค์เพ่ือสนองผลงำนที่เสมือนจริงตำมธรรมชำติทั้ง
สีสันและรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น ต้นกล้วย ดอกไม้ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกอบ
ต.บ้ำนกงและส�ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ�ำเภอหนองเรือ ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งหมด 9 คน 
แต่ประสบปัญหำสินค้ำค้ำงสต๊อก และมีวัตถุดิบตกค้ำงเป็นจ�ำนวนมำกขำยสินค้ำได้ยำก 
กำรขนสินค้ำประสบปัญหำบ่อยครั้ง สมำชิกจึงสนใจเรื่องกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กำรพฒันำผลติภณัฑ์จำกดนิป้ันของกลุม่ดอกไม้ประดิษฐ์
ดินไทยเพื่อคิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ ลดกำรใช้วัตถุดิบ 
ใช้ดอกไม้สื่อควำมหมำยและใช้วัสดุธรรมชำติมำตกแต่ง 
เพื่อลดต้นทุนดินปั้นและประหยัดเวลำในกำรผลิต รวมถึง
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมสวยงำมและเหมำะสม 
สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยขนส่ง เพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำน 
Mascot ส่งเสริมกำรตลำดเพื่อเจำะกลุ่ม Generation Z

ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ดินปั้น

สวยดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564254

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ภูผาม่าน 

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์บ้านวังมน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

บ้ำนวังมนเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์ทำงด้ำนวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ทรัพยำกรป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อำชีพหลักของคนในชุมชนคืออำชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่
จงึเป็นผลติภณัฑ์ทำงกำรเกษตร ท่ีเหน็ได้ชดัเจนคอืมะขำม ซึง่สำมำรถพบได้ท่ัวไปในพืน้ที่
สมำชิกในกลุ่มหลำยคนแต่ทำงชุมชนได้ประสบปัญหำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่
เป็นทีต้่องกำรของตลำดเท่ำทีค่วร คนในชุมชนจงึสนใจเร่ืองกำรรวมกลุ่มเพือ่สร้ำงอำชพี
และเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพำณิชย์

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกมะขำมของกลุ ่มอำชีพบ้ำน 
วงัมนเพือ่คดิค้นเพิม่มลูค่ำผลติภณัฑ์ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะ 
ให้สำมำรถแข่งขันในตลำดและเพิ่มทำงเลือกให้ผู้บริโภค 
เช่น สครับมะขำม สบู่สมุนไพรสูตรต่ำงๆ และขนมทำร์ต 
ไส้มะขำม รวมถึงกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีควำม
สวยงำมและเหมำะสม เพิ่มช่องทำงกำรตลำดและโฆษณำ
ทั้งทำงออนไลน์และออฟไลน์

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพรสูตรต่างๆ 

ใช้ดี

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์บ้านวังมน : 
บ้ำนวังมน หมู่ 4 ต.วังสวำบ อ.ภูผำม่ำน จ.ขอนแก่น 40350 

 093-3380323 (คุณศรีเมือง  คงสอน : ประธำนกลุ่ม) เ  Wangmon Homestayวังมน เ  wangmon Homestay

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าจากภูมิปัญญาอีสาน

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าจากภูมิปัญญาอีสาน : 
เลขที่ 49 หมู่ 17 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

 063-7966365 (คุณบุษรำภรณ์ พลศิริ : ประธำนกลุ่ม) เ  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ำจำกภูมิปัญญำอีสำนบ้ำนลำด

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศึกษำไดด้�ำเนนิกำรพฒันำแบรนด ์และโลโกบ้้ำนลำด 
และลำช โดยมีพื้นฐำนกำรใช้ผลิตภัณฑ์เดิมที่ทำงกลุ่ม
มีอยู่ พัฒนำให้โดดเด่นมำกขึ้น ปรับปรุงช่องทำงกำร
ตลำดออนไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตำแกรม ช้อปปี้ ผ่ำนกำรท�ำ
เนื้อหำประชำสัมพันธ์และซื้อโฆษณำ กำรแชร์ไปตำมกลุ่ม
ผู้สนใจ และกำรใช้อินฟลูเอนเซอร์ และด�ำเนินกำรจัดท�ำ 
ส่ือประชำสัมพนัธเ์พือ่ใหก้ลุ่มสำมำรถน�ำไปใชไ้ด้ทัง้ออนไลน์
และออฟไลน์

สวยดี

กลุ่มวสิำหกจิชมุชนวสิำหกจิชมุชนแปรรปูผ้ำจำกภมูปัิญญำอีสำน เร่ิมก่อตัง้เมือ่วันที่ 
5 กันยำยน 2561 โดยมีสมำชิกจ�ำนวน 20 คน  ผ้ำฝ้ำยย้อมครำมของกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน ท่ีบ้ำนลำดพัฒนำนี้ ไม่มีสำรเคมีเจือปน ชำวบ้ำนมีควำมเข้มแข็ง พอใจกับ
ควำมพอเพียง และมีควำมคิดริเริ่มที่จะใช้กลยุทธ์ธุรกิจในลักษณะที่ท�ำให้มีรำยได้แต่
ไม่เป็นหนี้ ด้วยประสบกำรณ์ของสมำชิกที่ด�ำเนินกำรมำเป็นระยะเวลำนำนก่อนที่จะ
เริ่มตั้งกลุ่ม รวมถึงเครือข่ำยของลูกค้ำ ท�ำให้กลุ่มสำมำรถด�ำเนินธุรกิจไปได้ แต่ทว่ำ
ทั้งผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับแนวโน้มตลำด และกลุ่มที่มีควำมเข้มแข็ง พร้อมที่จะเรียนรู้
ตลอดเวลำ ศักยภำพดังกล่ำวท�ำให้กลุ่มเหมำะสมและมีศักยภำพในกำรพัฒนำสินค้ำ 
เพื่อให้สินค้ำติดตลำด ขำยได้ปริมำณเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงกำรสร้ำงตรำสินค้ำเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าบ้านลาด



ชุมชนมีดี
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วิสาหกิจชุมชนโฮมฮักฟาร์มแพะแกะตามรอยพ่อ : 
เลขที่ 290 หมู่ 1 ต.ท่ำขอนยำง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

 083-4286392 (คุณนำงประไพ ศรีทวี : ประธำนกลุ่ม) เ  โฮม ฮัก ฟำร์ม่ เ  0834286392

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนำปุ๋ยมูลแพะสดให้เป็นปุ๋ยมูลแพะที่ผ่ำนกระบวนกำร
หมัก ซึ่งจะช่วยให้ธำตุอำหำรยึดติดกับดินและจับตัวเป็น
ก้อน และท�ำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น 
และจุลินทรีย์ที่มีโทษก็จะลดน้อยลง ซ่ึงกำรพัฒนำปุ๋ย 
มูลแพะนี้เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จำก
กระสอบ( 10 กิโลกรัม) ละ 10 บำทเป็นถุง (1 กิโลกรัม) ละ 
40 บำท และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีควำมเหมำะสมกับ
กำรแบง่ใชง้ำนในกำรปลกูผกัเพือ่บรโิภคในครอบครวั โดย
ใชถ้งุใสเหนยีวทีไ่ดม้ำตรฐำน  พรอ้มโลโกท้ีแ่สดงถงึควำม
สดใสของแพะ เพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ของปุ๋ยมูลแพะ เพิ่ม
ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยนั้น มีสองรูปแบบได้แก่ รูปแบบ
ออฟไลน์ โดยมีกำรส่งเสริมให้กลุ่มออกร้ำนในงำนแสดง
สินค้ำต่ำงๆ กับหน่วยงำนรำชกำรจังหวัดเพื่อเพิ่มช่อง
ทำงในกำรจ�ำหน่ำย

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยมูลแพะ

“ปุ๋ยมูลแพะ” เกิดจำกควำมพยำยำมของน้องนักศึกษำ ที่ต้องกำรส่งเสริมให้กลุ่มวิสำหกิจ 
เกิดรำยได้จำกกำรเลี้ยงแพะครบวงจร ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มวิสำหกิจชุมชน โฮมฮักฟำร์มแพะ
แกะตำมรอยพ่อ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนื้อ เพ่ือขำยส่งให้กับพ่อค้ำคนกลำง ที่มำ 
รับซื้อที่หน้ำฟำร์ม นอกจำกขำยแพะแล้ว กลุ่มยังมีรำยได้มำจำกกำรขำยมูลแพะสด ใน 
รำคำกระสอบละ 10 บำท โดยจะมีเกษตรกรมำรับซื้อที่ฟำร์ม ซึ่งกลุ่มนักศึกษำ มีควำมเห็น 
ว่ำ ควรหันมำพัฒนำมูลแพะสดให้เป็นปุ ๋ยหมักมูลแพะเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ ์
ประกอบกับในช่วงสถำนกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้คนเกิดกำรตื่นตัวเรื่องกำรปลูกผักไว ้
บริโภคเอง จึงท�ำให้กลุ่มลูกค้ำเกิดกำรขยำยจำกเฉพำะกลุ่มเกษตรกรไปยังประชำชนที่ 
สนใจปลูกต้นไม้หรือพืชผักสวนครัวภำยในครอบครัว

วิสาหกิจชุมชนโฮมฮักฟาร์มแพะแกะตามรอยพ่อ
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วิสาหกิจชุมชนข้าวเขียบ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนข้าวเขียบ : 
เลขที่ 94 หมู่ 17 บ้ำนเขียบ ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม

 080-6954614 (คุณนัธทวัฒน์ โชติกิตติเสถียน : ประธำนกลุ่ม) เ  ข้ำวมงคล เขียบนคร เ  kaokebnakorn
กินดี

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเขียบ ต�ำบลขำมเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 
เริ่มแรกที่รวมตัวเพรำะว่ำช่วงหนึ่งชุมชนได้ขำดเมล็ดพันธ์ เลยเริ่มก่อต้ังด้วยกำรเข้ำไป
คุยกับเกษตรต�ำบลเลยได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกข้ำวอินทรีย์บ้ำนเขียบ 
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎำคม ปี2557 และได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธ์หลักมำจำกศูนย์วิจัยข้ำว
ขอนแก่น และเกษตรจังหวัดเป็นข้ำวหอมมะลิ ปัจจุบันกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเขียบมีข้ำว
ให้จ�ำหน่ำยอยู่ 4 พันธ์ ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวกล้องหอมมะลิ ข้ำวไรซ์เบอร์รี่ และข้ำวสังข์หยด 
และเมื่อปี2557 เรำได้รับรำงวัลที่ 1 ในงำนกำชำดของจังหวัดมหำสำรคำม ปี2558 ได้รับ
รำงวัลที่ 1 ข้ำวหอมมะลิดีเด่นของจังหวัด และผู้ผลิตข้ำวดีเด่นระดับประเทศรับรำงวัลกับ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเมื่อปี2562 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

มหำวิทยำลัยช่วยกันระดมควำมคิดออกแบบเส้นทำง 
และกิจกรรมกำรตลำดของชุมชนให้เน้นในส่ิงท่ีชุมชนมี 
ส่วนร่วมและสำมำรถต่อยอดจำกเดิมได้ เช่น โลโก้สินค้ำ 
Packaging กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ กำรตลำด และกำร 
วำงจ�ำหน่ำย เป็นต้น ซ่ึงเป็นกำรสอบถำมปรึกษำพูดคุย 
กับประธำนกลุ่มชุมชนและกลุ่มแม่บ้ำน เล่ำถึงเร่ืองรำว 
และปัญหำให้นิสิตได้เข้ำใจ เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรแก้ไข 
ปัญหำให้ตรงจุด ท่ีส่งเสริมและสนันสนุนให้ควำมรู้กับชุมชน 
เหนือส่ิงอ่ืนใดยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมรักและหวงแหน 
ในส่ิงท่ีชุมชนมีกำรอนุรักษ์และท�ำมำแต่เน่ินนำน อีกท้ัง 
เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนในทอ้งถิน่เพิม่มำกขึน้

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ข้าวมงคลเขียบนคร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564258

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม กันทรวิชัย

วิสาหกิจชุมชนไร่กวินรวี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนไร่กวินรวี : 
เลขที่ 41 ม.1 บ้ำนลำด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150 เ  098-2625505 (คุณวรวุฒิ  ชิโนทัยกุนทร : ประธำนกลุ่ม) 

 ชำชงสมุนไพรไร่กวินรวี -Thaiherbal tea by Rai Kawinrawee เ  @184evhli
กินดี

คุณวรวุฒิ ชิโนทัยกุนทร ผู้น�ำวิสำหกิจชุมชนไร่กวินรวี ได้เล่ำว่ำตอนสมัยก่อนนั้น คุณ
ยำยของคณุวรวฒุ ิเป็นหมอพืน้บ้ำน ได้ใช้ยำสมนุไพรในกำรรักษำอำกำรไข้ เป่ำกระดกูหกั 
เป่ำต่อมลูกหมู ลูกหลำนหรือคนในหมู่เป็นอะไรก็จะมำหำคุณยำย ให้คุณยำยรักษำ เพรำะ
ว่ำสมัยนั้น โรงพยำบำลและศูนย์อนำมัยนั้นยังมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ โตขึ้นมำก็มีควำมคิดที่
อยำกจะต่อยอดภูมิปัญญำควำมรู้ที่ได้เรียนรู้จำกคุณยำยมำ ให้คงอยู่และไม่เลือนหำยไป
ตำมกำลเวลำ คุณวรวุฒิจึงได้รวบรวมสมำชิกในชุมชนคนที่สนใจเข้ำร่วมกลุ่มวิสำหกิจ
ชมุชนไร่กวินรวี ทำงกลุ่มไร่กวินรวกีบัสมำชกิในกลุม่มแีนวคดิตรงกนัคือหำสมนุไพรท้อง
ถ่ินที่จะสำมำรถสร้ำงรำยได้และมีผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถบ่งบอกถึงชุมชนและมีเอกลักษณะ
เฉพำะตัวไม่เหมือนใคร ทำงกลุ่มจึงได้ประชุมและวำงแผน จนออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ชำชง
สมุนไพรจนเป็นที่ยอมรับได้ ในนำม ชำชงสมุนไพร ไร่กวินรวี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ท�ำกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ โดยที่เรำได้พัฒนำ 
กล่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ เพื่อให้มีควำมทันสมัย และ 
ดึงดูดควำมสนใจมำกยิ่ง ข้ีน พัฒนำช ่องทำงกำร 
จัดจ�ำหน่ำยทั้งด้ำน Online และ Offline เช่น น�ำเสนอ 
สินค้ำผ่ำน เฟสบุ๊คแฟนเพจ, Line Official Account, 
Shopee, Website และกำรจัดบูธขำยสินค้ำ ส่งเสริม 
กำรจัดท�ำบัญชีกลุ ่มให้ทรำบถึงรำยรับ-รำยจ่ำยของ 
กลุ่มชุมชน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ชาชงสมุนไพร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 259

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม วาปีปทุม

วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์วิถีธรรมชาติบ้านปลาบู่

วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์วิถีธรรมชาติบ้านปลาบู่ : 
เลขที่ 68 หมู่ 14 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44150

 065-4915565 (คุณธีรดา นามให : ประธานกลุ่ม) เ  ท่องเที่ยววัฒนธรรมบ้านปลาบู่

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน
อินทรีย์วิถีธรรมชาติบ้านปลาบู่ ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล
ของเพื่อนำามารวบรวมในการหาประเด็นความต้องการ
ของชุมชน ช่วยกันระดมความคิดออกแบบเส้นทาง และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เน้นในสิ่งที่ชุมอย่าง
มีส่วนร่วม ตามแนววิถีชีวิตของชุมชนและวัฒนธรรม 
ประเพณีต่างๆ ของชุมชนที่เป็นส่ิงที่ดีงามในบ้านปลาบู่ 
ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรม ประเพณีต่างๆ ใน  
แต่ละเดือน เช่น เดือน1 มีบุญดอกฝ้าย  เดือน 3 บุญข้าวจี่  
เดือน 4 บุญพะเหวด เดือน 5 บุญข้าวประดับดิน เดือน 10 
บุญข้าวสาก  เป็นต้น

อยู่ดี

วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์วิถีธรรมชาติบ้านปลาบู่ ตำาบลหนองแสง อำาเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนเกษตรกรรม โดยแท้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ 
ยดึอาชีพทำาการเกษตรแบบยงัชพีชาวบ้านปลาบูท่ำาการเกษตรแบบพอเพยีงมาต้ังแต่
ในอดีตมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละครอบครัวปลูกนักกัน 
ไม่มาก ประมาณครอบครัวละ 1-2 ไร่ คือ การปลูกพืชผักไว้บ้างบ้าน เพื่อบริโภค 
ส่วนที่เหลือจะนำาไปขายเพื่อสร้างรายได้ วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์วิถีธรรมชาต ิ
บ้านปลาบู ่มคีวามเช่ือมัน่และศรทัธาต่อการพฒันาสูค่วามสขุทีแ่ท้จริง คือ การเข้าถึง 
ธรรมชาติของสรรพสิ่งท่ีเป็นความธรรมดา การพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นแนวทางการเสริมสร้าง 
ความเข็มแข็งให้กับบ้านปลาบู่ 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564260

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม กันทรวิชัย 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนซุมแซง

วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนซุมแซง : 
เลขที่ 327 หมู่7 ต.ท่ำขอนยำง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

 080-4206004 (คุณสุเมธ ปำนจ�ำลอง : ผู้ประสำนงำน) เ  บ้ำนสวนซุมแซง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และวิสำหกิจชุมชนบ้ำน 
สวนซุมแซง ได้ ร่วมกันพัฒนำที่จะท�ำให้ เป็นเป็นกำร 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สำรเคมี เรียนรู้กำรท�ำ 
กำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ซึ่งโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นกำรท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ก�ำลังได้รับควำมนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว บ้ำนสวนซุม
แซงจึงเป็นสถำนที่ของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
ไม่ใช้สำรเคมี เรียนรู้กำรท�ำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ในกำร 
พัฒนำให้มีโปรแกรมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
ที่น่ำสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดมหำสำรคำม ดังค�ำกล่ำว
ที่ว่ำ “มาบ้านสวนซุมแซง เหมือนได้กลับบ้านนา กินข้าว
พื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น” และมีโปรแกรมกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ท�ำจริง 
ที่สำมำรถเรียนรู้กำรท�ำเกษตรด้วยตนเอง

อยู่ดี

บ้ำนสวนชุมแซงเป็นสถำนที่เพำะปลูกผลผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู ้ 
ทำงกำรเกษตร ศูนย์อบรม อีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์แบบวิถีพ้ืนบ้ำน สถำนที่ 
ณ บ้ำนสวนซุมแซงอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน�้ำ เหมำะแก่กำรเพำะปลูกผลผลิตทำง 
กำรเกษตร และบ้ำนสวนซุมแซงมีบุคลำกรที่เป็นวิทยำกรผู้มีควำมรู้ในเรื่องของเกษตร
อินทรีย์ จึงป็นที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งที่จะสนับสนุนให้บ้ำนสวนซุมแซงเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอนิทรีย์ท่ีไม่ใช้สำรเคม ีกำรท�ำกำรเกษตรอย่ำงยัง่ยนืและจัดอบรมกำรเรยีนกำร
สอนเกี่ยวกับกำรท�ำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เช่น หลักสูตรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตรย่อย (กำรวิเครำะห์ปัญหำและมองหำโอกำสพัฒนำคุณภำพ
เมล็ดพันธุ์,กำรปักด�ำและจัดกำรแปลงพันธุ์,ระบบนิเวศในแปลงนำ โรค วัชพืช และกำร 
ตัดข้ำวปน, กำรเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพในแปลงพันธุ์, กำรทดสอบคุณภำพ 
ของเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น)

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 261

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม อำ�เภอเมืองมห�ส�รค�ม 

วิสาหกิจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองโจด

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองโจด : 
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 

 097-2712389 (คุณโกสินทร์ โคช่วย : ประธานกลุ่ม) เ  ปลูกผักอ้อมครก บ้านหนองโจด
กินดี

สภาพพ้ืนที่ของบ้านหนองโจด มีความเหมาะสมกับการปลูกพริก ทั้งสภาพดิน 
สภาพแหล่งน�้าและมีพันธุ์พริกเฉพาะถิ่น เริ่มปลูกพริกตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ที่เริ่มมี 
คนน�าพริกพันธุ์โคกก่อมาปลูกโดยได้พันธุ์มาจากบ้านโคกก่อที่อยู่ใกล้ๆ กัน เนื่องจาก 
พี่น้องที่เป็นเครือญาติได้ให้พริกเป็นของฝากจึงได้น�าเอาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะกล้าแล้วปลูก  
เมื่อปลูกจนถึงเวลาออกผล ก็พบว่าพริกมีผลดกจึงเป็นที่สนใจของคนในชุมชน ใน 
ช่วงแรกมีคนปลูกพริก 7คน ได้ปลูกพริกอยู่รอบอ่างหินเหิบ เป็นการปลูกพริกเพื่อกิน 
เป็นหลกั ต่อมาในปี พ. ศ. 2520 จ�านวนคนปลกูพริกเพ่ิมข้ึน และมกีารขดุคลองอ่างโคกก่อ 
ชาวบ้านจึงไปจับจองพื้นที่ปลูกพริกบริเวณรอบอ่างโคกก่อ ในช่วงนี้เร่ิมมีแม่ค้าซึ่งเป็น
คนในชุมชนรับซื้อพริกไปขายต่อที่ตลาดสดในจังหวัดมหาสารคามโดยจะรับซื้อวันละ 
10-20 กิโลกรัม  

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ท�าการดึงเอาจุดเด่นของ
ชมุชนออกมาคอืการ “ปลกูผกัอ้อมครก” และสิง่ทีช่าวบ้าน
ส่วนใหญ่ปลูกมากที่สุดคือ พริก และมีเมล็ดพันธุ์พริกขาย   
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้มกีารออกแบบ บรรจภุณัฑ์ 
ให้กับวิสาหกิจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองโจด  
นอกจากพริกแล้วยังมีผักปลอดสารพิษ ที่วิสาหกิจกลุ่ม 
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองโจดปลูก และน�าไปขายที ่
ตลาดเขียวทุกอาทิตย์ แต่เป็นที่รู ้จักน้อย ฐานลูกค้า 
ค่อนข้างแคบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ไปที่
ตลาดเขียว เพื่อช่วยขายและประชาสัมพันธ์ให้มีคนรู้จัก 
วิสาหกิจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองโจดเยอะขึ้น 
และได้ท�าช่องทางการจ�าหน่ายเพิ่มเติมให้ผู้คนได้เข้าถึง
มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์พริก/ผักสดปลอดสารพิษ



ชุมชนมีดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชุมชนบ้านหนองยาง(ไร่แสนด ีเกษตรทฤษฎใีหม่) เป็นของ 
นายบรรจง แสนยะมูล ซึ่งมีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะท�าการเกษตรผสมผสานตามแนว 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง 
อีกทั้งต้องการให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่กินดีอยู่ดี จึงมีการสร้าง 
เครือข่ายให้คนในชุมชนหันมาท�าเกษตรแบบพอเพียงและรวมตัวกันรวบรวมผลิตผล 
การเกษตรจากคนในชุมชนเพ่ือส่งขายตลาดในพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งสามารถสร้างรายได ้
ให้กับคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้าน 
หนองยาง (ไร่แสนดี) ต�าบลหัวขวาง อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กล่องผลิตภัณฑ์ท�าจากกระดาษปอนด์ และดูมีสีสัน 
เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมไปถึงโลโก้รูปไผ่ที่ชัดเจนบ่งบอก 
ความเป็นผลิตภัณฑ์ในตัวเอง แม้ว่ายังไม่เห็นตัวของ
ผลติภณัฑ์ในกล่องด้วยซ�า้ ท�าให้เกิดความดงึดูดใจผู้บรโิภค
ได้ง่าย ส่วนตัวบรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็กเหมาะกับการพกพา
ได้ง่ายมากขึ้น และเนื่องจากขนาดที่เล็กลงจึงมีความพอดี
กับมือด้วย 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง

มหาสารคาม โกสุมพิสัย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง : 
หมู่ 6 บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 081-1525453 (คุณบรรจง แสนยะมูล : ประธานกลุ่ม) เ  ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ เ  0863547883

ผลิตภัณฑ์ เซรั่มนำ้าไผ่  
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม บ้านโนนราษี : 
93 หมู่ 4 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 

 087-9479311 (คุณทรัพย์ชกรณ์ พลขันธ์ : ประธานกลุ่ม) เ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผมบ้านโนนราษี เ  Rojanasak

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ใน 
ทุกขั้นตอนของการผลิตข้าวเกรียบจากข้าวหอมนิล 
โดยได้มีการทดลองผลิตข้าวเกรียบจากข้าวหอมนิล
ปรุงกับส่วนผสมจากวัตถุดิบที่หลากหลาย แต่จาก 
การทดลองปรุงสูตรข้าวเกรียบข้าวหอมนิล กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ได้เลือกพัฒนาข้าวเกรียบข้าวหอมนิล
จากเห็ดเป็นหลักก่อน นอกจากนี้ กลุ่มยังได้ฝึกอบรม
เกี่ยวกับการท�าบัญชีและความรู้เกี่ยวกับช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายแบบออนไลน์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมบ้านโนนราศี ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยจ�านวน
สมาชิก 8 คนโดยมีส�านักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานดูแลหลัก ปัจจุบันมีจ�านวน 
สมาชกิ 30 คน กลุม่วสิาหกจิชุมชนแห่งนีม้กีารผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เพียงอย่างเดยีว
มาโดยตลอด คือ ข้าวหอมนิล ในรูปแบบข้าวสาร และจัดจ�าหน่ายเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 
60 บาท ซึ่งในปัจจุบันเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม บ้านโนนราษี

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบหอมนิลบ้านโนนราษี

มหาสารคาม โกสุมพิสัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564264

มหาสารคาม กันทรวิชัย

กลุ่มก่อตั้งเมื่อ 13 ตุลาคม 2563 มีหน่วยงานที่ดูแลหลักคือ บริษัท เค ยู เอ็น โกโก้ เน็ตเวิกร์ 
จ�ากดั กลุ่มองค์กรชมุชน มสีมาชกิเร่ิมแรก 5 คน ปัจจบุนัมสีมาชกิ 23 คน มีการจัดสวสัดกิาร
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน ได้มีการปันส่วนก�าไรการขายเซรั่มสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

โกโก้ มหาสินทรัพย์

โกโก้ มหาสินทรัพย์ : 
หมู่ที่ 10 บ้านใคร่นุ่น อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

 063-3516789 (คุณพิศิษฏ์ อุปจันโท : ประธานกลุ่ม) เ  Marina ดู่ทุ่ง เฟส&บอดี้ เซรั่ม เ  0941317998

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นการสร้างความ 
น่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า พัฒนา
เคร่ืองหมายการค้าที่เป็นสากล และมีเอกลักษณ์ของ
ตนเองและเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบออนไลน์ 
และสามารถสู่สากลได้

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ เซรั่มบำารุงผิว “ดู่ทุ่ง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสายทองบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
เป็นอีกหมู่บ้านที่มีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่มีช่ือของจังหวัด โดยเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากคนในชุมชนด้วยกัน ซึ่งจะมีการจ�าหน่ายท้ังผ้าผืน และการแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ  เช่น กระเป๋าผ้าไทยสายทอง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการที่เราเข้าไปสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กระเป๋าสายทองยังไม่มีโลโก้ที่สื่อถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
แท็กห้อย/ติดกระเป๋า ถุงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
กลุ่ม ช่องทางการจัดจ�าหน่ายยังไม่หลากหลาย จึงไม่เป็น
ที่รู้จักของลูกค้า และยังขาดความรู้การบันทึกบัญชีรับ - 
จ่ายครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสายทอง

มหาสารคาม กันทรวิชัย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สวยดี
วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสายทอง : 
111 หมู่ 1 บ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 เ  097-3051098 (คุณจักรกฤษณ์ บุญพัก : ประธานกลุ่ม)

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าไทยสายทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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มหาสารคาม น�ดูน

ชุมชนบ้านดงน้อย ยังคงรักษาวัฒนธรรม ยึดมั่นประเพณีและพิธีกรรมตามวิถี 
ความเชื่อของชุมชน เช่น การเลี้ยงปู ่ตา จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและบูชาผีปู ่ตา ที่ดูแล
คุ้มครองหมู่บ้านให้อยู่เป็นสุข ประเพณีและพิธีกรรมเหล่าน้ีเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตและการยึดมั่นในขนบธรรมเนียนวัฒนธรรมของชาวบ้านดงน้อยได้อย่าง
ชัดเจน อีกท้ังยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดง
ศิลปกรรมพื้นบ้าน โปงลางและการแสดงฟ้อนจาปาศรีที่ถือเป็นอัตลักษณ์ชุมชนของ
ชาวบ้านดงน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติร่วมปลูกต้นยางนา 
ที่ เป ็นต้นไม้ประจ�าหมู ่บ ้าน ฐานการเรียนรู ้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 
กระเป๋าผ้า การแปรรูปตุ๊กตาของที่ระลึกจากไม้ การท�าขนมและอาหารพื้นถิ่น เป็นต้น

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านดงน้อย

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านดงน้อย : 
หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เ  096-9369268 (คุณวิชัย  เผิ่งจันดา : ประธานกลุ่ม)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาถ่ายทอดองค์ความร้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษา และ 
อาจารย์สู่การบริการวิชาการ ชุมชนเกิดการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถลดรายจ่าย เพิ่ม 
การออม ด้วยการจัดท�าบัญชีครัวเรือน เพิ่มศักยภาพ 
ในการเข้าถึงแหล่งทุน อีกท้ังสามารถสร้างเครือข่าย
ความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามกบั
ธนาคารออมสิน สู่การบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 267

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

กลุ่มโฮมสเตย์สะพานไม้แกดำา : 
หมู่ที่ 4 ต.แกด�า อ.แกด�า จ.มหาสารคาม 

 083-3393470 (คุณอาทิตย์ ภูมิแกด�า : ประธานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์สะพานไม้แกด�า

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาโดยมีความคิดเห็น
ร่วมกันในการโดยการท�าเพจ เว็บไซต์ และวิดีทัศน์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
บา้นหัวขวัใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัแก่ลกูคา้ นอกจากนีย้งัมกิีจกรรม
การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งทักษะใน
การประกอบอาชีพ และการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย
ของชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

กลุ่มโฮมสเตย์สะพานไม้แกด�า บ้านหัวขัวเมื่อชุมชนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว มี 
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม จึงได้มีการริเริ่มรวมกลุ่มท�าโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
ที่ต้องการจะมาพักผ่อนรับบรรยากาศในชนบท เมื่อทีมท่องเที่ยวกับเศรษฐศาสตร ์
ลงพ้ืนท่ีศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า คนในชุมชนยังขาด 
องค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านทกัษะการท�าอาชพี กจิกรรมการท่องเทีย่ว เส้นทางท่องเทีย่ว 
ทักษะการจัดท�าบัญชีเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

กลุ่มโฮมสเตย์สะพานไม้แกดำา

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์สะพานไม้แกดำา

มหาสารคาม แกดำ� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564268

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าตูม : 
หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 เ  043-795124 (คุณส�าราญ ประทุมไชย : ประธานกลุ่ม)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงขึ้น ใช้ห่อหุ้ม 
ข้าวโป่งได้นานขึ้นสนับสนุนให้ชุมชนวางแผนการ
ผนวกองค์ความรู้ ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน พลิก
โฉมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่คนรุ่นใหม่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
เพื่อสืบสานสินค้าภูมิปัญญาข้าวโป่งสมุนไพรโบราณ 
รวมทัง้บรหิารจดัการสตอ็กสนิคา้ไวจ้�าหนา่ยในเทศกาล
บุญข้าวจี่ เพราะข้าวโป่งโบราณ ถือเป็นสินค้าที่มาจาก
วัฒนธรรมมักจะมียอดขายในช่วงบุญข้าวจี่ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

ชุมชนบ้านท่าตูม อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนโอท็อปนวัตวิถี มีประเพณ ี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นผนวกกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีภาษาพูด การแต่งกาย 
ดนตรีพื้นบ้าน การทอผ้า การท�าข้าวเกรียบ รวมถึงความโดนเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว 
รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าตูม

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

มหาสารคาม อำ�เภอเมืองมห�ส�รค�ม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 269

ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 

ชุมชนบ้านจ้อก้อจัดต้ังข้ึนในต�าบลหน่อมซึ่งได้รับการร่วมมือจากคนในชุมชน สินค้าและ
บริการในชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นบริการที่พักโฮมสเตย์และบริการอาหารประเภทกุ้งก้ามกราม
ที่ได้จากคนในชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเสื่อกก ซึ่งลูกค้าส่วนมากเป็นคนใน
พื้นท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง  การจัดต้ังกิจการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการนี้ เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนบ้านจ้อก้อ ที่ต้องการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

จ้อก้อ โฮมสเตย์

จ้อก้อ โฮมสเตย์ : 
บ้านจ้อก้อ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

 061-1091632 (คุณสัญญา  ขันแข็ง : ผู้ใหญ่บ้าน) เ  จ้อก้อ โฮมสเตย์ / สไตล์ จ้อก้อ เ  0611091632

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาแพ็คเกจสินค้าให้กับเสื่อกกโดยใส่รายละเอียด
และข้อมูลของตัวเสื่อกกพร้อมช่องทางการติดต่อ 
การขาย และท�ากระเป๋าใส่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผ้าที่มี
สีสันและมีความคงทนมากกว่าเดิม มีตราสัญลักษณ์ที่ 
บ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนบ้านจ้อก้อ และ
การพัฒนาถุงหอมใส่สมุนไพร นอกจากน้ีในส่วนของ
บริเวณฐานการเรียนรู้บ่อกุ้งก้ามกรามและบริเวณวัด
สว่างบ้านจ้อก้อก็ได้มีการท�าจุดเช็คอินขึ้นมาเพื่อเป็น 
ที่น่าสนใจและที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน  ผลิตภัณฑ์ เสื่อกก

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อยู่ดีใช้ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564270

ร้อยเอ็ด เมยวดี 

บ้านบุ่งเลิศเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนชนเผ่าภูไท โดยอพยพมาจาก 
บ้านค�าชะอี อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนบ้านบุ่งเลิศ 
โดยทั่วไปเป็นแบบสังคมดั้งเดิมอาศัยอยู่ตามชนบท ยังคงมีการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบท้องถิ่น เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย อาหารการกินที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ
คนชนเผ่าภูไท ประเพณีการจ�้าหวัน การฟ้อนร�าภูไท ประเพณีการแต่งงาน ภายใต้ค�าพูด 
ที่ว่า “สู่หมู่บ้านผ้าไหมสู่ภูไทฝ้ายแห่งเดียวที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
ชาวภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด”

บุ่งเลิศโฮมสเตย์

บุ่งเลิศโฮมสเตย์ : 
เลขที่ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250

 081-3831685 (คุณสง่า  วังคะฮาด : ผู้ใหญ่บ้าน) เ  ข่าวสาร บุ่งเลิศ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาและปรับปรุงจุดถ่ายภาพ/จุดเช็คอินในชุมชน 
ออกแบบจัดให้มีบริการรถน�าเที่ยวในชุมชน ป้ายบอก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในชุมชน ป้ายบอกฐานการ
เรียนรู้ในชมุชนทีช่ดัเจน และจัดทริปโปรแกรมท่องเทีย่ว 3 
รูปแบบ Half Day Trip, One Dayy Trip และเรียนรู้กัน 
1 วันคิดถึงกัน 1 คืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวและบุ่งเลิศโฮมสเตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 271

ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 

กลุ่มธุรกิจบริการโพนฮาดโฮมสเตย์ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
คือเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบ
อาชีพท�าเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็น โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ชาวบ้านนิยมปลูกผักไว้กินเองและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจที่เป็นชุมชน 
ปักพัดยศแห่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หลังพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โพนฮาดโฮมสเตย์

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรโพนฮาดโฮมสเตย์ : 
หมู่ 12 บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

 089-2739500 (คุณสุวรรณ  บุญสงกา : ประธานกลุ่ม/ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาดโฮมสเตย์ เ  0892739500 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุ่มได้มีการจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน 
โปรแกรมน�าเที่ยวแบบ One day trip และโปรแกรม 
1วัน 1 คืน จัดท�าคู่มือท่องเที่ยวชุมชน จัดท�าปฏิทิน
ตารางกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนรายปี ให้ความรู้
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวโฮมสเตย์วิถีใหม่เพ่ือ 
เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-19 ตลอดจนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้า 
ชะลอมผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ เพ่ือให้ชุมชนมี 
รายได้จากการจ�าหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับกลุ ่ม 
นักท ่องเที่ยวที่มาท ่องเที่ยว และจากหน ่วยงาน 
ส่วนราชการที่ต้องการของฝากของที่ระลึก เป็นต้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโพนฮาดโฮมสเตย์ ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อยู่ดี

เมยวดี 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564272

ร้อยเอ็ด โพนทอง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรพรมสวรรค์ร่วมใจพัฒนา ชึ่งก่อตั้งมาต้ังแต่ 2543 แรกเริ่มได้ท�า 
ข้าวเกรียบว่าวเพ่ือบูชาศาลหลักบ้าน (ปู่หลักบ้าน) เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หมู่บ้าน 
และได้ผลิตออกจ�าหน่ายทั่วไปจนสินค้าเป็นที่ยอมรับ และได้รับการจัดใหเป็นสินค้า OTOP 
ระดับ 4 ดาว โดยส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรพรมสวรรค์ ร่วมใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรพรมสวรรค์ ร่วมใจพัฒนา : 
บ้านพรมสวรรค์ หมู่ 1 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

 081-2524987 (คุณบังพร  พระสว่าง : รองประธาน) เ  ข้าวเกรียบว่าวร่วงทองพรมสวรรค์ เ  0812524987

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เพิม่รสชาตข้ิาวเกรียบว่าวโดยการน�าดอกไม้ทีเ่ป็นมงคล
ส�าหรับการบูชาพระ ได้แก่ ดอกบัวม่วง ดอกมะลิ และ 
ดอกดาวเรือง มาเป็นส่วนผสม ปรับรูปแบบข้าวเกรียบ
ว่าวให้มีขนาดเล็กลงเป็นรูปทรงดอกไม้ เปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์เป็นถุงแบบซิปล๊อค ปรับโลโก้ให้ชัดเจนและน่าสนใจ
มากข้ึน และเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นข้าวเกรียบว่าวมงคล  
ท�าให้สินค้ามีความแตกต่างจากเดิม น่าสนใจ ดึงดูด
ใจลูกค้า และสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น  
นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เก่ียวกับการค�านวณต้นทุน
สินค้า  การลงรายการรับ จ่ายอย่างง่าย และช่วยแนะน�า
แหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าวมงคล ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กินดี
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ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 

ชุมชนบ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 8 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือท�าการเกษตรโดยเฉพาะการท�านา
ควบคู่กับการรับจ้างทั่วไปและชุมชนบ้านหนองแก่งได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกดาวเรือง
และจัดตั้งกลุ่มโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปีพ.ศ.2562 โดยส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจ�านวน 32 คน มีพื้นที่
ปลูกทั้งหมด 31 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ผลผลิตเฉลี่ย 30,000 ดอก/ไร่

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ : 
เลขที่ 130 หมู่ 8 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170 เ  098-13490755 (คุณประวัติ  วิเศษปัสสา : ประธานกลุ่ม)

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ-บ้านหนองแก่ง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการที่ชุมชนมีการปลูกดอกดาวเรือง จะมีดอก 
ดาวเรืองที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเช่น ดอกเป็นสนิม 
ดอกมีขนาดเล็ก โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของดอกดาว
เรืองทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดอก 
ดาวเรืองที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงน�าดอกดาวเรือง 
มาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ผงสีย ้อมผ ้าจากดอกดาวเ รือง มีการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ อบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และ 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางโซเชียล 
มีเดีย เช่น เพจเฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์ รวมถึงการอบรม
การวางแผนทางเงิน การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่
ถูกต้องให้กับชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ผงสีย้อมผ้าจากดอกดาวเรือง ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คิดดี

โพนทอง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 

พื้นท่ีของบ้านเก่าน้อยหมู่ 6 ส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นดินเค็มมาตั้งแต่โบราณเป็นจุดที่ม ี
ความเค็มมากที่สุด จนถึงระดับที่ขุดหรือขูดเอาหน้าดินในช่วงหน้าแล้งมาผสมน�้ากรองต้ม
จนแห้งได้ผลผลติเป็นเกลอืสินเธาว์ ทีข่าวบรสิทุธิเ์พือ่การบรโิภคและจ�าหน่ายเป็นสนิค้าของ
ประชาชนในหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันนี้ พื้นที่ผลิตเกลือในชุมชนเรียกว่า “ลานเกลือเก่าน้อย”

หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเกลือต้มแม่บ้านเก่าน้อยสามัคคี

วิสาหกิจชุมชนเกลือต้มแม่บ้านเก่าน้อยสามัคคี : 
บ้านเก่าน้อยหมู่ที่ 6 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

 096-7982736 (คุณเพ็ญศรี  ไชยสิงห์ : ประธานกลุ่ม) เ  เกลือต้ม บ้านเก่าน้อยสามัคคี จ.ร้อยเอ็ด 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

บ้านเก่าน้อยมีนาเกลือที่สามารถท�าเกลือสินเธาว์ได ้
ในปริมาณมาก แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักและยังขายได้จ�านวน
น้อย จึงได้มีการคิดค้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
เกลือธรรมดาเป็นเกลือหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
และคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ส�าหรับคนชอบใช้ที่ดับกล่ิน 
โดยที่ส่วนประกอบส่วนใหญ่ท�าจากธรรมชาติ โดยเกลือ
หอมแบ่งออกเป็น 3 กล่ิน โดยมีขั้นตอนการท�าเกลือ
หอมที่ทางกลุ ่มเราได้ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ 
สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เกลือสินเธาว์ ก่อนพัฒนา

รักษ์ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 275

ร้อยเอ็ด หนองพอก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักแพง - แบ่งปัน ตั้งอยู่ในบ้านเลขท่ี 296 หมู่ 9 บ้านหนองพอก 
ต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ท�ากิจกรรมในหมู่บ้าน เช่น ไข่เค็ม 
ปลาร้าบอง สบู่ น�้ายาล้างจาน ยาสระผมใบย่านาง ถ่ัวงอก เป็นต้น เพื่อไปจัดจ�าหน่าย 
ในหมู่บ้าน และตามตลาดในอ�าเภอหนองพอก เมื่อมีรายได้ ก็น�ามาแบ่งปันกันในกลุ่มสมาชิก 
ต่อมาในปี 2555 ได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า  “วิสาหกิจชุมชน ฮักแพง-
แบ่งปัน แปรรูปสมุนไพร ฝ้ายทอมือเพื่อการพึ่งพาตนเอง” โดยมีคุณแม่ลัทธิยา ปวงสุข 
เป็นประธานกลุ่มปัจจุบัน มีสมาชิกอยู่จ�านวน 15 คน

หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนฮักแพง – แบ่งปัน

วิสาหกิจชุมชนฮักแพง – แบ่งปัน : 
เลขที่ 296 หมู่ 9 บ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120

 063-9513752 (คุณลัทธิยา  ปวงสุข : ประธานกลุ่ม) เ  ทองม้วนสมุนไพร ฮักแพง แบ่งปัน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนเดิม โดยการ 
เพิ่มเติมสมุนไพรเข้าไปในส่วนผสม และจัดท�าให ้มี 
ความหลากหลายใน 4 ชนิด โดยการพัฒนารสชาติ 
การผลิต การจัดท�าบรรจุภัณฑ์ฉลากออกเป็น 4 ส ี
ตามรสชาติของส่วนผสมสมุนไพร คือ (สีเหลือง) 
รสชาติดั้งเดิมเหลืองขมิ้น (สีเขียว) รสมัทฉะ ชาเขียว 
(สีม่วง) รสมันม่วง และ (สีส้ม) รสชาไทย จากนั้น ยังช่วย 
แนะน�าการท�าการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทาง 
ในการจัดจ�าหน่ายให้กับทางกลุ่ม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ทองม้วนสมุนไพร ก่อนพัฒนา

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดธวัชบุรี 
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วิสาหกิจทอเสื่อกกบ้านหนองโนน้อย

บ้านหนองโนน้อยเป็นหมู่บ้านที่มีการท�าเกษตรกรมาอย่างยาวนานพอว่างจากการ
ท�าการเกษตร กลุ่มแม่บ้านได้เห็นว่ามีต้นกกขึ้นตามแหล่งน�้าจ�านวนมาก จึงน�าต้นกก
มาทอเป็นเอไว้ใช้ในครัวเรือนและได้มีการจัดตั้งกลุ่มข้ึนและได้มีการท�ากันมาเรื่อยๆ ท�า
ไว้จ�าหน่ายบ้างและท�าไว้ใช้เองบ้าง ต่อมาทาง อบจ. ก็ได้ส่งเสริมจนท�าให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของต�าบลโคกมั่งมอย และได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆ 
จนได้รับการสนับสนุนจากทางราชภัฏชัยภูมิเป็นผู้ส่งเสริมในทุกๆด้านในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และได้จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากเดิมรูปทรงยังเป็นรูปทรงที่ยังไม่เป็นความนิยมของ 
กลุ่มเป้าหมายและยังไม่มีลวดลายที่โดดเด่นในผลิตภัณฑ์ 
จึงได้มีการพัฒนารูปแบบ และลวดลายที่ทันสมัยข้ึนมา 
เพื่อให้ตอบโจทย์แก่กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นการทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากเสื่อกก

วิสาหกิจทอเสื่อกกบ้านหนองโนน้อย : 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโนน้อย ต.คกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

 090-8236895 (คุณลาวรรณ์ พละมา : ผู้ช่วยกลุ่มทอผ้า) เ  OTOP ชุมชน-กระเป๋าเสื่อกก เ  0908236895
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ชัยภูมิ คอนสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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วิสาหกิจชุมชนบ้านช่อระกา หมู่ที่ 18

วิสาหกิจชุมชนบ้านช่อระกา หมู่ที่ 18 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยได้รับ
การดูแลจากส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัชยัภมู ิกลุม่องค์กรมีสมาชกิเริม่แรก 15 คน 
ปัจจุบันมีสมาชกิจ�านวน 49 คน  สมาชิกกลุม่ได้ผลติ ผลติภัณฑ์ประเภทอาหารหลายชนดิ 
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคคือ ปลาร้าบอง 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กระบวนการพัฒนาได้เริ่มจากการผลิตโดยคัดสรรวัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผู้บริโภค 
จากนั้นได้ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่สวยงาม 
ทันสมัย ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค และได้เพิ่มช่องทาง 
การจ�าหน่ายในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ได้ 
เพิ่มสูตรที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าบอง

วิสาหกิจชุมชนบ้านช่อระกา หมู่ที่ 18 : 
เลขที่ 9 หมู่ที่ 18 บ.ช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

 083-3578802 (คุณอรุณี แดงสกุล :เลขานุการ) เ  วิสาหกิจชุมชนบ้านช่อระกา หมู่ที่ 18
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ชัยภูมิ อำาเภอเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



ชุมชนมีดี
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กองทุนหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 11

กลุ ่มกองทุนหมู ่บ้านหนองบัวบาน หมู ่ที่ 11 ต�าบลหนองบัวบาน อ�าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ เร่ิมมีการรวมกลุ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยมีการเปิดรับสมัคร
สมาชิกที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 11 จ�านวน 98 คน  มีทุนเงินออมเริ่มแรก 1,098 บาท 
ด�าเนินการรับฝากเงินส�าหรับสมาชิกในทุกๆ ต้นเดือน โดยกลุ่มได้เปิดบัญชีเงินฝาก 
ที่ธนาคารออมสิน รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มได้จากดอกเบี้ยจากธนาคารและดอกเบี้ย 
จากการให้สมาชิกกู้ยืมของสมาชิก ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจ�านวน 132 คน และม ี
เงนิออมทัง้สิน้  1,261,270 บาท โดยกลุม่มกีารจดัสวัสดิการเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิ 
เช่น เงนิปันผล เงนิสาธารณะประโยชน์เพือ่ชมุชน ในปี 2563-2464 กลุ่มกองทนุหมูบ้่าน
หนองบัวบาน หมู่ 11 ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
อกีทัง้มกีารวเิคราะหถ์งึทนุของชมุชน ไดแ้ก ่ปลา พชืสมุนไพร 
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์น้�าพริก โดยนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิต 
น้�าพริกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้แก่ น้�าพริกเผา 
ปลาย่าง น้�าพริกปลาหยอง ปลาหยอง 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกเผาปลาย่าง

กองทุนหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 11 : 
บ้านหนองบัวบาน ม.11 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 เ  087-0420692 (คุณปราณี ราศี : เลขานุการกลุ่ม) 

 กองทุนหมู่บ้านหนองบัวบานหมู่ 11 จังหวัดชัยภูมิ เ  0870420692
กินดี

ชัยภูมิ จัตุรัสมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 279

วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยยาง

วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยยาง หมู่ 3 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีสมาชิกภายในกลุ่ม 15 คน โดยแต่ก่อนกลุ่มชุมชนมีการผลิต 
ผ้าขาวม้า เพื่อใช้ในการนุ่งห่มอยู่แล้ว และผลิตเพ่ือจัดจ�าหน่ายภายในกลุ่มชุมชน 
ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จึงสามารถ 
น�าผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็นตุ๊กตาผ้าขาวมา เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยยางมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาและปรับปรุงการผลิตภัณฑ์ จัดให้มีการจัดอบรม
หลักสูตรการทอผ้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีประสบการณ์  และพัฒนาฝีมือผลิตภัณฑ์ 
ให้มีคุณภาพมากขึ้นตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมและตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการการทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาผ้าขาวม้า

วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยยาง : 
เลขที่ หมู่ 3 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

 089-8446344 (คุณสถิต ชนะชัย : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ผ้าขาวม้า ตุ๊กตา ห้วยยางชัยภูมิ เ  0986352520
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ชัยภูมิ จัตุรัสมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564280

กลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้า ต.บ้านยาง

กลุ่มผู ้ผลิตผ้าขาวม้าบ้านเมืองเก่าตั้งอยู ่ที่ 122 หมู่ 12 ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้เร่ิมจัดตั้งกลุ ่มเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 มี 
หน่วยงานท่ีดูแลหลักคือ พัฒนาชุมชนอ�าเภอภักดีชุมพล ปัจจุบันมีสมาชิกในองค์กร
ทั้งสิ้น 20 คนเดิมกลุ่มได้มีการท�าผลิตภัณฑ์พวงมาลัยจากผ้าขาวม้าอยู่แล้ว และได้ 
เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เราได้จัดหาเครื่องจักรเพื่อช่วยในการผลิต เช่น จักรเย็บผ้า  
มีการฝึกทักษะด้านการตัดเย็บให้ ได้มาตรฐานพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ให้ส่ือถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ให้กับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดท�าขึ้นจะต้องมีความ 
ปราณีต สวยงาม ได้มาตรฐาน และให้ความรู้การจัดท�าบัญชี
วิธีการจัดท�ารายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุน เพิ่มช่องทางการตลาด เช่น ขายผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ขายตลาดนัด เป็นต้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าขาวม้า

กลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้า ต.บ้านยาง : 
เลขที่ 122 หมู่ 12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 

 088-5947796 (คุณจุรีกาญจน์  ปรัญญา : ประธานกลุ่มชุมชน) 
 ผ้าขาวม้า diy by บ้านเมืองเก่า อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เ  088-947796

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 281

วิสาหกิจชุมการเกษตรผสมผสาน บ้านใหม่ไทรงาม

กลุ่มวิสาหกิจชุมการเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่ที่ 16 ม.12 บ้านใหม่ไทรงาม ต.นาเสียว 
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นกลุ่มที่ใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการท�าผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวฮางงอก 
เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เป็นการพัฒนาปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ 
ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยรูปแบบของการ
พัฒนาจะเป็นด้านการบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือที่จ�าเป็น การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ข้าวฮางงอก

วิสาหกิจชุมการเกษตรผสมผสาน บ้านใหม่ไทรงาม : 
เลขที่ 169 ม.12 บ้านใหม่ไทรงาม ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

 096-7349144 (คุณชัยณรงค์  ฉิมนอก : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ข้าวฮางงอก บ้านไทรงาม
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ชัยภูมิ อำาเภอเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564282

โฮมสเตย์สองธรรม ชุมชนบ้านลาดวังม่วง

โฮมสเตย์สองธรรม ชุมชนบ้านลาดวังม่วง อ�าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิมี 
จุดเด่นมีสภาพแวดล้อมที่ตั้งเหมาะสมกับการพักผ่อน ดังนี้ 1) การพักผ่อนใกล้ชิด 
ด้านธรรมชาติ 2) การเรียนรู ้ มีส่วนร่วมด้านขนมธรรมเนียมประเพณี เรียนรู ้
ความเอกลักษณ์กับวิถีชีวิตชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาที่นอน ผ้าม่าน ชุดรับแขก ป้ายประจ�าบ้านแผนที่
เส้นทางท่องเท่ียวชุมชน จุดเช็คอิน การเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าเกษตรด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างช่องทางการตลาด  เพื่อ
สะดวกต่อการติดต่อกับผู้บริโภคที่มีรสนิยมห้องพักใกล้ชิด
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม การวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย
และก�าหนดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและสองธรรมโฮมสเตย์

โฮมสเตย์สองธรรม ชุมชนบ้านลาดวังม่วง : 
ชุมชนบ้านลาดวังม่วง หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

 082-8625714 (คุณเรียมตา เดชเจริญ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  สวนผักไทบ้าน เ  0828625714
อยู่ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ชัยภูมิ หนองบัวแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 283

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านนาสมบูรณ์

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านนาสมบูรณ์ กลุ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2546 มีสมาชิกเร่ิมแรก 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 25 คน ประธานกลุ่มชื่อ นางละม้วย 
หัสวิลัย ประกอบกิจการเกี่ยวกับทอผ้าลายขิดไดโนเสาร์ ผ้าแพรวา ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าพันคอลายไดโนเสาร์ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนำาเอาเศษวัสดุผ้าพื้นเมือง 
ลายขิดไดโนเสาร์ มาพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ลายขิดไดโนเสาร์ บ้านนาสมบูรณ์ ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ไว้ขายในกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์ใหม่คือกระเป๋าผ้าลายขิด
ไดโนเสาร์ และต่างหูลายขิดไดโนเสาร์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายขิดไดโนเสาร์

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านนาสมบูรณ์ : 
เลขที่ 16 หมู่ 9 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

 099-7890560 (คุณละม้วย หัสวิสัย : ประธานกลุ่ม) เ  วิชิต หัสวิสัย อี๊ด เ  0997890560
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564284

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด

กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด กลุ ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1 
มีนาคม 2552 มีสมาชิกเริ่มแรก 11 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน ประธานกลุ่มช่ือ 
นางสาวอัดสา ดอนถวิล ประกอบกิจการเกี่ยวกับทอผ้าลายขิดไดโนเสาร์ ผ้าแพรวา 
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอลายไดโนเสาร์ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กี่ทอผ้าที่มีใช้ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่และไม่สะดวก และ 
ใช้ระยะเวลาของการทอผ้าต่อผืนที่นาน ทางคณะท�างาน
จึงพัฒนากี่ทอผ้าขนาดเล็กให้สามารถพับเก็บได้ และ 
เคลื่อนย้ายได้สะดวกสบาย และสามารถลดระยะเวลาของ
การทอผ้าลงได้ไม้น้อยกว่าร้อยละ 20 นอกจากนั้นยัง
สามารถยกไปทอในพื้นที่ต่างๆ ได้ในเวลาออกบูธขายของ 
เพือ่สรา้งอตัลกัษณ ์ความนา่เชือ่ถอื และดงึดดูความสนใจ
ของลูกค้าได้

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กี่ทอผ้าแบบพกพา  

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด : 
เลขที่ 114 หมู่ 6 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

 065-1023049 (คุณอัดสา ดอนถวิล : ประธานกลุ่ม) เ  0651023049
คิดดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



ชุมชนมีดี
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วิสาหกิจชุมชน คำาบอนกรีน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนค�าบอนกรีน บ้านโคกไม้งาม กลุ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
มสีมาชกิเริม่แรก 7 คน ปัจจบุนัมสีมาชิก 15 คน ประธานกลุม่ช่ือ นางสมหมาย นาไชยเวศน์ 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสมุนไพรลูกปะคบ และยาหม่อง  

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ในปัจจุบันมีการท�าลูกประคบจ�าหน่ายเป็นสินค้าโอทอป
ในหลายๆ จังหวัด ท�าให้กลุ่มชุมชน วิสาหกิจชุมชนหรือ
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ท�าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ประสบปัญหา 
เนื่องจากมีคู่แข่งทางธุรกิจเป็นจ�านวนมาก ซึ่งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนค�าบอนกรีนซึ่งเป็นผู้ผลิตลูกประคบก็
ประสบปัญหาในลักษณะดังกล่าว ทั้งจากปัญหาในเรื่อง
กระบวนการผลิตและหาตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ดังน้ัน 
เพื่อให้ลูกประคบสมุนไพร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ค�าบอนกรีน กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม ยกระดับ
ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นทีย่อมรบั มยีอดจ�าหนา่ยสงูข้ึน จงึจ�าเป็น
ต้องต่อยอดภูมิปัญญา เป็นท่ีมาของการพัฒนารูปแบบ
ลูกประคบสมุนไพรให้ใช้งานง่าย มีดีไซน์ทันสมัย พร้อม 
ปรับกล่ินให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดย 
เพิ่มศักยภาพในการน�านวัตกรรมใหม่มาสร้างลูกประคบ 
ให้โดดเด่น และแตกต่างจากที่เคยเห็นทั่วไป

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนคำาบอนกรีน บ้านโคกไม้งาม : 
เลขที่ 31 หมู่ 3 ต.โนนน้�าเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

 089-4176607 (คุณสมหมาย นาไชยเวศน์ : ประธานกลุ่ม) เ  0894176607
คิดดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564286

กลุ่มข้าวบ้านคอนผึ้ง

กลุ่มข้าวบ้านคอนผึ้ง บ้านคอนผึ้ง กลุ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  มีสมาชิก
เริ่มแรก 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 30 คน ประธานกลุ่มชื่อ นายทะนงศักดิ์ สาระขันธ์ 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับข้าว ปลา กล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น และเมล็ดพันธุ์ข้าว 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

- สร้างเครื่องไถกลบตอซังข้าวติดท้ายรถไถเดินตามให้ 
 เหมาะสมกับแปลงนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ปรับปรุงกระบวนการแปรรูปข้าวและยกระดับ พัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์
- พัฒนาฉลากหรือโลโก้บนบรรจุภัณฑ์ใหม่

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เครื่องไถกลบตอซังข้าวติดท้ายรถไถ  

กลุ่มข้าวบ้านคอนผึ้ง : 
เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

 061-4780842 (คุณทะนงศักดิ์ สาระขันธ์ : ประธานกลุ่ม) เ  0614780842
คิดดี

กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



ชุมชนมีดี
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กลุ่มผักกางมุ้ง บ้านโคกสง่า ม.5 

กลุ่มผักกางมุ้ง บ้านโคกสง่า หมู่ท่ี 5 ต.โนนน�้าเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ มีสมาชิก 20 คน 
ประธานกลุ ่มชื่อ นางสาวสดใส อัมพวา ประกอบกิจการเกี่ยวกับผักสวนครัว 
ผักอินทรีย์ปลอดสาร ได้รับการรับรองในขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ จากสถาบันรับรอง
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การท�าตลาดออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดที่ใช้เงิน 
ลงทุนน้อย จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการท�าการตลาด 
ในยุคปัจจุบัน โครงการน้ีจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึง
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การ
พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ 
เพือ่ขยายฐานลกูคา้ เพิม่ยอดขายในปจัจบุนัและในอนาคต
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสารเคมี

กินดี

กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กลุ่มผักกางมุ้ง บ้านโคกสง่า ม.5 : 
เลขที่ 43 หมู่ 5 ต.โนนน้�าเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 เ  085-3350351 (คุณสดใส อัมพวา : ประธานกลุ่ม)

 สวนผัดสดใส – ผักปลอดสารเคมี – ชุมชนโคกสง่า จ.กาฬสินธุ์ เ  0853350351



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564288

กลุ่มสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์

กลุ่มสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ บ้านโนนบุรี กลุ่มก่อตั้งปี 2552 มีสมาชิกเริ่มแรก 
9 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 11 คน ประธานกลุ่มชื่อ นายสหัส อรรถเนติกุล ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับที่พักประเภทโฮมสเตย์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ 

อยู่ดี

กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กลุ่มสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ : 
ศูนย์บริการการท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 

 081-9536804 (คุณสหัส อรรถเนติกุล : ประธานกลุ่ม) เ  สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ เ  homestay

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทางทีมที่ปรึกษาได้ท�าการปรึกษาหารือกับประธานและ
สมาชิกของกลุ่มสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ เพื่อการเพิ่ม
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในพื้นที่ ซ่ึงได้รับการ
รับรองมาตราฐานโฮมสเตย์ไทยจากกระทรวงท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตราฐาน
อาเซียนจากกรมการท่องเที่ยว ถือว่าหน่ึงในสิบของ 
โฮมสเตย์ดีเด่นทั่วประเทศได้ มาช่วยในการส่งเสริมการ 
ประชาสัมพันธ์ ได้  โดยทีมที่ปรึกษาได้ท� าการช่วย
ประชาสัมพันธ์ ในทางสื่อออนไลน์  ซึ่งได้ เพิ่มข้อมูล
ต�าแหน่งท่ีตั้งและรายละเอียดที่พัก/โฮมสเตย์ ใน App. 
Google Maps / TripAdvisor และท�าป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทางโลจิสติกส์ ระบุต�าแหน่งที่ตั้งของสถานที่  
ท่องเที่ยวและที่พัก/ โฮมสเตย์ 
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กลุ่มศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำาบลนิคม

เป็นชุมชนสร้างตนเองอาศัยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของสินค้า 
ในชุมชนเพ่ือการด�ารงชีวิต ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ และดินปลูกไดโนเสาร์ เป็นต้น 
โดยเฉพาะดินปลูกไดโนเสาร์ ถือเป็นสินค้าเริ่มต้นของห่วงโซ่ระบบชุมชนเข็มแข็งของชุมชน
ต�าบลนิคม เพราะเป็นจุดเริ่มที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แก่พืชผลการเกษตรในด้านอื่นๆอีกด้วยนายสุนทร อุทธยาวงศ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแก้งนคร รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ 
ส่งเสริมเรื่องของชีวภัณฑ์มากกว่าเคมี และได้กล่าวถึงสมาชิกในกลุ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�า 
ขึน้เองท้ังดนิปลูกและปุย๋อนิทรย์ี โดยตอนนีม้กีารจ�าหน่ายในรปูแบบของกลุม่วสิาหกจิชุมชน 
ภายใต้สินค้า ดินไดโนเสาร์

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ดินไดโนเสาร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จาก
นกัวิชาการและถกูพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการผลิตดินปลูก 
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน คนท�าปุ๋ยท�าดินมีความสุข
และสบายใจที่ไม่ได้คลุกคลีกับวัตถุอันตราย  และมีความ
ปลอดภยัทัง้สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ถือเปน็แนวทางการ
พัฒนาชุมชนเพื่อน�าไปสู่กระบวนการค้าในเชิงพาณิชย์ 
ทมีอตุสาหการรว่มใจไดเ้ขา้ไปปรบัปรงุกระบวนการผลิต
ดนิปลูกไดโนเสารใ์หม้ปีระสิทธภิาพ ปรบัสูตรดนิปลกู (ดนิ
แดนไดโนเสาร์ @สหัสขันธ์ ตราก�าเนิดไดโนเสาร์) พัฒนา
โลโก้ และสร้างแปลงสาธิตที่เป็นส่วนน�าเสนอส่งเสริม
ยอดขาย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ดินไดโนเสาร์  

ใช้ดี

กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กลุ่มศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำาบลนิคม : 
เลขที่ 43 หมู่ 7 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 

 083-3266352 (คุณพงศักดิ์ ภูตาคม : ประธานกลุ่ม) เ  สวนคุณพง เ  0833266352



ชุมชนมีดี
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพธิ์เมือง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพธิ์เมือง เป็นกลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยเริ่มก่อตั้งกลุ่มและร่วมกันทอผ้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ระยะเวลารวม
กันต�าเนินการผลิต 6 ปี ใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินและท้องถ่ินใกล้เคียง การใช้ฝีมือแรงงาน 
มาจากคนในหมู่บ้านท่ีสืบทอดกันมาจนแทบจะถือได้ว่า “ผ้าฝ้ายทอมือ” นั้นคือชีวิตจิตใจ
ของคนในหมู่บ้าน ที่สืบทอดกันมาแต่สมัยปู่ย่าตายาย ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน
ของคนในชุมชน มีการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน ฝึกฝนเรียนรู้และเผยแพร่สู่คนทุกรุ่น 
ให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ตลอดไป

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้าน 
โพธิ์เมือง ร่วมกันคิดสโลแกนของผลิตภัณฑ์ “ผ้าฝ้าย 
ทอมือบ้านโพธิ์เมือง เอกลักษณ์วิถีชีวิตชาวเขมราฐ” 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่  
แข็งแรงทนทาน รูปลักษณ์สวยงามน่าดึงดูด และ 
ฉลากสินค้าที่มีข้อมูลติดต่อที่ชัดเจน/ครบถ้วน ออกบูธ
จ�าหน่าย/ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด 
และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย/ผ้าซิ่น ทอมือ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพธิ์เมือง : 
ที่ตั้ง 30 หมู่ 9 บ้านโพธิ์เมือง ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 087-7844878 (นางธนันท์นิตรา  ธนิกสุขธนัยชัย : ประธาน) เ  เฮือนชูฮัก
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุบลราชธานี เขมราฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 291

ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยอาจารย์สมคิด  สอนอาจ ซึ่งเป็นช่างท�าเทียนพรรษา 
ของวัดศรีประดู่ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 50 ปี ก่อตั้งขึ้นพื่อให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนในการท�าต้นเทียนพรรษา 
ในประเพณีบุญเดือนแปดหรือประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากนัน้อาจารย์สมคดิยงัได้รับการยกย่องเกียรติคุณให้เป็นครภูมูปัิญญาไทย รุน่ที ่3 
ด้านศิลปกรรมเป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัด และในปี 2559 ท่านก็ได้รับการเชิดชูเกียรติ
รางวัลครูศิลป์ของแผ่นดิน ประเภทเทียนพรรษา(ประเภทติดพิมพ์) จังหวัดอุบลราชธานี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาและอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง ไดล้งพืน้ทีด่�าเนนิการพัฒนา
โดยการสืบค้นประเพณีการแห่เทียนพรรษาของจังหวัด
อุบลราชธานี น�ามาเรียบเรียงและจัดท�าเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในชื่อเรื่อง “อุบลราชธานี 
ราชธานีแห่งเทียน” จัดท�าส่ือวีดีโอ กิจกรรมของศูนย์
การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่  จัดท�าตัวมาสคอต 
งานแห่ เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อ 
“น้องครุฑรักษ์” จัดท�าของที่ระลึกที่ผลิตจากเทียน 
จัดท�าเพจเฟสบุ๊ค “ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่” 
เพื่อน�าเสนอกิจกรรมของศูนย์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อนุรักษ์ การแห่เทียนพรรษา

ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดอุบลราชธานี : 
ที่ตั้ง ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 081-0695191 (นายสมคิด  สอนอาจ : ประธาน) เ  ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่
รักษ์ดี

อุบลราชธานี อำาเภอเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564292

กลุ่มสุจินต์กระเป๋าผ้าคำาพระ

กลุม่สจุนิต์กระเป๋าผ้าค�าพระ ด�าเนนิการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผ้าเป็นกระเป๋า/ถงุผ้า เพือ่จ�าหน่าย
ให้กับลูกค้าในระดับท้องถิ่น ตัดเย็บกระเป๋าตามค�าสั่งซื้อเฉพาะกิจ และให้บริการผลิตกระเป๋า
ให้กับหน่วยงาน ร้านค้า หรือกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ เพื่อน�าไปติดฉลาก/แบรนด์เพื่อจัดจ�าหน่าย 
ต่อไป มีจุดเด่น คือ สามารถตัดเย็บกระเป๋าได้หลากหลายรูปแบบ ฝีมือประณีต และราคาย่อมเยา 
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ Handmade ที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับราคา นอกจากน้ียังได้รับการการันตี
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 4 อีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เน่ืองจากทางกลุ่มเน้นผลิตและจ�าหน่ายกระเป๋าให้
กับเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่หรือวัยท�างาน จากปัญหา
ขา้งตน้ทมีนกัศกึษา ไดว้เิคราะห์ความตอ้งการของ
ตลาดและระดมความคิด เพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ จากการ
วิเคราะห์พบว่ากลุ่มผู้ซื้อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) วัยนักเรียน 2) กลุ่มนักศึกษา 3) กลุ่มวัยท�างาน 
จากนัน้ท�าการออกแบบและเลอืกแบบกระเป๋า พฒันา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ช่วยเพิ่มมูลค่าและยกระดับของผลิตภัณฑ์ และ 
ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้า

กลุ่มสุจินต์กระเป๋าผ้าคำาพระ : 
ที่ตั้ง 31 หมู่ 2 บ้านค�าพระ ต.ค�าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ

 087-8286424 (นายสุจินต์  สังข์ทอง : ประธาน) เ  กระเป๋าผ้า By สุจินต์ 
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อำานาจเจริญ หัวตะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 293

กลุ่มถั่วคั่วสมุนไพรบ้านวังอ้อ

กลุ่มผู้ผลิตถั่วลิสงบ้านวังอ้อ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีการปลูกและแปรรูปถ่ัวลิสง
จ�าหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ทีม่คีณุภาพ มรีถชาติ กรอบ อร่อย หอมมนั ผลติภัณฑ์ทีแ่ปรรปู
ได้แก่ ถั่วคั่วสมุนไพร และถั่วตัด 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่และหมู่บ้านใกล้เคียงปลูก 
 ถั่วลิสงและท�าสัญญาซื้อขายโดยมีการตกลงประกัน 
 ราคาในแต่ละรอบปี
2. พัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
3. เพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายออนไลน์และออฟไลน์
4. ให้ความรู้ทางการเงินโดยการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 ตามแบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ถั่วคั่วสมุนไพร ถั่วตัด

กลุ่มถั่วคั่วสมุนไพรบ้านวังอ้อ : 
ที่ตั้ง 138 หมู่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 061-1703709 (นางสาวหนูกาย  มงคลแก้ว : ประธาน) เ  ถั่วลิสงอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุบลราชธานี เขื่องใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564294

กลุ่มบ้านปะอาวโฮมสเตย์

ชุมชนปะอาว มีความพิเศษและน่าสนใจหลากหลายด้าน อาทิ เช่น การหล่อหัตถกรรม
ทองเหลืองโบราณท�าด้วยมือ และวัฒนธรรมท้องถิ่น การหล่อทองเหลือง มีการอนุรักษ์
ภมูปัิญญาด้านการหล่อทองเหลอืง และการสบืทอดการเขยีนการอ่านใบลาน การสบืทอด
ภมูปัิญญา จารีต ประเพณฮีดี 12 ป่าท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน สนิค้า OTOP 
กจิกรรมการท่องเทีย่วในชุมชน เยีย่มชมการหล่อทองเหลอืง ร่วมพาแลง (กนิข้าวพืน้เมอืง
แบบอีสาน) ชมการแสดงของเยาวชน สืบทอดวัฒนธรรม บายศรีสู่ขวัญ จากที่กล่าวมา
จึงนับว่าบ้านปะอาวเป็นชุมชนที่เหมาะต่อการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้รวบรวมจุดเด่นของบ้านปะอาวออกแบบ
เป็นไวนิล และปรับทัศนียภาพให้สวยงามบริเวณจุดพัก
ชมวิวของนักท่องเที่ยว จัดท�าโปสเตอร์ติดผนังจ�านวน 
4 ช้ิน ภายในหอประชุมหนองบัว ซึ่งเป็นสถานที่รับแขก
และจัดกิจกรรมต่างๆ ของชาวปะอาว จัดท�าแผนที่ 
ท่องเที่ยวบ้านปะอาวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ 
ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ เพิ่ม 
ช่องทางการตลาด ช่วยกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้
บริการมากยิ่งขึ้น
 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มบ้านปะอาวโฮมสเตย์ : 
ที่ตั้ง 190 หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 085-6134713 (นายอภิชาติ  พานเงิน : ประธาน) เ  บ้านปะอาวโฮมสเตย์
อยู่ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อุบลราชธานี อำาเภอเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 295

กลุ่มโฮมสเตย์ทุ่งนาบัวห่องแดง

ปี พ.ศ. 2562 ทุ่งนาบัวห่องแดง ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ในการ
จัดตั้งโฮมสเตย์ทุ่งนาบัวห่องแดงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกโฮมสเตย์ทั้งหมด 5 หลังคาเรือน การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์จะท�าให้ 
นักท่องเที่ยวได้มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มี
การจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การด�าเนนิงานของนกัศึกษา ไดแ้ก่ การพฒันาดา้น 
ที่พัก เช่น ติดป้ายหน้าบ้านพัก ท�าความสะอาด 
และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของที่พัก และ 
ช่วยกันคิดจัดท�าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ค�านวณและประเมินเพื่อคิดราคาห้องพัก 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในบ้านพักทุกหลัง จัดท�า 
Facebook โฮมสเตย์ทุ่งนาบัวห่องแดง และแผ่นพับ 
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ปรับ 
ลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ของโฮมสเตย์ 
ไดแ้ก ่จัดท�าปา้ยจุด Check-in 3 จดุ, จดัท�าปา้ยแผนที ่
ท่องเที่ยว และป้ายติดหน้าบ้านพักทั้ง 5 หลัง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มโฮมสเตย์ทุ่งนาบัวห่องแดง : 
บ้านห่องแดง หมู่ 11 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี  

 085-0158812 (นางฉวี  อินทรุกขา : ประธาน) เ  โฮมสเตย์ทุ่งนาบัวห่องแดง
อยู่ดี

อุบลราชธานี  ตาลสุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564296

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาพินสเตย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาพินสเตย์ เริ่มก่อตั้งกลุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
ระยะเวลารวมกันด�าเนินการท�าโฮมสเตย์ 1 ปี (อยู่ในช่วงปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง) โดยมี
สมาชิก 9 คน ชุมชนบ้านนาพิน เป็นชุมชนเก่าแก่ ที่มีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ที่ส�าคัญของอ�าเภอตระการพืชผล คือ การต้มเกลือสินเธาว์แบบโบราณ ข้าวเม่าสด 
ที่มีสถานท่ีที่สวยงานเป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชน และมีการพัฒนาสร้างโฮมสเตย์ 
เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วเข้ามาในชุมชน คาดหวังถึงฟ้ืนฟูการท่องเทีย่งเชงินวตัวถิขีอง
ชุมชนให้กลับมาอีกครั้ง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้น่าสนใจ 
เช่น การเพิ่มจุดเช็คอิน ป้ายบอกระยะทางที่ชัดเจนป้องกัน
การหลงทาง แนะน�าโซนถ่ายรูปให้หลากหลายมากขึ้น 
จดัท�าแผนทีท่อ่งเทีย่วบา้นนาพนิ เชือ่มโยงแหล่งทอ่งเทีย่ว
ส�าคัญในชุมชน และจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมท�าแผ่นพับ
แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่สามารถท�าได้ใน
บ้านนาพิน ท�าโปสเตอร์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น จัดท�า Facebook ประชาสัมพันธ์ “ทุ่งนาพิน 
และ นาพินสเตย์”

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาพินสเตย์ : 
ที่ตั้ง 132 ม.2 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

 098-263727 (นางวรรณวิไล  ศรีโสภา : ประธาน) เ  ทุ่งนาพิน และ นาพินสเตย์
อยู่ดี

อุบลราชธานี ตระการพืชผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 297

บุรีรัมย์ ประโคนชัย 

ชุมชนบ้านบุ เป ็นชุมชนที่อยู ่ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ 
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมร บ้านบุมีอายุมากกว่า 150 ปี 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ท�านา มีอาชีพเสริมคือ ทอผ้า ทอเสื่อกก เล่นดนตรี 
กันตรึม มีแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญคือ ปราสาทบ้านบุ กลุ่มทอเส่ือกก กลุ่มรูปหล่อปราสาท 
กลุ่มสมุนไพร กลุ่มแปรรูปผ้า อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อได้แก่ อังแก๊บบอบ โบ๊ะสวายขนมจีน 
เส้นสด ขนมตดหมา เป็นต้น

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ : 
หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 096-9696358 (นางกัญญ์พิดา  ชมสา : รองประธาน) เ  ท่องเที่ยวชุมชนภูเขาไฟบ้านบุ 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาจัดโครงสร้างชุมชน 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การเก็บสถิติการ 
ท่องเที่ยว ยุวชนอาสาพาเที่ยว การจัดท�าบัญชีรับ-จ่าย 
ในครัว เรือนและแบบกลุ ่ม  ออกแบบโลโก ้ชุมชน 
บรรจุภัณฑ์สินค้าของฝาก ป้ายแผนที่แหล่งท่องเที่ยว 
โปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ อาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แผ่นพับ 
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ online offline ขอประเมิน
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย 
การท่องเที่ยวได้แก่ ททท. อพท. อุทยานประวัติศาสตร์
และชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน
และกระจายรายได้ไปยังกลุ่มต่างๆ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564298

บุรีรัมย์ นางรอง

กลุ่มสมุนไพรแม่บ้านหนองตาเข้ม เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันเพื่อน�าองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยการน�า
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะรูปแบบกลุ่มสมาชิก 
มีสมาชิกเริ่มแรก 10 คน ปัจจุบันนี้ยาสีฟันที่ท�ามาจากสมุนไพรยังเป็นที่นิยมและต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มสมุนไพรแม่บ้านหนองตาเข้ม 

กลุ่มสมุนไพรแม่บ้านหนองตาเข้ม : 
106 บ้านหนองตาเข้ม หมู่ที่ 11 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

 098-5945985 (นางดวงพร  สวัสดิ์พูน : ประธาน) เ  กลุ่มยาสีฟันสมุนไพรแม่บ้านหนองตาเข้ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษา ได้แนะน�าการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ลงพื้นที่หารือกับกลุ ่มฯ ปรับเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนาใหม่ช่ือว่า “ศรีแข่ว” ที่บ ่งบอกความเป็น 
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์พัฒนายาสีฟันสมุนไพร 
แบบผง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แบบเจล เพื่อให้สะดวกต่อ 
ผู้ใช้ ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัยและ
สวยงาม โดยออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่บรรจ ุ
ขวดแก้ว มี 3 สี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสมุนไพร “ศรีแข่ว” ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ใช้ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 299

บุรีรัมย์ แคนดง

วิสาหกิจชุมชนท�าขนมข้าวแต๋นน�้าแตงโม ก่อตั้งเมื่อ 20 มีนาคม 2556 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 
หมู่ 14 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน เนื่องจากคนในชุมชน 
มีอาชีพเกษตรกร โดยมีแนวคิวในการแปรรูปข้าวเป็นขนมทานเล่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า 
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนทำาขนมข้าวแต๋นนำ้าแตงโม

วิสาหกิจชุมชนทำาขนมข้าวแต๋นน้ำาแตงโม : 
ที่ตั้ง 14 หมู่ 14 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

 082-1453788 (นางพุฒ หาญชนะ : ประธาน) เ  ข้าวแต๋นน้�าแตงโม by. แม่พุฒ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชน ได้ร่วมพัฒนาสินค้าให้มีรสชาติที่
หลากหลายและขนาดที่พอดีค�าซึ่งจะท�าให้รับประทาน
ได้ง่ายข้ึน โดยรสชาติที่ได้เข้าไปพัฒนาประกอบด้วย 
รสชอ็คโกแลตและ รสสาหร่าย และได้พฒันาออกแบบโลโก้ 
รวมไปถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย 
และสร้างความดึงดูดให้แก่ลูกค้าท�าให้ลูกค้ามีทาง 
เลือกซื้อได้มากขึ้น และยังท�าให้สามารถเก็บขนมได้นาน
ยิ่งขึ้น 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กินดี

นางรอง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564300

บุรีรัมย์ กระสัง

ชุมชนบ้านหนองครอบหมูท่ี ่5 ก่อตัง้โดยกลุม่สตรเีมือ่วนัท่ี 20 พ.ค. 2556 มที�าเลทีต่ัง้ตดิต่อ
กับอ่างเก็บน�้าห้วยสวาย มีการท�าประมงพ้ืนบ้านของชาวบ้าน และการเลี้ยงปลาในกระชัง 
เป็นอาชีพเสริมระหว่างท�านาและหลังจากการท�านา บางปีน�้าเยอะ น�้าหลากปลาที่จับได้มี
จ�านวนมาก ชาวบ้านขายปลาที่เป็นปลาสดไม่หมด ส่งผลให้ปลามีราคาถูก กลุ่มจึงได้จัด 
ให้มีการแปรรูปปลาในลักษณะต่างๆ เช่น ปลานิลส้ม ปลานิลร้า ปลาแดดเดียว แต่ยัง 
ขาดความรู้ในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์จากปลานิลที่หลากหลาย 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มแปรรูปปลานิลบ้านหนองครอบ

กลุ่มแปรรูปปลานิลบ้านหนองครอบ : 
ที่ตั้ง 58 หมู่ 5 บ้านหนองครอบ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

 095-2139275 (นางกนกวรรณ ศรีกิจรัตน์ : ผู้ใหญ่บ้าน) เ  ผลิตภัณฑ์ปลาบ้านหนองครอบ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาและกลุม่ชมุชนร่วมกนัคดิพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 
คือ ปลานิลร้า ปลานิลส้ม น�าเทคโนโลยีด้านคุณค่าทาง
โภชนาการมาทดสอบ เพือ่ให้ได้อาหารปลอดภยั ออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและน่าจดจ�า
ส�าหรับลูกค้า สร้างช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย 
โดย สร้างช่องทางการตลาดดิจิตอล ให้มีคนรู้จักพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปปลานิล ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 301

บุรีรัมย์ กระสัง

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้ มี นางวัฒนา การกระสัง เป็นประธานและเจ้าของ
ต�ารบัสมุนไพร ปัจจบุนัมสีมาชิกในกลุม่ทัง้หมด 32 คน เป็นสตรล้ีวนจากจดุเริม่ต้นเกิดจาก 
ผู้ก่อตั้ง เป็นสิวเป็นฝ้า จึงพยายามค้นหาสมุนไพรโบราณที่จะมารักษาโดยสอบถามข้อมูล
จากคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณในหมู่บ้านเพื่อที่จะท�าใช้เองในครอบครัว

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้ : 
ที่ตั้ง 48/1 หมู่ 10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

 081-7305099 (นางวัฒนา  การกระสัง : ประธาน) เ  กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรี บ้านระกาใต้ 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกันการคิดค้น ผลิตภัณฑ์/บริการใหม ่
ต่อยอดจากสินค้าเดิม ผลิตให้เป็นสินค้าในรูปของฝาก 
มีเรื่องราว โลโก้ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น ตรงกับความต้องการ 
มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการ
ขายแบบ Online สอนการจดบันทึกบัญชีรายรับ- 
รายจ่ายทั้งบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เซรั่มนมขมิ้น ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ใช้ดี

กระสัง
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บุรีรัมย์ บ้านกรวด 

ชุมชนบ้านผึ้งร้อยรัง สายตรีพัฒนา 3 มีสิ่งที่โดดเด่นคือ ต้นไทรขนาด 16 คนโอบมี 
ผ้ึงหลวงป่ามาท�ารังจ�านวน 300-400 รัง โดยความเชื่อว่าการที่ผึ้งมาท�ารังเนื่องจากม ี
การตัง้ศาลปูต่าบญุมา ซึง่เป็นทีม่าประเพณตีีผึง้ 15 ค�า่เดือน 5 ของทกุปี ซึง่มีผูค้นหลัง่ไหล 
มาเยี่ยมชมและซื้อน�้าผึ้ง ชุมชนอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมต้นผึ้งและบริเวณใกล้เคียง 
ให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มของร้านค้าชุมชนได ้
มากขึ้น และต้องการหาวิธีดูแลรักษาต้นไทรให้คงอยู่เพื่อสืบสานประเพณีตีผึ้งสืบไป

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มบ้านผึ้งร้อยรัง สายตรีพัฒนา 3

กลุ่มบ้านผึ้งร้อยรัง สายตรีพัฒนา 3 : 
หมู่ที่ 10 หมู่บ้าน สายตรีพัฒนา ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เ  081-1864363 (คุณสมเกียรติ  รักษา : ผู้น�าชุมชน)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้สร้างสะพานไม้ไผ่ ให้เป็นจุดเช็คอิน ดึงดูด
นักท่องเที่ยว จ�าหน่ายของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว ”แชะ ช๊อป ชิม เช็คอิน” พร้อมทั้งพัฒนา
ของท่ีระลึกให้น่าสนใจ โดยการปรับสูตรให้สามารถ
ขอมาตรฐาน และหลักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า Zero 
Waste โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ศูนย์วิจัย
ร้อยไร่ ในการจัดท�าสูตร และการท�าสครับชาโคลจาก 
รังผึ้ง และลิปบาล์ม พร้อมกับการพัฒนาโลโก้และ 
บรรจุภัณฑ์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ลิปบาล์มจากรังผึ้ง ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ใช้ดี
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บุรีรัมย์ แคนดง 

ชุมชนบ้านแคนทะเล มีอาชีพส่วนใหญ่คือ ท�านา เป็นหลักเมื่อว่างจากการท�านาก็มีการ 
“ทอเสื่อกก” ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลูกค้าส่วนใหญ่ที่รู้จักเป็น 
คนในชุมชนท่ีมาอุดหนุนเมื่อเวลาที่มีงานบุญหรืองานเทศกาลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน 
งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานท�าบุญต่างๆ ซื้อเป็นของฝากให้กับญาติ เป็นต้น มีการ 
น�าวางขายในงานบุญประจ�าปีของอ�าเภอท�าให้มีรายได้พอได้ใช้จ่ายภายในครอบครัว 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกยกดอกบ้านแคนทะเลหมู่ 6 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกยกดอกบ้านแคนทะเล : 
ที่ตั้ง 24 ม.6 บ้านแคนทะเล ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

 092-6921742 (แม่บัวไพ  ตัณหารัมย์ : หัวหน้ากลุ่ม) เ  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแคนทะเล

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษาและกลุ่มวสิาหกจิชมุชนร่วมกนัคิด-พฒันาด้าน
การผลิต คือ เพิ่มลวดลายเส่ือกกที่ทันสมัย เพิ่มกลิ่น 
อโรมาเข้าไป พัฒนาลวดลายให้ทันสมัย ย้อมสีเพื่อ 
ไม่ให้สีตก น�าขอบเสื่อกกที่เคยตัดทิ้งมายัดไส้หมอน 
เพิ่มเทคนิคการย้อมกกเพื่อให้ให้สีตก ด้านการจัดการ
ในกลุ่ม นักศึกษาได้แนะน�าชุมชนด้านการบริหารจัดการ
ระบบบัญชี ต้นทุน รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์ให้กับกลุ่มด้วย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เสื่อกกกลิ่นอโรมา ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คิดดีใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

บ้านกรวด 
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โฮมสเตย์บ้านเมืองจันทร์
บ้านเมืองจันทร์ เป็นชุมชนชาวกูย ที่มีวิถีชีวิตยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ที่มีอัตลักษณ์ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น�้ามูล เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี นอกจากนี้
ยังเป็นแหล่งปลูกพริกที่มีช่ือเสียง มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเอื้อต่อการเป็นถิ่น 
ทีอ่ยูอ่าศยัของนกเป็ดน�า้ สัตว์ป่าคุม้ครองซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของจังหวดัศรีสะเกษ ในมติิ
ทางการท่องเท่ียวนั้น บ้านเมืองจันทร์ มีลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามเทศกาลประเพณี
ได้ตลอดทั้งปี เช่น งานไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี และ
ประเพณีบุญบ้ังไฟในช่วงเดือนพฤษภาคม มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการ
แปรรปู เสมือนพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีีวติ เช่น การปัก (แซว) ผ้า ตลอดจนมสีนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การทอเสื่อ การจักสาน การผลิตผ้าทอมือ เป็นต้น

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

น�าสิ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนน�ามาพัฒนาให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งหมู่บ้านเมืองจันทร์มีเป็ดเป็นจ�านวน
มาก จึงออกแบบพับผ้าขนหนูรูปเป็ดน้อย และอบรม
ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน สอนการจัดและปูเตียงตามแบบ
มาตรฐานดา้นการพฒันาโฮมสเตยไ์ทย จดับ้านโฮมสเตย์
ตัวอย่างให้ชุมชนได้ศึกษาเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบ ในพื้นที่
โฮมสเตย์ 4 ส่วน ได้แก่ ห้องรับแขก ห้องพัก ห้องสุขา 
หอ้งครวั โดยเนน้สขุอนามยัสอดคลอ้งมาตรการปอ้งกนั
โรค Covid-19 ส�าหรับด้านอาหาร ได้พัฒนาสร้างสรรค์
เมนูจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน พัฒนาอาหารพื้นถิ่นให้
มีความเป็นเอกลักษณ์ เช่น แกงหยวกไก่บ้าน ขนมอ๊อบ 
น้�ากระเจี๊ยบ และอบรมการผลิตเครื่องใช้ในโฮมสเตย์ 
ได้แก่ ครีมอาบน้�ากระเจี๊ยบ สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง รวมถึง
อบรมการผลิตสินค้า OTOP สร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชน 
คือ ไข่เค็มกระเจี๊ยบ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ โฮมสเตย์

กลุ่มชุมชน การท่องเที่ยวเมืองจันทร์ : 
ที่ตั้ง กลุ่มโฮมสเตย์บ้านเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ  

 080-7678321 (คุณอัจฉรา มะโนรัตน์ : ประธาน) เ  Oatchara Srisuk
อยู่ดี

ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์แคปหมูพี่วิน

กลุม่ผลติภณัฑ์แคปหมพ่ีูวนิ มสีมาชิกในกลุม่ 15 คน ผลติแคปหมจู�าหน่ายตามร้านอาหาร
อีสานและร้านส้มต�า ในอ�าเภอเมืองศรีสะเกษ โดยใช้แบรนด์ช่ือว่า “แคปหมูพี่วิน” แคปหม ู
ของกลุ่มมีความกรอบอร่อย ผลิตทุกวัน เป็นอาหารพื้นบ้านที่รับประทานได้ทุกวัน และ 
เป็นของฝากได้  ท�ามาจากหนังหมู ผ่านการแปรรูปให้เป็นอาหารที่เก็บไว้ได้นาน ทั้งยัง 
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของหนังหมูให้มีราคาสูงขึ้น ปัจจุบัน คุณสมแปง บริบาล 
ประธานกลุ ่ม ความต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีรสชาติที่หลากหลาย โดยม ี
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย ธนาคารออมสินภายใต้โครงการยุวพัฒน์ 
รักษ์ถ่ิน ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ช่วย 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ร่วมมือกับธนาคารออมสินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มโดยจัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีหลายขนาดหลายรูปแบบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาช่อง
ทางการตลาดและการวิเคราะห์ต้นทุนซึ่งสามารถช่วย
เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านต�าแย ต�าบลหนองไผ่ 
สอนการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือบริหารจัดการ
เงินของกลุ่ม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ แคบหมูสมุนไพรรสเด็ด

กลุ่มผลิตภัณฑ์แคปหมูพี่วิน : 
หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  

 098-3295120 (นายสมแปง บริบาล : ประธาน) เ  แคปหมู พี่วิน เมืองศรี-ศรีสะเกษ
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ศรีสะเกษ อำาเภอเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มป่อย 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มป่อย ด�าเนินกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนา
ชุมชนจะสามารถพัฒนาให้เป็นกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของกลุ่มอื่น 
จงึได้จัดโครงการเพ่ิมประสทิธภิาพผู้เชีย่วชาญด้านกลุม่ เพือ่การผลิตในการศึกษารปูแบบ 
ที่เหมาะสมในการด�าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อค้นหา
ตนเองและศึกษากระบวนการด�าเนินงานกิจกรรมกลุ่ม เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ต้นแบบ 2.เพื่อถอดบทเรียนของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือการผลิต
บ้านส้มป่อย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เนือ่งจากสภาพพืน้ทีช่มุชนมกีารปลูกหอม GI จ�านวนมาก 
ท�าให้ผลผลิตล้นตลาด จึงมีความคิดที่จะแปรรูปน�าหอม 
มาผสมกับกุ้งจ่อมเป็นน้�าพริกกุ้งจ่อมหอมแดง เพื่อ
จ�าหน่ายในชุมชนและพื้นที่อื่นๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชีได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโดย
ลงพื้นที่กลุ่มกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มป่อย 
ด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการแปรรูปกุ้งจ่อมและหัวหอมเป็นผลิตภัณฑ์ 
กุ้งจ่อมหอมเจียว ออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
สอนการจัดท�าบัญชี และการบริหารจัดการกลุ่มในด้าน
ต่างๆ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กุ้งจ่อมหอมเจียว

กลุ่มชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มป่อย : 
บ้านส้มป่อย ม.2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  

 087-8686757 (นางบัวพันธ์  ค�าศิลา : ประธาน) เ  น้�าพริกน้องหอม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มป่อย
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ศรีสะเกษ ราษีไศล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมย้อมดินศรีลาวา
อ�าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาการย้อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟ(ศรีลาวา) 
ซึ่งเป็นผ้าทอมือย้อมดินภูเขาไฟ หนึ่งในวัตถุดิบส�าคัญที่หาได้ในพื้นที่ภูดินแดง เขต 
อ�าเภอศรีรัตนะ กันทรลักษ์ และอ�าเภอขุนหาญ ซึ่งจะได้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติที่ม ี
สนี�า้ตาลแดงแบบดินภเูขาไฟสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ แต่เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารแข่งขนั
ด้านการตลาดสูง ส่งผลให้ยอดจ�าหน่ายสินค้าของชุมชนลดลง ชุมชนจึงต้องการให้
มีการคิดหาลายผ้าใหม่ๆ เพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์และท�าให้เกิดความหลากหลายของ 
ลายผ้า เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดนวัตกรรมไปสู่การเกิดการสร้างงานสร้าง 
รายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันคิดหาแนวทาง
ปฏิบัติที่จะพัฒนากลุ่มชุมชน ให้มีการด�าเนินงานที่มี
ประสทิธิภาพและไดป้ระโยชนสู์งสดุ โดยทางกลุม่และชมุชน
ได้มีการคิดค้นพัฒนาลายผ้าขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า ลายขิด 
บ้านไฮ ซึ่งเป็นลายผ้าแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ทอลงบนผ้าที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟ (ศรีลาวา) 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้มี 
การสอนชุมชนในการท�าการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็น 
การขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าของชุมชนมากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมย้อมดินศรีลาวา

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมย้อมดินศรีลาวา : 
บ้านห้วย เลขที่ 30 ม.8 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  

 065-1238625 (นางจรรยพร  ใจเย็น : ประธาน) เ  จรรยาพร ไหมไทยศรีรัตนะ
สวยดี

ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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กลุ่มสตรีทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านบก

ต�าบลบก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ มีป่าไม้ตามลุ่มน�้า ล�าห้วยขะยุง สภาพดินเป็น 
ดินจืด สามารถเดินทางไปเยือนชุมชนบ้านบกใต้ได้ง่าย ในชุมชนมีกลุ่มพัฒนาอาชีพ
สตรีบ้านบกใต้ท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการผลิต และการตลาดของชุมชน 
สามารถชิม ชม ช้อป สินค้า OTOP ของฝากจากอ�าเภอโนนคูณมากมาย และผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีส�าคัญ คือ พรมเช็ดเท้าแฟนซี สามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการ
ท�าการเกษตรได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ ่มกันของคนในชุมชนที่ม ี
ความสามารถและมีทักษะในการน�าองค์ความรู ้ และแนวคิดในการจัดการสมัยใหม ่
มาช่วยในการบูรณาการท�าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงถือเป็นปัจจัย 
ส�าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วมกันคิดหา
แนวทางปฏิบัติที่จะท�าให้กลุ่มชุมชนมีการด�าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด โดยทางทีมนักศึกษา
พบปัญหาที่ ชุมชนควรได้รับการปรับปรุงในหลายๆ
ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการบัญชี ด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ การจัดจ�าหน่าย ด้านบรรจุหีบห่อ  และ
ด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า จึงเข้าไปร่วมพัฒนาแก้ไข
ในทุกมิติเพื่อให้ชุมชนสามารถยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า

กลุ่มชุมชน กลุ่มสตรีทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านบก : 
ที่ตั้ง บ้านบก เลขที่ 133 หมู่ที่ 14 ต.บ้านบก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  

 089-2811931 (นางศิริลักษณ์ บัวสะบาน : ประธาน) เ  พรมเช็ดเท้าบ้านบก
ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ศรีสะเกษ โนนคูณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแฟร์เทรดศรีสะเกษ ตำาบลละทาย

ต�าบลละทาย เป็นต�าบลที่ติดแม่น�้ามูล ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหาร ชาวบ้านที่นี่ 
ยงัมอีาชีพหลกัคอืปลกูข้าวและมอีาชพีเสรมิทีท่�ารายได้จาการปลูกพชืผกัสวนครวัออร์แกนคิ 
อาทิ เช่น พริก ข่า ตะไคร้ ขิง  หอมแดง กระเทียม และอื่นๆ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร 
แฟร์เทรดศรีสะเกษต�าบลละทาย ได้มีการปลูกขิงเพ่ือจ�าหน่าย และมีความต้องการที่จะ
แปรรูปขิงที่มีเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรของกลุ่ม ซึ่งขิงจัดเป็น
สมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆ ด้าน เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน
และแร่ธาตุท่ีมีความส�าคัญอย่างมากต่อร่างกายของเรา กลุ่มจึงมีความต้องการให้
ช่วยพัฒนาการแปรูปขิงที่ปลูกโดยสมาชิกของกลุ่ม เพ่ือเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง 
การเกษตร

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและคณาจารย์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เข้าร่วมโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรแฟรเ์ทรดศรีสะเกษ โดยด�าเนนิการพฒันาใหค้วามรู้
หลากหลายด้าน เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการแปรรูปขิงออแกนิคให้เป็นชาขิงผงชงดื่ม 
รวมไปถึงการออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ออฟไลน์ และการ 
จัดท�าบัญชี การบริหารจัดการของกลุ่ม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ชาขิงผง Organic

กลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรแฟร์เทรดศรีสะเกษ ตำาบลละทาย : 
ที่ตั้ง บ้านเขวา เลขที่ 3/2 ม.4 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  

 089-7178774 (นางสาวอรชัญ  พันธ์วิไล : ผู้ประสานงาน) เ  ไร่สุขสมาน อรชัญ พันธวิไล
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ศรีสะเกษ กันทรารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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ชุมชนบ้านหนองฮะ
บรรพบุรุษของชาวบ้านหนองฮะ อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และลงหลักปักฐานบริเวณบึงน�้าขนาดใหญ่เรียกว่า “ชุมชนบ้านหนอง” เมื่อน�้าลดชาว
บ้านจึงน�าเอา “ฮางฮะ” ซึ่งเป็นเครื่องมือวิดน�้าชนิดหนึ่งมาปัก จึงกลายเป็นหนองฮะ และ
เรียกกันต่อมาว่า “บ้านหนองฮะ” ด้วยอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ดังกล่าวท�าให้ชุมชนได้
ก�าหนดค�าขวัญคือ “ชุมชนน่าอยู่ ประตูสู่ต�าบลท่องเที่ยว พืชผักปลอดสารพิษ หมู่บ้าน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมจัดตั้ง “กลุ่มชุมชนบ้านหนองฮะ” เพื่อพัฒนาชุมชนแบบ 
บูรณาการทัง้การเกษตร การแปรรูป และการท่องเท่ียว โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้รบัคดัเลอืก
ให้เป็น “ชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวัตวิถี” ของจงัหวัดศรีสะเกษ มกีารกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
เช่น การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตชาติพันธุ์ลาว การสาธิตอาหารพื้นบ้าน 
การพักแรมร่วมกับคนในชุมชน (โฮมสเตย์) ตลอดจนการแปรรูปสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและอาจารย์ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ชุมชนหนองฮะโฮมสเตย์ โดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้ 
และความเชี่ยวชาญมาอบรมให้กับสมาชิกในชุมชน เช่น 
ความรู้ด้านการจัดท�าบัญชี ด้านการตลาดออนไลน์ 
ร่วมกันสร้างเพจบน Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ 
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในโฮมสเตย์ เช่น สเปรย์ตะไคร้ 
ไม้มะดัน แชมพูกระเจียว ซึ่งเป็นการน�าวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่า รวมทั้งการสร้าง
เรื่องราวทางวัฒนธรรม (ชาติพันธุ์กลาง) ให้ดึงดูด 
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนมากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ โฮมสเตย์

กลุ่มชุมชน  ชุมชนบ้านหนองฮะ : 
ที่ตั้ง บ้านหนองฮะ ม.3 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  

 092-6479792 (นายโชคอ�านวย บัวบุญธนาหมุ่ยโท : ประธาน) เ  ชุมชนบ้านหนองฮะ รักบ้านเกิด
อยู่ดี

ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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กลุ่มขนมไทยบ้านหนองแสง

หมู่บ้านหนองแสง ต�าบลกุดหวาย อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนที่มีความ 
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน และมกีารรวมกลุม่เพือ่ท�ากจิกรรม
ต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ กลุ่มขนมไทยบ้านหนองแสง เป็นการรวมกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้าน
เพื่อขายในชุมชนและจัดเป็นอาหารว่างในวันที่มีการประชุมพบปะกันในชุมชนหรือพื้นที่ 
ข้างเคียง วัตถุดิบที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชน จึงมีความเป็นเอกลักษณ์ มี 
ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และยังช่วยส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เราได้มีการอนุรักษ์วัตถุดิบที่ท�า เช่น กล้วย ข้าวเหนียว 
มนั และมกีารห่อโดยใชใ้บตองและมดัดว้ยตอก ซึง่เปน็วัสดุ
จากธรรมชาติที่มีการท�าสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  
นอกจากนี้ทางกลุ่มได้มีการร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม
ในการยืดอายุของขนมให้เก็บรักษาให้ได้นานโดยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ข้าวต้มมัด บ้านหนองแสง

กลุ่มชุมชน ขนมไทยบ้านหนองแสง : 
ที่ตั้ง บ้านหนองแสง ม.11 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์   

 087-7461053 (นางนิรัตน์  แสงอุ่น : ประธาน) เ  ขนมพื้นบ้านบ้านหนองแสง
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สุรินทร์ ศีขรภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีกันตรึมพื้นบ้าน บ้านดงมัน

หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมัน ต�าบลคอโค อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจาก 
ตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 9 กิโลเมตร บ้านดงมันเป็นหมู่บ้านที่ยังรักษาวัฒนธรรม
ประเพณดีัง้เดมิของชาวสริุนทร์ไว้ได้มาก เช่น การละเล่นพืน้เมอืงต่างๆ การขบัร้องเจรยีง  
ร้องกันตรึม เรือมอันเร ประเพณีประจ�าเทศกาลต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน 
งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น และยังมีครูภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญในทางการผลิต 
เครื่องดนตรีพื้นบ้านกันตรึมอีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การผลิตล�าโพงดนตรีและพวงกุญแจกลองกันตรึมได้
แนวคิดมาจากการท�าเคร่ืองดนตรีกันตรึม ซึ่งการท�า
เครื่องดนตรีจะมีการตัดไม้ออกให้ได้ขนาดซ่ึงเศษไม้ที่ 
ตัดออกไม่สามารถท�าอะไรได้เลย ทีมนักศึกษาจึงพากัน 
คิดประดิษฐ์น�าเศษไม้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่สุด 
โดยการประดิษฐ์เป็นล�าโพงและพวงกุญแจกลองกันตรึม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ลำาโพงดนตรีและพวงกุญแจกลองกันตรึม

กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีกันตรึมพื้นบ้าน บ้านดงมัน : 
ที่ตั้ง บ้านดงมัน ม.8 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 062-7271081 (นายอดิศักดิ์  ชมดี : รองประธาน) เ  กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านบ้านดงมัน
คิดดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

สุรินทร์ อำาเภอเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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สุรินทร์ ปราสาท

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตานี

ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บ้านตานี หมู่ 1 ต�าบลตานี อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีการทอ 
ผ้าไหมตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น มีการคิดและพัฒนาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านเพื่อเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น จึงเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อ
ต่อยอด พัฒนาผลิตภณัฑ์ให้มคุีณภาพ และยกระดบัผลติภณัฑ์ให้เป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป
เพิ่มมากยิ่งขึ้น งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เริ่มจากการทอผ้าไหม และมีการน�าเอาผ้าไหมมาตัดเย็บ
เสื้อผ้า ท�าให้เกิดเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเย็บเป็น
จ�านวนมาก จึงมีความคิดในการเอาเศษผ้าไหมมาท�า
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอามาใช้ได้จริง เช่น หน้ากากอนามัย 
ที่รองแก้วน�้า ปกแฟ้ม และกล่องใส่ทิชชู่  ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบนัมกีารแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  การท�าหน้ากาก
จึงเป็นที่ต้องการมาก และเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นด้วย 

หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปจากเศษผ้าไหม

กลุ่มชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตานี : 
ที่ตั้ง บ้านตานี ม.1 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เ  092-6134662 (นางมะลิ  มีงามดี : ประธาน) เ  มะลิ มีงามดี ใช้ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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สุรินทร์ ศีขรภูมิ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมบูรณ์ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านสมบูรณ์ หมู่ 3 เริ่มจัดตั้ง 
ขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2546 ได้รับหนังสือรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2562 จากส�านักงานพัฒนาชุมชน อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ แต่เดิมกลุ่มมีสมาชิก 9 คน 
ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 16 คน จากอดีตคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท�านาเป็นหลัก เมื่อว่างเว้นจากการท�านา ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปท�างานรับจ้าง
ต่างถิ่น จะรวมตัวกันเพ่ือทอเสื่อกกไว้ใช้ในครัวเรือน รวมท้ังเป็นของฝากส�าหรับ 
เครือญาติและคนต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยือน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและกลุ ่มชุมชนร่วมกันวิเคราะห์และพัฒนา 
“กกราชนิ”ี หรอื “ต้นไหล” ให้เป็นผลิตภณัฑ์ทีม่คีวามสวยงาม 
รปูแบบหลากหลาย ทนัสมยั เป็นทีย่อมรบัและเป็นทีต้่องการ
ของตลาด ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ ผลิตและ
หาได้ง่ายภายในชุมชน พัฒนากระบวนการผลิตอย่างเป็น
ระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนลดความสูญเสียจาก
การผลิต โดยค�านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากการ 
ทอเสื่อกกธรรมดา ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก 
ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงใน 
ทุกมิติ และพฤติกรรมผู ้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามกระแส 
โลกาภิวัตน์ 

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หมวกกกราชินี

กลุ่มชุมชน กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมบูรณ์ : 
ที่ตั้ง บ้านสมบูรณ์ เลขที่ 81 ม.3 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
  087-3686656 (นางสุนันท์  เงินถม : ประธาน) เ  ยายสาน หลานใส่ สวยดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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กลุ่มรักษ์ไหมหกสายน้ำา

กลุ่มรักษ์ไหมหกสายน�้า เลขที่ 22 หมู่ 1 บ้านตะเคียน ต�าบลอู่โลก อ�าเภอล�าดวน 
จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิก จ�านวน 30 คน เดิมมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจ�าหน่ายเพื่อตัดแต่ง 
เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาทีมสัตวศาสตร์อาสาและอาจารย์ ได้มีส่วนร่วม
กบัชมุชนพฒันาสินค้าใหก้บัชุมชน ไดแ้ก ่อบรมการบนัทกึ
รายรับ-รายจ่าย และกิจกรรมการพัฒนากระเป๋าจากเศษ 
ผา้ไหมทีเ่หลอืจากการตดัเยบ็หรอืผา้ทีไ่มไ่ดต้ามต้องการ 
สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากเศษผ้าไหม 

กลุ่มชุมชน รักษ์ไหมหกสายน้ำา : 
ที่ตั้ง บ้านตะเคียน เลขที่ 22 ม.11 ต.อู่โลก อ.ล�าดวน จ.สุรินทร์ 

 083-1267413 (นางจอมศรี ชัยหาญ : ประธาน) เ  รักษ์ไหมหกสายน้�า  
สวยดี

สุรินทร์ ลำาดวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์

กลุม่วสิาหกจิชมุชนปลกูหม่อนเลีย้งไหมบ้านโคกเสาร์ โดดเด่นด้านการปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
และทอผ้าไหม ครบวงจร สมาชิกได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไข่ไหมจากศูนย์หม่อนไหมฯ 
สามารถต่อพันธุ์เองได้ เมื่อมีการต่อพันธุ์ไหมรังไหมที่ถูกตัดจะไม่สามารถน�าไปสาวไหม
ได้ ท�าให้จ�านวนรังไหมที่เหลือมีจ�านวนมาก สมาชิกยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพิ่มอีกหลายช่องทาง จึงมีความต้องการให้ทีม 
ยุวพัฒน์รักษถิ่นต�าบลโคกสะอาด เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาแปรรูปเศษวัสดุจาก 
รังไหมให้เกิดมูลค่า สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และสร้างนิสัยการเก็บออม รวมไปถึงการ 
จัดท�าบัญชีรับ-จ่าย ให้กับสมาชิก

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เราอยากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุจากรังไหม จึง
คิดประดิษฐ์เป็นดอกกันเกราซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัด
สุรินทร์ เพื่อเป็นของที่ระลึกและของฝากให้กับนักท่อง
เที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยียน โดยน�าเศษวัสดุจากรังไหม 
มาประดิษฐ์เป็นดอกกันเกรา และติดประดับตกแต่งบน 
แผ่นผ้าก�ามะหยี่ จากนั้นน�ามาใส่กรอบไม้ เพื่อเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสามารถขยายฐานลูกค้า
ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กรอบรูปดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุรังไหม

กลุ่มชุมชน วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ : 
ที่ตั้ง บ้านโคกเสาร์ หมู่10 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

 093-5029618 (นายวินัย เครือจันทร์ : ประธาน) เ  ผลิตภัณฑ์ชุมชนต�าบลโคกสะอาด
สวยดี

สุรินทร์ ปราสาทมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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บ้านหนองบัว เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้าง คนในท้องถิ่นใช้ภาษากูยเป็นภาษาพูด เสน่ห์ของ
ชาวกูย คือ ชุดกูย เป็นชุดพื้นบ้าน เสื้อสีด�าแขนยาว ผู้หญิงใส่ผ้าถุงไหมดูสวยงาม ส่วน
ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง เมื่อได้เข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้จะได้สัมผัสกับชีวิตการเลี้ยงช้าง เรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวกูย มีกิจกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและท�ากิจกรรม
กบัช้างอย่างใกล้ชดิ มวัีดป่าอาเจยีงเป็นทีต้ั่งสสุานช้างแห่งเดยีวในโลกซ่ึงรวบรวมกระดกู
ช้างที่ล้มตายรวมกันไว้เกือบ 200 เชือก มีโรงทอผ้าไหม กลุ่มผลิตภัณฑ์แกะสลัก กลุ่มท�า
มีดตะขอช้าง ตลอดจนมีประเพณีบวชนาคช้างซึ่งถือเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวกูย ที่
ผ่านมาบ้านหนองบัวได้พัฒนาที่พักเพ่ือเป็นโฮมสเตย์ต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 เพื่อรองรับ 
นกัท่องเทีย่วทีต้่องการมาสัมผัสกับชีวติคนเลีย้งช้าง โดยพัฒนากจิกรรมการท่องเทีย่ว 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ เช่น กิจกรรมอุ้มช้างอาบน�้า 

สุรินทร์ ท่าตูม

หนองบัวโฮมสเตย์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประชุมวางแผนเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมของชุมชนร่วมกับชุมชน และวิทยากร
ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการพัฒนา จากนั้นได้
ร่วมกันออกแบบชุดผ้าปูที่นอนที่มีความเป็นอัตลักษณ์
ชุมชน โดยใช้เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้านุ่งของชุมชน มา
ท�าเป็นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนและจัดท�าชุดผ้าปูที่นอน
ต้นแบบเพื่อให้สมาชิกโฮมสเตย์ใช้ในการบริการลูกค้าและ
ได้พฒันารปูแบบการบรกิารอาหาร โดยใช่วสัดธุรรมชาตใิน
การออกแบบได้แก่ ใบตอง ปลีกล้วย ดอกไม้ประจ�าฤดูกาล
และสามารถหาได้ง่ายในชมุชนโดยน�ามาท�าเป็นทีค่รอบแก้ว 
ซองใส่ช้อนส้อม และภาชนะใส่อาหาร

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มชุมชน หนองบัวโฮมสเตย์ : 
บ้านหนองบัว ม.14 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เ  081-9776680 (นายประชิด บุญเหลือ : รองประธาน) เ  หนองบัวโฮมสเตย์ อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ ท่าตูม  

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโสมน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บ้านโสมนมีอาชีพท�าเกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อมีการว่างเว้นจากการท�านา ก็จะทอผ้า 
เป็นอาชีพเสริม เมื่อมีการทอผ้ากันมากขึ้น จึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ 
ขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลกันและกัน ด้วยความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน และความสามัคคีของ
คนในหมู่บ้าน จึงพยายามสร้างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านโดยการน�าวิธีการทอผ้ามาสร้าง
เป็นการท่องเท่ียววิถีชมุชน และจัดท�าโฮมสเตย์ในหมูบ้่าน  โดยพฒันาเป็น virtual tourism 
ปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุ่ม 9ล9 (เก้ารอก้าว) ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้บริบท
ชมุชน รวมถงึศึกษาอตัลักษณ์ของหมูบ้่าน พบว่าทางกลุม่
วิสาหกิจยังไม่มีลวดลายประจ�ากลุ่ม จึงได้ร่วมกันพัฒนา
ออกแบบลวดลายประจ�ากลุ่มขึ้นมา โดยดึงศักยภาพ 
และความสามารถที่ชาวบ้านมีออกมาใช้ ได้ลวดลาย 
ประจ�ากลุ ่มท่ีช่ือว่า “ผกาสมัต” โดยเกิดจากการน�า 
ดอกโสมนมาออกแบบลวดลาย  ให้สอดคล้องกบัชือ่หมูบ้่าน 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโสมน : 
ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (นางสังวาล อิ่มบุตร : บ้านโสมน ต�าบลพรมเทพ อ�าเภอท่าตูม) 

 บ้านโสมน ต�าบลพรมเทพ อ�าเภอท่าตูม เ  0633473575
อยู่ดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ พนมดงรัก 

กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองคันนาสามัคคี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองคันนาสามัคคี จัดต้ังกลุ่มในปี พ.ศ. 2561 โดยมีพัฒนาชุมชน
อ�าเภอพนมดงรัก เข้ามาส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ภายในครัวเรือน และ
ได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสมุนไพรที่มีเป็น 
จ�านวนมากในชุมชน โดยผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน�้าขมิ้น 
และผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรที่สมารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความยั่งยืน 
ให้กับชุมชน ภายใต้สโลแกน “พลังสมุนไพร สู่พลังชุมชน”

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษาได้ร่วมกบักลุ่มเพือ่พฒันาฉลากสินค้าให้สวยงาม
เป็นที่จดจ�าของลูกค้า ได้จัดท�าบัญชีต้นทุนท�าให้มีการ
ค�านวณต้นทนุทีแ่ท้จรงิ และก�าหนดราคาได้อย่างเหมาะสม 
เพิ่มช่องจัดจ�าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดออนไลน์  
ผ ่านเพจของกลุ ่มและจัดท�าบัญชีครัวเรือนช ่วยลด 
รายจ่าย-เพิ่มรายได้และเกิดการออม ซึ่งจากโครงการน้ี
ท�าให้กลุ่มสามารถน�าไปต่อยอดในการด�าเนินงานของ 
กลุ่มให้เข้มแข็ง และชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ครีมอาบนำ้าขมิ้นและผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร

กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองคันนาสามัคคี : 
68 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคันนาสามัคคี ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 

 082-8684779 (นางประกายแก้ว ปะวะภูโต : ประธานกลุ่ม) เ  กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองคันนาสามัคคี 
ใช้ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564320

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ สนม

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง 
บ้านหนองขุนศรี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี  
พ.ศ.2559 เพื่อการท�างานร่วมกัน เพื่อปากท้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกชุมชน 
ต�าบลแคน ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือ เห็ดสด ซึ่งเดิมพบปัญหาเห็ดสดล้นตลาด 
ขายไม่ทัน กลุ่มยังขาดความรู้เรื่องการแปรรูปเห็ดอย่างมีมาตรฐาน ช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายท่ีหลากหลาย และระบบบัญชีที่ดี โดยกลุ่มพร้อมเปิดรับองค์ความรู้จาก 
ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อน�ามาพัฒนากลุ่มให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาพัฒนาสินค้า 2 ชนิดภายใต้แบรนด์ “เฮ็ดดี” 
ได้แก่ แคปเห็ด และข้าวเกรียบเห็ด โดยเพิ่มมาตรฐานแก่
สูตรอาหาร ออกแบบตราสินค้าให้ทันสมัย บรรจุภัณฑ์ที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ความรู้ด้านต้นทุนและการจดบันทึก
บัญชี จัดท�าคลิปสั้นประชาสัมพันธ์ผ่าน TikTok เพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านทางร้านขายของฝาก 
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร การออกบูธ รวมถึงช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ LINE

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “เฮ็ดดี” แคปเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี : 
115 หมู่ 11 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 

 0811118466 (นายปณิธาน ประทีปรัตน์ : ผู้น�ากลุ่ม) เ  Panitan Farm
กินดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ ลำาดวน

วิสาหกิจชุมชนปลูกพริกเกษตรอินทรีย์  ตำาบลตระเปียงเตีย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกเกษตรอินทรีย์ เป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ที่ เข ้าร ่วมการขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยสู ่  4 ร 
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งผ่านการตรวจรับรองและได้มาตรฐานพริก
ปลอดภัย โดยส่งพริกให้กับโรงพยาบาลล�าดวน อ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์เป็นประจ�า
ทุกสัปดาห์ นอกจากพริกแล้ว สมาชิกกลุ่มยังมีการปลูกหอม กระเทียม ฟักทองด้วย 
ซึ่งได้รับมาตรฐานผักปลอดภัยเช่นกัน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกเกษตรอินทรีย์
มีสมาชิกรวมท้ังสิ้น 20 ราย ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกกว่า 30 ไร่ สามารถปลูกพริกได้
ตลอดทั้งปี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นพี่เข้าไปพัฒนาสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ 
“พริกทอดงา” ของกลุ่มให้เป็นเอกลักษณ์ ท�าให้ผลิตภัณฑ์
ดูน ่าสนใจ พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุ 
และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งนักศึกษาได้เพิ่ม 
ช่องทางทางการจ�าหน่ายรูปแบบออนไลน์ให้แก่กลุ ่ม 
เช่น Facebook Line ส�าหรับจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และได ้
จัดท�าเกี่ยวกับบัญชี ต้นทุนของกลุ ่มเพื่อท�าให ้กลุ ่ม 
ได ้ทราบถึงต ้นทุน และการจัดการบัญชี ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มสามารถต่อยอดการผลิต 
ช่องทางการจ�าหน่ายได้เองในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ “พริกทอดงา”

วิสาหกิจชุมชนปลูกพริกเกษตรอินทรีย์  ตำาบลตระเปียงเตีย : 
ที่อยู่ 99  หมู่ที่ 2 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล�าดวน จ.สุรินทร์ 32220 เ  096-9245328 (นายสมุทร  มีสัจจะ : ประธานกลุ่ม) กินดี
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วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าบ้านเทนมีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ อำาเภอเมืองสุรินทร์ 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุม่วสิาหกจิชมุชนปลกูหม่อนเลีย้งไหมและทอผ้าบ้านเทนมย์ี ได้ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังเพ่ือช่วยเหลือ และส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มให้มีอาชีพเสริม 
และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการท�าอาชีพหลักคือการท�าเกษตรกรรม ซึ่งชุมชน
บ้านเทนมีย์ส่วนใหญ่จะมีการทอผ้าไหมที่มีลายผ้าไหมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่ง 
เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ กลุ่มจะมีการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้กับสมาชิก และผลักดันให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐและ 
เอกชนเพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับสินค้าให้กับกลุ่ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าไปพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หม่อนไหมท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และน่าสนใจ 
และได้พัฒนาออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่ผ้าไหม
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งนักศึกษาได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการส่งเสริมทางด้านการตลาด ได้แก่ การ 
จัดหน้าร้าน การจับจีบผ้าไหม การขายสินค้าทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการมีส ่วนร่วมในการ 
ยกระดับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ให้
ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บ้านเทนมีย์

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าบ้านเทนมีย์ : 
เลขที่ 26 หมู่ที่ 1บ้านเทนมีย์  ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 

 084-8281010 (นางชลธิชา  สมานโสร์ : สมาชิกกลุ่มชุมชน) 
สวยดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสะดอ ตั้งอยู่ที่ 262 หมู่ 5 บ้านสดอ ต�าบลเขวาสินรินทร์ อ�าเภอ
เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีประธานกลุ่มชื่อ นางประนอม รังศรีมณีรัตน์ เป็นผู้ก่อ
ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2542  โดยจ�านวนสมาชิก เริ่มก่อตั้ง 50 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 97 คน 
จ�านวนเงินออม เร่ิมก่อตั้ง 40,000 บาท ปัจจุบันมีเงินออม 200,000 บาท มีการจัด
สวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน โดยมีเงินปันผลให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
ปีละ 1 ครั้ง เริ่มต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนหลังจากการท�านา 
ลดการว่างงาน ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นด้วยการผลิตผ้าไหมลายมัดหมี่ลายโบราณ ต่อมา 
มีการส่งเสริมสมาชิกไปอบรมพัฒนาลวดลายและการใช้สีส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและอาจารย์ได้ลงพื้นที่เข้าไปพัฒนาลวดลาย 
ผ้าไหมใหม่ โดยตั้งชื่อลายผ้าว่า “ผกาสีดอ” โดยเชื่อมโยง 
กับประวัติความเป็นมาของหมู ่บ ้านสดอ พืชพรรณ
ธัญญาหาร และวิถีชีวิตของชุมชน  การสร้างแบรนด์กลุ่ม
ผ้าไหมทอมือบ้านสดอ บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชน  อีกทั้งยังมีการออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์
ส�าหรบัผลติภณัฑ์ผ้าไหม สร้างการรบัรูใ้ห้กบักลุม่ผู้บรโิภค 
นักศึกษาและอาจารย์ได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายใน
รูปแบบออนไลน์ ได้แก่ การสร้างเพจ facebook ของกลุ่ม
ส�าหรับเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ 
รวมถึงการจัดหมวดหมู่สินค้าให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมได้

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมลายมัดหมี่ลายโบราณ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์ : 
262 หมู่ 5 บ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์  อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 

 081-9772363 (นางประนอม  รังศรีมณีรัตน์ : ประธานกลุ่ม) เ  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์
ใช้ดี

อำาเภอเมืองสุรินทร์ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564324

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ ท่าตูม

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอมและของใช้
ตำาบลโพนครก

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอมและของใช้ ได้ก่อตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อยกระดับ 
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่มชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
หมู่บ้านสมสะอาด ต�าบลโพนครก มีการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตกระเป๋าผ้า  
งานผ้าต่างๆ ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิก เป็นการสร้างอาชีพให้กับ 
คนในชุมชน อีกทั้งสมาชิกผลัดกันเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนเป็น 
องค์ความรู้มาพัฒนาให้กับกลุ่ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นพี่เข้าไปพัฒนาสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด ์
“BAHU” ของกลุ ่มให ้ เป ็นเอกลักษณ์ เฉพาะตั้งแต ่
กระบวนการน�าพืชมาแปรรูปเป ็นเส ้นใย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 
ให้ทันสมัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ ้มค่า ได้พัฒนา
ออกแบบตราสัญลักษณ์ให ้แก่กลุ ่ม พร้อมออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
อีกทั้งนักศึกษาได้เพิ่มช่องทางทางการจ�าหน่ายรูปแบบ
ออนไลน์ให้แก่กลุ่ม ภายใต้เพจทางแพลตฟอร์มออนไลน์
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอมและของใช้ และได้จัดท�า 
เกี่ยวกับบัญชี ต้นทุนของกลุ่มเพื่อท�าให้กลุ่มได้ทราบถึง
ต้นทุน และการจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
เพ่ือให้กลุม่สามารถต่อยอดการผลติ ช่องทางการจ�าหน่าย
ได้เองในอนาคต

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “BAHU” ตุ๊กตาหอมและของใช้

สวยดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอมและของใช้ ตำาบลโพนครก : 
ที่อยู่ 97 หมู่ 9 หมู่บ้านสมสะอาด ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 

 093-7745416 (นางสาวกานต์พิชชา นงรักษ์ : ประธาน) เ  Kanphitcha Nongruk(Maew) เ  mokca189
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นครราชสีมา สีคิ้ว 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันด�าเนินการพัฒนาบ้านพัก
โฮมสเตย์แต่ละหลัง ก�าหนดเกณฑ์การบริหารจัดการ 
โฮมสเตย์ ทดลองการเข ้าพักที่บ ้านพักโฮมสเตย ์
(Product Testing) ให้ความรูเ้รือ่งการให้บรกิารทีป่ระทับใจ 
พัฒนาเพิ่มเติมจากค�าแนะน�าของนักท่องเที่ยวกลุ ่ม
ทดลอง รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

ชมุชนท่องเทีย่ววดัเขาจนัทน์งาม – บ้านเลศิสวสัด์ิ   เป็นอีกชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการบรหิาร
จัดการคนในชุมชนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนสามารถ
จัดการบริการการน�าเที่ยว และการบริการท่ีพักหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่วัด รีสอร์ท แต่
ชุมชนมองเห็นว่า การให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับ
วถิวีฒันธรรมท้องถิน่ และวถิขีองผูค้นในบรเิวณนี ้คอื การเข้ามาพกักบัชมุชนในรปูแบบของ 
โฮมสเตย์ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเท่ียวแล้วนั้น 
โฮมสเตย์ยังจะช่วยให้เกิดรายได้ การกระจายรายได้มาสู่คนในชุมชนอย่างแท้จริงอีกด้วย 
จึงได้ร่วมกันจัดท�าโครงการ “โฮมสเตย์โคราชจีโอพาร์คชุมชนท่องเที่ยววัดเขาจันท์งาม- 
บ้านเลศิสวสัดิ”์ โดยมแีนวคดิ คอื การน�าเสนอรปูแบบของทีพ่กัโฮมสเตย์มาตรฐาน แต่สะท้อน
อัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คอย่างแท้จริง ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คและโฮมสเตย์
วัดเขาจันท์งาม - บ้านเลิศสวัสดิ์

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คและโฮมสเตย์ วัดเขาจันท์งาม-บ้านเลิศสวัสดิ์ : 
ที่ตั้ง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

 089-9555841 (นางอาทิตยา  เจริญรัตน์กฤตยา : ประธาน) เ  ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์ควัดเขาจันทน์งาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อยู่ดี
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นครราชสีมา สูงเนิน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก
กาบกล้วยให้เป็นสินค้าของชุมชน ทดลองน�าวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่สามารถหาได้จากในชุมชนมาใช้แทนกาบ
กล้วย เช่น ใบบวั เพิม่ลักษณะสินค้าให้มคีวามหลากหลาย 
วางแผนการจัดท�าขนาดบรรจุภัณฑ์แบบจาน เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กบัผูบ้รโิภค และออกแบบตราสินค้าของกลุม่
ชุมชน และสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ สอนการบันทึกบัญชี
รายรบั-รายจ่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการท�าบัญชต้ีนทนุ แนะน�า
การท�าบญัชใีนครวัเรอืน เพือ่ให้เกดิความรู ้ความเข้าใจใน
การท�าบัญชีเบื้องต้น

พื้นที่ของชุมชนบ้านตะคองหลงมีล�าน�้าล�าตะคองไหลผ่าน ท�าให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ 
และมีต้นกล้วยจ�านวนมาก ด้วยเหตุนี้ชุมชนบ้านตะคองหลงจึงได้ช่วยกันคิดที่จะผลิต 
บรรจุภณัฑ์จากกาบกล้วย ทีส่ามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มาใส่อาหาร โดยไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม และไม่เพิ่มขยะให้กับชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วย

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ใช้ดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วย : 
หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 081-7097920 (นายมานพ  แสงอรุณ : รองประธาน) เ  Takong LONG
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นครราชสีมา สูงเนิน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาและชมุชนร่วมกนัพฒันาสนิค้าทีห่ลากหลาย
มากขึ้น เเละมีการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วยศิลปะ 
เดคูพาจ ออกเเบบตราสินคา้ และผลิตปา้ยตราสินค้า 
ให้แก่ชุมชน ตั้งช่ือรุ ่นสินค้า ถ่ายรูปสินค้า เเละ
สร้างคอนเทนต์เพื่อจัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 
การขายออนไลน์ ทดลองจ�าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ Shopee, Line @ Official Facebook 
Fanpage, Instagram ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
จัดท�าบัญชี การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ การตั้งราคา
สินค้า และการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของบ้านท่าช้าง เกิดจากกิจกรรมยามว่างของกลุ่มแม่บ้าน 
เมื่อว่างเว้นจากการท�างานประจ�าวัน จะทอเสื่อไว้เพ่ือใช้ในครัวเรือน โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 
ที่หาได้ในพื้นที่ ได้แก่ ต้นร�าพันหรือ ธูปฤาษี ประกอบกี่ด้วยภูมิปัญญาด้ังเดิม และทอด้วย
ลายเรียบง่าย เม่ือกลุ่มได้รับการพัฒนาเป็นพื้นท่ีโคราชจีโอพาร์ค จึงได้รับการพัฒนาให้น�า 
เสื่อมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวของชุมชน โดยใช้ 
“เสื่อ” เป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บและมีการผสมผสานบอกเล่าเรื่องราวผ่านความโดดเด่น
ของพืน้ทีจ่โีอพาร์คเป็นสนิค้าทีร่ะลกึ ได้แก่ กระเป๋ารปูทรงต่างๆ กล่องใส่ของ กล่องของขวญั 
และอื่นๆ 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้าง “Khorat Geopark”

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากเสื่อกก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สวยดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้าง Khorat Geopark : 
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 12 บ้านใหม่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

 091-8352619 (นางบุญยิ่ง  ช้อยขุนทด : รองประธาน) เ  กระเป๋าเสื่อ Handmade กลุ่มท่าช้างโคราชจีโอพาร์ค
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นครราชสีมา พิมาย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนากางเกงมวย 
ให้เกิดขึ้นมาในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได ้
สร้างงาน สร้างผลิตภัณฑ์ให้กับคนภายในชุมชน 
อกีทัง้ยงัได้มแีนวคดิในการน�าชือ่ “ยกัษ์สขุ” มาตัดเยบ็ 
เป็นกางเกงมวย เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลอัน 
เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวรังกาใหญ่อีกด้วย ไม่เพียง
แต่จะเป็นความภาคภูมิใจของชาวรังกาใหญ่ แต่ยัง
สามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
อีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีฝีมือในการตัดเย็บ 
ที่นอนปิ๊กนิค เบาะรองนั่ง หมอน หมอนข้าง จากใยสังเคราะห์ มาอย่างยาวนาน กลุ่มต้องการ
มีผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมวยยักษ์สุขเนื่องจากชุมชนชาวบ้านรังกาใหญ่มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นลูกหลานของยักษ์สุข ซึ่งเป็นนักมวยที่มีกิตติศัพท์เป็นแม่ไม้มวยไทย โดยเฉพาะ
ศอกส้ันอันตราย ท่ีเป็นเกียรติประวัติ ณ เวทีมวยราชด�าเนิน สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 
เพื่อจ�าหน่ายในงานประจ�าปี

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ กางเกงมวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สวยดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ : 
ที่ตั้ง 65 หมู่ที่ 6 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 082-1537012 (นางส�ารวย  ค�ามณี : ประธาน) เ  ค�ามณี เทเลอร์ 
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นครราชสีมา ครบุรี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและอาจารย์ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้
กับสมาชิกกลุ่มมาบกราดโฮมสเตย์ จัดอบรมการท�า 
ลูกประคบสมุนไพร เป็นการเพิ่มความรู้และพัฒนา
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน สามารถท�า
เป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ ให ้
ความรู้กับชุมชนมาบกราดในเรื่องการค�านวณต้นทุน 
และการตั้งราคาขายในการน�าเที่ยว ท�าให้สามารถ
ค�านวณต้นทุน การตั้งราคา และบันทึกรายรับและ 
รายจ่ายจากการใช้บริการโฮมสเตย์ได้อย่างถูกต้อง 
จัดท�าเพจการท่องเที่ยว ท�าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูล
การท่องเที่ยวได้ง่ายและรวดเร็ว

ชุมชนบ้านมาบกราด ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ�านวน 5 หมู่ คือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 17 
หมู่ที่ 22 และหมู่ที่ 23 เป็นชุมชนที่อยู่หน้าเขื่อนล�าแชะ จึงเกิดเป็นวิถีชีวิต ริมน�้าของชาวบ้าน
หมู่บ้านมาบกราด เช่น การมีอาชีพหาปลาน�้าจืด เป็นต้น โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งเป็นกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ญัฮกุร หรือ เนี้ยะกุล หรือ ญัฮกุล (ชาวบน) โดยค�าว่า “ญัฮกุร” (Nya-Kur) 
แปลว่า “ คนภูเขา” เป็นกลุ่มชนน้อยน้อยๆที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเตี้ยๆ แถบบริเวณ
ด้านในของรมิท่ีราบสงูโคราช คนไทยมกัเรียกชนกลุม่นีว่้า “ชาวบน” พืน้ทีบ่รเิวณมาบกราด
เป็นแหล่งน�้า(เขื่อนล�าแชะ) จะมีความสวยงามและเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง

มาบกราด โฮมสเตย์

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อยู่ดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มาบกราด โฮมสเตย์ : 
ที่ตั้ง บ้านมาบกราด หมู่ที่ 5 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

 087-8745980 (นางดาวราย  รวงกระโทก : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) เ  มาบกราดโฮมสเตย์ 
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นครราชสีมา อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาทีมประโดกโคกไผ่ได้ด�าเนินการพัฒนา
น�้าสมุนไพรบรรจุขวด โดยจัดอบรม “แนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อยืดอายุน�้าสมุนไพร ด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ ์
อย่างง่าย” เพื่อให้ความรู ้กับชุมชน และพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ โลโก้ ชื่อตราสินค้า โดยใช้โลโก้เป็นรูป 
รังผึ้ง และใบเตย ตั้งชื่อตราสินค้าว่า “น�้าผึ้งสมุนไพร
ใบเตย” เมื่อได้น�้าสมุนไพรบรรจุขวดเรียบร้อยแล้ว 
ชุมชนร่วมกับนักศึกษาจึงพัฒนาช่องการตลาด
แบบ offline ได้แก่ การฝากวางขายหน้าร้าน การรับ
จัดอาหารว่าง โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ในการวางจ�าหน่าย 
และการตลาดแบบ online โดยทมีนกัศกึษาได้พฒันา
เพจเฟซบุ ้คขึ้นภายใต้ชื่อ “น�้าผึ้งสมุนไพรใบเตย 
บ้านประโดก”

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านประโดก เริ่มด�าเนินการผลิตน�้าผึ้งสมุนไพรใบเตย มาตั้งแต่ปี 2562 
โดยได้สูตรการต้มน�้ามาจากผู้เฒ่าผู้แก่ ในหมู่บ้าน และศึกษาด้วยตนเอง ลองผิดลองถู 
จนได้น�้าสมุนไพรที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ในปัจจุบัน ตอนแรกเริ่มก็น�าไปวางจ�าหน่ายใน
งานขนมจีนประโดก งาน OTOP และออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต 
ขนมจีนบ้านประโดก ปัจจุบันมีวางจ�าหน่ายที่บูธในพื้นที่ของห้างบิ๊กซี 2 สามแยกปัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านประโดก

ผลิตภัณฑ์ นำ้าผึ้งสมุนไพรใบเตย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กินดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านประโดก : 
ที่ตั้ง 235 หมู่ที่ 1 บ้านประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 097-3319475 (นางสาลิกา  เทียนเกาะ : ผู้จัดการ) เ  น้�าผึ้งสมุนไพรใบเตย บ้านประโดก
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นครราชสีมา คง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนาโฮมสเตย์ให้เกิด 
ขึ้นมาในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างงาน 
ให้กับคนภายในชุมชน อีกทั้งยังได้มีแนวคิดน�าปราสาท 
และบารายของบ้านปรางค์นคร ที่มีความพิเศษใน 
วันวสันตวิษุวัต ประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให ้
มาสัมผัสกับความพิเศษของวันดังกล่าว ทั้งยังจัด
กจิกรรมต่าง ๆ  ขึน้ในชมุชนเพือ่ให้นกัท่องเทีย่วได้สัมผสั
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ชุมชนบ้านปรางค์นคร เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ แต่ไม่มีการต่อยอด
ภูมิปัญญา ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้อาจเลือนหายไป ชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์
นคร ด�าเนินโครงการการท่องเที่ยว โดยเร่ิมจากโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 
ปี 2561 ท�าการท่องเทีย่วทีเ่กดิจากความต้องการของชมุชนทีต้่องการแสดงถงึภมูปัิญญา
ด้ังเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นที่รู ้จักของผู้คนโดยทั่วไป ท�าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่จะเลือนหายไป 
กลับฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อยู่ดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร : 
ที่ตั้ง ต.บ้างปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 

 089-7188182 (นายประวิตร  ชุมสุข : ประธาน) เ  วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร 
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นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาทีมช้างทองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกัน 
พัฒนาช่องทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลผลิต โดยพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์ 
และออนไลน์แก่ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของ 
ชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยการน�าเสนอ
กระเช้าข้าว “ด้วยรัก” หลากหลายขนาดที่เหมาะกับ 
การเป็นของฝาก ของช�าร่วยแก่ผู ้รักสุขภาพ รวม
ถึงจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อ
เพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมอบรมการจัดท�าบัญชี 
ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือในการวางแผนรายรับ-รายจ่าย 
ของเกษตรกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ช้างทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช (KHORAT 
GEOPARK) มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดกว่า 800 ไร่ มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวหอม
มะลิ 105 และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวยาวนานกว่า 20 ปี และเป็นพื้นที่ 1 ใน 5 อ�าเภอของ
จังหวัดนครราชสีมาที่มีการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ควบคู่กับการสร้างตราสินค้า 
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ (GI) ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันกลุ่มให้ความสนใจ 
และหันมาปลูกข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ โดยได้รับใบรับรองข้าวอินทรีย์ T3 ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ท่ีกลุ่มช้างทองผลิตได้จึงมีความแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นๆ เมล็ดสวย หอม นุ่ม 
อร่อย และได้รับรางวัลจากการประกวดข้าวอย่างต่อเนื่อง

วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ช้างทอง

ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กินดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ช้างทอง : 
ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

 086-2483757 (นางสาคร  การสร้าง : หัวหน้ากลุ่มข้าวอินทรีย์) เ  หอมช้างทอง ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
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นครราชสีมา สูงเนิน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชน ร ่วมกันออกแบบและพัฒนา 
Packaging ให้กับทางชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า 
ของตัวสินค้า และเป็นการช่วยขยายช่องทางการจัด
จ�าหน่ายสนิค้าให้กบัคนภายในชมุชน อกีทัง้ยงัร่วมมอืกัน 
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคพืชที่ก�าลังลุกลาม และ
สร้างความเสียหายให้กับต้นกาแฟอีกด้วย จัดกิจกรรม
พิเศษสร้างการรับรู้จดจ�า และออกบูธจ�าหน่ายสินค้า 
ตามสถานที่หรืองานอีเวนท์ต่าง ๆ พัฒนาช่องทางการ
ตลาด เป็นการรับผลิตเมล็ดตามความต้องการของ 
ผู้สั่งซื้อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟโคราช ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ 
ปลูกกาแฟอยู่ประมาณ 140 ไร่ เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า จุดเด่นของกาแฟดงมะไฟ 
คือ มีกาเฟอีนต�่าเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เนื่องจากแหล่งปลูกเราสูงกว่าระดับน�้าทะเล
น้อยจึงมีค่ากาเฟอีนต�่า แต่เป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว เช่น 
โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง สามารถดื่มกาแฟดงมะไฟได้ รสชาติ ความกลมกล่อม 
กลิ่นหอมยวนใจ การันตีได้ว่าไม่แพ้กาแฟที่อื่นแน่นอน

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกกาแฟดงมะไฟ โคราช

ผลิตภัณฑ์ เมล็ดกาแฟออร์แกนิค

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กินดี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกกาแฟดงมะไฟ โคราช : 
ที่ตั้ง เลขที่ 108 หมู่ 8 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 081-7902807 (นายนิพนธ์  สื่อพงศ์พัฒนะ : ประธาน) เ  รักษ์ดง กาแฟดงมะไฟ  
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พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นิสิตได้เข้าไปช่วยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด รวมถึงได้สร้าง
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีระบบการจัดส่งไปสู่ผู้บริโภค
หลากหลายกลุ่มตลาด มีลักษณะเป็นแบบฝากขาย และ 
ขายตรงหรือสั่งผ่านมือถือได้ การท�าเพจและการโปรโมท
สนิคา้ผา่น fecebook อกีทัง้ยงัสอนการท�าบัญชรีายรบั- 
รายจ่าย เพื่อให้รู้ถึงแนวทางการเงินในการลงทุน 
ของกลุ่ม

สวยดี

ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน

วิสาหกิจุชมชนบ้านกรด เริ่มด้วยการรวมตัวกันของชาวบ้านบ้านกรด น�าต้นโสนตากแห้ง
มาฝานและท�าขีดจ�าหน่าย ในราคากิโลกรัมละพันกว่าบาท จากนั้นก็จะมีหน่วยงานราชการ
เข้ามาส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าท�าเป็นช่อดอกไม้ พวงหรีด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จ�าหน่าย 
ท�าให้มีรายได้เพ่ิมและเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนบ้านกรด ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
มีสมาชิก 20 คน

วิสาหกิจชุมชนบ้านกรด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนบ้านกรด : 
เลขที่ 12/1 ม.5 หมู่บ้านสามขา ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

 085-4208042 (คุณจินตนา คชชา : ประธานกลุ่ม) เ  วิสาหกิจชุมชนบ้านกรด
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พระนครศรีอยุธยา เสนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษา ได้มีกระบวนการท�างานในการเสริมสร้าง
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเริ่มจากการแก้ปัญหา
ด้านช่องทางประชาสัมพันธ์ จากเดิมทางกลุ่มวิสาหกิจ
มีช่องทางการตลาด แบบ offline เพียงช่องทางเดียว 
จึงเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดแบบ Online และ
พฒันาไป Social Media เชน่ Facebook, Line และเว็ปไซต์
ตา่งๆ รวมถงึการอบรมการท�าระบบบญัชรีายรับ รายจา่ย 
จึงท�าให้กลุ่มมีระบบการบัญชีการงานที่เป็นระบบมากขึ้น 
และง่ายต่อการบริหารจัดการ

อยู่ดี

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์คลองรางจระเข้

วิสาหกิจุชมชนคลองรางจระเข้โฮมสเตย์ ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นสถานที่ส�าหรับใช ้
เป็นแหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสามารถล่องเรือชมธรรมชาติสอง 
ฝั่งคลอง ชมนกท�ารังบนต้นไม้ ชมบ้านทรงไทย เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม ี
สมาชิก 15 คน มีห้องพักจ�านวน 5 ห้อง

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์คลองรางจระเข้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์คลองรางจระเข้ : 
เลขที่ 26/1 ม.10 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

 089-8811042 (คุณเริงไชย  ฤกษ์บุปผา : ประธานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ 
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พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษา มีการสำารวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน
เกาะเรียนและจัดลำาดับสถานที่ท่องเท่ียวแต่ละแห่งให้มี
ความเชื่อมโยงทั้งความสำาคัญทางวัฒธรรมและทาง
ประวัติศาสตร พร้อมเขียนเส้นทางการท่องเที่ยวลงเว็บ
ไซด์ของชุมชนเกาะเรียนและทำาป้ายบอกเส้นทางในพื้นที่ 
“ชุมชนเกาะเรียน” ฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาเส้น
ทางการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ และ ทำาคลิปวีดิโอเกี่ยว
กับเส้นทางการท่องเที่ยวลงสื่อ Online

อยู่ดี

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนร่วมกับชาวบ้านรวมกลุ่มกัน ปรับพื้นที่ท้องถิ่นของตำาบลเกาะเรียน ให้เป็นสถานที่ 
ท่องเทีย่วตามวิถ ีของชุมชน และสถานทีแ่ห่งนีย้งัเป็นแหล่งเรียนรู ้การทาขนมไทยทีสื่บทอด
มาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบการทาขนมไทยแบบดั้งเดิมให้คงอยู ่
จัดให้มีร้านค้าเพื่อจำาหน่ายสินค้าของตำาบลเกาะเรียน ให้แก่นักท่องเท่ียวที่มาเยือน 
ทำาให้ชาวบ้านตำาบลเกาะเรียน สามารถพึ่งพาตนเอง ดูแลครอบครัวได้ จึงส่งผลให้ชุมชน
มีความสุขที่ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นที่ยึดถือของคน 
ในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน : 
เลขที่ ถ.ประอินสายใน หมู่บ้านเกาะเรียน หมู่ที่ 4 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 086-8918360 (คุณวิภารัตน์  จันทริก : ประธานกลุ่ม)



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 337

พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาการให้ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตรงกับ
สินค้าและความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์มีขนาดเหมาะสม กะทัดรัด เหมาะสำาหรับการหยิบ
ถือ พัฒนาป้ายติดประกาศบรรจุภัณฑ์สะดุดตา มอง
เห็นชัดเจน ระบุสรรพคุณที่สำาคัญ บอกสถานที่จำาหน่าย 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อบรมการ
จดัทำาบญัชรีายรบั-รายจา่ย เปน็ระบบ โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได้ รวมถึงพัฒนาการตลาดทั้งระบบออนไลน์ ออฟไลน์ 
หรือการประชาสัมพันธ์สินค้าทางเฟซบุ๊ค

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

ชมรมผู้สูงอายุบางกระสั้น เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงอายุ 
ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ในเขตตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน คิดริเริ่มทำานำ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น-ร้อน และงานหัตถกรรม
ของชุมชน เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น หลากหลายชนิด เบื้องต้นได้รับการ
สนับสนุนจากสำานักงานเทศบาลตำาบลบางกระสั้น อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการรวมตัว
ของชมรมสำาหรับฝึกฝน อบรมทักษะ และการเรียนรู้ในอาชีพด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุในตำาบลบางกระสั้น เทศบาลมีแนวคิด
ที่จะพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งมีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพต่างๆ ด้านหัตถกรรม และ 
งานฝีมือ จึงเร่ิมจัดอบรมเพ่ือฝึกทักษะในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและครอบครัว

ชมรมผู้สูงอายุบางกระสั้นมั่นใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การท�างานของนักศึกษากับชุมชน

ชมรมผู้สูงอายุบางกระสั้นมั่นใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน : 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ประสานงาน) 13160

 098-8593685 (คุณประเสริฐ  มีสมกิจ : ประธานกลุ่ม)



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564338

ปทุมธานี คลองหลวง 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทาน เพิ่ม 
องคค์วามรูไ้ปสูต่ลาดใหม ่เชน่ รองเทา้เพือ่สขุภาพ พฒันา
เครื่องหมาย (LOGO) บรรจุภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ 
สะดวกต่อการใช้งาน เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงหน้า
ร้าน เช่น ป้าย พื้นที่หน้าร้าน จัดอบรมให้ความรู้ด้าน 
การจัดท�าบัญชีต้นทุน และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ น�า 
เอาโลโก้ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วลงขาย 
ในช่องทางต่างๆ ทั้งด้าน Online และ Offline

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าหนัง/เข็มขัดหนัง/กระเป๋าหนัง

“กลุม่วสิาหกจิชมุชน รองเท้าหนงัแท้” ได้มโีอกาสต่อยอดธุรกจิในระดับครัวเรือนให้สามารถ
มีแนวทางในการขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพตนเองมากขึ้น โดยการช่วยส่งเสริม 
และสนับสนุน เพ่ือแก้ไขข้อจ�ากัดของกลุ่มและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ที่จะท�าให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น เช่น ด้านการจัดท�าระบบบัญชีรายรับรายจ่าย ด้านการคิด
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิต การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ด้านบรรจุภัณฑ์ และการจัดหน้าร้านให้น่าสนใจกับลูกค้า 

วิสาหกิจชุมชนรองเท้าหนังแท้จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนรองเท้าหนังแท้จังหวัดปทุมธานี : 
เลขที่ 68/92-93 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 087-03646692 (คุณศุภการ  ถิระกรวยทอง : ประธานกลุ่ม)



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 339

พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงของชุมชนโดยออกแบบโลโก้ 
และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค  
พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มีมากขึ้นทั้งด้าน 
ออนไลน์และออฟไลน์ พัฒนาอบรมให้ความรู้ การจัด 
ท�าบัญชีรายรับรายจ่าย การค�านวณต้นทุนการผลิตให้ 
แก่คนในชุมชน ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิด 
การสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และกลุ่มมี 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กินดี

ผลิตภัณฑ์ พริกแกงเผ็ด, พริกแกงเขียวหวาน, นำ้าพริกเผา

วิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านคลอง 4 หมู่ที่ 6 จัดต้ังเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เริ่ม 
จากการรวมตัวของสมาชิกภายในหมู่ที่ 6 ที่สนใจมีความร่วมมือร่วมใจเพื่อท�ากิจกรรม 
และสร้างงาน สร้างอาชีพ หารายได้เสริมให้ครอบครัวโดยท�ากิจกรรม น�้าพริกแกง 
น�้าพริกเผา เป็นการน�าวัตถุดิบที่มีในท้องท่ีมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ ซ่ึง 
สมาชิกบางคน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการท�าพริกแกง สมาชิก มีจ�านวน 10 
ราย มีการรวมหุ้นๆ ละ 100 บาท เพื่อเป็นทุนในการท�ากิจกรรม ต่อมาได้รับการส่งเสริม
งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ จนสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านคลอง 4

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านคลอง 4 : 
เลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ต.วังน้อย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

 086-5623133 (คุณพูนศักดิ์  จั่นทองสุข : ประธานกลุ่ม)



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564340

พระนครศรีอยุธยา บางไทร 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดโดยน�าความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตผสมผสาน 
ความรู้เป่าแก้วของวิสาหกิจชุมชน ศึกษาต้นทุนของ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อไม่กระทบต่อต้นทุนซึ่งจะท�าให้ราคา
สินค้าแพงขึ้น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม เบา 
ทนต่อแรงกระแทก ราคาถกู ไม่กระทบต่อต้นทนุการผลติ 
พัฒนาช่องทางการตลาด Online และตลาด Offline 
ได้แก่ มลูนธิสิายใจไทยฯองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึฯ 
หน้าร้านเป่าแก้ว ร้านค้าของฝากของช�าร่วยทั่วไป

รักษ์ดี

ผลิตภัณฑ์ แก้วเป่าประดิษฐ์

กลุ่มแก้วเป่าประดิษฐ์ (แก้วถัก) ก่อต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพเสริมหลังจาก 
เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมี ร.ต.ชัยพร ช�านาญ 
ซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึกจากสมรภูมิรบเขาค้อ จนได้รับบาดเจ็บเสียขาไป 1 ข้าง มีผู้ร่วม 
ก่อตั้งเริ่มแรกทั้งหมด 12 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 การเป่าแก้วของชมรมนี้ 
มีความโดดเด่น ท�างานกันเป็นทีม แยกกระจายชิ้นงานไปให้แต่ละคนของสมาชิกในกลุ่ม
ท�างานออกมาเป็นชิ้นๆ แล้วน�ามารวมกันเป็นชิ้นงานที่สวยงาม

กลุ่มแก้วเป่าประดิษฐ์ (แก้วถัก)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มแก้วเป่าประดิษฐ์ (แก้วถัก) : 
เลขที่ 100/38 หมู่ 10 ซ. 5 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

 081-8074628 (คุณชัยพร ช�านาญ  : ประธานกลุ่ม) เ  0818074628



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 341

โฮมสเตย์ แคนากาแฟ

โฮมสเตย์ แคนากาแฟ ตั้งอยู ่ที่  47 หมู ่ที่  3 ต�าบลแคนา อ�าเภอผักไห่ จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทุ่งนา จุดเด่นคือได้สัมผัส 
รปูแบบการใช้ชวิีตท้องถิน่ บรรยากาศร่มรืน่ จงึมแีนวคิดในการด�าเนนิงานด้านโฮมสเตย์ 
และจ�าเป็นจะต้องให้เกิดความสมดุลกับกิจกรรมท่องเที่ยวด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การรักษาดุลยภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติควบคู่ ไปกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ชุมชน ที่จะช่วยให้โฮมสเตย์มีคุณค่าโดดเด่นคู่กับชุมชนไปด้วย

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เช่น โดยการน�าลายของผ้า
ขาวม้ามาเป็นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปรับปรุงรูปแบบ 
ห้องพักให้มีความต่างจากคู่แข่ง,การท�าระเบียงของแต่ละ
ห้องพักเพิ่ม,การจัดอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ตามท้องถิ่น, 
การท�าป้ายบอกทางภายในที่พัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 
จึ งท� าการส� ารวจ เ ส้นทาง ท่อง เที่ ยว  เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะมาเข้าพัก และด้านการตลาด 
การประชาสัมพันธ์และด้านการเพิ่มยอดขาย การปรับปรุง 
และมีการประชาสัมพันธ์ ในหน้าเพจของ Facebook ให้มี 
ความเป็นมาตรฐาน  มีการโต้ตอบข้อความอัตโนมัติ มีการ 
Update รูปภาพและโพสต์อย่างสม่�าเสมอ และแนะน�าการเป็น 
Admin page อย่างถูกต้อง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์แคนากาแฟ

โฮมสเตย์ แคนากาแฟ : 
เลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ต.แคนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

 081-9426660 (คุณศรีศักดิ์  ผ่องพุฒิ : ประธานกลุ่ม) เ  แคนา กาแฟ แอนด์ โฮมสเตย์
อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564342

วิสาหกิจชุมชนละมุดท่าตอ

ต�าบลท่าตอ อ�าเภอมหาราช นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตปลาแดดเดียวที่มีชื่อเสียงแล้ว 
ยงัมพีืน้ทีส่่วนหนึง่ในการท�าการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลกูข้าว ไม้ผล และไม้ประดบั ส�าหรบั
ไม้ผลที่เป็นต�านานและมีความพิเศษ คือ ละมุด ซึ่งเป็นละมุดพื้นบ้าน และพบว่ามีองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตละมุดมากมาย เนื่องจากละมุดเป็นไม้ผลที่มีการสุกแก่ไม่ 
พร้อมกัน มีการติดผลกระจัดการจายตามปลายกิ่ง ทั้งในและนอกทรงพุ่ม ดังนั้น การ 
เกบ็เกีย่วต้องอาศยัภมูปัิญญาองค์ความรู้ความช�านาญในการเกบ็เกีย่ว อาศัยความประณตี 
การพัฒนาของชุมชนละมุดท่าตอ จึงด�าเนินการเพื่อให้เกิดการคงอยู่ขององค์ความรู ้
รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในใจเกษตรกรผู้ปลูก และ 
ประชาชนทั่วไป 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาด้านการเกษตร คือ ปัญหาความเสียหาย
ของผลผลิตที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช นั่นคือ แมลงวัน
ทองเจาะผล ปัญหากาฝาก การตัดแต่งทรงพุ่ม และ
ปัญหาเรื่องการจัดการดิน และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต การพัฒนาด้านการตลาด ซึ่งจะรวม
ถงึการแปรรปู และการจดัจ�าหนา่ย การหาตลาดรองรับ 
ทัง้ตลาดสดและตลาดออนไลน ์รวมถงึการแปรรปูเพือ่
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตละมุด และพัฒนาทางด้านการ
รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาและความ
รูท้างวชิาการ เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในการผลติละมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ ในเรื่องของสินค้าเกษตร GI เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการ 
เพิ่มมูลค่าของผลผลิต

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปละมุดท่าตอ

วิสาหกิจชุมชนละมุดท่าตอ : 
เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

 085-9999985 (คุณธีรศานต์  อันไธสง : ประธานกลุ่ม) เ  ละมุด ท่าตอ มหาราช อยุธยา คุณยายจ�าปี
กินดี

พระนครศรีอยุธยา มหาราชมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 343

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

กลุ่มผ้ากรุงเก่า

กลุ่มผ้ากรุง มีสมาชิก 8-10 คน เดิมทีผู้ประกอบการเคยเป็นพนักงานในโรงงานผ้า 
มาก่อน และลาออกมาตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูป โดยน�าผ้าจากโรงงานที่เคยท�ามา 
ตัดเย็บ  ปัจจุบันมีการตัดเย็บอยู่ 3 แบบ คือ เสื้อผ้าส�าเร็จรูปเด็ก เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ผู้หญิง เส้ือผ้าส�าเร็จรูปผู้ชาย เป็นลักษณะชุดผ้าไทยสไตล์มัดย้อม แต่เน้นการย้อม 
สีธรรมชาติ และต่อมาใช้เป็นผ้าฝ้ายทอ และผ้าไทยอื่นๆ ผู้ประกอบการจดทะเบียน 
OTOP เม่ือปี พ.ศ. 2547 โดยจดเป็นของใช้ และมีการเปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2550 
เป็นผ้ากรุงเก่า

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ 
จากรูปแบบเดิมที่เป็นกล่องกระดาษเปลี่ยนเป็นถุงผ้าเพื่อ
ลกูคา้สามารถน�าถงุผา้ไปใชต้อ่ได ้พฒันาโลโกข้องผลติภัณฑ์
จากรูปแบบเดิมให้น่าสนใจมากขึ้น ด้านการเพิ่มยอดขาย 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ด้านการท�า
บัญชีและเงินออม ด้วยการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน
ครัวเรือน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย

กลุ่มผ้ากรุงเก่า : 
เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 084-6162230 (คุณสวรรค์ วิจันทร์ : ประธานกลุ่ม)
สวยดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564344

พระนครศรีอยุธยา บางไทร

โฮมสเตย์บ้านกระแชง
โฮมสเตย์บ้านกระแชง เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทุ่งนา จุดเด่น คือ 
ได้สัมผัสรูปแบบการใช้ชีวิตท้องถิ่น บรรยากาศร่มรื่นถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ 
นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านซึ่งใช้บ้านเป็นศูนย์กลางโดยเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยว วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน ทั้ง 
นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมที่พักสัมผัสวิถีชีวิตชนบท หรือ โฮมสเตย์จึงเป็น
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่สามารถน�ามาพัฒนาชุมชน โดยคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวท�าให้คนในชุมชนร่วมคิด 
ร่วมท�างานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนเป็นหลัก และยังเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ต�าบลกระแชง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านการให้บริการโฮมสเตย์ และเส้น
ทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารออนไลน์ ดังนี้
1 สร้างแผนที่เดินดินให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ชุมชน
2 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ
3 พฒันาสือ่ออนไลนใ์หเ้พิม่จ�านวนลกูคา้ทีเ่ขา้พกัเพ่ิมมากขึน้ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์บ้านกระแซง

โฮมสเตย์บ้านกระแชง : 
เลขที่ 9809/1 หมู่ที่ 2 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

 098-3437940 (คุณราตรี  แก้วพูลศรี : ประธานกลุ่ม) เ  โฮมสเตย์ บ้านกระแซง
อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 345

กลุ่มกระเป๋าสานกระจูด

กระเป๋าสานกระจูดเริ่มต้นจากช่วงโควิดระบาดท�าให้การท่องเที่ยวในอ่างทองซบเซา ป้าช่ืน 
จึงหันมาหารายได้ทางใหม่ด้วยการมองเห็นกระเป๋าสานจากกระจูดที่มีรูปทรงสวยงาม
และเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในยุคที่การอนุรักษ์ธรรมชาติก�าลังมาแรงนี้ 
การสะพายกระเป๋าสานได้กลายเป็นหนึง่ในเทรนด์ทีก่�าลงัได้รบัความนิยม เพราะตอบโจทย์กบั
กระแสอีโค่เลิฟเวอร์ (eco lover) เป็นอย่างดี ซึ่งกระเป๋าสานนั้นสามารถแมทช์ (match) ให้ 
เข้ากับการแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์ ป้าช่ืนจึงน�ากระเป๋ากระจูดมาพัฒนาดัดแปลงทั้งใน 
รูปทรง และดีไซน์ลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกท้ังช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
ตั้งแต่แหล่งผลิตกระจูด รวมถึงผู้ที่รับกระจูดมาขาย ให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนารูปทรงที่หลากหลายมาเพื่อเพิ่มทางเลือก และ
โอกาสในการขายวาดลวดลายลงบนกระเป๋า หรือ 
หาอุปกรณ์มาตกแต่งกระเป๋าเพิ่มเติมให้ดูสวยงาม
ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า การน�าถุงผ้าดิบ 
สีธรรมชาติมาตัดเย็บโดยแบ่งออกเป็น 3- 4 ขนาด  
เพื่อให้ ใส่กระเป๋าได้หลากหลาย SIZE เป็นการ 
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย 
: facebook , line

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานกระจูด

กลุ่มกระเป๋าสานกระจูด : 
เลขที่ หมู่ 9 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

 081-9462287 (คุณรัตนใจ  จิระโภคิน : ประธานกลุ่ม) เ  ร้านกระจูดบ้านป้าชื่น
ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อ่างทอง วิเศษชัยชาญมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564346

พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 

โฮมสเตย์เรือนแพสุขใจ

เรือนแพสุขใจ อยู ่ ใกล้กับตลาดลาดชะโด ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ในอ�าเภอผักไห ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพัฒนามาจากเรือนแพที่ใช้ท�าการค้าขายของชาวจีน 
ในสมัยก่อน ตั้งอยู ่สองฝั ่งคลองในรูปแบบตลาดน�้า คึกคักไปด้วยผู ้คนที่มา 
ค้าขายกัน ท�าให้มีคนมาเที่ยวชมจ�านวนมาก จึงเกิดเป็นโฮมสเตย์เรือนแพสุขใจ 
ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆ ปรับ 
ห้องพักในทุกๆ ห้องโดยมีการใช้ผ้าขาวม้ามาใช้ในการ 
ตกแตง่หอ้ง ทัง้ผา้ปทูีน่อน ผา้มา่น ผา้คลมุโตะ๊ และตดิปา้ยชือ่
หอ้งพกัตา่งๆ ในทกุหอ้งของเรอืนแพสขุใจ ท้ังปา้ยเมนูอาหาร 
ป้ายรหัสWIFI หน้าห้องให้มีความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่ 
เข้ามาพักมากขึ้น มีส่วนร่วมคิดเมนูอาหารใหม่ขึ้นมา ซึ่ง
จะมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนมาท�าเป็นอาหารให้ 
นักท่องเที่ยวได้ทาน เช่น มีการใช้ปลามาท�าเมนูต้มย�าปลา 
ทอดมันปลา การท�าปลาวง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือคนใน
ชุมชนด้วย พัฒนาโลโก้เรือนแพสุขใจขึ้นมาใหม่ให้มีความ 
น่าสนใจมากขึ้น ด้วยการจัดวางตัวอักษรให้สวยงาม สร้าง
และตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Graphic แบบมืออาชีพ 
ยังเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับของกลุ่มชุมชนนี้ด้วย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์เรือนแพสุขใจ

โฮมสเตย์เรือนแพสุขใจ : 
เลขที่ 7 ม.2 ต.หนองน้�าใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280

 089-4895999 (คุณดารณี  คุ้มภัยพาล : ประธานกลุ่ม) เ  เรือนแพสุขใจ
อยู่ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 

วิสาหกิจชุมชนผักไห่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักไห่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อมกราคม 2563 น�าโดยอาจารย์เผือก หรือ 
นายประเสริฐ จรรยชาติ ได้รวมกลุ่มแม่บ้านในอ�าเภอผักไห่ 9 คน เพื่อท�าผลิตภัณฑ์
อาหาร ขนมไทย ท่ีใช้วตัถดุบิหลกัมาจากชมุชน เนือ่งด้วยตัง้อยูใ่นจงัหวดัแห่งมรดกโลก 
มีชื่อเสียงในวัฒนธรรมไทย แวดล้อมด้วยประเพณี วิถีชีวิตแบบไทย ซึ่งกลุ่มต้องการ
อนุรักษ์อาหารไทย ขนมไทย ให้คงรสชาติ แบบไทยแท้เอาไว้ ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
มีกิจกรรมแห่งเรียนรู้ วิถีชีวิตแบบไทยชาวอยุธยา สอนท�าขนมไทย ให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่สนใจ มีนักท่องเท่ียวสนใจมาเรียนท�าขนมไทยกับทางร้านขนมไทยไกลหวาน โดยมี
อุปกรณ์วัสเตรียม เช่น เค้กส้ม, ขนมสอดไส้, ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง รสต่างๆ เช่น 
รสต้มย�า, รสลาบ, รสด้ังเดมิ ฯลฯ ซึง่สามารถทานกบัข้าวสวยได้ ขนมของทีน่ีเ่น้นสขุภาพ 
ขนมแต่ละชนดิให้ไม่หวานจนเกนิไป จงึเป็นเอกลกัษณ์ ส่วนขนมท่ีหาทานยากท่ีทางกลุม่
ต้องการเผยแพร่ คือ วุน้กรอบดอกไม้ ถัว่กรอบสมนุไพร จ่ามงกฎุ ทองเอก เสน่ห์จันทน์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ขนมไทยไกลหวาน

วิสาหกิจชุมชนผักไห่ : 
เลขที่ 32/1 ม. 1 หมู่ 6 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

 081-3987643 (คุณประเสริฐ  จรรยชาติ : ประธานกลุ่ม) เ  ขนมไทยไกลหวาน ผักไห่ ขนมไทยเพื่อสุขภาพ
กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาและชุมชน ร่วมกันพัฒนา โดยการให้ความรู้เก่ียวกับ 
การผลิตที่ถูกต้อง พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย
เปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ เปล่ียนฉลากใหม่ เพิ่มความน่า
สนใจและทันสมัยขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ มีการ
ตรวจสอบการตรวจวัดค่ามาตรฐาน และความเป็นกรด เพื่อ
คุณภาพที่เป็นมาตรฐาน เพิ่มมาตรฐานการบรรจุเพื่อยืด
อายุการเก็บ จนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. 
และ GMP ส่วนด้านการบริหารจัดการสู่ความยั่บยื่น ได้มี
การวางระบบบัญชีมีการแนะน�าการท�าบัญชีครัวเรือนให้แก่
สมาชิกกลุ่ม การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านการ
ตลาด ช่องทางการตลาดมีการจัดท�าคลิป โฆษณา การเปิด
ตลาดใหม ่เช่น ศนูยก์ารคา้ สถาบนัการศกึษา การจดัจ�าหนา่ย
ศูนย์การค้าดัง เช่น อิมแพคเมืองทองธานี งานพุทธทราโลก 
นอกจากนีย้งัชีอ่งทางการส่ังซือ้ออนไลน ์เชน่ Shopee จดัท�า
เว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ และศูนย์เรียนรู้ขนมไทย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564348

มหาวิทยาลัยรังสิต

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราปภาเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร ต.หนองน�้าใหญ่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ให้กับสมาชิก 
ด้วยการเพาะเลีย้งเหด็ขอนจ�าหน่ายทัง้ในรปูของเหด็ขอนสดและเหด็ขอนทอดทีม่รีสชาติ
แสนอร่อยดังสโลแกน “อร่อยเด็ด เห็ดขอน”

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราปภา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดขอนทอด 
จาก ที่มีลักษณะเป็นเห็ดขอนฉีกเป็นเส้นจนกลายมาเป็น 
เห็ดขอนทอดทั้งดอก แต่ยังคงความกรอบเหมือนเดิม 
พร้อมทั้งออกแบบซองบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่มีความ
สวยงามและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าได้นานขึ้น 
ช่วยพัฒนาในเร่ืองการตลาด ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊กเพจ ไลน์ และอินสตาแกรม รวมทั้ง 
การจัดการบัญชีครัวเรือนอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราปภา : 
เลขที่ 69/1 หมู่ 1 ต.หนองน้�าใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280

 098-9484114  (คุณวาสนา สุภศรี : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  Crispy Mushroom เห็ดขอนทอด เ  wasanatuk89 กินดี

อยุธยา ผักไห่

ผลิตภัณฑ์ เห็ดขอนทอด
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มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นัก ศึกษา เข้ า ไป ช่วยชุมชนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มี  
ความสวยงาม ทันสมัย และสอนการบรรจุข้าวแบบ
สุญญากาศเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาข้าว อีกทั้ง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยน�าปลายข้าวที่หักมาแปรรูป
เป็นข้าวตังเสวย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และท�าให้ 
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัยหนองน้ำาใหญ่ : 
เลขที่ 57/6 หมู่ 9 ต.หนองน้�าใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280

 098-9944657 (นายประเสริฐ พุ่มพวง : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ข้าวตาจุก หนองน้�าใหญ่ กินดี

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัยหนองน�้าใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยชุมชนปลูก 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข.43 ซึ่งเป็นข้าวที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะส�าหรับ
คนเป็นโรคเบาหวาน เพราะมีดัชนีน�้าตาลอยู่ในระดับปานกลาง-ต�่า ชุมชนจึงได้ผลิต
ข้าวขายภายใต้แบรนด์ “ข้าวตาจุก”

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัยหนองน้ำาใหญ่

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อยุธยา ผักไห่

ผลิตภัณฑ์ ข้าวตาจุก



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564350

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพ จดทะเบียนจัดตั้งปี 2557 
โดยมีคุณสิริมา นิวาศานนท์ เป็นประธานกลุ ่ม ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับอาชีพ
เกษตรกรรมและมีภูมิปัญญาการจักสาน ท่ีเกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึง
มีแนวคิดและความต้ังใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดนการจักสาน
ผลติภณัฑ์จากหวายไม้ไผต่่อมาชมุชนปรบัเปลีย่นมาผลติกระเป๋าสานจากกระจดูเพือ่
ลดต้นทุนในการผลิต และน�าผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายในงานแสดงสินค้า OTOP ซึ่ง 
การบอกต่อของผู้บริโภคจึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
และข้าวเพื่อสุขภาพต.มหาราช

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษาไดเ้ขา้มาชว่ยออกแบบตราสนิคา้ ฉลากสนิคา้ และ
บรรจภุณัฑย์าสฟีนัสมนุไพรจากขอ่ยในรปูแบบใหม่ ทีส่ะดวก
ต่อการใช้งานและการเก็บรักษา รวมถึงออกแบบรูปทรง
และลวดลายของกระเป๋าสานจากกระจูดให้มีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้นแต่ยังคงความเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ รวมทัง้ออกแบบผา้ผกูหกูระเปา๋ทีแ่สดงเอกลกัษณ์
ของแบรนด์สิริมา

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพต.มหาราช : 
เลขที่ 80/3 หมู่ 1 ต�าบาลมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

 081-6821553  (นางสิริมา นิวาศานนท์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) 
 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพต.มหาราช

สวยดีใช้ดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อยุธยา มหาราช

ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสมุนไพรจากข่อย / กระเป๋ากระจูด
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มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนบ้านพอเพียง (เกษตรปลอดสารเคมี)

วิสาหกิจชุมชนบ้านพอเพียง (เกษตรปลอดสารเคมี) : 
เลขที่ 18 หมู่ 2 ต.บึงทองหลาง อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

 096-1391090 (คุณพัฒน์นรี เฉลิมญาติวงค์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ao.patnaree

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของน้ำาพริก
และข้าวอินทรีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยรายละเอียดของคุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์ที่บอกถึงส่วนประกอบต่างๆ และเพิ่มช่องทาง 
ในการตดิตอ่เชน่ การสแกนควิอารโ์คด้ลงไปบนผลติภัณฑ ์ 
เพื่อให้ผู้บริ โภค สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ มี  
ยอดจำาหน่ายที่สูงขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนบ้านพอเพียง (เกษตรปลอดสารเคมี)  มีการจัดตั้งกลุ ่มโดย 
คุณพัฒน์นรี เฉลิมญาติวงค์ ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนที่เห็นถึงการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรและผลผลิตต่างๆ ที่ได้จากในชุมชนที่ตนเองมีอยู ่ จึงเกิดจากการ 
ผสมผสานและได้นำามาปรับปรุงแปรรูป จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
ที่มีทั้งนำ้าพริกเผาท่ีปราศจากนำ้ามัน สารกันเสียและสารปรุงรส และยังมีข้าวอินทรีย ์
ที่ปลูกโดยสมาชิกในชุมชนที่เป็นข้าวสายพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีนำ้าตาลตำ่าและ 
ผ่านกระบวนการการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ปทุมธานี ลำ�ลูกก�

ผลิตภัณฑ์ ข้าวอินทรีย์ / นำ้าพริกเผา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564352

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการนวดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2562 การพัฒนาอาชีพนวดไทยและการสร ้างผลิตภัณฑ์ให ้ เป ็นเอกลักษณ์ของ 
“วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการนวดไทย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผู้ให้บริการนวดไทย และสามารถให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นได้ อีกทั้งให้ 
ผู ้บริการสามารถนำาวัตถุดิบที่มีอยู ่ในท้องถ่ินมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัตถุดิบ 
และกระจายรายได้ให้ชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการนวดไทย

วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการนวดไทย : 
เลขที่ 38 หมู่ 7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18120  094-2646165 (คุณปวริศา ศรีวิเศษ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) 

 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการนวดไทย เ  Risa.thailand เ  pawarisa.se@gmail.com  

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาวางกรอบแนวคิดการให้บริการนวด การใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับการนวดและการให้บริการ 
ชาสมนุไพร เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพ ซึง่สมนุไพรทีใ่ชใ้นขณะน้ี 
เป็นแบบสำาเร็จรูปที่หาซื้อตามท้องตลาด จึงมีแนวคิด
ว่าจะเป็นการดีกว่าไหม ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนที่สามารถผลิตได้เองซึ่งใช้วัตถุดิบที่ชุมชน 
มีปลูกอยู่ทุกครัวเรือน โดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น 
เพื่อลดต้นทุนและเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

สระบุรี วิห�รแดง

ผลิตภัณฑ์ สครับผิวมะกรูด



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 353

วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์

มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์ : 
เลขที่ 6/2 หมู่ 3 ต.บึงคอไห อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 089-2486288 (นายประพจน์ เพชรประไพ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ป.ปูนา ฟาร์ม เ  p.puuna

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์ จัดต้ังเมื่อปี 2556 ก่อนจะมาทำาฟาร์มปูนาเคย 
เป็นวิสาหกิจชุมชนทำากรอบรูป รูปที่ปักจากผ้าใบ ซึ่งเป็นรูปเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
ช่วงหลังงานกรอบรูปไม่ค่อยได้รับความนิยมจึงทำาให้ริเริ่มหาผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อ
กระตุน้รายได้ให้แก่สมาชิกในวิสาหกจิชุมชนเพ็ชรประไพหตัถศลิป์ จงึเริม่ทำาฟาร์มปนูา
แปรรูป ขยายพันธุ์ เพื่อส่งให้ลูกค้าในปัจจุบัน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูนารสชาติต่างๆ 
พร้อมท้ังแนะนำาการผลิตน้ำาพริกเผา ปูนาให้ได้การรับรอง 
มาตรฐานมี อย. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คำานวณต้นทุน 
ราคาขาย พร้อมกับการตรวจสอบคุณภาพ และสร้างการ 
รับรู้ของผลิตภัณฑ์โดยการโปรโมทเพจ Facebook, 
การทดลองวางจำาหน่าย, ช่องทางการจำาหน่าย Shopee 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ จัดอบรมด้านการทบัญชีรายรับ-ราย 
จ่าย เพ่ือให้สามารถรับทราบถึงต้นทุนท่ีแท้จริงและผลกำาไร
ท่ีเกิดข้ึน

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ปทุมธานี ลำ�ลูกก�

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปูนา / นำ้าพริกเผาปูนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564354

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน ต.วิหารแดง เร่ิมต้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำากุ ้งในปี 
พ.ศ. 2540 ท่ีคุณนาวิน สาตทรัพย์ มีความสนใจในการเผาถ่านด้วยเตาอิวาเตะ ต่อมา 
ได้ขยายผลิตภัณฑ์เป็นการผลิตสบู่ถ่านไม้ไผ่ข้ึนโดยผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่ที่มีความละเอียด 
ช่วยดูดซับสารพิษ เหมาะกับทุกสภาพผิว ดังสโลแกนที่ว่า “ประกายผิว สะอาดล�้าลึก”

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน ต.วิหารแดง

วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านต.วิหารแดง : 
เลขที่ 126 หมู่ 7 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

 081-8537732 (นายนาวิน สาตทรัพย์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  นาวิน สาตทรัพย์ เ  Nawin.5968

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาช่วยพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ 
สบู่ถ่านไม้ไผ่ โดยได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นท่ีมี 
ต่อผลิตภัณฑ์สบู่จากการสำารวจพบว่ารูปทรงที่ได้รับ
ความนยิมมากทีสุ่ดคือ รูปทรงกลมไมมี่ลาย กลิน่ทีไ่ดรั้บ 
ความนิยมคือ กลิ่นดอกมะลิ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
ทีไ่ดร้บัความนยิมคอื ทรงสีเ่หลีย่ม ดงันัน้ ทีมคนเอาถา่น 
จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่เป็นทรงกลม ใส่กลิ่น 
ดอกมะลิ ในบรรจุภัณฑ์กล่องสี่ เหลี่ยมที่ เปิดใช้งาน 
ได้ง่าย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

สระบุรี วิห�รแดง

ผลิตภัณฑ์ สบู่ถ่านไม้ไผ่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 355

วิสาหกิจชุมชนบ้านแสนสุขสกัดห้า

หนึง่ในชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวถิขีองจังหวดัปทมุธาน ีซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
เกษตรกร และเน้นปลูกข้าวเป็นหลัก ข้าวกล้องหอมปทุมเป็นข้าวที่ผลิตขึ้นเองภายใน
ชุมชน ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี โดยนำาข้าวมาสีและบรรจุในถุงซีลขนาด 1 กิโลกรัม และ 
ติดฉลาก แต่เนื่องจากขนาดของบรรจุภัณฑ์ขาดความสวยงาม ไม่เป็นที่น่าสนใจ อีกทั้ง
ฉลากของผลิตภัณฑ์ยังขาดข้อมูลที่จำาเป็นค่าผู้บริโภค เช่น วันที่ผลิต วันที่ควรบริโภค 
คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษาลงพืน้ทีพ่ฒันารว่มกบัชมุชน จากปญัหาของขนาด
ของผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า จึงปรับขนาดให้มีขนาด
เล็กใหญ่ เพื่อสามารถขายได้มากข้ึน ปรับฉลากให้มีข้อมูล 
ที่จำาเป็นครบถ้วน เช่นข้อมูลวันผลิต ข้อมูลผู้ผลิต และ 
ข้อมูลตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ปรับข้อความบนฉลากให้มี 
ภาษาอังกฤษกำากับ เพื่อสามารถขยายตลาดสู่ตลาด 
แบบออนไลน์ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง เพิ่มคิวอาร์โค้ดสำาหรับ
ติดต่อผู้ผลิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอม ปทุมธานี

วิสาหกิจชุมชนบ้านแสนสุขสกัดห้า : 
หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

 089-5681572 (นายเล็ก พวงต้น : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  khaohompathumunclelek
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ปทุมธานี หนองเสือมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564356

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านนพรัตน์พัฒนา

บ้านนพรัตน์พัฒนา แต่เดมิได้ประกอบอาชพีทำานาแต่เนือ่งจากมปัีญหาเกีย่วกบัสภาพดนิ 
จึงส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการ ภายหลังจึงได้มีการปลูกกล้วยหอมทอง 
และพืชผักอื่นๆ หมุนเวียนสลับกันไป โดยเฉลี่ยแล้วราคาต่อเครือจะอยู่ที่ประมาณ 
160 บาท แต่กล้วยบางส่วนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานของพ่อค้าคนกลางหรือห้างร้าน 
กล้วยเหล่านั้นจะถูกตัดทิ้ง ซึ่งกล้วยท่ีถูกท้ิงไปนั้น เป็นกล้วยที่ดีมีคุณภาพเพียงแต่
ขนาดไม่ตรงตามที่ห้างร้านต้องการเท่านั้น ทำาให้รายได้ที่ควรจะได้จากส่วนนี้นั้นได้ 
หายไปด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้่ช่วยกันการออกแบบโลโก้ให้มีความทันสมัย 
เพื่อให้สามารถดึงดูดและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ 
บรรจุภัณฑ์สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก เพ่ิมช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพ่ิมช่องทาง 
การรับรู้และช่องทางการจำาหน่ายแบบออนไลน์ เพื่อให้ 
เจาะกลุ่มเปา้หมายมากขึน้ การจัดการการรวมกลุม่เกษตรกร
ภายในชุมชน เพื่อให้สามารถต่อรองราคาสินค้ากับพ่อค้า
คนกลางได้ โดยมีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชนโดยมีการจัด 
อบรมการทำาบัญชีวิสาหกิจ และบัญชีครัวเรือน (ส่วนบุคคล) 
ร่วมกันภายในชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ กล้วยฉาบไร่พูตะวัน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านนพรัตน์พัฒนา : 
11/1 หมู่ 6 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

 081-2562814 (นายปลายตะวัน ชมภู : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  @phutawan.farmm
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ปทุมธานี หนองเสือมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 357

วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสาม

วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสาม รวมกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมน้องนำาปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงในการดำารงชีวติ และเข้าเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ OTOP นวตัวถีิ ของจังหวดั
ปทุมธานี เป็นชุมชนท่ี ปลูกพีชสวนครัวปลอดสารพิษ พืชหมุนเวียทำาร่องนำ้า เล้ียงกบ 
ปลา เป็ด ห่าน ทำาผลิตภัณฑ์มากมายเช่น งานจักสาน เสื่อกก ผลไม้แช่อิ่ม นำ้าสมุนไพร 
และโดยเฉพาะกล้วยตาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี แต ่
ด้วยปัญหาของบรรจุภัณฑ์ ทำาให้เกิดปัญหาในการดึงดูดใจลูกค้า การเกิดของเสีย 
จากแมลง และไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกันการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เปล่ียนมา 
ใช้ถุงซีลและบรรจุลงในกล่องกระดาษ และบรรจุข้อมูล 
เรื่องเล่าของกล้วย ออกแบบโลโก้ให้มีรายละเอียดครบถ้วน 
ทันสมัยมากข้ึน ออกแบบการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนตาม 
หลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องมีกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วม และการมีปฏิสัมพันธ์ 
ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยว และเจ้าของทรัพยากร 
ผลิตโบชัวร์เส้นทางกิจกรรมเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
สรา้ง จุด Check in ซึง่พฒันาโดยมกีารออกแบบเป็นลกัษณะ
ซุ้มไม้ไผ่ตกแต่งด้วยต้นไม้หลายชนิด

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ กล้วยตาก

วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสาม : 
บ้านคลอง 3 ที่อยู่ 55/11 หมู่ 16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 087-0134206 (นางรุ่งนภา แก้วธรรม : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  Café’นวัตวิถีคลองสาม เ  0870134206
อยู่ดีกินดี

ปทุมธานี คลองหลวงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564358

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว

กลุ่มเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนวัตวิถีที่เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำาเนินวิถีชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีทั้งการเลี้ยงสุกรและไก่การเพาะปลูกมะนาว 
ข้าวโพด และผักสวนครัวอื่นๆ อาทิ เช่น พริก ผักกาดกวางตุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำา 
การปลูกข้าวเป็นหลักโดยมีข้าวทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมประทุม ข้าวกล้องงอก  
ข้าวกล้องหอม ข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวกล้อง กข.43 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก ่
ข้าวกล้องงอก ซึ่งได้ทำาการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต และได้จดสิทธิบัตรเป็น
เจ้าของเพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้มีการเสนอแนะและร่วมกับทางชุมชนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้ึนมาใหม่อีก 1 รายการ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อว่า “ข้าวรวงผึ้ง” ข้าวรวงผึ้งเป็นข้าวผสมซึ่งประกอบ 
ไปด้วย ข้าวกล้องงอก ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมปทุม และ 
ในแต่ละชนิดนั้นประกอบไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย 
พร้อมออกแบบตัวนำาโชคหรือการ์ตูนสัญลักษณ์ หรือ 
แมสคอต หรือมาสคอต (mascot) “น้องเพ็ช” เพื่อใช้ใน 
การสื่อสารการตลาดและใช้ในการตกแต่งร้านให้มีความ 
น่าสนใจดึงดูดลูกค้ามากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ “ข้าวสุดใจ” ข้าวรวงผึ้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว : 
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

 084-8098859 (คุณเดชา เครือโชติ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  ข้าวสุดใจ เ  0848098859
กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ปทุมธานี ส�มโคก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 359

ปทุมธานี ลำ�ลูกก�มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดม เกิดจากกลุ่มคนในชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์
โดยคนในชุมชนมีการปลูกต้นกล้วยกันเป็นจำานวนมาก กลุ่มออมทรัพย์เล็งเห็นว่าชุมชน 
จะสามารถพัฒนาต่อยอดแปรรูปกล้วยเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ กลุ่มออมทรัพย์จึงได้มอบ 
ตู้อบกล้วยให้จำานวน 1 ตู้ เพื่ออำานวยความสะดวกในการผลิตจึงเกิดเป็นกล้วยอบม้วน 
ออกมาวางจำาหน่าย และสินค้าหลักที่ทำารายได้ให้วิสาหกิจชุมชน คือ กล้วยอบม้วน 
ทองม้วน เค้กกล้วยหอม โดยใช้วตัถดิุบในการผลติจากธรรมชาตโิดยตรงมกีารผลติทีส่ะอาด
ตั้งแต่เริ่มหาวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการผลิต วางขายออกจำาหน่ายตามงานต่างๆ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดม : 
บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 7 ต.พืชอุดม อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 085-1317841 (นางสาววัลภา ผลเจริญ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชอุดม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมพัฒนาโดยสร้างแผน และวิธีปฏิบัติ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชี มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำา Facebook 
Fanpage วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดม 
ขึ้นมา เพื่อเป็นพื้น ท่ีที่ ใ ช้สื่อสารและโฆษณาให้กับ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดม พัฒนา 
บรรจภุณัฑแ์ละสูตรกลว้ยอบมว้น ใหท้นัสมัยรสชาตโิดนใจ 
คนรุ่นใหม่เพิ่ม Dip รส Hokkaido Milk 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

ผลิตภัณฑ์ กล้วยอบม้วน (Rolled Banana)



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564360

ปทุมธานี ลำ�ลูกก�มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารมุสลิมคาว-หวาน บ้านคลอง 13 นำาโดยชาวบ้านในพื้นที ่
บ้านคลอง 13 ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยยดึหลักปรชัญาเศรฐกจิพอเพยีง 
มาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตและเมื่อมีเวลาว่างจากการทำางาน สมาชิกในชุมชนก็จะ 
มีการรวมตัวกันนำาวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำาไปจำาหน่าย 
มีการปลูกถั่วเพื่อส่งขายตามท้องตลาดชุมชน มีการทำาขิงดอง ขนมไข่หงส์ และไร่ 
ว่านหางจระเข้ โดยโครงการทั้งหมดนี้เคยได้รับรางวัลชุมชนเข้มแข็งมาก่อน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารมุสลิมคาว-หวาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารมุสลิมคาว-หวาน : 
12/2 หมู่ 6 บ้านคลอง 13 ซ.มัสยิดประชาสัมพันธ์ ถ.เลียบคลอง 13 ต.บึงคอไห อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 081-9861073 (นางอำาไพ ชลเจริญ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  ALOE VERA SOAP ผลิตภัณฑ์ร่วมในโครงการเพื่อน้อง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นั ก ศึ ก ษ า ล ง พื้ น ที่ ร่ ว ม พั ฒ น า สู ต ร ส บู่ ที่ ทำ าจ า ก 
ว่านหางจระเข้ นำาว่านหางจระเข้มาสกัดจนได้เป็น 
สารสกัดเข้มข้น ผ่านการทดลองจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย แล้วนำาไปพัฒนาจนเกิด 
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน และสบู่เหลวว่านหางจระเข้ ที่ 
ทำาให้ผิวชุ่มชื่น ฉ่ำาน้ำา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดปกติ 
สำาหรับซื้อ เป็นของขวัญแก่คนรักสุขภาพ สร้าง 
ช่องทางการขาวผ่าน เพจ Facebook จัดการอบรม 
การทำาบัญชีต้นทุนกลุ่ม ทำาให้ได้รู้ต้นทุนและกำาไรที่ได้ 
จากการขายในแต่ละครั้งอย่างเป็นระเบียบขั้นตอน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ “ALOE VERA SOAP” สบู่ว่านหางจระเข้



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 361

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกภายใน
ชุมชนซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่ในการทำางานภายในชุมชนที่ชัดเจน เช่น ด้านการผลิต 
และด้านการขาย เป็นต้น โดยประกอบธุรกิจค้าขายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีหม ู
และไก่เป็นวัตถุดิบหลัก เช่น หมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์ ไก่ทุบ เป็นต้น ซึ่งโลโก้ยังไม่มี
ความโดดเด่นและช่องทางการจำาหน่ายยังเป็นเพียงการขายหน้าร้านและการออกบูธ
ตามงานต่างๆ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกับชุมชุน เพื่อออกแบบโลโก้ใหม่ ปรับเปลี่ยน 
บรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ ให้ เป็นที่ รู้ จักผ่านช่องทาง 
โซเซียลมีเดีย ช่องทางการจัดจำาหน่ายหลักของชุมชน คือ 
การจัดจำาหน่ายผ่านการออกบูธ โดยได้รับเชิญผ่านการ
ติดต่อทางโทรศัพท์ ส่วนการจำาหน่ายผ่านทาง Facebook 
Page ภายใต้ชื่อ “เกษรหมูทุบ” และได้แนะนำาให้ชุมชนสามารถ
ดำาเนินงานตอ่ได้ด้วยตน้เองทัง้ขัน้ตอนการขายสนิคา้ ตดิตอ่
ลูกค้าและการลงโฆษณาโดยในช่วงจบระยะเวลาโครงการ  
Facebook Page มียอดคนเข้าถึง 10,286 ครั้ง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ “เกษร” หมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์ ไก่ทุบ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ : 
เลขที่ 30 หมู่ 10 บ้านคลองหกวา ต.ลำาไทร อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 089-6828859 (คุณเกสร โหราศาสตร์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  เกษร หมูทุบ
กินดี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ลำ�ลูกก�



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564362

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอำาเภอบางคล้า : 
เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ถนน ต.ปากน้ำา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 

 081-4352644 (นางน้อย ไทยเจริญ : ผู้ประสานงานกลุ่ม) เ  ณัฐพร ผลไม้แปรรูป 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงไปพัฒนาออกแบบ ส่ือวีดีโอ ขั้นตอน
การทำาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป  โดยได้รับความร่วมมือจาก
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้มีประสิทธิภาพและสวยงามมากยิ่งขึ้น พร้อมสอน 
ขัน้ตอนการจดัทำาบญัชรีบั-จ่ายใหชุ้มชน เพือ่การบรกิาร 
การเงินภายในวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร
อำาเภอบางคล้า อีกด้วย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอำาเภอบางคล้า รวมตัวกันเพื่อดำาเนินกิจกรรมด้าน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่ประสบปัญหายอดขายน้อย ปัญหาที่ได้พบจากการ
ลงพื้นที่คือ เนื่องจาก เป็นธุรกิจขนาดเล็ก จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับ ช่องทางการจำาหน่าย
ออนไลน์เน่ืองจาก ในวิสาหกิจชุมชนมีแต่ผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถทำาความเข้าใจกับระบบ 
การขายออนไลน์ได้

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร อำาเภอบางคล้า

ผลิตภัณฑ์ ณัฐพร ผลไม้แปรรูป 

ฉะเชิงเทรา บ�งคล้�มหาวิทยาลัยบูรพา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 363

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำาหอม : 
เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 6 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 

 081-8618470 (นายวรพจน์  กุศลสงเคราะห์กุล : ผู้ดูแลสวนลุงแดง)
 สวนลุงแดงมะพร้าวน้ำาหอม - ลุงแดงคาเฟ่ ฉะเชิงเทรา เ  0818618470 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นท่ีสำารวจความต้องการขององค์กร
ชุมชนในท้องถิ่นและได้รับ ทราบปัญหาว่า มีความ
ต้องการในการ “พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และหาช่องทางการ
จัดจำาหน่าย” ให้มีความสวยงาม เพื่อช่วยในการดึงดูด
ความสนใจ และความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

เนื่องจากตำาบลสาวชะโงก อำาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปลูกมะพร้าวนำ้าหอม
เป็นอาชีพหลักกันเป็นส่วนมาก จึงเกิดการรวมกลุ่มชาวบ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มะพร้าวนำ้าหอม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการจัดจำาหน่ายมะพร้าวนำ้าหอมสด และผลิตภัณฑ์
ที่แปรรูปจากมะพร้าวนำ้าหอม

วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำาหอม

ผลิตภัณฑ์ ลุงแดงนำ้ามะพร้าวนำ้าหอมนมสด 

ฉะเชิงเทรา บ�งคล้�มหาวิทยาลัยบูรพา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564364

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาร่วมกับชุมชนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ออกมา
สวยงาม น่าซื้อ เหมาะกับการนำาไปเป็นของฝาก หรือ
มอบในเทศกาลต่างๆ จดัหาบรรจภุณัฑ์สำาหรบัผลิตภัณฑ์
ที่สามารถทำาให้ผลิตภัณฑ์การเก็บได้นานขึ้น ออกแบบ
ตราสินค้าใหม่ให้มีความทันสมัย โดดเด่นและสวยงาม 
ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการเข้าถึงสินค้าของบุคคล
ทั่วไปให้ง่ายต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ แนะนำา
เพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการขายที่เป็นการส่ังสินค้าก่อนที่จะ
จัดทำาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ขั้นตอนการซื้อขายดำาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กินดี

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรบ้านหัวกระพี้ เป็นการหยิบเอาพืชผล 
ในชุมชนท่ีสามารถงอกงามออกผลได้ดี ตามคุณสมบัติของนำ้าในพื้นที่ชุมชนเมื่อผลผลิต 
มีมากเพียงพอ จึงนำามาแปรรูปจากผลสดกลายมาเป็นผลไม้แช่อิ่มอบแห้งต่างๆ ภายใต้ 
ชื่อทางการค้า “ผลไม้บ้านๆ” ที่ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ 100% ในการผลิต เน้นเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงในการปลูกพืชผล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์บ้านหัวกระพี้

ผลิตภัณฑ์ “บ้านบ้าน” ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

ฉะเชิงเทรา พนมส�รค�มมหาวิทยาลัยบูรพา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์บ้านหัวกระพี้ : 
เลขที่ 130 หมู่ที่ 6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 

 086-0351137, 098-5466998 (นางสาวเครือวรรณ  จันทศรี) เ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 365

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มอาชีพสตรีตำาบลตะเคียนเตี้ย : 
เลขที่ 4 หมู่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 

 087-6025925 (ป้าลมุล ประกอบธรรม) เ  ขนมทองพับป้าละมุล ตะเคียนเตี้ย, ทองม้วนป้าลมุล

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างช่องทางการตลาดที่ เพิ่ม 
มากขึ้น อาทิ ช่องทางออนไลน์ หาช่องทางสถานที่
จำาหน่าย ณ ร้านค้าต่างๆ และสำาหรับจำาหน่ายในพื้นที่ 
ของตนเองในอนาคต เป็นต้น และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และตราสนิคา้ใหมใ่หม้คีวามทนัสมยั โดดเดน่และสวยงาม  
ออกแบบสติกเกอร์สำาหรับติดบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูป  
นำาความรู้ด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการทำาบัญชี 
ครัวเรือนมา และการสร้าง Content ในช่องทาง 
การตลาดออนไลน์มาอบรมให้กลุ่มชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

กลุ่มสตรีตำาบลตะเคียนเตี้ย มีการจัดจำาหน่ายขนมทองพับ ขนมทองม้วนกรอบ และท๊อฟฟี่  
ภายใต้แบรนด์ “ป้าลมุล” เป็นการนำาเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดรายได้ 
ในชุมชน โดยมีสูตรขนมทองม้วนกรอบให้มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในเรื่องรสชาติที ่
ไม่เหมือนใคร แต่เนื่องจากไม่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และโปรโมทสินค้า 
คณะผู้จัดทำาโครงการจึงเล็งเห็นว่าควรจัดทำาส่ือส่งเสริมการขาย ส่ือโฆษณา ให้มีความ 
ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายมากขึ้น

กลุ่มอาชีพสตรีตำาบลตะเคียนเตี้ย

ผลิตภัณฑ์ “ป้าลมุล” ขนมทองพับ ทองม้วนกรอบ

ชลบุรี บ�งละมุงมหาวิทยาลัยบูรพา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564366

ชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต : 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

 081-9308695 (นายเลอสรร สายวาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำาบลนครเนื่องเขตตลาดน้ำานครเนื่องเขต)
 ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกัน สร้างช่องทางการตลาดที่เพิ่ม 
มากขึ้น อาทิ ทางออนไลน์หาช่องทางสถานที่จำาหน่าย 
ณ ร้านค้าต่างๆ และสำาหรับจำาหน่ายในพื้นที่ของตนเอง
ในอนาคต และร่วมออกแบบแผนที่ สร้างเป็นกิจกรรม
ระหว่างเดินในตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถทำา
กิจกรรมและด้วยความสนุก มีส่วนร่วมในการท่อง
เที่ยวเชิงประสบการณ์มากข้ึน และนำาความรู้ด้านบัญชี
รายรับ-รายจ่าย และการทำาบัญชีครัวเรือนมาอบรมให้
กับกลุ่มชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

“ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนำ้าโบราณนครเนื่องเขต” ตลาดโบราณนครเนื่องเขตเป็น 
ตลาดเก่าแก่ริมสองฝั่งคลองที่ยาวนานมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนริมฝั่งคลอง โดยผู้จำาหน่ายสินค้าเพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองนานาชนิด อาท ิ
ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนม กาแฟโบราณ ผลไม้ และพืชผัก มีทั้งร้านค้าบนบกและเรือพาย 
ขายอาหารในลำาคลอง

ชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทร� มหาวิทยาลัยบูรพา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 367

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร่วมกัน ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการ 
สร้างรายได้ สร้างงานและสร้างอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของชมุชนให้กลบัมาม่ันคงและแขง็แรง และบรหิารจดัการ 
ทางการเงนิให้เป็นระบบ โดยการจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
การท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวทางการส่งเสริม และ
อนรุกัษ์วถิชีวีติความเป็นอยูด่ัง้เดมิของชุมชนตะเคยีนเตีย้ 
เพือ่ให้กลุม่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว โดยชมุชนตะเคยีนเต้ีย 
เป็นที่รู้จักมากขึ้น

อยู่ดี

กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเต้ีย-ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านร้อยเสา” โดยให้ 
การสนับสนุนในการให้คำาปรึกษาการดำาเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ที่ทาง 
กลุ ่มชุมชนฯ  มีความต้องการการแก้ไขปัญหาของการสื่อโฆษณาและในเรื่องของ 
การสื่อสาร ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจอง 
แพคเก็จท่องเที่ยวต่อไป

กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย : 
33 ม.3 ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 086-6999039 (วันดี สิงห์ทอง : ผู้ประสานงาน) เ  กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย เ  086-6999039

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ชลบุรี บ�งละมุง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564368

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ร ่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
น่าซื้อ เหมาะกับการนำาไปเป็นของฝาก หรือมอบใน
เทศกาลต่างๆ แปรรูปผลผลิตที่อาจจะตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าสมัยใหม่ หาบรรจุภัณฑ์สำาหรับผลผลิตขนมโมจิ 
9 ไส้ ไดฟุกุ และขนมเปี๊ยะ ออกแบบตราสินค้าใหม่ให้มี
ความทันสมัย โดดเด่นและสวยงาม ออกแบบสติกเกอร์
สำาหรบัตดิบรรจภุณัฑ์สนิค้าแปรรปู นำาความรูด้้านบญัชี
รายรับ-รายจ่าย และการทำาบัญชีครัวเรือนมาอบรม 
ให้กับกลุ่มชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมโมจิ 9 ไส้ มีจำาหน่ายด้านหน้าร้านที่อำาเภอบ้านบึง และจัดส่งตาม
สถานที่ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น หรือส่งไปยังแหล่งจัดจำาหน่ายหากสั่งจำานวนมาก 
ทางกลุ่มผู้ผลิตมีตัวบรรจุภัณฑ์ที่ล้าสมัย ยังไม่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่มากพอ 
เท่าที่ควร และช่องทางการขายในโลกออนไลน์ยังไม่มี สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มาซื้อ
ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าแบบทัวร์ นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ทำาให้กลุ่มลูกค้าในโลกสมัยใหม่ไม่ 
เข้าถึงตัวสินค้า

วิสาหกิจชุมชนขนมโมจิ 9 ไส้

ผลิตภัณฑ์ โมจิ 9 ไส้ ไดฟุกุ และขนมเปี๊ยะ

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิสาหกิจชุมชนขนมโมจิ 9 ไส้ : 
เลขที่ 200/25 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 

 095-2620050 (นางสาวเสาวนิตย์ ชินะธิมาตร์มงคล : ผู้ประสานงาน) เ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมโมจิ 9 ไส้ เ  095-2620050

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ชลบุรี บ้�นบึง

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 369

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได ้ลงพื้นที่ติดต ่อประสานงานกับพื้นที ่
หมู่บ้านเสม็ดงาม จัดประชุมร่วมกับหมู่บ้านเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน สำารวจพื้นที่ ที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ หรือพัฒนาให้ดีขึ้น พัฒนากิจกรรม 
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว และผลิตสื่อที่ชุมชนน้ัน
ต้องการ

ชุมชนบ้านเสม็ดงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 11 กม. ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะยกทัพ 
ไปตีพม่า ได้มีการต่อเรือประมาณ 100 ลำา ซึ่งบริเวณแห่งนี้ได้พบตอไม้ตะเคียนทอง 
จำานวนมาก จึงสันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นอู่ต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเอง ปัจจุบัน 
ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของจังหวัดจันทบุรีไปแล้ว ซึ่ง 
ภายในบริเวณมีสถานที่ให้เที่ยวชมและศึกษามากมาย

ชุมชนท่องเที่ยวเสม็ดงาม

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ “เสม็ดงาม”

ชุมชนท่องเที่ยวเสม็ดงาม : 
หมู่บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 062-7916924 (คุณสุจินต์ ทองเปรม : ผู้ใหญ่บ้านและประธานท่องเที่ยวชุมชน)
 ชุมชนท่องเที่ยวเสม็ดงาม เ  เล็ก ท่าทราย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

อยู่ดี

จันทบุรี อำ�เภอเมือง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564370

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได ้ลงพื้นพัฒนาชาหยดเกสรผึ้งชงดื่ม 
จนได้สูตรท่ีเหมาะสม และมีสัดส่วนที่ได้มาตรฐานเหมาะ
กับทุกเพศทุกวัย มากขึ้น ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วย
บำารุงร่างกายให้แข็งแรง บำารุงประสาทและสมองให้
สดชืน่แจ่มใส  และช่วยสร้างช่องทางการตลาดในรปูแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ทำาให้ชมุชนสามารถขายผลติภณัฑ์
ได้มากขึ้น

จังหวัดจันทบุรี แต่ก่อนพื้นที่เป็นสวนเงาะซึ่งจะออกดอกทุกปีแต่ติดผลน้อยมาก จนถึง 
ไม่มีการติดผลเลยเน่ืองจากไม่ได้รับการผสมพันธุ ์ จึงได้ให้ยืมผึ้งเพื่อผสมเกสรเงาะ 
จากต่างที่มาเพื่อผสมเกสร ปรากฏว่าในปีนั้นเงาะที่สวนตนเอง และสวนข้างเคียงมีผลผลิต
มากขึ้น จึงเข้าร่วมอบรมและเลี้ยงผึ้งเป็นของตนเอง หลังจากมีการได้เลี้ยงผึ้งจึงได้รับรู้ว่า 
ผลผลิตนำ้าผึ้งสามารถขายได้ราคาแพงกว่าเงาะ จึงรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงผึ้งเพ่ือเป็น 
รายได้เสริม ในครอบครัว”

วิสาหกิจชุมชนน้ำาผึ้งคิชฌกูฎ

ผลิตภัณฑ์ ชาหยดเกสรผึ้งชงดื่ม

วิสาหกิจชุมชนน้ำาผึ้งคิชฌกูฎ : 
เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหินลอย ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22000 

 092-8515953 (นางสาวชมพูนุท วิเศษฤทธิ์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  น้ำาผึ้งคิชฌกูฎ ลุงอรุณ เ  @445rtjjs

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

กินดี

จันทบุรี เข�คิชฌกูฎ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 371

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ้ ล ง พื้ น พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ อ อ ก แ บ บ 
บรรจุผลิตภัณฑ์ โลโก้สินค้าให้ดูสวยงามรวมถึงการ 
ปรับรสชาติให ้กลมกล่อม ไม ่รสจัดจนเกินไป และ 
คำานึงถึงโภชนาการเพิ่มช่องทางการตลาด ได้แก ่
เฟสบุ๊คเห็ดหลินจือแดงg2 จันทบุรี และฝากขายที ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 
ตลาดจนพื้นที่ภายในชุมชน

จากเหตุการณ์ประมานช่วงปี พ.ศ.2538 เป็นช่วงที่มีราคาผลไม้ตกตำ่า ศูนย์ศึกษาพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดอบรบวิชาชีพต่างๆ 
นายวีระ ศรีคงรักษ์ ที่เป็นหัวหน้ากลุ ่มในปัจจุบันได้เข้าร่วม แล้วนำามาสร้างอาชีพ 
เกี่ยวกับเห็ด และมีสมาชิกร่วมกันสร้างเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกบ้านไร่นายเห็ด

วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร : 
หมู่ 8 ต.รำาพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 

 087-1423267 (นายวีระ ศรีคงรักษ์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

กินดี

จันทบุรี ท่�ใหม่ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564372

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อทำาการสอบถามความต้องการ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว กับทางประธาน
กลุ่มและได้นำาข้อมูลมาเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ 
และจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ดำาเนินการถ่ายภาพ
ฉลากสินค้า คัดเลือกภาพที่ เหมาะสมเพ่ือจัดพิมพ ์
ฉลากสินค้าและสั่งซองบรรจุภัณฑ์ดำาเนินการลงกลุ่ม
เพื่อบรรจุสินค้าเตรียมจำาหน่าย สร้างช่องทางการ 
จัดจำาหน่าย และดำาเนินการจำาหน่ายสินค้า “ผงโรยข้าว
คุณยาย”

วิสาหกิจชุมชนคลองนำ้าเค็มทันใจ บริหารงานโดยคุณวัลลี ใจเย็น อายุ 50 ปี เป็น 
ประธานกลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 31 คนเป็นสมาชิกถือหุ้น 26 คน สมาชิกภูมิปัญญา 
5 คน กิจกรรมของกลุ่มฯ คือการแปรรปูผลผลิตของเกษตรกรทีม่ีปัญหาผลผลติลน้ตลาด 
ด้อยคุณภาพ และราคาตกตำ่า หรือผลผลิต ที่เสียหายจากการเกิดวาตภัย อุทกภัย ได้แก่  
ทุเรียน มังคุด ปูกระตอย เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเน้นวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นสำาคัญเพื่อ 
เพิ่มมูลค่า 

วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำาเค็มทันใจ

ผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้าว “คุณยาย” (KHUNYAT FURIKAKE)

วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำาเค็มทันใจ : 
53/2 หมู่ 2 ต.คลองน้ำาเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 

 081-8632637 (คุณวัลลี ใจเย็น : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  ขนมคุณยาย ของฝากเมืองจันท์ เ  n8685

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

กินดี

จันทบุรี แหลมสิงห์ 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 373

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่อบรมสัมมนายกระดับเสื่อกก 
บางสระเก้าให้ผลิตภัณฑ์สามารถยกระดับ สวยงาม 
การผลิตได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์บน Digitals  Platform และออกแบบ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่เน้นตอบโจทย์ผู้บริโภคขยายตลาดใหม ่
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

“หัตถกรรมพื้นถิ่น เสื่อกกมากลาย หลากหลายความสวยและคงทน”ผลิตภัณฑ์หลัก 
ของหมู่บ้านเนินกลาง หมู่ 3 ตำาบลบางสระเก้า อำาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี หนึ่งใน 
ชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการกับพัฒนาชุมชน สำาหรับผลิตภัณฑ์การผลิตเสื่อกก เพื่อ 
ออกจำาหน่ายเป็นสินค้าชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านเนินกลาง หมู่ 3

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเสื่อกกบางสระเก้า

ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านเนินกลาง หมู่ 3 : 
ศาลาหมู่บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 3 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 

 087-7660506 (มาลัย สุขสิงห์ : ผู้ใหญ่บ้าน) เ  เสื่อกกบางสระเก้า เ  n8685

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

ใช้ดี

จันทบุรี แหลมสิงห์ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564374

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นพัฒนาด้านรูปแบบ ตราสัญลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามมีความน่าสนใจ 
มากขึ้น และได้เพิ่มสินค้าประเภทที่มีส ่วนผสมของ 
ตะไคร้หอม อีก 2 ชนิดที่สอดคล้องกับสถานการณ ์
ใกล้ตัว คือ สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุงเนื่องด้วยจังหวัดจันทบุรี
โรคชิคุนกุนยาระบาด เป็นอันดับ1 ของประเทศไทยที่มี
พาหะมาจากยุง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมีสถานการณ์
การระบาดของ Covid-19 การป้องกันตัวเอง และ 
คนรอบตัวที่ลดการแพร่เชื้อคือการล้างมือ

กลุม่ชมรมผูส้งูอาย ุรวมตวักนัจดัตัง้ชมรมกลุม่ชมรมผูส้งูอาย ุและทำากจิกรรมลกูประคบ 
นำ้ามันเหลือง จำาหน่ายเป็นอาชีพเสริมจากการทำาสวนผลไม้ ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ต่อมาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเกิดความสนใจ จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
ต.เขาวงกต ชุมชนแก่งหางแมว แต่เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ของสินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามและช่องทางการขายไม่มากพอ 

กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว

ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ไล่ยุงตะไคร้หอม เจลแอลกอฮอล์ตะไคร้หอม

กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว : 
ม.2 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 

 098-8260515 (นายรัฐวุฒิ  สมบูรณ์ ธรรม : ผ.อ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว) 
 ชุมชนผู้สูงอายุแก่งหางแมว

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

ใช้ดี

จันทบุรี แก่งห�งแมว



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 375

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได ้ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน 
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบหอย 
ปากเป็ด ออกแบบบรรจุภัณฑ์และสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค เปิดพื้นที่เพื่อสร้าง
โอกาสของการพัฒนาให้กับชุมชนในทุกมิติอย่าง 
ต่อเนื่อง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนำ้าเช่ียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิต บริบท 
ของชมุชนเป็นชมุชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม มีวถิชีวีติเรยีบง่าย สงบ และสันติ มกีารสืบทอด 
วิถีชีวิตมายาวนานมากกว่า 200 ปี มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและนำาเสนอวิถีชีวิตของ 
ชาวชุมชนไปสู่กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว การเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างโอกาส 
ในการหารายได้จากการแปรรปูอาหารและเครือ่งใช้ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชาวชมุชนโดยเฉพาะ 
ขนมตังเมกรอบ ขนมข้าวเกรียบยาหน้า งอบ เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำาเชี่ยว

ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบหอยปากเป็ด

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำาเชี่ยว : 
เลขที่ 175/5 หมู่ 1 ต.น้ำาเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 

 089-2446702 (นางรสริน วิรัญโท : รองประธานกลุ่มชุมชน) เ  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บ้านน้ำาเชี่ยว จ.ตราด

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

กินดี

จันทบุรี แหลมงอบ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564376

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่าน 
กจิกรรมของชมุชนต่างๆ มากมาย ซึง่มกีารกระบวนการ 
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนปัถวี 4 รูปแบบดังนี้
1) แบบครึ่งวันนอกฤดูกาลผลไม้
2) แบบเต็มวันนอกฤดูกาลผลไม้
3) แบบครึ่งวันในฤดูกาลผลไม้
4) แบบเต็มวันในฤดูกาลผลไม้

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านปัถวี มีสมาชิกในการจัดทำาหมู่บ้านท่องเที่ยวทั้งหมด 10 สวน 
ได้แก่ ปัถวีโมเดล สวนรัฐไท สวนสมพร สวนป่ารัฐไทกรุ๊ป สวนป้าเหรียญ สวนดาวเรือง 
สวนป้าละเมียด สวนสมนึก สวนกัมปนาท และสวนกฤษณา ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ประสบความสำาเร็จแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดจันทบุรี มีการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ 
และอื่นๆ โดยประเมินศักยภาพการรองรับของสมาชิกเพ่ือให้บริการมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านปัถวี

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน “บ้านปัถวี” 

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านปัถวี : 
5 หมู่ 2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 

 063-2262251 (นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  รัฐไท พงษ์ศักดิ์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

อยู่ดี

จันทบุรี มะข�ม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 377

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

จากการที่วิสาหกิจชุมชนฟาร์มหอยนางรมโภคพิพัฒน ์
มีวัตถุดิบคือหอยนางรมเป ็นจำานวนมาก ทำา ให ้ 
ผูป้ระกอบการ และกลุม่นกัศกึษาได้ช่วยคดิแปรรปูสินค้า 
ซึ่งได้มีการประชุม เพ่ือดำาเนินการแปรรูปสินค้าจาก 
หอยนางรมให้เป็นหอยนางรมอบแห้ง ที่มีสารอาหาร 
และแร่ธาตุประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น วิตามินบี 1 
2 และ 3 วิตามินซี ธาตุเหล็ก ทองแดง ไอโอดีน ทอรีน 
เป็นต้น

ฟาร์มหอยนางรมโภคพิพัฒน์ Oyster Farm Cruise Tour เป็นธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว  
ฟาร์มหอยนางรม เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี และเป็นเจ้าแรกของการ 
เลีย้งหอยโดยใช้หอยไว้กบัโครงไม่ไผ่ หอยนางรมมคีณุภาพ สด รสชาตดิ ีมกีารจดัจำาหน่าย
หอยนางรมสด ปลีกและส่ง

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มหอยนางรมโภคพิพัฒน์

บริการ “โภคพิพัฒน์” หอยนางรมอบแห้ง

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มหอยนางรมโภคพิพัฒน์ : 
29/1 ม.3 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 

 061-5421874 (นายภัคฌา จันทร์วงษ์ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  0615421874

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

กินดี

จันทบุรี ขลุง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564378

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสาหกิจชุมชนประมงสุชาดาเริ่มก่อตั้งจากการที่ทางกลุ ่มชุมชนเล็งเห็นว่าการ 
จำาหน่ายเนื้อปลาให้แก่พ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำาให้ชุมชน 
เพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าได้ ประกอบกับปัญหาเรื่องของการขาดรายได้ในช่วงมรสุม
ของแต่ละปีที่ทำาให้คนในชุมชนไม่สามารถนำาเรือออกไปทำาการประมงได้ จึงได้ริเริ่ม
การแปรรูปวัตถุดิบที่ เหลือจากการค้าเพื่อนำามาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ชุมชน 
โดยทำาการซื้อก้างปลาทรายท่ีเหลือจากการขายเนื้อปลามาจากสมาชิกนำามาทำาเป็น  
“ก้างปลาทรายทอดกรอบ” โดยมีการปรุงรสและบรรจุใส่ซองใสจำาหน่าย งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงไปพัฒนา โดยมีการหาช่องทางการขาย 
สินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนทั้งแบบ 
ออนไลน์และออฟไลน์ เช่น facebook และ intragram 
สร้างเรื่องราวและจุดเด่นของสินค้าที่แตกต่างจากสินค้า 
คูแ่ข่งในตลาด ปรบัปรงุสถานท่ีให้มมีาตรฐาน และปรบัปรงุ
กระบวนการผลิตให้เป ็นขั้นตอน ปรับปรุงสินค้าและ 
บรรจุภัณฑ์ การจัดการบัญชีต้นทุนกลุ่ม ให้ได้มาตรฐาน 
และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

ระยอง  อำ�เภอเมือง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา : 
เลขที่ 3/5 หมู่ 4 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 087-1400261 (คุณลำาเพย แว่วเสียง : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  suchada.store เ  953glqca

ผลิตภัณฑ์ “SUCHADA” ก้างปลาทอดกรอบ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 379

วิสาหกิจชุมชนคลองนำ้าหูผ้าหมักนำ้านมข้าว มีปณิธานที่จะสืบสานและสร้างมูลค่าให ้
แก่ผ้าไทย นำาไปสู่การคิดค้นกระบวนการหมักผ้าด้วยนำ้านมข้าวขึ้น ทำาให้ผ้าที่ผ่าน 
กระบวนการหมกันัน้มคีวามนุม่ลืน่เป็นพเิศษ และมกีลิน่หมอมของนำา้นมข้าว ตอบโจทย์
วิถีชีวิตของผู ้คนในปัจจุบันที่นิยมสวมใส่เสื้อผ้าที่ เบาสบาย เนื้อผ้าเหมาะกับ 
สภาพอากาศในประเทศไทย ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายและผู้ป่วย 
ติดเตียงภายใต้แบรนด์ Sansenfay โดยเส้นฝ้าย ถึงแม้ว่าธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
คลองนำ้าหูผ้าหมักนำ้านมข้าว ซึ่งดำาเนินการภายใต้แบรนด์ Sansenfay

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำาหูผ้าหมักน้ำานมข้าว

ระยอง  อำ�เภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำาหูผ้าหมักน้ำานมข้าว : 
เลขที่ 2/75 ซอยแหลมกระทือ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 081-5728560 (คุณกฤษญาณี สังข์ทอง : ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชน) เ  sansenfay

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พื้นที่พัฒนาเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับคน 
ในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายทั้ง
ชอ่งทางออฟไลน์และทางออนไลน ์เพิม่ดีไซน ์และรูปแบบของ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงเป็นที่รู้จักและได้รับ
กระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า ปรับปรุงระบบบัญชีและการ
บรหิารจดัการภายในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
วิสาหกิจชุมชน  สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

สวยดี

ผลิตภัณฑ์ “Sansenfay” ผ้าหมักนม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564380

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไผ่ เป็นชุมชนที่รวมตัวกันในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
โฮมเสตย์สำาหรับนักท่องเที่ยว ต้องการหารายได้เสริมจากพืชผลทางการเกษตร
หลายชนดิ ซึง่มทีรพัยากรธรรมชาติทีเ่ปน็ขยะเหลอืจากการทำาเกษตรกรรมในชมุชนที ่
ไม่สามารถนำาไปขายได้หรือสร้างประโยชน์อื่นได้ เช่น กาบหมาก จึงเกิดความคิดที่
จะนำากาบหมากมาใช้ผลิตสินค้าขายเพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าให้แก่
ชมุชน จงึนำาใบกาบหมากทีเ่หลอืมาสรา้งประโยชนโ์ดยนำามาใช้เปน็วตัถุดบิในการผลิต
จานเพื่อแทนที่กล่องโฟม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ล ง พื้ น ที่ พั ฒ น า ก า ร จั ด ทำ า คู่ มื อ วิ ธี  
การดำาเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำางาน 
ให้กับชุมชน สร้างมูลค่า และสร้างความมีเอกลักษณ์ 
ให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
ท า ง อ อ น ไ ล น์ ใ ห้ ม า ก ขึ้ น  เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อ ย่ า ง 
กว้างขวาง ขยายตลาด และฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงแรม 
และวยัทำางานมากขึน้ วางระบบบญัชแีละระบบการคำานวณ 
ต้นทุนที่ เข้าใจง่าย เพื่อทำาให้วิสาหกิจชุมชนสามารถ 
บันทึกบัญชีต้นทุนได้อย่างแม่นยำา

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไผ่

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

รักษ์ดี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไผ่ :
เลขที่ 03 หมู่1 หมู่บ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

 062-4655468 (คุณสุชาติ อ่ำาเอี่ยม : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  บ้านไผ่มีกาบหมาก เ  0831221220 

ผลิตภัณฑ์ จานกาบหมาก

ระยอง  บ้�นค่�ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วสิาหกจิชมุชนบ้านปลาเกดิขึน้มาจากกลุม่คนในชมุชนรมิน�า้บางปะกงซึง่ตระหนกัถึง
ความเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเกิดความเสื่อมโทรมลง จึงได้เข้าไปพัฒนา
พื้นที่บริเวณด้านหลังวัดคงคาราม (วัดบน) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจ�าชุมชน โดยได้แบ่ง
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นด้วยการน�าต้นกล้า
โกงกางมาปลูก เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ป่าและได้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพิทักษ์บ้านปลา 
ธนาคารปู โดยชุมชนบ้านบนบางปะกง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนบ้านปลา

วิสาหกิจชุมชนบ้านปลา : 
เลขที่ 17 หมู่ 1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

 063-4697117 (คุณมลิสุวรรณ พิสุทธิธัญรักษ์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  BaanPlaTanakaanPu

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงไปพัฒนา โดยมีการสร้างโลโก้ให้ชุมชน เพื่อ
ใหเ้ปน็ทีจ่ดจ�าไดม้ากยิง่ขึน้ ก�าหนดราคากจิกรรมขึน้มาใหม่ 
จากแตเ่ดมิราคาในแตล่ะกจิกรรมจะเทา่ทนุไมมี่การบวกก�าไร 
นอกจากนั้นบางครั้งยังขาดทุน จึงได้เข้ามาก�าหนดราคา 
โดยมีการบวกก�าไรท�าให้ชุมชนมีรายได้ที่มากขึ้น และจัดท�า
ระบบบญัชรีายรบั รายจ่าย จดัท�าระบบควบคมุภายใน จดัท�า 
แฟนเพจบา้นปลา ธนาคารป ูบางปะกงขึน้มา จดัท�ารายชือ่ 
บริษัทที่ท�า CSR เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการหาลูกค้า 
สามารถพึ่งพาจนเองได้อย่างยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

รักษ์ดี

บริการ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปลา ธนาคารปู

ฉะเชิงเทรา บางปะกงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ แรกเริ่มมีสมาชิกทั้งหมด 29 ล�าเรือ
ชุมชนเล็งเห็นการน�าหอยมาแปรรูปมาสร้างความโดดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า จากเดิมที่ 
ขายเพียงหอยแมลงภู่สดเป็นกิโลอย่างเดียว ชุมชนจึงเริ่มจากการทอดหอยแมลงภู่ 
กินกันเอง เพ่ือท่ีจะยืดอายุของหอยให้สามารถเก็บได้นานขึ้น โดยน�าหอยมาต้มแล้ว
น�าไปทอดให้แห้งแล้วจึงน�าไปคลุกน้�าซอสต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ โดยมีรสธรรมชาติ 
รสหวานเค็ม รสต้นต�ารับ และรสหม่าล่า จึงเริ่มน�ามาขายออกสู่ท้องตลาด

วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน – อ่าวประดู่

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน – อ่าวประดู่ :
เลขที่ 1/20 ซอยสุวรรณมาลา ถนนอ่าวประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 087-1270764 (นายอนุชิต แสวงหา : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  mrs.hoi.official เ  953glqca

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่พัฒนาโดยเร่ิมจากการสร้างแบรนด์ 
“Mrs.Hoi หรือ มิสซิสหอย” ที่สื่อถึงการผลิตหอยแมลงภู่ 
ทอดกรอบดงักลา่วนัน้เกดิจากการรวมตวัของกลุม่แม่บา้น 
ซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนร่วมกันผลิตสินค้าดังกล่าวออกมา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ทอดกรอบโดยการ 
“แกะหอยสด ตัดขน ตาก อบ ทอด คลุกซอสรสต่างๆ 
บรรจุลงบรรจุภัณฑ์อัดแก๊สไนโตรเจน”พัฒนาบรรจุภัณฑ์  
เป็นแบบซองฟอยล์ ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ขยาย
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และส่งเสริมการตลาด จัดท�า 
ระบบบัญชีและการเงินให้เป็นระบบ

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กินดี

ระยอง  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ “Mrs.Hoi” หอยแมลงภู่ทอดกรอบ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปต.เนินพระ ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีให ้ 
กับคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมาท�ากิจกรรมร่วมกันและสนิทสนมกันมากข้ึน 
ประกอบกบัภายในจ.ระยองมผีลไม้ เช่น กล้วยและมะม่วงเป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็นผลไม้ 
ที่หาได้ง่าย มีตลอดทั้งปี และมีวิธีการเก็บรักษาที่ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งทางชุมชนยัง
สามารถไปรับซื้อมาได้ในราคาที่ไม่แพงมากนัก จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน ชมุชนมผีลติภณัฑ์หลกั คอื กล้วยกวน และมะม่วงกวน ซึง่เป็นขนมทีม่อีายกุาร
เกบ็ทีย่าวนาน เน่ืองจากผ่านการแปรรูปมาแล้ว ท�าให้สามารถหาซือ้ได้ในทกุๆ ฤดกูาล

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูป ตำาบลเนินพระ

วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูป ตำาบลเนินพระ : 
เลขที่ 80/3 หมู่ที่ 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

 089-5466478 (คุณสร้อยทิพย์ แก่นสาร : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  karantea.official เ  821njggz

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เดิม และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้บริโภคได้  
ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยวางระบบการผลิตให้มี 
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
ของ จ.ระยอง สร้างช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า 
ให้เป็นหลักแหล่ง และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
พัฒนาระบบการจัดท�าบัญชีให้วิสาหกิจชุมชน สามารถ 
ด�าเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน สร้างรายได้ และพัฒนา 
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ยั่งยืนในระยะยาว 
สามารถบันทึกบัญชีต้นทุนได้อย่างแม่นย�า

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

ระยอง  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ กล้วยกวน มะม่วงกวน
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วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการก่อนตั้งของคุณสมชาย และคุณสมใจ ศรีความเจริญ
โดยมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในวิสาหกิจ สมาชิกในวิสาหกิจ
ชุมชนนี้มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นน้�ามะม่วงหาวมะนาวโห่ หมูฝอย ถ่านไม้ 
และน้�าตาลโตนด โดยมีน้�ามะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของชุมชนด้วย
สรรพคุณท่ีมีประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท�าให้คุณสมใจต้องการท่ีจะแบ่งปัน
สิง่ดีๆ  นีใ้หก้บัคนอืน่จงึเกดิเปน็น้�ามะมว่งหาวมะนาวโห ่ภายใตแ้บรนด ์PING AN 1568

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป PING AN 1568
ตากวน-อ่าวประดู่

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป PING AN 1568 ตากวน-อ่าวประดู่ :
เลขที่ 69 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

 081-2093363 (คุณสมใจ ศรีความเจริญ : ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชน) เ  yakyong.official เ  somjai1568

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ชุมชน 
ภายใต้แบรนด์ Karan โดยการน�าเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ที่เหลือจากการต้มไปค้ันน้�าผสมกับชาอู่หลง ปรับปรุง 
โลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชน จัดท�าวีดีโอ 
สอนเรื่องการคิดต้นทุนทางการบัญชีเบื้องต้น เพื่อให้ 
ชุมชนทราบถึงวิธีการและความส�าคัญในการท�าบัญชี
ต้นทุน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กินดี

ระยอง  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ “Karan” นำ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ผสมชาอู่หลง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านธารสายชล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตาม 
พระราชด�าริในกรมสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) มีหน่วยงานหลักท่ีดูแลคือโรงไฟฟ้า
บางปะกง โดยมีคุณสายรุ้ง เกิดแก้ว เป็นประธานวิสาหกิจและมีคุณสุมาลี เนียรมงคล 
เป็นสมาชิกผู้มีอ�านาจในการท�าการแทน โดยทางวิสาหกิจมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาขาย 
จะมีทั้งในหมวด Personal Care เช่น ครีมบ�ารุงผิวหน้า ครีมบ�ารุงผิวกาย สบู่ แชมพู 
ครีมนวดผม และโทนเนอร์มะเฟือง เป็นต้น และในหมวด Household เช่นน�้ายาซักผ้า 
น�้ายาถูพื้น เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านธารสายชล

วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านธารสายชล : 
เลขที่ 66 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

 081-556-6702 (คุณสายรุ้ง เกิดแก้ว : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  HerbYouu เ  0815566702

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ท�าการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เป็นท่ีจะจ�ามากข้ึน 
และออกแบบผลิตภัณฑ์ Herb You และพัฒนาสบู่จาก 
ต้นเหงือกปลาหมอ เป็นรูปใบไม้ท�าให้สวยงามน่าใช้ เพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า ช่วยวางระบบบัญชี สอน 
การลงบญัชอียา่งง่าย และวางระบบการบรหิารการจดัการ
อย่างเป็นระบบให้กับชุมชน ท�าให้ชุมชนสร้างรายได้ และ
สามารถก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

ฉะเชิงเทรา บางปะกง

ผลิตภัณฑ์ “Herb You” สบู่จากต้นเหงือกปลาหมอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564386

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านใกล้ 
เรือนเคียงหรือรู ้จักกันจากการไปจ�าหน่ายสินค้าตามตลาดนัดทั่วไปในตัวเมือง 
ในภายหลังจึงได้ปรึกษาและร่วมมือกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโดยมีจุดประสงค์หลัก 
เพื่อหารายได้เพิ่มเติม โดยสมาชิกในชุมชนจะมาช่วยกันผลิต จากนั้นสมาชิกจะน�า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปจ�าหน่ายยังที่ต่างๆ แล้วน�ารายได้ดังกล่าวกับมาแบ่งกัน 
ในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบเอาได้

วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบเอาได้ : 
เลขที่ 5 ถ.สุขุมวิท 62 ซอย แหลมพยอม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 065-2204330 (คุณอธิเทพ กลิ่นหอม : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  Primroseth-102741758029245 เ  reab99

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ให้ มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน และสร้างรายได้เพิ่มเติมท่ีย่ังยืนให้กับวิสาหกิจ 
ชมุชน เพิม่ชอ่งทางจัดจ�าหนา่ยผลิตภณัฑ์ ทัง้ทางออนไลน์
และออฟไลน์ และวางระบบบัญชีและระบบทางการเงินให้มี 
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

ระยอง  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ “PRIMROSE” ทองม้วน ทองพับ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 387

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น�้าข้าวโพด หัวน�้าตกพัฒนา ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของกลุ่มแม่บ้านจ�านวน 13 ราย โดยวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งกลุ่มเพื่อเป็น
อาชพีเสริมให้แก่สมาชกิ และกระจายรายได้สูชุ่มชน โดยผลติและจัดจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์
น�้าข้าวโพด โดยมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลักตามโรงงานในจ.ระยอง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำาตกพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำาตกพัฒนา : 
เลขที่ 38/97 ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 091-7569195 (คุณธิญาดา สิงห์ศรี : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  cornyong.cornmilk เ  jj3897

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาไดพ้ฒันาคณุภาพสินคา้ และกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั พฒันาบรรจภัุณฑ์ให้ 
ทันสมัย มีความโดดเด่น และน่าสนใจ เพิ่มช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากข้ึน ท�าให้
ชมุชนมคีวามยัง่ยนื สามารถด�าเนนิการตอ่ไปได้ดว้ยตนเอง
หลังจากหมดระยะเวลาของโครงการ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

ระยอง  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ นำ้านมข้าวโพด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564388

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน สลัดโรลข้าวไรท์เบอรี่

วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน สลัดโรลข้าวไรท์เบอรี่ : 
เลขที่ 99/45 หมู่ที่ 7 ถนน ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

 081-7145476 (คุณวันฤดี แก้ววรรณา : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  iyasaladrolls เ  iyasaladrolls

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาไดพ้ฒันาผลิตภัณฑใ์หช้มุชน สามารถมยีอดขาย 
และก�าไรที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงระบบบัญชี ระบบการบริหาร 
จัดการ และการด�าเนินงานต่างๆ ของชุมชน เช่น การท�า 
การตลาด  และการด�าเนนิการดา้นเทคโนโลย ีให้มีศกัยภาพ
ในการพัฒนาและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน สลัดโรลข้าวไรท์เบอรี่เกิดจากการรวมกลุ่มของคน 
ในชมุชนแหลมสงวน ท่ีต้องการน�าเวลาว่างมาใช้ประโยชน์ร่วมกนั เพือ่สร้างรายได้แก่
สมาชิก โดยเริ่มจากการจ�าหน่ายสลัดโรลผักไฮโดรโปนิกส์ เอกลักษณ์เฉพาะชุมชน 
ทั้งไส้สลัดโรลและน�้าสลัดที่โดดเด่น ตามงานภายในจังหวัด โดยได้จัดท�าผลิตภัณฑ์
สลัดโรลทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ สลัดโรลข้าวกล้องงอก สลัดโรลแป้งข้าวเจ้า สลัดโรล
สาหร่าย และสลดัโรลข้าวไรท์เบอร่ี ซึง่ต้องการชูจดุขาย แป้งไร้เบอรี ่วตัถดุบิหลกัของ 
ชมุชนจงึเกดิเป็นวสิาหกจิชุมชนเมือ่ปี พ.ศ. 2560 ทีช่ือ่ว่า “วสิาหกจิชมุชนแหลมสงวน  
สลัดโรลข้าวไรท์เบอรี่”

ระยอง  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ สลัดโรลข้าวกล้องงอก สลัดโรลแป้งข้าวเจ้า 
สลัดโรลสาหร่าย สลัดโรลข้าวไรท์เบอรี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 389

เริ่มแรกโรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกับเทศบาลท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรม 
หลักสูตรระยะส้ันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ต.ท่าข้าม ภายใต ้
“โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง” เพ่ือสอนการท�าขนมเปี๊ยะ 
หลงัเสร็จส้ินโครงการ จงึเกดิการรวมกลุม่วสิาหกจิชมุชนอร่อยจังเบเกอรี ่ด�าเนนิการ
ผลิตและจ�าหน่ายขนมเปี๊ยชาววัง ภายใต้ชื่อ ขนมเปี๊ยะอร่อยจัง มาอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนอร่อยจังเบอเกอรี่

วิสาหกิจชุมชนอร่อยจังเบอเกอรี่ : 
เลขที่ 46/27 หมู่ 7 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

 098-9626498 (คุณพรภินันท์ ภู่ทวี : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  aroijungbakery เ  0989626498

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ 
งา่ยตอ่การขนสง่และไมเ่สียหายละหว่างการขนส่ง สามารถ
แข่งขันได้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบด�าเนินงานต่างๆ ได้แก่
ระบบการผลิต ระบบการคิด ต้นทุนการท�าการตลาด ท�าให้
วิสาหกิจชุมชนอร่อยจังเบเกอรี่ ลดความเสียหายทางด้าน 
การผลิตและสร้างรายได้ให้วิสาหกิจมากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

ฉะเชิงเทรา บางปะกง

ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะ ชาววัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564390

วิสาหกิจชุมชนอาหารปากคลองกรอกยายชา

วิสาหกิจชุมชนอาหารปากคลองกรอกยายชา : 
เลขที่ 14 ซอยเนินพระ 7 ถนนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 099-346-1695 (นางสาวรัตนาภรณ์ รอดพ้น : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  yor.yaicha

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ตั้งแบรนด์ ย.ยายขา ซึ่งมีที่มาจากสินค้าหลัก 
ของวสิาหกจิชมุชน ด�าเนนิการออกแบบโลโก ้ท�าตราสนิคา้
และบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์  
สร้างช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์ และพัฒนาด้าน 
การส่งเสริมการตลาด จัดท�าระบบบัญชี และการค�านวณ
ต้นทุน ก�าไรให้เป็นระบบ และจัดท�าคู่มือต่างๆ ให้ชุมชน 
เรียนรู้การใช้งาน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป ปากคลองกรอกยายชา มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวชูโรง 
และสร้างรายได้ ซึ่งก็คือ หมูยอ ซึ่งจะเน้นการวางขายท่ีร้านค้าแถวชุมชนและ 
การออกบูธขายสินค้า แต่มีคนที่ด�าเนินการเป็นหลักเพียงแค่คนเดียว ซึ่งก็คือ พี่เล็ก 
หรอืนางสาวรัตนาพรณ์ รอดพ้น ท�าให้การผลิตสนิค้า การประชาสัมพนัธ์ การจัดการ
การด�าเนินการต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมถึงในการผลิตหมูยอยังคง 
ต้องพ่ึงโรงงานในการผลิต ถึงแม้ว่าธุรกิจจะมีความคงที่ แต่ยังมีปัญหาด้านต่างๆ  
เช่น กระบวนการผลิต อายุสินค้า ทั้งยังไม่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้เท่าที่ควร

ระยอง  อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ “ย.ยาย” หมูยอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 391

ภูเก็ต ถลาง

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มเกิดขึ้นท�าให้ชาวบ้านกังวลว่าจะกระทบป่าชายเลน อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง
ได้ท�ากิจกรรมอนุรักษ์มา ประมาณ 30 ปี ต่อมาเมื่อมีกิจกรรมท่องเที่ยวเข้ามามีการ
สร้าง มารีน่า และขุดลอกร่องน�้าจึงมาเข้าร่วมโครงการกับออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ของ มรภ.ภูเก็ต ในการท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสร้างแหล่งเรียนรู ้เพื่อให้ 
คนเมืองเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ ช่วยกันอนุรักษ์ และเป็นแหล่งรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย 

บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ส�ารวจข้อมูลป่าชายเลนน�ามาออกแบบเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ท�าคู่มือพรรณไม้ป่าชายเลน ออกแบบโปรแกรม 
เรียนรู้ คัดเลือกอาหารท้องถ่ิน ใสในโปรแกรม คิดราคา 
อบรมการท�าบัญชี อบรมวิทยากรชุมชน การช่วยชีวิต 
ผู้ประสบภัยทางน้�า ออกแบบโลโก้ ท�าเพจประชาสัมพันธ์
จัดหาชูชีพและปิ่นโต ทดสอบเส้นทางเรียนรู้

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง : 
บ้านอ่าวกุ้ง ม.9 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83000

 083-106 4500 (นายประดิษฐ์  พวงเกษ : ประธานกลุ่ม) เ  MangroveAoKoong



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564392

วิสาหกิจชุมชนบ้านลิพอนใต้ : 
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 064-4621271 (นางจ�าปา  บุญนาม : ประธานกลุ่ม) เ  ก็ แค่ ฟิวส์ เ  f1682542

ภูเก็ต อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนบ้านลิพอนใต้

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ ่มตั้งอยู ่ ในพื้นที่ของธนาคารออมสินภาคใต้ ธนาคารออมสินสาขาพี่ เลี้ยง คือ 
ช่ือกลุม่องค์กรชมุชน (กลุม่วสิาหกจิชุมชน/กลุม่โอทอป/กลุม่อาชพี/กลุม่ท่องเทีย่วชมุชน ฯลฯ) 
มีสมาชิก เริ่มแรก 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน มีเงินออม เริ่มแรก 1,000 บาท ปัจจุบัน
มีเงินออม 20,000 บาท มีการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน ปัจจุบันเป็น
ลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาสี่แยกท่าเรือ

ผลิตภัณฑ์ ปลาถำ้าภูเก็ต

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เป้าหมายหลักในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อกระจาย
ตลาดมากยิง่ขึน้ อนึง่กเ็ปน็การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความน่าสนใจ สามารถท�า
เป็นอาหารหลักของชุมชน ที่มีอัตลักษณ์อาหารและ
พร้อมที่กระจายในพื้นถิ่นของภูเก็ตแล้วจะเป็นอาหาร
หลักของคนภูเก็ต นักศึกษากลุ่มออมสินยุวพัฒน์ 
รกัษถ์ิน่ไดล้งโครงการเพือ่พฒันาตอ่ยอดขยายตลาด
ให้กว้างยิ่งขึ้นสามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้
รู้จักประธรรมของภูเก็ตอย่างหลากหลายยิ่งข้ึนและ
ยังส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มได้
อย่างแน่นอน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 393

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลโคกกลอย : 
99 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

 086-2795380 (นายสมบัติ  ยกเชื้อ : ผู้ใหญ่บ้าน) เ  ศูนย์การเรียนรู้บ้านนากลาง จังหวัดพังงา เ  086-2795380

พังงา ตะกั่วทุ่ง 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลโคกกลอย 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนต�าบลโคกกลอยก่อต้ังในปี 2564 กลุ่มต่าง ๆในพื้นที่ ต�าบล 
โคกกลอย เช่นวิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าบ้านนากลาง วิสาหกิจชุมชนภูตาล 
สวนวราภร 1ไร่คลายจน กลุ่มประมงพื้นบ้านต�าบลโคกกลอย ผู้น�าชุมชนต่างๆ ในพื้นที่
ต�าบลโคกกลอยมีความเห็นร่วมกันว่า ต�าบลโคกกลอย เป็นที่ที่มีศักยภาพเหมาะในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาการ พัฒนาทางด้านศักยภาพพร้อมไปกับ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต�าบลโคกกลอย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณค่า 
กลุ ่มแคแสดยุวพัฒน์รักษ์โคกกลอยมีการลงส�ารวจ
พื้นที่เป้าหมาย และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในต�าบล
โคกกลอย ทางกลุ่มได้มีการเข้าพูดคุยกับผู้น�าชุมชน
และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ สมาชิกในกลุ่ม 
มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการทดลองเดิน
ทาง และตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ภายในเส้นทาง 
ฝ่ายเทคโนโลยี การตลาดประชาสัมพันธ ์และการ 
น�าเสนอจัดการออกแบบส่ือ และการน�าเสนอในทุก 
การประชุม

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564394

ภูเก็ต อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนเกษตรประณีตบ้านนาบอน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

“ผักเหลียง” จัดเป็นผักพื้นบ้านในพื้นที่ภาคใต้ที่พบได้มาก จนเกิดการล้นตลาด ชุมชนฯ 
มีความต้องการที่จะแก้ปัญหา ในส่วนนี้ จึงได้มีการพัฒนาต่อยอด โดยน�าเสนอเมนูใหม่ 
ในนามของ “ลาซานญ่าพิซซ่าโรลผักเหมียง” ซึ่งสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ และท�าให้ 
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
- ชื่อตราสินค้า (Brand Name)
- สร้างสัญลักษณ์ (Logo)
- สร้างเวปไซต์ เพื่อเพิ่มช่อง
- ทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ลาซานญ่าพิซซ่าโรลผักเหมียง

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชนเกษตรประณีตบ้านนาบอน : 
34 หมู่ 1 ซ.ศาลเจ้ากวนอู ถ.เจ้าฟ้านอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 080-5951925 (นางสาวดาวนภา  บุญพารอด : ผู้ประสานงานกลุ่มชุมชน) เ  0897287710



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 395

กลุ่มขนมเดือนบ้านบางหวาน : 
 063-0929293 (นายซากิฟ  สร้างเมือง : ผู้ประสานงาน) เ  Sa Kip เ  063-0929293

ภูเก็ต อำาเภอเมือง

กลุ่มขนมเดือนบ้านบางหวาน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มได้ก่อต้ังเมื่อ ปี 2561 โดยมีหน่วยงานที่ดูแลหลัก คือ กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 
เริ่มแรกมีสมาชิกเร่ิมแรก 7 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 14 คน จากเดิมการบรรจุภัณฑ์ ไม่ม ี
ความน่าสนใจและการคงรูปของกล่องบรรจุภัณฑ์อยู่ได้ไม่นาน จึงท�าให้ดูไม่สวยงามเป็นที่
ดึงดูดของลูกค้าที่ต้องการจะซื้อเพ่ือน�าเป็นของฝาก และได้ท�านามบัตรเพื่อเป็นอีกช่องทาง 
ในการขาย ทางทีมขนมเดือนบ้านบางหวานของนักศึกษา จึงได้เข้าไปช่วยในการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ สวยงามและกล่องอยู่ได้นาน เพื่อดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

- พัฒนาช่องทางการตลาดของขนมเดือนให้เป็น 
 ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา และ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
- ส่งเสริมและพัฒนาการท�าบัญชีและการออม

ผลิตภัณฑ์ ขนมเดือนบ้านบางหวาน

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564396

วิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดำา :
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เ  081-9781598 (นายสุภโรจน์  ทรงยศ : ประธานกลุ่ม) 

 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก เ  081-9781598

ภูเก็ต ถลาง

วิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดำา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วสิาหกจิชมุชนบางเหนยีวด�า เกดิขึน้จากการรวมตวักนัคนกลุ่มคนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน
บางเหนยีวด�าได้มกีารรวมกลุม่กนัคร้ังแรก เพือ่ท�าการเพาะปลูกพืชแบบปลอดสารพษิ 
แล้วน�ามาแบ่งปัน โดยชมุชนได้มกีารปลกูพชืทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ ทีม่คีวามโดดเด่นของชมุชมุ  
คือ กระเจี๊ยบเขียวฝักยาว โดยชุมชนได้น�ากระเจี๊ยบเขียวฝักยาว มาพัฒนาต่อยอด 
กลายเป็น ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจ�านวนมาก เช่น สบู่ก้อน 
เจลอาบน�า้ เซรัม่ ยาสระผม ฯลฯ ท�าให้เกดิการท�างานร่วมกนัและมีการช่วยเหลือแบ่งปัน 
ของคนในชุมชน จนในที่สุดกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านม่าหนิก

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สืบเนื่องจากชุมชนฯ แห ่งน้ีได ้มีการจัดท�าผลิตภัณฑ์ 
เวชส�าอางค์หลากหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ 
ทางกลุม่ ต่อมาทางกลุม่ฯ มคีวามประสงค์จะท�าการ พฒันา
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป 
เพื่อเป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ เสริมให้กับชุมชน
อีกทางหนึ่ง ประกอบกับชุมชนมีความต้องการท่ีจะพัฒนา
สื่อโชเชียลมีเดียเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าชุมชน            
ทางออนไลน์ ภายใต้ชือ่ Website:www.manikkram.talard-
chumchon.com เพื่อท�าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได ้
อย่างหลายหลายเพิ่มมากขึ้น

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน 

อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 397

กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชุมชนบ้านนาเตย : 
ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 เ  080-6471481 (นางยุพิน  คล่องแคล่ว : ประธานกลุ่ม)

 นาตยา บาติก เ  080-6471481

พังงา ท้ายเหมือง

กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชุมชนบ้านนาเตย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ในช่วงหลังเกิดสึนามิ เมื่อปี 2548 ที่เศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้มีคนจ�านวนมากตกงาน 
บางคนก็เร่ิมประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
นางยพุนิ  คล่องแคล่ว มีความสนใจในการท�าผ้าบาตกิ  เนือ่งจากผ้าบาตกิเป็นงานศลิปะ
อย่างหนึง่ทีส่วยสดงดงามควรค่าแก่การท�า  และผ้าบาตกิมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน
น่าสนใจศึกษา การท�าผ้าบาติกในช่วงแรกๆ เป็นการท�าผ้าบาติกท่ีมีลักษณะตามความ
ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยมากกว่า เช่น ของใช้จ�าพวกเสื้อผ้า และได้พัฒนารูปแบบ
ลวดลาย และสีสันให้เข้ากับท้องถิ่นและบุคคลที่ใช้สอยบาติกเป็นงานหัตกรรม และกลาย
เป็นศิลปะที่ทรงคุณค่า

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

- ผลิตภัณฑ์ท�าได้น้อยกว่าการตลาด
- ขาดแรงงานในการผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการตลาด
- มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มเพื่อเจาะ 
 ตลาดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้

ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

สวยดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564398

สุราษฎร์ธานี ขุนทะเล 

กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่นิคม

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่นิคม เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนจ�านวน 10-15 คน 
ในช่วงแรก เพียงเพื่อต้องการรายได้เสริมในการยังชีพ จึงตัดสินใจท�าเครื่องแกงส่งขาย 
เพราะมีความช�านาญอยู่แล้ว และรสชาติเป็นที่ถูกปากของผู้ได้ชิม ได้ซื้อ หลังจากนั้น 
คนในชุมชน ได้เล็งเห็นถึงรายได้ที่ดีขึ้น จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก และผลิตเครื่องแกง 
ส่งตามออเดอร์ และวางขายตามตลาดนัด โดยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบัน 
มีสมาชิก 38 คน งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ โดยวทิยากร กลุ่มนกัศกึษาและตวัแทนกลุม่ชุมชน 
ร่วมกนัพฒันาการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ ผลติภณัฑ์
เครื่องแกงผ่านเฟสบุ๊ค และพัฒนาปรับปรุงโลโก้ สโลแกน
ของกลุ่ม และเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นภาพของทางกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงบ้านใหม่นิคม

กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่นิคม : 
หมู่7 ต.ขุนทะเล อ.ขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี 84130 

 088-7871436 (นางจิรวรรณ  กะสินธุ์ : ประธาน) เ  กลุ่มเครื่องแกงByบ้านใหม่นิคม เ  0887871436
กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 399

สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร

กลุ่มขนมทองม้วนบ้านมอเก็ต

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มขนมทองม้วน บ้านมอเก็ต เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชน เพื่อใช้ 
เวลาว่างในการสร้างรายได้ โดยมีการรวมกลุม่กนัขึน้ต้ังแต่ปี 2560 โดยในกลุม่มกีารผลติ
เพื่อขายในชุมชน ยังไม่มีการขยายการผลิตออกไปยังตลาดภายนอก ในการด�าเนินงาน
ของกลุ่มนี้ กลุ่มความต้องการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้รูปแบบ
การท�างานมีความชัดเจนมากขึ้น งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

มกีารพฒันาตวัสนิค้า ตราสนิค้าและบรรจุภณัฑ์ให้มีความ
ทนัสมยัน่าสนใจมากยิง่ขึน้ และง่ายต่อการรบัประทานหรอื
จะน�าไปเป็นของฝากได้ เพิ่มความน่าเช่ือถือต่อผู้บริโภค
การพัฒนาทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
ช่องทางการตลาด เพือ่น�าสูก่ารจ�าหน่ายในกลุ่มลูกค้าใหม่

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ทองม้วนกะทิสด 

กลุ่มขนมทองม้วนบ้านมอเก็ต : 
บ้านมอเก็ต หมู่ 5 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  

 081-7871675 (คุณวิลาวัล  จันทบูรณ์ : ผู้ใหญ่บ้าน), 088-7871436 (นางจิรวรรณ  กะสินธุ์ : ประธานกลุ่มเครื่องแกง)
 tongbanmorket เ  081-7871675

กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564400

พังงา ท้ายเหมือง

กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบ้านในไร่-บ่อดาน และรีสอร์ทประชารัฐ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

บ้านในไร่-บ่อดาน คอืชมุชนทีต่ดิชายฝ่ังทะเล ละแวกหมูบ้่านมนี�า้ตก มพีชืพนัธุอ์ดุมสมบรูณ์ 
มีบ่อน�้า พุร้อน บ้านในไร่-บ่อดานเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ท�าให้นักท่องเที่ยวสัมผัส 
ถึงวิถีชีวิตของชาวประมง มีที่พักที่จะรองรับที่บริหารโดยผู้แทนกลุ่มชุมชนบ้านนาเตย 
คือ “รีสอร์ทประชารัฐ” ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนและต้องการเรียนรู ้
วิถีชีวิตชุมชนให้นานยิ่งขึ้น งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ โดยใช้แฟลตฟอร์ม Facebook Page เพื่อสร้าง 
การรับรู ้และการเป็นช่องทางในการสื่อสาร และการให้
บริการการท่องเที่ยว และข้อมูลที่พักรีสอร์ทประชารัฐ 
รวมทั้งการจัดท�าเนื้อหา (Content) เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่พักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านในไร่- 
บ่อดาน

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านในไร่-บ่อดาน และรีสอร์ทประชารัฐ : 
หมู่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

 087-8898784 (นายอุทัย กิไพโรจน์ : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7) เ  ท่องเที่ยวชุมชนบ้านในไร่-บ่อดาน
อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 401

สุราษฎร์ธานี พนม

กลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นการรวมกลุ่มมาเป็นเวลา 10 ปี 
โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าแปรรูปสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน มะกรูด ไพล เป็นต้น 
ต่อมาจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกทั้งหมด 39 คน ผลิตสินค้า เช่น         
เจลอาบน�้า เซร่ัม สบู่ก้อน ยาสระผม ครีมสระผม โลชั่นบ�ารุงผิว เป็นต้น ในปัจจุบัน 
ก�าลังยื่นขอเลขที่มาตรฐาน อย. 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพฒันารปูแบบบรรจภุณัฑ์สบูส่มนุไพร และพัฒนาด้าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การออกแบบแบรนด์ให้ 
กับกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ดอกโคลงเคลง การออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ ประกอบด้วย สบูข่มิน้ชนั สบูม่งัคดุ สบูม่ะเฟือง
สบู่ฟักข้าว และสบู่ว่านหางจระเข้  การอบรมให้ความรู้การ
ท�าบัญชีครัวเรือนใช้แก่สมาชิกชุมชน โดยทีมนักศึกษา 
การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่าน 
Facebook และการ Live สด การลง Ads โฆษณา

ผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพร

กลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช : 
23/1 หมู่ 13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 

 095-6722099 (นางหวานจิตร  จันทวงศ์ : เลขากลุ่มฯ)
 กลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งตาหนอน-แบรนด์ทุ่งตาหนอน เ  095 6722099

ใช้ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564402

สุราษฎร์ธานี พระแสง

กลุ่มป่าต้นน้ำาอนุรักษ์บ้านบางเคียน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มป่าต้นน�้าอนุรักษ์บ้านบางเคียน ตั้งอยู่ในต�าบลสินเจริญ อ�าเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นการรวมกลุ่มคนในชุมชน จ�านวน 15 ราย 
โดยได้เห็นศักยภาพจากพื้นที่ต้นน�้าที่มีคลองสินปูนไหลผ่าน ซึ่งการรวมกลุ่มในครั้งนี ้
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนป่าต้นน�้า
อนุรักษ์บ้านบางเคียน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการขยะใน
แหล่งท่องเที่ยว

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มป่าต้นน้ำาอนุรักษ์บ้านบางเคียน : 
42/1 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 

 084-8376009 (นายเล็ก  ยะโส : ประธานกลุ่ม) เ  084-837-6009
อยู่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 403

วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาบ้านน้ำาราด 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จัดตั้งขึ้นเมื่อ  ปี 2560 โดยมีก�านันสุจิน นาคบ�ารุง ร่วมกับกลุ่มผู้น�าชุมชน คณะกรรมการ
หมูบ้่าน และชาวบ้านในพืน้ที ่ร่วมกนับรหิารจดัการพืน้ทีบ่รเิวณป่าต้นน�า้บ้านน�า้ราดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน  ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในช่วงเทศกาล
จ�านวนมาก ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน โดยการน�าวิทยากรที่ช�านาญการด้าน
อาหารไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรม
ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้านบัญชีการเงิน 
ให้เป็นระบบมากขึ้น และมีการเพิ่มจุด Check in เพื่อช่วย
ดึงดูดความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้
ให้ชุมชนได้

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หมูหมิน และเห็ดแครง

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาบ้านน้ำาราด : 
24/5 ม.4 ต.บ้านท�าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

 061-1926152 (ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวรรณ  นาคบ�ารุง : กรรมการกลุ่มฯ) 
 ป่าต้นน้�าบ้านน้�าราด เ  0611926152, 0872771491 กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564404

สุราษฎร์ธานี เคียนซา  

วิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึก

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

จัดตั้งขึ้นโดยมี คุณสาวิตรี ช่วยเกลี้ยง ชาวบ้านก่อต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตร 
บ้านห้วยลึก โดยได้มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ซึ่งในกลุ่มได้มีการปลูก
ข้าวไร่ และสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อขายในชุมชน เริ่มก่อตั้งด้วยสมาชิกจ�านวน 12 คน  
โดยทางกลุ่มได้มีการค้าขายโดยขายในท้องถิ่นเท่านั้น แต่หลังจากที่ได้จ�าหน่ายไป 
ช่วงหน่ึงได้มีผู้คนเร่ิมรู้จักมากข้ึน ท�าให้มีการขยายตลาดไปยังชุมชนใกล้เคียง ท�าให้มี 
ผลก�าไรและยอดขายที่เพิ่มขึ้น งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

- รวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
- ส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
- ระดมความคิดหาแนวทางการปฏิบัติงาน
- ประสานงานวางแผนในความรู ้และพัฒนา รูปแบบ 
 บรรจุภัณฑ์แก่ชุมชนและสมาชิก
- ด� า เนินการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ์ เดิม  และ 
 บรรจุภัณฑ์ใหม่
- ด�าเนินการจัดการอบรม และดูแลการจัดอบรม

ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมนิล

วิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึก : 
37 ต.พ่วงพรมนคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84120 เ  082-2739706 (ผู้ประสานงาน) กินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 405

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มมัลเบอร์รี่ที่รัก บ้านหน้าทับ : 
เลขที่ 118/1 หมู่ 7 บ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 086-9430866 (นายอุดมศักดิ์ มะหมีน : ประธานกลุ่มมัลเบอร์รี่ที่รัก บ้านหน้าทับ) เ  อุดมศักดิ์ มะหมีน 
 0869430866 เ  udom_nve@hotmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมัลเบอรี่สูตรน้�าผ้ึงผสม 
ไวตามินซี มีการออกแบบตรา ฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
ของผลิตภัณฑ์แยมมัลเบอร์รี่ การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ 
ของผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่ดองน้�าผึ้ง ให้ได้มาตรฐาน 
ออกแบบให้มีความน่าสนใจและทันสมัย การพัฒนา 
จุด check-in การปรับปรุงภูมิทัศน์ ส�าหรับเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการปรับปรุงช่องทางการ 
เข้าถึงด้วยการจัดท�าป้ายทาง การจัดสร้าง Facebook 
เพื่อกระตุ้นช่องทางการจ�าหน่าย

กินดี

ผลิตภัณฑ์ มัลเบอร์รี่ดองนำ้าผึ้ง

ชาวบ้านชุมชนหน้าทับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ และมีรายได้หลักจากการท�าอาชีพประมง 
และท�าสวนมะพร้าว ในการออกทะเลหาปลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถออกทะเล 
ได้ทุกวัน ประธานกลุ่มจึงแก้ปัญหาการขาดรายได้ โดยจัดตั้งกลุ่มมัลเบอร์ร่ีที่รัก โดย 
เริ่มทดลองปลูกต้นมัลเบอร์ร่ีแทรกในสวนมะพร้าวเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมเนื่อง
จากต้นมัลเบอร์รี่เจริญเติบโตได้ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ดีและสามารถ 
เก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และน�าออกจ�าหน่ายในรูปผลมัลเบอร์รี่สด ผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่
ดองน�า้ผึง้ ชามลัเบอร์รี ่เครือ่งดืม่ชาเขยีวมลัเบอร์ร่ีบรรจขุวด มัลเบอร์รีส่ีร่ส และมลัเบอร์ร่ี 
ลอยแก้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยรวมมีรสชาติดี กระบวนการแปรรูปและบรรจุยังคงท�าใน 
รปูแบบภมูปัิญาชาวบ้านใช้สตูรทีท่ดลองท�ากนัมา และวางจ�าหน่ายตามร้านค้าทัว่ในหมูบ้่าน 

กลุ่มมัลเบอร์รี่ที่รัก บ้านหน้าทับ



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564406

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ : 
เลขที่ 128 หมู่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 065-5137273 (นายทักษิณ หมินหมัน : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  บ้านแหลมโฮมสเตย์ Banlaemhomestay.com 
 banlaemhomestay88@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

เปลือกหอยที่ติดมาจากเรือประมง นอกจากจะเป็นขยะ 
และท�าลายอวนดักปลาแล้ว ยังส่งกล่ินเน่าเหม็นในชุมชน 
ซึ่งทางนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็น 
ถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้น�าเปลือกหอย 
และใบโกงกางที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาแปรรูปให้เป็น 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากธรรมชาติ  ที่ มีสรรพคุณในการ 
ปรับสมดุลในดินท�าให้ต้นไม้เจริญงอกงามและออกดอก
ออกผลได้ดียิ่งขึ้น

รักษ์ดี

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยจากธรรมชาติ

บ้านแหลม เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ  
โดยคนในชุมชนร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชนคือ อาชีพ 
ประมงขนาดเล็ก ที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่ง วิถีชีวิตของชาวชุมชน 
ทีป่รากฏออกมาเป็นอาชพีทีผู่ม้าเยอืนพบเหน็ได้ในชวีติประจ�าวนั จนเกดิเป็นการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้านแหลมโฮมสเตย์

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 407

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง (เครื่องปั้นดินเผา) : 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 087-6210802 (นางสาวสุวิตา นิลรัตน์ : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง (เครื่องปั้นดินเผา) 
 ช่างกวาง ดินเผาบ้านมะยิง 0855914897 เ  0876210802 เ  thuksaporn6321@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

การรวมกลุ่มของนักศึกษา และทีมอาจารย์ที่ปรึกษาภาย
ใต้ชื่อ “Mokkalana ปั้นดินเป็นดาว” เริ่มต้นด้วยการ 
รับข้อมูลความต้องการของชุมชน ซึ่งได้ด�าเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และเมื่อ
ตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการแล้ว จงึไดล้งพืน้ทีอ่ยา่งตอ่เน่ือง
เพื่อส�ารวจและเก็บข้อมูลเชิงลึกในการน�ามาสรุปประเด็น
ปัญหา ความต้องการของชุมชุน ข้อจ�ากัดด้านต่างๆ  
รวมทัง้การท�า SWOT Analysis เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาวางแผน
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
โดยมุ่งหวังสืบสานการท�าเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้วัสดุ
ในท้องถิ่น สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญา และงานช่างฝีมือ
พื้นบ้าน

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา

การท�าเครื่องปั ้นดินเผาในของกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิงสืบต่อเนื่องมาจาก 
พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่น้อยกว่า 100 ปี ใช้ดินในบริเวณทุ่งในหมู่บ้านซึ่งมีความเค็มท่ีเหมาะ 
แก่การน�าไปท�าเครื่องปั ้นดินเผา โดยเฉพาะการปั ้นหม้อยาสมุนไพรจนมีช่ือเสียงว่า
เป็น “หมู่บ้านปั้นหม้อ” ส่งออกไปขายที่หัวเมืองต่างๆ ในภาคใต้มาเป็นหลายชั่วอายุคน 
ยุคที่เฟื่องฟูสุดของมะยิงน่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับการผลิตกระเบื้องดินเผาที่เกาะยอ 
จังหวัดสงขลา จนได้มีการกล่าวขานกันในอดีตว่าว่า “บ้านมะยิงท�าหม้อ เกาะยอท�าเบื้อง” 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง (เครื่องปั้นดินเผา)

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564408

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 

วิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอำาเภอท่าศาลา : 
เลขที่ 117/2 หมู่5 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 เ  081-2801038 (นายภูริชาติ สีแก้ว : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน) 

 Tasalar chocolate เ  0876210802 เ  tasalacacao@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ของวิสาหกิจชุมชนโกโก้ 
พรีเมี่ยมอ�าเภอท่าศาลา ผลิตจากผลโกโก้ที่ปลูกในสวน
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน น�ามาผ่านขั้นตอนการหมัก 
ตากแห้ง ค่ัว และบดจนได้ Cocoa mass จากน้ันจึงน�า 
มาแปรรูปเป็นซ็อกโกแลตรสชาติต่างๆ เช่น ดาร์ก 70% 
โดยใช้น้�าตาลจากน้�าตาลมะพร้าว และน้�าตาลทราย เป็น 
ส่วนประกอบ และมีการแปรรูปเป็น โกโก้นิบส์ ชาเปลือก 
โกโก้ โกโก้ผล และไวท์ซ็อกโกแลต ออกจ�าหน่ายใน 
เชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทาง Online และ Offline ผู้บริโภค
ให้การตอบรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ของวิสาหกิจ
ชุมชนในเกณฑ์ที่ดี

กินดี

ผลิตภัณฑ์ ช็อคโกแลตบาร์

เป ็นการรวมกลุ ่มของเกษตรกรที่ปลูกโกโก้เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต 
ประเภทต่างๆ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติและคุณภาพของสินค้า ด้วยความที่โกโก้ 
ในพื้นที่อ�าเภอท่าศาลามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากโกโก้ที่ปลูกใน 
พืน้ทีอ่ืน่ ผสานกบัวตัถดิุบจากธรรมชาติ เช่น น�า้ตาลจาก น�า้ตาลมะพร้าว ท�าให้ชอ็กโกแลต
ที่ได้ผลิตได้จากวิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอ�าเภอท่าศาลามีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ ์
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ

วิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอำาเภอท่าศาลา

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 409

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ปากพนัง

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็ม : 
เลขที่ 18/1 หมู่ 7 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

 081-0913548 (นางเพชรลดา ด�ารักษ์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคอยปลานิลแห้งในด้าน 
ต่างๆ ทั้งการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต การ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 
เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สามารถ 
ออกสู่ท้องตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ

กินดี

ผลิตภัณฑ์ เคอยปลานิลแห้ง

เดิมทีชุมชนบ้างบางเข็มมีการท�าบ่อเล้ียงกุ้ง จนกระท่ังปี พ.ศ. 2543 มีการระบาด 
ของโรคกุ้ง ชาวบ้านจึงผันตัวมาเลี้ยงปลานิลแทน เนื่องจากอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้ง
สามารถน�ามาปรับใช้กับการเลี้ยงปลานิลได้ เลยมีแนวคิดท่ีจะเพิ่มมูลค่าให้กับปลานิล 
ของคนในชุมชนบ้านบางเข็ม โดยน�าปลานิลที่สมาชิกเลี้ยงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ โดยน�ามาท�าเคอยปลาแห้งหรือแกงน�้าเคอย ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะโดยใช้ 
เคอยปลานิล เนื้อปลานิลล้วน (เคอยปลาแห้งที่คนอื่นจ�าหน่ายมักใช้ปลาซาบะเป็น 
ส่วนประกอบ) ผสมกับเครื่องแกงคั่วที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ และสมุนไพรพื้นถิ่น

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็ม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564410

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ : 
เลขท่ี 82 หมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 เ  088-0209785 (นายเสถียร ค�าแก้ว : ประธานวิสาหกิจชุมชน)

 0800209785 เ  Kittybeau1983@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นท่ีวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ชมุชน ศึกษาสขุลกัษณะสถานทีแ่ปรรปูปลานลิ และข้ันตอน 
การแปรรูปปลานิล เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม 
หลักเกณฑ์กรรมวิธี การผลิตที่ดี รวมถึงบรรจุภัณฑ์ 
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริ โภคท�าการผลิต 
ปลานิลใส่อวนตามสูตรและกระบวนการผลิตที่ ได้  
รับการถ่ายทอด แล้วน�ามาทดสอบด้วย 9-Points  
hedonic scale ส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายทาง 
On-line และ Off-line และการจ�าหน่ายโดยตรงให้กับ 
ผู้บริโภค

กินดี

ผลิตภัณฑ์ ปลานิลแปรรูป

เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลานลิ เพือ่น�าปลานลิของสมาชกิมาแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ิมมูลค่า ด้วยกรรมวิธีการแปรรูปตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ 
ที่มีชื่อเสียงได้แก่ ปลานิลใส่อวน ปลานิลใส่อวนของวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอผลิตจาก 
ปลานิลสดที่มีคุณภาพดี น�ามาท�าความสะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้น หมักโดยใช้น�้าผึ้ง 
จากของอ�าเภอปากพนัง และข้าวเหนียวคั่ว เพื่อให้ได้กลิ่นรสและเนื้อสัมผัสที่โดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ ระยะเวลาการหมักประมาณ 10 วันที่อุณหภูมิห้อง เมื่อกระบวนการหมัก
เสร็จสิ้นแล้ว จะบรรจุในสภาพสุญญากาศ พร้อมส�าหรับการจ�าหน่าย  

วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 411

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำาบลสวนขัน อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : 
268 หมู่ 3 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

 084-3291248 (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวต�าบลสวนขัน) เ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวต�าบลสวนขัน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการจัดการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่พัก อาหาร รวมถึงสถานที่ 
ท่องเที่ยว และวิ เคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยว เพื่อสามารถก�าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมได้ จัดท�า VTR ส่ือประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
ออกแบบสลากบรรจภุณัฑใ์นชมุชนใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ขึน้  
เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายเป็นช่องทางออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook Fanpage

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดีใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวต�าบลสวนขัน ก่อต้ังเพื่อด�าเนินการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี 
บ้านพักโฮมสเตย์ 10 หลัง การจัดท�าอาหารพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาพัก โดยม ี
รูปแบบการท่องเท่ียวหลักคือ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง 
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางกลุ่มมีการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อ 
ด�าเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งการท�าการเกษตรและการชมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
สามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำาบลสวนขัน

บริการ ที่พักโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์

นครศรธีรรมราช ช้างกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564412

นครศรธีรรมราช พิปูน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ผลต้นน้ำาตาปี : 
307 หมู่ 5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270

 081-9796110 (คุณติ), 097-4456995 (คุณหญิง) เ  มนต์รักษ์พิปูน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้เข้ามาช่วยผลิตสื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผ่านภาพยนตร์สั้นท่ีมี 
ชือ่วา่ “มนตร์กัษพ์ปินู” เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วครอบคลุม
ทั้งอ�าเภอ เช่น เหนือฟ้ารีสอร์ท วังแรดแคมป์ ไร่กาแฟไพร  
ต้นน้�าตาปีแหล่งน้�าสะอาดที่สุดในประเทศไทยความภูมิใจ 
ของชาวพิปูน เป็นต้น นอกจากน้ียังจัดท�าสื่อวีดีทัศน์ 
ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติทั่วไป ทั้งภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว ประชาสัมพันธ์ผ่าน youtube และ 
Facebook ในชื่อ “มนต์รักษ์พิปูน” เป็นการสร้างการรับรู้ 
ให้แก่นักท่องเที่ยว

อยู่ดี

บริการ พักโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแปรรูปไม้ผลต้นน�้าตาปี มีลักษณะการด�าเนินงานของกลุ่ม 
ทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอ�าเภอพิปูน พบว่า 
อ�าเภอพิปูนเป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจ ทั้งเ ร่ืองของธรรมชาติที่งดงามของ 
ทิวเขาหลวงรอบๆ รวมไปถึงประเพณีและภูมิปัญญาดั้งเดิมอีกมากมาย ที่ยังไม่เป็น 
ที่รู้จักในวงกว้าง แม้จะมีสื่อเข้าไปท�ารายการบ้างก็ยังไม่มากพอ จึงไม่สามารถสร้าง
กระแสความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าที่ควร ทั้งที่อ�าเภอพิปูนมีศักยภาพที่จะ 
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ผลต้นน้ำาตาปี

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 413

นครศรธีรรมราช นบพิตำา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กลุ่มมัดย้อมพออวด ต.กรุงชิง อ.นบพิตำา จ.นครศรีธรรมราช : 
109 หมู่ที่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช 80160

 090-8157584 (กลุ่มมัดย้อมพออวด) เ  มัดย้อมพออวดกรุงชิง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทีมนักศึกษาได้เสนอแนวคิดการน�าการเพิ่มสีธรรมชาติ 
ให้มีมากขึ้นโดยเน้นอัตลักษณ์ชุมชน กระบวนการย้อม 
ติดสีที่ง่ายและคงทนมากขึ้น เพิ่มลวดลายให้มีอัตลักษณ์ 
ชมุชนย่ิงขึน้ ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม้รูีปแบบทีห่ลากหลาย 
และมีความทันสมัย สอนท�าบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่
สมาชิกกลุ่ม พัฒนาช่องทางการตลาด เช่น การสร้าง 
Website, Facebook, Line, Google Map, สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

สวยดี

ผลิตภัณฑ์ “พออวด” ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

กลุ่มมัดย้อมพออวด ต�าบลกรุงชิง อ�าเภอนบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจในการท�าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เพื่อสืบสานความรู ้
ภูมิปัญญาการท�าผ้ามัดย้อมจากคนรุ ่นก่อน ให้มีการสืบทอดและอนุรักษ์จนถึง 
คนรุ่นปัจจุบนัได้ และร่วมพฒันารปูแบบของผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้  
โดยกลุ่มชุมชนจะออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มสมาชิกมัดย้อมอวดลาย 
และย้อมสีจากธรรมชาติต่อไป

กลุ่มมัดย้อมพออวด ต.กรุงชิง อ.นบพิตำา 
จ.นครศรีธรรมราช

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564414

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู : 
232 ม.4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

 080-8859321 (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู) เ  สาคูบ้านกะโสม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาดท�าต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสาคูเม็ด แบบต่างๆ ระดับพรีเม่ียม 
และบรรจุซองๆ ละ 4 หน่วยบริโภค, 12 หน่วยบริโภค 
พร้อมน้�าตาลทรายและกะทิผง บรรจุ เฉพาะสาคูเม็ด 
4 หน่วยบริโภค, 12 หน่วยบริโภค เพิ่มช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายเช่น ร่วมออกบูธกับหน่วยงานราชการ เพ่ิม 
การวางร้านค้าผ่านทางเครือข่ายสมาคมผู้ประกอบการ 
OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

บริการ “สาคูบ้านกะโสม” สาคูนำ้ากะทิ

นครศรธีรรมราช ทุ่งสงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู ต�าบลกะปาง อ�าเภอทุ ่งสง จังหวัด
นครศรธีรรมราช เป็นแหล่งอนรัุกษป่าปาล์มสาคู เพราะชุมชนเห็นความส�าคญัของป่าปาล์ม 
สาคูท่ีเป็นปัจจัยช่วยในการจัดการน�้า โดยอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
สูงสุดของป่าสาคู จึงมีการตัดต้นสาคูมาท�าแป้งสาคูและน�ามาแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู
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ผลิตภัณฑ์ 
ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน : 
92 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80220 

 081-7474314 (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน) 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการจัดท�าหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์บรรจุเห็ด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า 
จดัท�าโลโกส้นิค้าเหด็ ภายใตอ้ตัลกัษณพ้ื์นถิน่ของชมุชน 
สอนการท�าบัญชี รายรับรายจ่าย ต้นทุน ก�าไร และ 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านส่ือ Social และการตลาด
ด้วยการบอกต่อจากลูกค้าเก่า

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน ที่ตั้ง 92 หมู่ 5 ต�าบล
ช้างกลาง อ�าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุนชนท่ีเกิดจากการรวมกลุ่ม 
ของสมาชิกจ�านวนหนึ่ง มีการเพาะพันธุ์เห็ดหลากหลายชนิด อาทิเช่น หลินจือ เห็ดหอม 
เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี่ เป็นต้น ซึ่งท�าให้สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยม 
อย่างมาก ท่ีส�าคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชน 
ทั่วไป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
และศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือ เห็ดเพื่อสุขภาพ

นครศรธีรรมราช ช้างกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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นครศรธีรรมราช เชียรใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนบ้านหว้าใหญ่ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช : 
หมู่ที่ 6 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

 098-0492412 (วิสาหกิจชุมชนบ้านหว้าใหญ่)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สบู่เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
น�าสมุนไพรในครัวเรือนและท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ
ในการท�าสบู่ ก�าหนดสัดส่วนองค์ประกอบของสบู่ให้มี
มาตรฐานมากขึ้น ออกแบบโลโก้และสลากบรรจุภัณฑ์ให้ 
ดูน่าสนใจขึ้น เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ สร้างเพจ 
เฟสบุ๊ค สร้างกลุ่มไลน์

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ “Urai” สบู่สมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนบ้านหว้าใหญ่ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์ 
เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมชม
ศึกษาดูงานได้เรียนรู้ ท�ากิจกรรมภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกัน เพื่อ 
หารายได้เพ่ิมในชุมชน จากประสบความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น ทางกลุ่มจึงคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและสามารถสร้างรายได้
ให้ชุมชนได้ 

วิสาหกิจชุมชนบ้านหว้าใหญ่ ต.ไสหมาก 
อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ ตำาบลไสหมาก อำาเภอเชียรใหญ่ : 
บ้านหว้าใหญ่ หมู่ 6 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

 083-6918656 (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่) เ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ชุ ม ช น ร่ ว ม กั น พั ฒ น า ศู น ย์ เ รี ย น รู้  
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ ด้านการจัดการระบบ 
โลจิสติกส์ การท่องเที่ยววิถี เกษตรตามแนวทาง 
เศรษฐกจิพอเพยีง มกีารเตรยีมความพรอ้มในหลายด้าน  
และการประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกให้เป็นที่รู้จักของ 
ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้การด�าเนินโครงการจะเชื่อมโยง 
เยาวชนในพื้นที่  ปราชญ์ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และยังคงวิถีการด�ารงชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู ้
ของชุมชน ท่ีจะน�าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ส�าหรับประชาชนในชุมชน เป็น
แหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การ
สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการ 
ชุมชนด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน 
โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่
ตำาบลไสหมาก อำาเภอเชียรใหญ่ 

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นครศรธีรรมราช เชียรใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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พัทลุง ป่าบอน

กินดี

กลุ่มสละบ้านในกอย ต�าบลหนองธง จังหวัดพัทลุง มีประธานกลุ่ม นายนัน ชูเอียด  ซึ่ง
กลุ่มเกษตรกรหันมาปลูกสละพันธุ์สุมาลีจ�านวนมาก จะให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ 400 kg/ป ี
พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 33 ต้น บางครั้งสละบางส่วนไม่เป็นที่ต้องการของตลาด กลุ่มเกษตรกร 
จึงต้องการแปรรูปสละ เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายหรือปล่อย ให้เน่าเสียเป็นจ�านวนมาก ซึ่ง 
การแปรรูปสละเป็นบัตเตอร์เค้กสละ โดนัทหน้าสละ คุกกี๊สอดไส้สละ เพื่อแปรรูปจากผลไม้ 
เป็นขนมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

หลังพัฒนา

กลุ่มสละบ้านในกอย อ.หนองธง จ.พัทลุง

กลุ่มสละบ้านในกอย อ.หนองธง จ.พัทลุง : 
147 หมู่ 9 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 เ  087-8377042 (นายนัน ชูเอียด : ประธานกลุ่มชุมชน)

 สวนนันประภา NunPrapa Gradon จ�าหน่ายสละสุมาลี สละเนินวงค์ เ  0878377042

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนมีความคิดเห็นร่วมกันโดยใช้ชื่อ 
สละ๊..สละ  สือ่ถงึผลติภณัฑท์ีน่�ามาแปรรปูในชุมชน  ชมุชน
ได้มีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น มีการแปรรูปแบบทันสมัย 
ได้รับความนิยม โดยไม่ใช่วัตถุกันเสียมาผสมในอาหาร 
ซึ่งเราได้น�าสละมาแปรรูปเป็นบัตเตอร์เค้กสละ คุกก้ี 
สอดไส้สละ โดนัทหน้าสละ เพ่ือเพิ่มมูลค่าและความ 
หลากหลายหรือความต้องการของผู้บริโภค

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ผลิตภัณฑ์ บัตเตอร์เค้กสละ คุกกี้สอดไส้สละ โดนัทหน้าสละ ก่อนพัฒนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นครศรีธรรมราช สิชล

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กลุ่มบ้านเห็ดขอนทอง :
69/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

 082-4171225 (นายศุภชัย ญาณแก้ว : ประธานกลุ่มชุมชน), 098-0139244 (นางสาวจิรภา พูลเจริญ : ประธานกลุ่มชุมชน)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนเห็ดแครงที่ตัดออกมาจะมี 3 ส่วน 
ส่วนแรกคือ เห็ดดอกดี จะน�าไปขายและประกอบอาหาร 
สว่นทีส่องคอื เหด็มตี�าหน ิจะน�าไปท�าปุย๋หมกั และอกีส่วนก็
คือ ฐานเห็ดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มักน�าไปทิ้ง นิสิตทีมเห็ดจ๋า 
จึงมแีนวคิดทีจ่ะแปรรปู ฐานเหด็แครงเปน็ผลิตภณัฑ์อาหาร 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน จากการปรึกษาระหว่างนิสิต 
อาจารย์ และผู้ประกอบการจึงได้ ข้อสรุปที่จะแปรรูปฐาน
เห็ดแครงเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กินดี

ผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเห็ดแครง บ้านเห็ดกับผัก

กลุ่มบ้านเห็ดขอนทอง

ฟาร์มเห็ด “บ้านเห็ดขอนทอง” ได้เร่ิมด�าเนินธุรกิจ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน 
ฟาร์มเห็ดบ้านขอนทองผลิตเห็ดแครงเป็นหลัก ตลาดหลักคือกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จ�าหน่ายทัง้ในรปูเห็ด สดและเหด็แห้ง โดยเหด็แครงเป็นอาหารทีใ่ห้พลงังานต�า่ เป็นแหล่ง
โปรตีนราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์และยังเป็นแหล่งของ ใยอาหารที่ดีอีกด้วย จึงเป็น
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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พัทลุง ป่าพะยอม

วสิาหกจิการท่องเทีย่วต้นน�า้ บ้านต้นไม้ร้อยหวนั นอนฟังสายน�า้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ของชุมชนคนต้นน�้า บ้านบางเหรียง หมู่ที่3 ต.เกาะเต่า อ.ป่า
พะยอม จ.พทัลงุ  ลกูชกเป็นหนึง่พชืทีพ่บมากในพืน้ทีโ่ดยส่วนใหญ่น�ามาแปรรปูเป็นลกูชก 
ลอยแก้ว ทางกลุ่มจึงมีความประสงค์จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 
ความหลากหลายจากเดิม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มลูกชกได้เพิ่มขึ้น โดยการน�าไป
แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อาหาร  ทางกลุม่จงึมคีวามประสงค์ให้พฒันาผลติภณัฑ์ทีส่ามารถ
ท�าได้ง่าย และสามารถเก็บรักษาได้นาน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจการท่องเที่ยวต้นน้ำา
บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำา

วิสาหกิจการท่องเที่ยวต้นน้ำา บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำา : 
115 ม.3 หมู่บ้าน บางเหรียง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

 099-2052898 (นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  บ้านต้นไม้ ร้อยหวันนอนฟังสายน้�า เ  0992052898

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่จาก 
ลกูชก ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะแตกตา่งจากทีอ่ืน่ ๆ  ชว่ยพฒันา 
และเสริมสร้างเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังน้ันการ
วิจัยและผลิตภัณฑ์เยลล่ีจากลูกชก จึงเป็นการเพิ่มมูลค่า 
ใ ห้กับลูกชก ซึ่ง เป็นผลไม้ประจ�าถิ่น เพื่อก่อให้ เกิด
ความยั่งยืน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มท่ี และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับ 
สถานประกอบได้ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

ผลิตภัณฑ์ เยลลี่ลูกชก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ต�าบลเกาะใหญ่ เดิมมีอยู่ 13 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้แยกออกไป4 หมู่บ้าน 
เป็นต�าบลเกาะใหญ่ ปัจจุบัน มี 9 หมู่บ้านมีล�าคลองไหลผ่านระหว่างแผ่นดินใหญ่กับ 
เกาะใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับท�าสวนยางพารา ท�าไร่/ท�าสวน และ
เลี้ยงสัตว์ / ประมง ซึ่งเกาะใหญ่เป็นพ้ืนที่ ที่มีความโดดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย มีวิถีชาวบ้านที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

หลวงศรีโฮมสเตย์

หลวงศรีโฮมสเตย์ : 
82 หมู่7 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270

 087-6222147 (นายสุทธิศักดิ์ แก้วมณี : ผู้ดูแลโฮมสเตย์) เ  Ning Siwapon เ  nungning.41

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นที่ พัฒนาและปรับปรุงเพจหลวงศรี  
โฮมสเตย์โดยมีการอัพเดทรูปภาพ ท�าคอนเทนต์ต่างๆ 
และโปรโมทเพจท�าให้มีจ�านวนลูกค้า ยอดไลค์เพจ 
ผู้ติดตามเพจและจ�านวนคนที่เช็คอินเพิ่มมากขึ้น  แนะน�า 
วิธีการท�าบัญชีเบื้องต้นโดยการใช้ Excel ปรับปรุงป้าย
หลวงศรีโฮมสเตย์ ให้มีความเด่นชัดขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

สงขลา กระแสสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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พัทลุง ศรีบรรพต

หมากพร้าวเป็นรากศพัท์เดมิแต่โบราณต่อมากร่อนเสยีงเป็นมะพร้าว และใช้มาจนถึงปัจจุบนั 
มะพร้าวมีประโยชน์ตั้งแต่ล�าต้นจรดปลายทั้งใบและผล ล�าต้น ในชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีมะพร้าว
จ�านวนมากและเป็นมะพร้าวพ้ืนเมอืง ปลกูโดยปราศจากการใช้สารเคม ีในปลายปี พ.ศ. 2561 
ได้มแีนวคิดทีจ่ะใช้ทรพัยากรในท้องถ่ินให้เกดิประโยชน์และสร้างมลูค่า จึงได้มีการรวมตวักนั 
ของคนในชุมชน จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยน�ามะพร้าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเป็นรายได้เสริมในการจุนเจือครอบครัว จากนั้นก็ขายในชุมชนใกล้เคียง ต�าบล อ�าเภอ 
จังหวัด ต่างจังหวัด และขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ 

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว : 
112 ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 เ  089-5970357 (นางยุพิน ด้วงไพรี : ผู้ประกอบการ) 

 น้�ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิค เ  jeab _hwan

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศกึษาไดศึ้กษาขอ้มูลงานวจัิยและทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่กีย่วข้องกบัมะพรา้ว การพฒันาผลติภณัฑม์าตรฐาน 
การขึ้นทะเบียนจดแจ้ง อย. ส�ารวจสมุนไพรในท้องถิ่น 
เ พ่ือสร้ างความเ ป็น เอกลักษณ์ ให้กับผลิตภัณฑ์  
แก้ปัญหาการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิตที่ ไม่ ได้มาตรฐาน สร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
ให้ผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์ Cold Processed Virgin 
Coconut Oil และ Aromatic Hair Spray) พัฒนา 
บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า ด�าเนินการขอข้ึนทะเบียน 
อย.ต่อไป

ผลิตภัณฑ์ “หมากพร้าว ”Cold Processed Virgin Coconut Oil, 
Aromatic Hair Spray

ใช้ดี

วิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา นาหม่อม

โฮมสเตย์ในต�าบลพิจิตร อ�าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มีความโดดเด่น ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรูปแบบของที่พักมีความหลากหลาย อาทิเช่น 
บ้านพัก เต้นท์ กระท่อม หรือจะเป็นโฮมสเตย์รูปแบบต่าง ๆ จุดชมวิวควนคานหลาว และยัง 
เป็นท่ีพักผ่อนในช่วงวันหยุดเทศกาลของกลุ่มคนที่ต้องการการบ�าบัดจากธรรมชาติ 
อีกด้วย

กลุ่มโฮมสเตย์ควนคานหลาว

กลุ่มโฮมสเตย์ควนคานหลาว : 
ควนคานหลาว ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 

 082-8346434 (นางพัชราภรณB วรรณกูลโชติ์  : ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ )  บ้านพักภูคานหลาว เ  0828346434

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้มีการท�าป้ายเช็คอินส่วนกลาง ป้ายแต่ละ 
โฮมสเตย์และป้ายบอกทางตรงจุดอันตรายต่างๆ เพื่อ
สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการเดินทาง 
ไปยังโฮมสเตย์ทั้ง 6 บ้าน และคิดดค้นบรรจุภัณฑ์ และ 
โลโก้ของน้�าดื่มสมุนไพร เพื่อยกระดับคุณภาพและ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นที่จดจ�ามากขึ้น 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
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พรรัตภูมิฟาร์ม : 
470 หมู่ที่ 11 ต.ก�าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 

 062-660006, 080-224-0008 (นายพิสุทธิ์ ฆังคะมะโน : ประธานกลุ่มชุมชน)  ร้าน ไข่ดี หาดใหญ่ เ  @khaidee

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รัตภูมิ 

เดิมพรรัตภูมิฟาร์มเริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่พันธุ ์ ตั้งเเต่ปี 2517 โดยได้รับการส่งเสริม 
การสร้างอาชีพจาก กรมปศุสัตว์ สนับสนุนแหล่งพันธุ์สัตว์จ�านวน 300ตัว จาก 
บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 45 ปี มีไข่ไก่ยืนกรงจ�านวน 
35,000 ตัว และมีก�าลังการผลิต 29,000 ฟองต่อวัน เป็นฟาร์มท่ีปลอดยาปฏิชีวนะ 
ซึ่งมีนายสัตวแพทย์ควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพส่งต่อของ
ที่มีคุณภาพไปยังผู ้บริโภค ทางกลุ ่มพรรัตภูมิฟาร์มต้องการบรรณจุภัณฑ์ไข่ไก ่
แบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าใช้พกพาสะดวก ไข่ไก่ไม่ช�ารุดเสียหายง่าย สามารถจัดส่ง 
ผ่านบริการ Grab food ต่างๆ ได้สะดวก ขนส่งง่าย 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

พรรัตภูมิฟาร์ม

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ขนาดบรรจุ 10 ฟอง 
ให้มีกราฟิกที่น่าสนใจและดึงดูดมากยิ่งขึ้น ออกแบบป้าย
ให้ความรู้เรื่องไข่ไก่และการเล้ียงไก่ภายในศูนย์การเรียนรู้
การเลี้ยงสัตว์ประเภทไก่ไข่ภายในพรรัตภูมิฟาร์ม ออกแบบ 
Packege ไข่จากไก่เราเอง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด โดย
เป็นการขายไข่ในรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าคือ ลูกค้าสามารถ
ซื้อ Packege ไก่จากฟาร์มและให้ฟาร์มเลี้ยงไก่ให้ เม่ือ 
ไก่ออกไข่ลูกค้าจะได้รับไข่จากไก่ของตนเอง ด�าเนินการ 
ขอขึ้นทะเบียน อย.ต่อไป

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

ผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ออแกนิค “พรรัตภูมิฟาร์ม”

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 425

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชุมชนทุ่งนาใต้ : 
หมู่ 4 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 เ  084-7455746 (คุณปราณี ชูทิพย์ : ประธานกลุ่มชุมชน) 

 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชุมชนทุ่งนาใต้ อ�าเภอชะอวด

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นที่ส�ารวจสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ให้แนวทาง
ด้านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว และมีนักศึกษาและ 
กลุ่มองค์กรชุมชนร่วมก�าหนดแพ็กเกจการท่องเที่ยว 
และใหข้้อมลูการทอ่งเทีย่วเพือ่ใชใ้นการพฒันาส่ือโฆษณา
และประชาสัมพนัธ ์ซึง่นกัศกึษาคัดเลือกผลติภณัฑ์ชุมชน
ที่มีความน่าสนใจ เพื่อน�าเสนอศักยภาพของชุมชน 
โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ เกิดการสนับสนุน สื่อสาร
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อสร้างการรับรู้ 
และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดีกินดี

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวรูปแบบน้ีเริ่มมีบทบาทมากขึ้น จากทิศทาง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ได้ก�าหนดให้อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส�าคัญ  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ว่า  เร่งพัฒนา
เชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ของพื้นที่ท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรม 
การท่องเที่ยว และหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชุมชนทุ่งนาใต้

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชุมชนทุ่งนาใต้

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน
ผลิตภัณฑ์ นำ้าพริกปลาดุกสูตรสมุนไพร

นครศรีธรรมราช ชะอวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564426

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก : 
ที่ตั้ง 87/2 หมู่ 1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 

 098-5859649 (นางพีรญา สุขบ�าเพ็ญ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  เพาะรัก2ภูฟาร์ม เ  0985859649

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นที่พัฒนากระบวนการผลิต ท�าแผน 
การเงิน และจัดทาบัญชี การจัดการราคา และความ
สามารถในการท�าก�าไร การจัดการ การตลาด และ 
การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย ให้กับกลุ่ม 
ผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพใน 
ชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ SME 
Start Up บริการทางวิชาการแก่สังคม

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก พ้ืนที่ อ�าเภอพรหมคีรี โดยทางชุมชน
ส่วนมากจะขายผลสด ตามฤดูกาล แต่เนื่องจากในพื้นที่มีการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ชุมชนจึงมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยลูกประ คือ 
หนึ่งในผลผลิตท้องถิ่นของชุมชน พบได้มากในภาคใต้ “ประ” เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และ 
สงูมาก ลูกประส่วนมากมกันยิมน�ามาท�าเป็นอาหารโดยการ ต้ม ดอง คัว่ ส�าหรับตวัผูเ้ขยีนเอง 
ที่ได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เคยลองชิมเมนูจากลูกประหลายๆ เมนู

วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก

ผลิตภัณฑ์ ลูกประฉาบ

นครศรีธรรมราช พรหมคีรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 427

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านมะขาม : 
หมู่ที่ 1,2,3 ต.น้�าตก ที่อยู่ หมู่ที่ 1,2,3  ต.น้�าตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

 092-7372700 (นายวีรพงศ์ บุตรสัมมา : ผู้ประสานงาน) เ  ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ต.น้�าตก

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นั ก ศึ ก ษ า ล ง พื้ น ที่ ส� า ร ว จ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ 
ความต้องการของชุมชน โดยมีหน่วยงานในพื้นท่ี
ให้แนวทางด้านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว และ 
ร่วมก�าหนดแพ็กเกจการท่องเที่ยวและให้ข้อมูล
การท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่มีความน่าสนใจ เพื่อน�าเสนอศักยภาพของชุมชน 
โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เกิดการสนับสนุน ส่ือสาร
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อสร้างการรับรู้
และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดีใช้ดี

ชุมชนท่องเท่ียว Otop นวัตวิถี บ้านมะขาม เป็นอีกชุมชนหน่ึงที่มีการรวมกลุ่มสนับสนุน
ให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 ต.น�้าตก อ�าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อลดความเหลื่อมล�้าอย่างจริงจัง จึงมีการพัฒนารูปแบบการท่อง
เที่ยวเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
โดยนายสัมพันธ์ หนูอินแก้ว เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม เนื่องจากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ท่องเท่ียวไปหลายแนวทางเพ่ือการเรียนรู้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน โดยชุมชนนี้ก�าลัง
เป็นจุดเปล่ียนของโลกแห่งการท่องเทีย่ว เป็นทางเลอืกใหม่เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านมะขาม

ผลิตภัณฑ์ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

นครศรีธรรมราช ทุ่งสงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564428

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนทุเรียนน้ำาบ้านพ่อและการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร : 
16/1 ม.5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 เ  087-8855670 (นายทวี ศรีเกตุ : ผู้ประสานงาน) 
  0878855670 เ  tawee@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นัก ศึกษาลงพื้นที่ ป รึกษาหารือกับกลุ่ ม เพื่ อน� า 
ผลทุ เรียนเทศสุกมาผลิตเป็นไวน์ทุ เรียนเทศ ที่ มี
กระบวนการที่ ไม่ยุ่งยาก และเพ่ิมมูลค่าได้สูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ โดยมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
การจัดการช่องทางการตลาด ตลาดออนไลน์ รวมทั้ง
การวางแผนทางการเงนิ การจัดท�าบญัชรีายรบัรายจา่ย 
ของกลุ่มเพื่อท้ายที่สุดให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ 
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนทุเรียนน�้าบ้านพ่อและการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร ถือเป็นกลุ่มเกษตรกร 
ที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกต้น “ทุเรียนเทศ” (Sour Sop) เป็นพืชในวงศ์เดียวกับ น้อยหน่า 
จ�าปี นมแมว กระดังงา เป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในอเมริกากลาง นิยมปลูก 
กนัมากในภาคใต้ท่ีคนในท้องถิน่เรยีกว่า “ทเุรยีนน�า้” เป็นพชืพ้ืนถิน่ท่ีมกีารปลกูกนัท่ัวทกุบ้าน 
บ้านละ 2-3 ต้น เพือ่ใช้เป็นยาตามภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยผลสกุรบัประทานแก้โรคเลอืดออก
ตามไรฟัน ผลดิบรับประทานแก้โรคบิด เมล็ดใช้สมานแผลห้ามเลือด ใช้เบื่อปลาและฆ่าแมลง 
ส่วนใบ ใช้รักษาโรคผิวหนัง แก้ไอ ปวดตามข้อ นอกจากนี้ยังมีการน�ามาประกอบเป็นอาหาร

วิสาหกิจชุมชนทุเรียนน้ำาบ้านพ่อ
และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร

ผลิตภัณฑ์ ไวน์ทุเรียนเทศ

นครศรีธรรมราช ปากพนัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 429

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกันละ : 
112 หมู่ที่ 6 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 

 088-4491059 (นางสุณีย์ ดิษฐ์รักษ์ : ผู้ประสานงาน) เ  ของดีปักษ์ใต้ เครื่องแกงบ้านกันละ

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นส�ารวจปัญหา และความต้องการของ 
ชุมชน โดยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถช่วยเพิ่ม 
รายได้ ในกับกลุ่มเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ และ 
เพิ่มปริมาณการซื้อจากลูกค้าได้ นอกจากน้ียังน�าระบบ
การท�าบัญชีที่ถูกต้องมาใช้เพื่อท�าให้กลุ่มสามารถ
ท�าบันทึกรายงานทางบัญชีได้สะดวกและถูกต้อง 
มากขึ้น และที่ส�าคัญคือการใช้ช่องทางออนไลน์ในการ 
จัดจ�าหน่ายท�าให้เกิดมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

พริกแกงหรือเคร่ืองแกง เป็นส่วนผสมหลักที่ส�าคัญและขาดไม่ได้ในต�ารับอาหารไทย 
โดยเฉพาะอาหารภาคใต้ ประชาชนจะนิยมเรียกส่วนผสมในอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบ
หลักว่า “เครื่องแกง” แทน “พริกแกง” อาหารภาคใต้มีเอกลักษณ์ คือรสชาติจัดจ้าน 
สสีนัสะดุดตา จึงท�าให้ “ข้าวแกงปักษ์ใต้” เป็นอาหารทีน่ยิมบรโิภคอย่างแพร่หลายทัว่ประเทศ  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกันละจึงได้มีการผลิตเคร่ืองแกง ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็น 
วัฒนธรรมอาหารปักษ์ใต้และยังเป็นการน�าเอาวัตถุดิบที่มีอยู ่ในชุมชนมาท�าการผลิต 
เครื่องแกงให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกันละ

ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงบ้านกันละ

นครศรีธรรมราช ฉวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564430

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน : 
หมู่ที่ 230 ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 

 084-8436491 (คุณจุไรวรรณ ศรีพุฒ : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  ผลิตภัณฑ์  ผ้าบาติก  สวนขัน เ  084-8436491

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นส�ารวจความต้องการชุมชน พบว่า
วิสาหกิจชุมชน มีแนวคิดในการพัฒนาตราสินค้า 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อความโดดเด่น 
สวยงาม สร้างภาพลักษณ ์และกระตุน้การตดัสินใจซือ้ 
ซึ่งสามารถส่งผลต่อโอกาสทางการตลาดของกลุ่ม 
ท�าใหส้ามารถสรา้งงาน สรา้งรายได ้และพึง่พาตนเอง
ได ้ตลอดจนสามารถตอ่ยอดภมูปิญัญาท้องถิน่ไปยงั
กลุ่มอื่นๆ ได้ต่อไป

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สวยดี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน (ผ้าบาติก/มัดย้อมสวนขัน) เดิมเป็นกลุ่มผลิต 
ผ้าบาติกแต่เนื่องจากภาคใต้มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ส่งผลให้ผลิตผ้าบาติกไม่ได้เนื่องจาก 
ผ้าไม่แห้งมีความชื้นสูง ตอนหลังทางกลุ่มจึงเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเพื่อแก้ปัญหา 
ขาดรายได้ในช่วงฤดูฝน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างรายได้ และการพึ่งพาตนเองของ
กลุ่มชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมสวนขัน

นครศรีธรรมราช ช้างกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ชุมชนมีดี
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ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชเกษตรกรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง : 
159 ม.4 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 เ  088-7608209 (คุณกำาพล มัชฌิกะ : ประธานกลุ่มชุมชน) 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง เ  Tanatip.muc@pea.co.th

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาลงพื้นที่สำารวจสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ให้แนวทาง
ด้านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว และมีนักศึกษาและ 
กลุ่มองค์กรชุมชนร่วมกำาหนดแพ็กเกจการท่องเที่ยว 
และให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อ ใช้ ในการพัฒนา 
สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ สบู่มังคุด 
เพื่อนำาเสนอศักยภาพของชุมชน โดยมีหน่วยงาน 
ในพื้นที่ เกิดการสนับสนุน สื่อสารทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อสร้างการรับรู้และเพ่ิมช่องทาง 
การจัดจำาหน่าย

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

มังคุด “ราชินีแห่งผลไม้” เปลือกของมังคุดมีสรรพคุณที่โดดเด่น คือสามารถรักษาโรค
ผิวหนัง สิวต่างๆ บรรเทาอาการผดผื่น โดยการใช้เปลือกมังคุดมาต้มนำ้าอาบ หรือใช ้
ต้มนำ้าเปลือกมังคุดมาทาบริเวณที่มีอาการ และด้วยคุณสมบัติดังกล่าว วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มองเห็นโอกาส
และนำาเปลือกมังคุดมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่เหลือกมังคุด

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง

ผลิตภัณฑ์ สบู่มังคุด

นครศรีธรรมราช ลานสกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564432

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพและบริการ : 
13 หมู่ 3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  089-6846516 (คุณรวิวรรณ วรานุสาสน์ : ประธานกลุ่มชุมชน) 

 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสงเสริมอาชีพและบริการ เ  084-8436491

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาพรอ้มดว้ยอาจารย ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ
และบริการ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาตราสินค้า 
การออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหมเ่พือ่ความโดดเด่น สวยงาม  
สรา้งภาพลกัษณ ์และกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ซึง่สามารถ
ส่งผลต่อสร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่ม ทำาให้
สามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ 
ตลอดจนสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยัง 
กลุ่มอื่นๆ ได้ต่อไป  

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพและบริการ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยม ี
คุณรวิวรรณ วรานุสาสน์ เป็นประธานกลุ ่ม ซึ่งจากการลงพื้นที่สอบถามเบื้องต้น 
ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ (1) หน่อไม้ดอง (2) นำ้ามันมะพร้าว (3) สบู่สมุนไพรฟักข้าว 
(4) สบูน่ำา้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ (5) ยาหม่องไพล (6) นำา้พรกิตาแดง (7) สบูเ่หลวมะขามขมิน้ 
(8) นำ้ายาล้างจาน (9) เครื่องแกงป้าติ๋มเขาขาว (10) ผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นสินค้าให ้
คนในชุมชมนำามาจำาหน่ายเพื่อให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลักจากการทำาสวนยาง

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพและบริการ

ผลิตภัณฑ์ หน่อไม้ดองแม่มุ้ย

นครศรีธรรมราช ทุ่งสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ชุมชนมีดี
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นักศึกษาเข้าไปพัฒนา ดังนี้

1) ทดสอบคุณสมบัติโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ให้มี 
 ความเหมาะสมต่อการใช้งานที่สุด
2) เพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให ้มีมากกว่าหมอน 
 ยางพารา
3) ปรับปรุงกลิ่นของผลิตภัณฑ์ให้มีกลิ่นหอม รู ้สึก 
 ผ่อนคลาย
4) ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบ และลดของเสียจาก 
 การผลิต
5) ให้ความรูเ้กีย่วกบัจดัทำาบญัช ีและใช้รปูแบบการจดัทำา 
 บัญชีที่ถูกต้อง

ปี พ.ศ. 2562 เกดิภาวะราคายางตกตำา่ถงึขดีสดุ ทำาให้กลุม่สมาชกิเหน็ชอบให้ทำาผลติภณัฑ์      
จากยางพาราโดยเริม่ต้นทีห่มอนฟองยาง และรัฐบาลมนีโยบายสนบัสนุนผ่านกองทนุหมูบ้่าน
ทางกลุม่จึงได้นำาเงนิมาสร้างโรงงานผลติหมอนฟองยางในนามของ กลุม่หมอนยางพารา 
บ้านทุ่งหลุมนกขึ้น ภายหลังได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดา 
จังหวัดสงขลา

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา บ้านทุ่งหลุมนก

ผลิตภัณฑ์ หมอนยางพารา

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา บ้านทุ่งหลุมนก : 
เลขที่ 9 หมู่ 11 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 เ  089-5985708 (นางสมบูรณ์ ทวีใจ : ประธานกลุ่ม)

 หมอนยางพาราบ้านทุ่งหลุมนก เ  0895985708 เ  worachat6823@gmail.com

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สงขลา สะเดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564434

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นกัศึกษาลงพืน้ทีเ่พือ่ศึกษาศักยภาพของกลุม่สวนเพชร
ปลายนาและจัดทำา “โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หมอโหนดต้านตึงและส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนสวนเพชรปลายนา” โดยทางกลุ่ม
ได้เข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอโหนดต้านตึงให้มี
ตราสัญลักษณ์ มีสตอรี่ที่มา และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี 
ความสวยงาม ช่วยสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่า 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด โดยการ
สร้างเพจ เฟสบุ๊ค และแอปพลิเคช่ัน ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู ้จักมากขึ้น และช่วยจัดเส้นทาง 
ท่องเทีย่ว พฒันาศนูย์เรยีนรู ้เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ของกลุ่มสวนเพชรปลายนา

กลุ่มสวนเพชรปลายนา อำาเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา เป็นกลุม่ OTOP น้องใหม่ ดำาเนนิการ 
ด้วยทุนของตัวเองมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี ภายใต้กลุ่มเล็ก ๆ มีสมาชิกประมาณ 5 คน 
มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในหมวดของใช้ ประดับตกแต่ง และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำา 
จากวัตถุดิบที่มีในชุมชน โดยเฉพาะจากต้นตาลโตนด มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หมวกใบตาล, 
กระเป๋า, ดอกไม้ประดิษฐ์, โคมไฟ และอุปกรณ์ออกกำาลังกายหมอโหนดต้านตึง โดยมี
มาตรฐานสินค้าระดับ 3 ดาว มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ได้รบัการจดทะเบยีนวิสาหกจิชุมชน ช่ือ “วิสาหกิจชมุชน   โหนดศลิปบ้านทองลงั”

สวนเพชรปลายนา (วิสาหกิจชุมชนโหนดศิลปบ้านทองลัง)

ผลิตภัณฑ์ เครื่องนวดกล้ามเนื้อ “หมอโหนดต้านตึง”

สวนเพชรปลายนา (วิสาหกิจชุมชนโหนดศิลปบ้านทองลัง) : 
เลขที่ 3 หมู่ 3 บ้านทองลัง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 

 098-2875018 (นางสาวชญานิศ คงสุวรรณ์ : ประธานกลุ่มสวนเพชรปลายนา) เ  บ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา 
 MOOMUI 10 เ  kongsuwansit@gmail.com

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สงขลา สทิงพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คิดดี



ชุมชนมีดี
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ผลิตภัณฑ์ 
ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพื้นที่สำารวจกลุ่มชุมชนจึงพบว่าเดิม 
กะหร่ีปั ๊บของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านตัวอย่างมีเพียง 
ไส้ไก่และไส้ถั่ว จึงพัฒนาเป็นไส้ไก่กอ และกับไส้ไก่ต้มยำา 
เพื่อให้มีเอกลักษณ์ สร้างจุดขายที่แตกต่างจากท้อง
ตลาดทั่วไป ควบคู่กับออกแบบฉลากและปรับรูปแบบ
บรรจภุณัฑ์ให้น่าสนใจ พร้อมทัง้ให้ความรูใ้นการคำานวณ
ต้นทุนการผลิต การทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย การ 
เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายแบบออฟไลน์ ออนไลน์ 
และ make to order 

“ขนมคนสวย” เกิดจากแม่บ้านเกษตรกรชาวสวนยางในชมุชนหมูบ้่านตวัอย่างซอยทวเีกษตร 
ตำาบลสะเดา อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่ใช้เวลาว่างมารวมตัวกันเพื่อผลิตขนม 
อาทิเช่น กะหร่ีปั๊บ ขนมเปี๊ยะ โรตีกรอบ ขนมดอกจอก และเค้ก เพื่อสร้างรายได้เสริม 
ให้แก่ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองสะเดา จัดตั้งเป็น “กลุ่มเกษตรกร
หมู่บ้านตัวอย่าง”

กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ กะหรี่ปั๊บ  

กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านตัวอย่าง : 
ศาลาห้าธันวา ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง ซ.ทวีเกษตร ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

 090-1808846 (นางออย สุวรรณชาตรี : รองประธานกลุ่ม) เ  ขนมเปี๊ยะคนสวยค่ะ เ  0901808846

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สงขลา สะเดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กินดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564436

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวตาลโตนดจนเป็น
ผลิตภัณฑ์อีก 1 ชนิดที่เป็นสินค้ายอดนิยมประจำากลุ่ม  
จากเดิมไม่เคยขายผลิตภัณฑ์นี้ ได ้ เลย นอกจากน้ี 
ผงตาลโตนดสุก ทางกลุ ่มชุมชนยังสามารถนำาไป
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีก โดยทางกลุ่ม
พัฒนาต่อกับ หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
และทางหน่วยงานอุทยานฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ 
สารสกัดผงจากตาลโตนด เพื่อนำาไปพัฒนาต่อยอด 
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ครีมบำารุงผิว เป็นต้น  

เมื่อปี พ.ศ.2544 ชุมชนตำาบลท่าหิน ได้รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจะอนุรักษ ์
และฟื้นฟูวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์จากวิถี
การทำาตาลโตนด วิถีการทำานา วิถีการประมง (ชาวเล) จึงเกิดศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด- 
นา-เลขึ้น มีความหมาย คือ“โหนด” มาจากการทำา ตาลโตนด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาล 
ซึ่งท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจของท่ีนี่ชุมชน “นา” มาจากการ ทำานา ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อ 
การรักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน “เล”  มาจาก วิถีชาวเล ที่ทำาประมงนำ้าจืดในทะเลสาบสงขลา

ศูนย์เรียนรู้วิถีวิถีโหนด-นา-เล

ผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวตาลโตนด “โหนด-นา-เล”

ศูนย์เรียนรู้วิถีวิถีโหนด-นา-เล : 
ม.7 บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 

 092-6754346 / 096-6463986 (นางสาวจารุเนตร ศรีชู : เลขานุการศูนย์เรียนรู้วิถีวิถีโหนด-นา-เล) 
 ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเล บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เ  nodenale

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้ดี

สงขลา สทิงพระ 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 437

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กลุ ่ม SKRU ทอฝันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ 
กลุ ่มผลิตภัณฑ ์จักสานพลาสติกโดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์ เพื่อตอบสนองกลุ ่มลูกค ้ากลุ ่ม ใหม ่ๆ 
คนทำางานที่ต้องทำางานช่วง Work From Home โดย
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าใส่เอกสาร และโน้ตบุ๊ค 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใส่ถุงชาแทนใส่แก้วเยติ ออกแบบ
กระถางใส่ต ้นไม้ฟอกอากาศ และกระถางแคคตัส 
สำาหรับตอบสนองกลุ ่มลูกค้าวัยรุ ่นและคนรุ ่นใหม  ่
รวมทั้งออกแบบตราผลิตภัณฑ์และสอนการจำาหน่าย
สินค้าออนไลน์
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเชือกพลาสติก (แก้วเยติ) บ้านนำ้าน้อยนอกได้ดำาเนินกิจกรรม 
มากว่า 5 ปี โดยมีสมาชิกกลุ่มจำานวน 5 คนจัดต้ังข้ึนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการหา 
รายได้เสริมจากการจักสานเชือกพลาสติกและจักสานอุปกรณ์ของใช้จากวัตถุดิบใน 
พื้นท่ี ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือจักสานเชือกพลาสติก(ใส่แก้วเยติ) และกระเป๋าใส่ของ 
และผลิตงานตามสั่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเชือกพลาสติก (แก้วเยติ)
บ้านน้ำาน้อยนอก

ผลิตภัณฑ์ จักสานเชือกพลาสติก 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเชือกพลาสติก (แก้วเยติ) บ้านน้ำาน้อยนอก : 
เลขที่ 52/3 หมู่ที่ 1 ต.น้ำาน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

 087-2938521 (นางสุธรรม เหมมัน : ประธานกลุ่ม) เ  สุพัตรา เอื้อง ฆังคมณี เ  0640610069

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้ดี

สงขลา หาดใหญ่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564438

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่เพื่อพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์สวนปันสุข เช่น การส่งเสริมการผลิต 
การปลูกผักและการเลี้ยงไก่ไข่แบบออร์แกนิค การ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ออร์แกนิค การ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นำ้าผึ้งชันโรง การให้ 
ความรู ้ เรื่องการเลี้ยงไก ่แบบออร ์แกนิค และการ 
วางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต 

วิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข (จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2559) โดยเกิดขึ้นจากการ 
รวมกลุ่มของชาวบ้านและเกษตรกรตำาบลแม่ทอม อ.บางกลำ่า เพื่อปลูกผักอินทรีย์เพื่อ 
รับประทานในชุมชนและได้ขยายไปสู่การจำาหน่ายในตลาดตัวเมืองหาดใหญ่ นอกจาก 
การปลูกผักแล้ว ทางกลุ ่มได้มีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการเรียนรู ้ 
วิถีชีวิตลุ่มนำ้าอู่ตะเภา ผ่านเครือข่ายเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ทั้งในตำาบลแม่ทอม 
และตำาบลข้างเคียงอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข

ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ปลอดสาร

วิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข : 
เลขที่ 80 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำา จ.สงขลา 90110 

 089-1970454 (นายอนุวัติ ลัภกิตโร : ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข) เ  นายเอ ลัภกิตโร 
 anuwataa เ  jemastom@gmail.com

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รักษ์ดี

สงขลา บางกล่ำา 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 439

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เป็นกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมการผลิตขนมโดนัท 
และขนมดอกจอก จัดต้ังกลุ่มครั้งแรก จำานวน 8 คน โดยระดมทุนคนละ 100 บาท 
รวมเป็นเงิน 800 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 30,000 
บาท กลุ่มแม่บ้านไอร์กาแซ จะผลิตขนมดอกจอก หลังว่างจากงานประจำาในการ 
ทำาสวนและกรีดยาง ขนมที่ผลิตได้จะนำาไปฝากร้านค้าของชุมชน ซึ่งได้รับการ 
ตอบรับเป็นอย่างดี 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านไอร์กาแซ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านไอร์กาแซ : 
เลขที่ 9/1 หมู่ 6 บ้านไอร์กาแซ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210

 093-7543951 (นางมายีดะ สะรี : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  0937543951 เ  Mayidah77@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านไอร์กาแซ ประสบปัญหาในเรื่อง
ของการขนส่งสินค้าเนื่องจากขนาดของผลิตภัณฑ์มี 
ขนาดใหญ่เกินไป ทำาให้เกิดการแตกหักระหว่างขนส่ง และ
ด้ามจับของแบบพิมพ์ที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นตัวนำาความร้อน 
ทำาให้เกิดปัญหาในระหว่างการผลิต ในการผลิตขนม 
ในแต่ละครั้งยังมีแบบพิมพ์ที่ผลิตได้ปริมาณน้อย ไม่เพียง
พอตอ่ความตอ้งการของตลาด นกัศกึษาขงึเข้าไปพฒันา
บรรจุภัณฑ์ให้สามรถลดการแตกหักของขนมดอกจอก 
และพัฒนาพิมพ์ขนมดอกจอกให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
และผลิตได้ครั้งละจำานวนมาก

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดีคิดดี

นราธิวาส ศรีสาคร 

ผลิตภัณฑ์ ขนมดอกจอก



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564440

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำาริกับผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง 
จดัหาท่ีดิน สาธารณะประโยชน์ เพ่ือจดัทำาโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
กลุม่แปรรปูโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโกขึน้เพ่ือแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร  
เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ 
วัตถุดิบอีกด้วย ซึ่งขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก : 
เลขที่ 41 หมู่ 2  ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

 080-9393992 (นางสาวสมใจ ลำาหัด : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ซิวเอียะเปี๊ยะโชคดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ที่ให้การสนับสนุนในการคิดค้นออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยขึ้น สวยงามขึ้น และให้การ 
ช่วยเหลือทางการตลาด การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย 
และทำาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดทำาให้วิสาหกิจ
ชุมชนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

นราธิวาส สุไหงปาดี 

ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่



ชุมชนมีดี
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำาบลภูเขาทอง ได้ทำาการบริการที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
เนื่องจาก อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นท่ีมีทรัพยากรธรมมชาติที่สวยงาม 
และมีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยังมีเอกลักษณ์ประจำาถิ่น 
ที่น่าสนใจ 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำาบลภูเขาทอง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำาบลภูเขาทอง : 
เลขที่ 81 หมู่ 4 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 เ  093-7250969 (นายจิรศักดิ์ โมรานอก : รองประธานวิสาหกิจชุมชน)
  ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง เ  0937250969 เ  pookauwtong@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษามีการนำาวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 
มาจัดทำาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยสามารถเข้าถึง
การจัดการท่องเที่ยวตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ตามความต้องการรายบุคคลผ่านระบบออฟไลน์ 
และออนไลน์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

นราธิวาส สุคิริน 

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564442

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สมนุไพรและอาหารเสริมโคกเคยีน ได้มกีารจดัทำาผลติภณัฑ์เกีย่วข้อง
กับสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการดูแลสุขภาพและสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับชุมชน มีการนำาพืชสมุนไพรท้องถ่ินมาสกัด โดยสกัดด้วยวิธีอย่างง่าย ทางกลุ่ม
วิสาหกิจสามารถสกัดด้วยตนเองได้ โดยนำาใบสาบเสือ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
มาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ แต่ในอดีตมีการทำาด้วยวิธีการใช้เหล้าขาว ซึ่งทำาให้ไม่เป็น 
ที่ยอมรับในกลุ่มชาวมุสลิม

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน : 
เลขที่ 103 หมู่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

 064-0426518 (นางน้อย สวนจันทร์ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  Kokkean herb เ  0640426518

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษา เ ข้า ไปช่วยชุมชนพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ใ ห้ มี  
ความสวยงาม ทันสมัย อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และทำาให้ชุมชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น
 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

นราธิวาส อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากสมุนไพร



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 443

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิสาหกิจชุมชนตะโละฮูลู ได้มีการจัดทำาผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผ้า เนื่องจากเล็ง 
เห็นถึงความสำาคัญของเครื่องใช้ส่วนตัว ประกอบกับสมาชิกภายในกลุ่มมีความถนัด
ในการตัดเย็บผ้ามานาน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ 
3 อย่างได้แก่ กระเป๋า หน้ากากผ้า และตุ๊กตา 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าก้าวไกล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก : 
เลขที่ 41 หมู่ 2  ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

 080-9393992 (นางสาวสมใจ ลำาหัด : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  ซิวเอียะเปี๊ยะโชคดี

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

1. พัฒนาเครื่องจักรและทำาคู่มือดูแลเครื่องจักร
2. บอกวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3. อบรมเรื่องการทำาตลาดออนไลน์
4. พฒันาการออกแบบผลติภณัฑใ์หม้คีวามเปน็อตัลกัษณ ์
 ของท้องถิ่น  

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สวยดี

นราธิวาส สุไหงปาดี 

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้า



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564444

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองสายพันธุ ์ดีของจังหวัดนราธิวาส 
ลักษณะเมล็ดยาวรี สีแดงอมชมพู เมื่อนำาข้าวเปลือกกะเทาะเปลือกออกกลายเป็นเมล็ด 
ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมื่อหุงเป็นข้าวสุกเนื้อนุ่มนวล 
มีกลิ่นหอมคล้ายกล่ินของดอกกระดังงาและปัจจุบันข้าวท่ีผลิตจากวิสาหกิจชุมชน 
บ้านเกาะสะท้อนได้ผ่านการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เรียบร้อยแล้ว

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
หลังพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน : 
เลขที่ 37 หมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 

 086-9554126 (นางสาวอัจฉรา เล่าเลิศ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) 
 ข้าวหอมกระดังงาและข้าวซีบูกันตัง ตราเกาะสะท้อน เ  0856713841

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมกระดังงาขึ้น ให้มีเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานจากสำานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อของ 
ผู้บริโภค และพัฒนาบล็อกซีลสุญญากาศสแตนเลส เพื่อ
รูปทรงบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและคงทนสะดวกในการ 
ใช้งาน และขยายช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภครู้จัก 
ข้าวพื้นเมืองของชาวนราฯ มากขึ้น โดยเน้นการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้แสดงถึงเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น และส่งเสริม
การตลาดให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

นราธิวาส ตากใบ 

ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมกระดังงาและข้าวซีบูกันตัง



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 445

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บ้านอ่าวมะนาว เป็นหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม ในอดีตชาวบ้านมีฐานะยากจน ยึดอาชีพ 
การประมง (ลูกจ้างเรือประมง) เป็นหลัก แต่รายได้ไม่เพียงพอ ทำาให้ชาวบ้านเดินทาง 
ไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ.2536 คุณพิสชัยวุธ และคุณมีนะ หะยีกะจิ 
ได้ช่วยกันทำาผ้าบาติกและเห็นว่าอาชีพนี้สร้างรายได้ให้ครอบครัว นอกจากนี้ยังจูงใจ 
ให้ชาวบ้านท่ีเดินทางไปขายแรงานในประเทศมาเลเซียที่เดินทางกลับมาบ้านเกิด จึงได้
ชักชวนและรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่ม เนื่องจากเห็นว่าผ้าบาติกมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ผ้าผืน เป็นต้น 

วิสาหกิจชุมชนอ่าวมะนาวบาติก

วิสาหกิจชุมชนอ่าวมะนาวบาติก : 
เลขที่ 356/3 หมู่ 12 ต.กะลุวอหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

 0098-0196952 (นางสาวโรสมาณี หะยีกะจิ : ประธานวิสาหกิจชุมชน) เ  Aomanao Batik 
 Hayeekaji.rosmanee@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญที่จะพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอ่าวมะนาวบาติกให้มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ รู้จัก 
มากขึน้ โดยการพฒันารปูแบบสินค้าใหม้คีวามหลากหลาย 
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางทางการตลาด ทำาให้กลุ่มมี
ยอดขายเพิ่มขึ้น 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

สวยดี

นราธิวาส อำาเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564446

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้าไปในพื้นที่ตำาบลหน้าถำ้า เริ่มต้นจากการ
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาบ้านพัก
อาศัยปรับให้เป็นโฮมสเตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นการสร้างรายได้เสรมิให้กบัชมุชน จากนัน้เริม่พฒันา
ที่พักเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของโฮมสเตย์ จัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวเน้นแบบสร้างสรรค์ให้เกิดประสบการณ์ที่ดี
ระหว่างนกัท่องเทีย่วกบัชมุชน สร้างเพจโฮมสเตย์ชมุชน 
สร้างจุดเช็คอินให้กับโฮมสเตย์และชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวหน้าถำ้า ตำาบลหน้าถำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นชุมชนที่มีทรัพยากร 
ที่สมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ การทำาไร่นาสวนผสม และความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 
พ่อท่านบรรทม เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ อายุกว่า 1 พันปี และมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
มคีวามหลากหลายในด้านวฒันธรรม วถิชีวิีต อยู่ร่วมกันอย่างสันต ิในสังคมพหวุฒันธรรม 

ชุมชนท่องเที่ยวตำาบลหน้าถ้ำา

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวตำาบลหน้าถ้ำา : 
เลขที่ 1 ต.หน้าถ้ำา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

 081-8502520 (นายชัชพงศ์ เพชรกล้า : ประธานชุมชนท่องเที่ยวตำาบลหน้าถ้ำา) 
 โฮมสเตย์ชุมท่องเที่ยวตำาบลหน้าถ้ำา เ  0818502520 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ดี

ยะลา อำาเภอเมือง 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 447

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เดิมสถานท่ีนี้ยังเป็นป่าทึกรถยังไม่มีไอเดียที่จะสร้างโฮมสเตย์ ต่อมานายอำาเภอได้
ลงพบปะกับประชาชนในพ้ืนที่ และได้มีการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวทะเลหมอก 
อัยเยอร์เวง ค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ AIS ได้มีการโพสต์รูปผ่านโซเชียล นายอำาเภอได ้
แจ้งกับประชาชนบ้านใครที่มีบ้าน 2 ชั้นให้เปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 
ได้มีที่พัก เพราะอัยเยอร์เวงห่างจากตัวเมืองประมาณหลายกิโลเมตร ทำาให้เกิดไอเดีย
ขึ้นมาที่จะทำาอามีนโฮมสเตย์

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

อามีนโฮมสเตย์

อามีนโฮมสเตย์ : 
บ้านกม.36 เลขที่ 300/3 หมู่ 3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 

 0848549321 (นางนุรฮายาตี ยูโซ๊ะ : ประธานกลุ่มอามีนโฮมสเตย์) เ  อามีนโฮมสเตย์
 0848549321 เ  Betong6677a@gmail.com

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอามี โฮมสเตย์ใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการ มีการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ผู้มาใช้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และด้านการเพิ่ม 
ช่องทางการให้บริการ เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว 
และสรา้งความประทบัใจใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
อามีนโฮมสเตย์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี

ยะลา เบตง 

บริการ โฮมสเตย์



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564448

ยะลา เบตง 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาเริ่มหาข้อมูลรูปแบบกระเป๋าใหม่ๆ ที่สามารถ 
นำามาประยุกต์กับกระเป๋าของจักสานได้ จากนั้นมา 
ออกแบบใหม่ ทั้งรูปแบบ ลวดลายสี และการเพิ่มแบรนด์ 
หรือโลโก ้  จนได ้มากระเป ๋าแบบใหม ่และเหมาะกับ 
เทรนปัจจุบัน

เริ่มจากบัณฑิตอาสาแรงงานจังหวัดนำาความรู้การจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกมา
ถ่ายทอดให้ทางกลุ่มชุมชน หลังจากนั้นทางกลุ่มก็ได้ต่อยอดความรู้ไปเรื่อยๆ จนมาทำาเป็น
รายได้ให้คนในชุมชน 

กลุ่มกาแป๊ะซาลัง

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานพลาสติก

กลุ่มกาแป๊ะซาลัง : 
เลขที่ 25/3 หมู่ 3 ต.ธารน้ำาทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 

 0935955658 (นางสาวจุฑามาศ ยกทอง : ประธานกลุ่มกาแป๊ะซาลัง) เ  จักรสารธารทิพย์
 @079pmsry เ  Manus.s@yru.ac.th

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ใช้ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 449

ยะลา อำาเภอเมือง 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีนกัศกึษาได้พฒันาช่องทางการตลาดเป็นอันดบัแรก  
โดยการสร้างส่ือออนไลน์ เพจเฟสบุ๊ค และ line เพื่อ 
เพิ่มช ่องทางในการเข ้าถึงกลุ ่มลูกค้า และพัฒนา 
ผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจมากขึน้ สนองความต้องการลกูค้า 
วัยรุ่นมุสลิมและวัยทำางาน เช่น ออกแบบดีไซน์เสื้อผ้า 
ผลิตภัณฑ์ใหม่คือฮิญาบของมุสลิม เสื้อคลุม และ 
ชุดมินิกุโรง นอกจากนี้ทีมได้ช่วยแนะนำาการบันทึกบัญชี 
รายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม จัดทำาบัญชีให้เป็นระบบจัดทำา 
บัญชีครัวเรือน รายบุคคล สามารถคำานวณต้นทุนได้ 
ถูกต้อง กลุ ่มมีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถ 
ขายสินค้าออนไลน์

กลุ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานที่ดูแลหลักคือ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ยะลา สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) กลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายามีสมาชิกเริ่มแรกจำานวน 25 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จำานวน 
20 คน ได้ทำาผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ จากดินมายา ฝักราชพฤกษ์ ใบหูกวาง เปลือกมังคุด 
โดยผลิตผ้าชิ้น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เสื้อยืด เสื้อแฟชั่น และกระเป๋า นอกจากนี้ยังผลิต 
ไข่เค็มดินมายาเพื่อเป็นรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย

กลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายา

ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม

กลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายา : 
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าถ้ำา ต.หน้าถ้ำา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

 081-3686300 (นางสาวเนาวรัตน์ น้อยพงษ์ : ประธานกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายา) เ  ผ้ามัดย้อมสีมายา
 0860209530 เ  Preeyanoonoi@gmail.com

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สวยดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564450

ยะลา รามัน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาเข ้ามาช ่วยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ปรับปรุงพัฒนาโลโก้ [Rebrand] ปรับปรุง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความสวยงามน่านสนใจ 
มากยิง่ขึน้ พฒันาช่องทางการจัดจำาหน่ายแบบออนไลน์
และออฟไลน์ และสุดท้ายพัฒนาด้านการวิเคราะห์ต้นทุน                  
การกำาหนดราคาขาย และการทำาบัญชีอย่างง่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันติภาพวังพญา เร่ิมต้นธุรกิจปี 2543 จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน ปี 2547 ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ 2 ตำาบลวังพญา อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี 
นางรอปิยะ เย๊าะลีมา เป็นประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์มีหลากหลายได้แก่ กระเป๋า กล่องดินสอ 
ปกไดอารี่ กล่องเอนกประสงค์ ฯลฯ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังได้รับเครื่องหมาย 
มผช.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) และได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 3 ดาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันติภาพวังพญา

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจักสานเตยหนาม “Duri”

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันติภาพวังพญา : 
เลขที่ 38 หมู่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 

 081-2769371 (นางรอบิยะ เย๊าะลีมา : ประธานวิสาหกิจชุมชน)
 ดูรี หัตถกรรมเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา เ  0812769371

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สวยดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 451

ยะลา ธารโต 

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทมีงานนกัศกึษาได้ด�าเนนิการจดัท�ามาตรฐานใน 2 ด้าน 
คือ ด้านข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือท่องเที่ยว และ
ด้านการให้บริการของพนักงาน ด�าเนินการจัดอบรม
ให้ความรู ้ ด้านการเป็นมัคคุเทศก์ จัดท�าจุดเช็คอิน 
เพิ่มกิจกรรมพายเรือคายัค จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว และจัดท�าโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาโลโก้ของกลุ่มให้มีความทันสมัย และ
การให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าบัญชีให้แก่ชุมชน เพ่ือให้ 
เป็นแนวทางในการรายงานผลทางการเงินที่ถูกต้อง

ธุรกิจเรือน�าเท่ียวทะเลสาบฮาลาบาลา ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็น 
อีกหนึ่งธุรกิจบริการที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง มุ่งเน้นการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ 
มาเยือนชุมชน รวมทั้งท�าหน้าที่การน�าเที่ยวบนผืนน�้าเขื่อนบางลางสู่ป่าฮาลาบาลา ซึ่งเป็น 
ทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย ชาวมาเลเซยี และชาวสงิคโปร์เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่นิยมเช่าเรือมาชื่นชมความงามของผืนป่า และแวะเยี่ยมชม 
สถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทาง เช่น แวะมากราบไหว้ขอพร “ทวดบูเกี๊ยะ” บนเกาะทวด 
ฐานนางนวล หรือชนเผ่าอัสรี ซึ่งอาศัยอยู่บนผืนป่า ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้ และ 
มีเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวดีขึ้นด้วย

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาพะเยา

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาพะเยา : 
เลขที่ 33 หมู่ที่ 11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 

 087-2954736 (นายปรารมถ์ สล�าเส้ง : ประธานกลุ่มชุมชน) เ  หลวงเปี๊ยก ทีมงานกะเบ่อะเมา เ  0872954736

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564452

ยะลา รามัน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เ ร่ิมจากการ 
คัดเลือกวัตถุดิบซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นที่จะน�ามาใช้ในการ
ตัดเย็บกระเป๋าในแต่ละคอลเลคชั่น และท�าการออกแบบ
กระเป๋าให้เหมาะกับลักษณะผ้าที่น�ามาตัดเย็บ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบการตัดเย็บใน
แต่ละคอลเลคชั่น แล้วจึงท�าการตัดเย็บกระเป๋าต้นแบบ 
หากเย็บออกมาแล้วไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้ ก็ท�าการ
แก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนเศษผ้าที่ได้จากการตัดเย็บ ก็น�า
มาพัฒนาเป็นของใช้หรือเคร่ืองประดับ ผลิตภัณฑ์ทั้ง
สามคอลเลคชั่นถูกน�ามาถ่ายภาพ ค�านวณต้นทุนเพื่อ
ก�าหนดราคาขายและจัดท�ากราฟฟิคก่อนการเผยแพร่ 
ท้ายสุดจึงท�าการเผยแพร่เพื่อการจ�าหน่ายในช่องทาง
ออนไลน์ต่อไป

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ เป็นกลุ่มสตรีที่เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในต�าบลอาซ่อง อ�าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกใช้เวลาว่างจากอาชีพหลัก คือ การท�าสวนยาง มารวม 
กลุ่มกันเพ่ือผลิตกระเป๋าสตรีในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและแบ่งเงิน 
รายได้จากการจ�าหน่ายกระเป๋าสตรีให้กับสมาชิกในกลุ่มตามลักษณะงานที่ท�า กลุ่มสตรี
พัฒนาบ้านแยะเร่ิมต้นจากการผลิตกระเป๋าทีใช้ผ้าปาเต๊ะ เป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มจึงเป็นกระเป๋าสตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแยะ

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตรี

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแยะ : 
เลขที่ 60/3 หมู่ที่ 2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140  080-0355220 (นางสาวสุรียา ซูละ : ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแยะ)

 Sureeya เ  0800355220 เ  sureeya5522@gmail.com

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สวยดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 453

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี อำาเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชนฮูลูบาลังเฮิร์บ มีนายอิสรมาน ดอเลาะ เป็นประธานกลุ่มฯ และมีสมาชิกใน
กลุม่จ�านวน 30 คน วสิาหกจิชมุชนแห่งนีไ้ด้เร่ิมต้นจากผลิตและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์สมนุไพร 
ผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะ และผลติภณัฑ์บ�ารงุผิว วิสาหกจิหลกีเล่ียงการใช้สารเคม ีเน้นวัตถดุบิ
จากธรรมชาติ จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจฯเป็นที่นิยมของตลาด สามารถจ�าหน่าย
และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และคนในชุมชน

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนฮูลูบาลังเฮิร์บ

วิสาหกิจชุมชนฮูลูบาลังเฮิร์บ : 
เลขที่ 14/4 หมู่ 7 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 080-7372674 (นายอิสรมาน ดอเลาะ : ประธานวิสาหกิจชุมชนฮูลูบาลังเฮิร์บ) เ  Hbherbs เ  @HBherbs

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษากลุ่ม ECON DEV และกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สบู่ เทียนด�าน้�านมแพะ และแชมพูสมุนไพร 
มะกรูดเทียนด�า ที่ผลิตจากน้�ามันเทียนด�าสกัดเย็น ซึ่ง 
กลุ่มวิสาหกิจฯ ผลิตขึ้นเอง รวมถึงได้ปรับปรุงรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

ใช้ดี

ผลิตภัณฑ์ แชมพู สบู่สมุนไพรแปรรูป จากนำ้ามันเทียนดำา

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564454

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี อำาเภอเมืองปัตตานี

วิสาหกิจชุมชน BARAHOM BARZAAR

วิสาหกิจชุมชน BARAHOM BARZAAR : 
เลขที่ 48/3 หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

 093-5802702 (นายอิสรมาน ดอเลาะ : นางฟารดีา กลา้ณรงค ์: ประธานวสิาหกจิชมุชน) เ  Barahom Barzaar เ  0935802702

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยการล่องเรือหา 
เศษกระเบือ้ง ชามโบราณ ทีม่อียูช่มุชน มาออกแบบลายใหม่  
จนได้ลายใหม่เกิดขึ้น จากนั้นพัฒนาสีบนผืนผ้าให้มี  
ความหลากหลาย เช่น สีชมพู ฟ้า น้�าตาล เป็นต้น เพื่อ 
ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ได้พัฒนาช่อง
ทางการตลาดและป้ายแขวนผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ของผลิตภัณฑ์

สวยดี

ผลิตภัณฑ์ ผ้าพิมพ์ลาย / กระเป๋า / เสื้อผ้า

กลุ่ม BARAHOM BARZAAR เป็นการรวมกลุ่มของสตรีที่ว่างงาน และเรียนนอกระบบ 
การศึกษาในชุมชนท�ากิจกรรมร่วมกัน โดยการน�าประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีค่ายิ่งต่อคน 
ในชุมชน เนื่องจากหมู่บ้านบาราโหม เมื่อ 500 ปีที่แล้ว เป็นเมืองท่าที่มีส�าเภาส่งสินค้าจาก 
นานาประเทศ จึงมีถ้วยชามเคร่ืองกระเบื้องจมโคลนอยู่มากมายจนถึงปัจจุบัน ทางกลุ่ม 
จึงได้ไอเดียโดยการน�าลวดลายจากเศษกระเบื้องถ้วยชามเหล่านั้น และน�าลายที่หิน 
เหนือหลุมฝังศพของสุสานราชินีทั้ง 3 เป็นรูปก้อนเมฆ น�าสู่การรังสรรค์ลวดลายศิลปะ 
หลากหลายลายท่ีไม่เหมือนใคร กลายเป็นลายเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยการพิมพ์ด้วย 
บลอ็กไม้บนผ้า แล้วมาตดัเย็บเป็นผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  เช่น กระเป๋า เส้ือผ้า ต่างห ูเขม็กลัด ฯลฯ 
นับว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนนอกจากนี้ยังช่วยให้คนในชุมชน 
เห็นคุณค่าของชุมชน เกิดส�านึกรักษ์บ้านเกิด และเกิดความเข้มแข็งในชุมชน 



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 455

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี โคกโพธิ์

บ้านทรายขาวเป็นชุมชน 2 วิถี มีไทยพุทธกับไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนมายาวนาน 
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากว่าร้อยปี ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมาก และมีแหล่งท่อง
เที่ยวที่หลากหลาย อาทิ สถาปัตยกรรม 2 ศาสนา คือ มัสยิดบาโงยลางา มัสยิดโบราณที่
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปีของศาสนาอิสลาม และวัดทรายขาว อาชีพหลักของ
คนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนบ้านทรายขาวคือ ท�าสวนผลไม้ ทัง้ทเุรยีน เงาะ ลองกอง และมงัคดุ 
ซึง่ผลไม้ท่ีข้ึนชือ่อย่างมากของชมุชนนีค้อื “ทุเรยีนหมอนทองทรายขาว” และมผีลติภณัฑ์
ในชมุชนหลากหลาย ได้แก่ ผ้าทอลายจวนตานซีึง่เป็นผ้าทอดัง้เดมิทีม่ปีระวตัยิาวนานตัง้แต่
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรแม่บ้าน ร่วมกันแปรรูปผลผลิตในชุมชนเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงของกลุ่มชุมชนซึ่งเป็นเรื่องราว 
ที่ชุมชนควรอนุรักษ์สืบไปก่อเกิดความเข้มแข็งในชุมชน  

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทรายขาว

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทรายขาว : 
เลขที่ 90/1 ม.1 หมู่บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

 089-7379553 (คุณชนินทร์ เศียรอินทร์ : ประธานชุมชน) เ  การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว เ  0897379553

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

บา้นทรายขาว ยงัมคีวามจ�าเปน็ตอ้งพฒันาด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน การขาดความเข้าใจเก่ียว
กับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์และการตลาด ต้องการพัฒนา 
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ท�าหน้าที่มัคคุเทศก์ 
ในชุมชน ระบบบัญขีและการเงิน ซึ่งทางอาจารย์ที่ปรึกษา 
และนักศึกษาได้พัฒนาจุดนี้จนได้ VDO ที่มีทั้งภาษาไทย 
และอังกฤษ และได้ท�าเวปไซด์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงท�า 
คู่มือมือษาอังกฤษ และสอนด้านการบัญชีให้กับกลุ่ม

อยู่ดี

บริการ ท่องเที่ยวชุมชน



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564456

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี ยะรัง

ลูกหยีผลไม้เลิศรสที่ชวนลิ้มลองกับรสชาติความเปรี้ยวอมหวานที่ผ่านการคัดสรรลูกหยี
คณุภาพอนัเป็นวตัถดุบิชัน้เลศิของหมู่บ้านปราแว ต�าบลยะรัง อ�าเภอยะรัง จังหวดัปัตตานี 
พื้นที่ที่มีพืชผลอันเป็นทรัพยากรที่มีความโดดเด่น คือ ต้นหยี ที่มีอายุกว่า 300 ปีซึ่งได้รับ
การคัดเลือกเป็นต้นไม้อันทรงคุณค่า “รุกข” มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ปี 2561 
ด้วยเสน่ห์ของรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลูกหยีที่มากด้วยสรรพคุณ ชาวบ้านใน
พื้นท่ีจึงได้น�าลูกหยีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อท�าให้ต้นหยีเป็นพืชที่มี
คุณค่าอันควรค่าแก่การอนุรักษ์และการท�าลูกหยีนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์  ก่อนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านปราแว

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านปราแว : 
เลขที่ 240/2 หมู่ 3 ต.ระยัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 49160

 082-2624129 (นางสะปีเย๊าะ ดอกา : ประธานชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ปราแว) 
 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลุ่มแม่บ้านปราแว – ลูกหยีอาบีดีน เ  0822624129

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน และพัฒนาไป
พรอ้มๆ กบัชมุชน ทัง้การพฒันาธรุกจิ การพฒันาชอ่งทาง 
การตลอด การยกระดบัสินค้า และการจัดท�าบญัชคีรวัเรอืน 
ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านปราแว ทั้งน้ี 
เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ มีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 
โดยนักศกึษาไดใ้ช้ “เทคนคิการยกระดบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” โดยทุกกระบวนการของ 
การพฒันานกัศกึษาใหค้วามส�าคญักบัชมุชนในการรว่มคดิ 
ร่วมตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติ อันจะน�าไปสู่การสร้าง 
วิสากิจชุมชนที่มีความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ ลูกหยีแปรรูป

กินดี

ผลิตภัณฑ์  หลังพัฒนา



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 457

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

สงขลา ควนเนียง 

กลุ่มพลิ้ว ฟาร์มสเตย์ 

บริการ โฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาและประชาสัมพันธ ์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
มากย่ิงขึ้น เพื่อให้พื้นที่ชุมชนบริเวณพล้ิวฟาร์มสเตย์ 
มีความน่าสนใจ และเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการของพล้ิว
ฟาร์มสเตย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะครอบคลุมการ
พัฒนาในด้านภาพลักษณ์และการตลาดในรูปแบบที่ 
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจุบันเปิดเป็นโฮมสเตย์จ�านวน 5 หลัง โดยมุ ่งเน้นไปที่การให้บริการที่พัก และ 
ศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศชุมชน ให้แก่นักท่องเที่ยวเข้าพักและมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว
ไดร่้วมกันท�า เช่น การปลูกผักอนิทรยี ์การเกีย่วข้าว เก็บผกัมาปรุงอาหารเพื่อรบัประทาน 
มีร้านอาหารของโฮมสเตย์และมีร้านขายสินค้าและอาหารของชาวบ้านในชุมชนในบริเวณ
โดยรอบโฮมสเตย์ 

กลุ่มพลิ้ว ฟาร์มสเตย์ : 
เลขที่ 176/1 หมู่ 13 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 

 095-7063907 (คุณเจษฎา ทองเอื้อ : ประธานกลุ่มพลิ้ว ฟาร์มสเตย์) เ  พลิ้วฟาร์มสเตย์ เ  jetsada.ten@gmail.com

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

อยู่ดี



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564458

สงขลา ควนเนียง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสงขลา

ผลิตภัณฑ์ พริกแกง

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาเเละกลุ่มเเม่บ้าน บ้านหน้าควน มีความคิดเห็น
ร่วมกันในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเครื่องเเกง เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่ม
เครื่องแกงบ้านหน้าควน ที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ 
ให้มคีณุภาพมมีลูค่าเพิม่สามารถเพิม่คณุภาพผลติภณัฑ์
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เเม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน ชาวบ้านมอีาชพีท�าสวนยางเกษตรกร 
เเละปลูกต้นตะไคร้ส่งในอ�าเภอหาดใหญ่ เเต่โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางจึง 
มีการจัดกลุ่มเเม่บ้านน�าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนน�ามาแปรรูปท�าพริกเเกงส้มพริกเเกงกะท ิ
พริกเเกงพริก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสงขลา : 
เลขที่ 97/3 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 

 087-3924713 (นางเพ็ญ แก้วเจริญ :ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน) 
 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครื่องแกงสงขลา เ  087-3924713

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
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สงขลา ควนเนียง 

กลุ่มปลูกผักสหกรณ์การเกษตรอำาเภอควนเนียง

ผลิตภัณฑ์ ผักสวนครัวพื้นบ้าน
บริการ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สวนสมรม)

งานพัฒนาด้านภูมิปัญญา

นักศึกษาและชาวบ้านมีความคิดเห็นร่วมกันในการ
พัฒนาหีบห ่อและบรรจุภัณฑ์ของพืชผักในชุมชน 
เนื่องจากชาวบ้านต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความทัน
สมัย สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น และมี
เป้าประสงค์ในการขยายเศรษฐกจิภายในชมุชนควนเนยีง
สู่ชุมชมเมือง โดยมีการเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย
สินค้าผ่านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตแบบ New normal

กลุ่มปลูกผักสหกรณ์การเกษตรอ�าเภอควนเนียง ต้ังขึ้นโดยมีจุดประสงค์ คือ การท�า
สวนสมรม โดยพืชที่นิยมปลูก เช่น พริก ต้นหอม มะเขือ มะนาว ผักน�้า ผักเหรียง ตะไคร้ 
กระเพรา เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มจ�านวน 40 ราย ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนา
หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ของพืชผักให้มีความน่าสนใจและได้มีการเพิ่มช่องทางในการ 
จัดจ�าหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

การทำางานของนักศึกษากับชุมชน

กินดี

กลุ่มปลูกผักสหกรณ์การเกษตรอำาเภอควนเนียง : 
ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 

 084-8604512 (นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ : ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนลุงวรควนเนียง)
 tipthammarat เ  amonrat.at60@gmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
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โครงการ "ออมสิน สร�างงาน สร�างอาชีพ" 
ให�ทักษะ ให�เงินทุน ให�อุปกรณ�ประกอบอาชีพ ให�พื้นที่ค�าขาย 

ในช�วงที่ประเทศได�รับผลกระทบของ Covid-19 ซึ่งมีผลต�อระบบเศรษฐกิจ และประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินตระหนักถึงความลําบาก

ของลูกค�า และประชาชน ที่ประสบกับป�ญหาการขาดรายได� อันมาจากสาเหตุต�าง ๆ เช�น การตกงาน การถูกเลิกจ�าง การลดเงินเดือน 
ธนาคารจึงมีโครงการเข�าไปเสริมสภาพคล�อง อบรม ให�ความรู� การประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร�อน ให�ประชาชนมีช�องทางการ

เพิ่มรายได�ให�กับตนเอง “สร�างโอกาสเพื่อความยั่งยืน”

ให�ทักษะ ให�เงินทุน ให�อุปกรณ�ประกอบอาชีพ ให�พื้นที่ค�าขาย
พัฒนาทักษะความรู� 
สร�างงานสร�างอาชีพ

สนับสนุนเงินทุนเริ่มต�น 
ในการประกอบอาชีพ

ผู�ประกอบการร�านค�าและริมบาทวิถี พัฒนาช�องทางเพิ่มรายได�

มุ�งเน�น ให�ทักษะ แก�ประชาชน
อย�างแรก เพื่อเน�นการ

พัฒนาความรู� 
และสามารถนําไปต�อยอด
สร�างผลงานสร�างอาชีพได�

ธนาคารให�ความสําคัญ 
เพื่อให�ประชาชนสามารถ
เริ่มเต�นประกอบอาชีพได� 
และช�วยลดการพึ่งพาสิน
เชื่อที่มีดอกเบี้ยสูง หรือสิน

เชื่อนอกระบบ

ธนาคารออมสิน มุ�งพัฒนายกระดับผู�ประกอบการ และ
ร�านค�าริมบาทวิถี เพื่อช�วยเหลือผู�ประกอบการ โดย
ร�วมสนับสนุน “ให�อุปกรณ�ค�าขาย” อาทิ รถเข็นรักษ�
โลก เต็นท� และร�วมค�าขาย เพื่อเป�นการสร�างจุดแข็งใน

ด�านสุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร

ธนาคารออมสินช�วยเหลือพ�อค�า 
แม�ค�าโดยการ “ให�พื้นที่ค�าขาย”  

ไม�ว�าจะเป�นการทําตลาดนัดออนไลน� 
หรือการจัดหาแผงค�าสําหรับรองรับ
ผู�ประกอบการรายย�อย เพื่อสร�าง

รายได� โดยใช�พื้นที่ในบริเวณ
สํานักงานธนาคารออมสิน ภาค/
เขต/สาขา หรืออื่นๆที่เหมาะสม
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นางสมพร  กันทะมี  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่ 
ป้าก็ดีใจและก็ขอบใจหลายๆ ที่เข้ามาช่วยพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ช่วยหาลูกค้า
รายใหม่ให้ ออกแบบสินค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัย ทำาหื้อพวกเราไม่เหงา มีคนเข้ามาพูดคุยตลอด
แวะเวียนมาหาไม่ขาดสาย ป้ารู้สึกขอบคุณทางธนาคารออมสิน ที่ได้จัดโครงการน้ีข้ึนมา  
เพื่อช่วยชุมชน ชาวบ้านที่ไม่มีความรู้หรือทักษะการขายออนไลน์ สื่อต่างๆ การทำางานในครั้งนี้ 
ต้องขอบคุณหลานๆ นักศึกษา และอาจารย์ ท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุนกันมาตลอด ทำาให้ 
ป่าสักไก่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

นางปัทมา  เอี่ยมจํารัส  ประธานวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงจิ้งหรีดตําบลหนองพระ    
จากการที่ทีมอาจารย์และนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาพบกับชุมชน ได้มีการประชุมกันเพื่อพัฒนานำ้าพริก 
จนกระท่ังได้เป็นนำ้าพริกจิ้งหรีด ในรูปแบบของนำ้าพริกนรก โดยทำาให้รู้ถึงการคำานวณสูตรของส่วนผสม 
ที่ใช้อย่างชัดเจน ได้มีส่วนร่วมในการคำานวณต้นทุน การทำาบัญชีครัวเรือน การมีช่องทางขายออนไลน ์
ทำาให้ทางกลุ่มชุมชนได้รับประโยชน์มากข้ึน จึงขอขอบคุณโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินที่สนับสนุน
ให้อาจารย์และนักศึกษา ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชน และสามารถให้ชุมชนมีความม่ันคงทางด้าน 
รายได้ และดำารงชีพได้อย่างดียิ่งขึ้น 

นางอัดสา อนุมาตร
ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นโครงการที่ดีในการช่วยให้ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถ 
เข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และต้องขอบคุณน้องๆ ที่มาช่วยพัฒนาออกแบบกี่พกพาที่
สามารถนำาไปออกงานได้สะดวกขึ้นตอบโจทย์ของกลุ่มชุมชนได้เป็นอย่างดี

วันดี  ตันติ๊บ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานผักตบชวา
นกัศกึษาไดร่้วมกนัพัฒนาผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวาใหม้คีวามแตกตา่งจากทีม่ขีายในทอ้งตลาด โดย 
มีการร่วมมือกับกลุ่มปักผ้า ทำาให้กระเป๋าผักตบชวามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 
และยงัมกีารเปลีย่นบรรจภุณัฑ ์เนมแทก็ รวมถงึการสรา้งชอ่งทางการขายสนิคา้สนิคา้ทาง Online 
และทำาคูม่อืการ Application เพือ่เขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ใหมแ่ละมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมัยมากยิง่ขึน้

นางอําภา  บุญยเกตุ  ประสานงานกลุ่มชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม(ชุมชนหัวตะเข้)
ความรู้สึก13 ปีของการเดินของว่าวของชาวหัวตะเข้ว่าวได้ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น้องๆ อาจารย์ และธนาคารออมสิน ที่เล็งเห็นความสำาคัญ
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป คู่กับชุมชนหัวตะเข้

เสียงสะท้อนจากผู้แทนกลุ่มชุมชน
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นายนาวิน  สาตทรัพย์  ประธานวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านตําบลวิหารแดง
สมาชิกชุมชนดีใจที่โครงการเข้ามาช่วยเหลือชุมชนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้มี 
ความสวยงามมากขึ้นช่วยเพิ่มราคาการขายได้มากขึ้น

นางสุภาพร  หนูเงิน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ความรูส้กึ ในนามตวัแทนของชมุชนบา้นบ ุขอขอบคุณธนาคารออมสิน มหาวทิยาลัยราชภัฎบรุรีมัย ์และทีส่ำาคัญ
ขอบคณุนอ้งๆทมีตะกรา้สามใบ ท่ีไดเ้ขา้มาพัฒนาชุมชนบา้นบไุด้มาดงึจุดเดน่ คน้หาอตัลักษณ ์ดงึวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของชาวเขมร อาหาร ดนตรีกันตรึม การทำารูปหล่อปราสาท การทอเสื่อกก ทำาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงใน
ชมุชนอย่างชดัเจน ทำาใหช้มุชนเกดิการตืน่ตวั สดุทา้ยนีข้อขอบคณุธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภฎับรุรีมัย ์
ที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณมากคะ

นางสาวสิรินุช  ฉิมพลี  ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัด(อ้อมพยศ)
มีนักศึกษาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้วิสาหกิจชุมชนก็รู้สึก ประทับใจเพราะมีการขยายตลาดในประเทศ 
มีรายได้เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่และช่วยยกระดับจากศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นโรงเรียนปลากัดได้ ต้อง 
ขอบคุณน้องๆ มากค่ะ

นางยุพิน  ด้วงไพรี  ประธานวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นได้ให้โอกาสเข้ามาช่วยต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชน 
หมากพร้าว โดยการนำาสมุนไพรในชุมชน คือ รานำ้า มาปรับปรุงกล่ิน ปรับปรุงสี ให้กับนำ้ามันมะพร้าว 
สกัดเย็น จึงทำาให้นำ้ามันมะพร้าวสกัดเย็นใช้ได้ง่ายขึ้น เหมาะสำาหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นมะพร้าว เนื่องจาก
รานำ้ามีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายเมนทอล รู้สึกผ่อนคลาย และมีสีเหลืองอมเขียวอ่อน ขอบคุณทางโครงการที่
ทำาให้ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้ามาช่วย จึงทำาให้ทางกลุ่มได้พัฒนาความรู้ เรียนรู ้
การทำางานอย่างมีส่วนร่วม เห็นคุณค่าในการนำาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้พัฒนาและทำาให้ชุมชุนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น จึงขอขอบคุณพระคุณท่านและทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสในครั้งนี้ค่ะ

นางสาวประมวล  มีจัตุรัส  รองประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 6   
ตั้งแต่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาเข้ามาร่วมพัฒนาก็มีไอเดียใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จากที่เราทำากันอยู่แล้วแบบเก่าๆ 
กม็แีบบใหม่เพิม่ขึน้มา มไีอเดยีใหม่ๆ เพิม่ข้ึนมา บรรยากาศการทำางานเดก็ๆ น่ารกั และอาจารย์ก็เป็นกนัเอง 
ความคาดหวังของป้า คือให้มีไอเดียใหม่ๆ ออกมา และก็อยากให้มีเรื่องของการตลาดเพิ่มขึ้น และอยาก 
ให้โครงการนี้มีอีกเยอะๆ ค่ะ

เสียงสะท้อนจากผู้แทนกลุ่มชุมชน
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เสียงสะท้อนจากนักศึกษา

นางสาวสุวัยบะห์ อาบู
นักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ดีใจมากๆที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ หาไม่ได้ในห้องเรียนล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่
หนสูามารถนำาเอาไปเปน็แนวทางในการประกอบอาชพีรว่มกบัการนำาศาสตรท์างการแพทยแ์ผนไทย
ที่ได้เรียนมาพัฒนาในอนาคตได้ค่ะ และอยากให้ทางธนาคารออมสินจัดโครงการดีๆ แบบนี้ตลอดไป 
เพราะเป็นการพัฒนานักศึกษาให้คิดนอกกรอบค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

นางสาวอมรรัตน์ แจ้งสว่าง
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอขอบคุณ ธนาคารออมสินที่ได้จัดโครงการ ดีๆ แบบน้ีให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา  
ชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชน และได้สร้าง ประสบการณ์ ที่ดีให้กับนักศึกษาที่อาจหาไม่ได้ในห้องเรียน

นางสาวศรินทรา อุทะรัมย์
นักศึกษาปีที่3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน ที่ได้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น ทำาให้เราได้นำาศาสตร์และองค์ความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชามาช่วยพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวบ้านบุ ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชน และได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดขอมาตรฐาน โฮมสเตย์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ประจำาชุมชน การจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
และที่สำาคัญคือการได้ทำางานร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสาขา ต่างคณะ ทำาให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนา
ในหลายๆ ด้านได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ

นางสาวพรธิภา หลีน้อย
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความภาคภูมิใจของพวกเราที่ได้ทำางานร่วมกับชุมชนเพื่อระดมแนวคิดจนกระท่ังออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ดีมีคุณค่า ทางอาหารรวมถึงทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ไม่เพียง
แต่ชาวบ้านที่ได้ ประโยชน์แต่ทางทีมงานก็ได้ความรู้จากชาวบ้านตำาบลหนองพระกลับเช่นกัน สุดท้าย
ต้องขอขอบคุณโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ที่ได้จัดทำาโครงการที่ดีให้พวกเรา ได้ร่วมกันทำางานที่
เป็นประโยชน์แก่สังคม 
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เสียงสะท้อนจากนักศึกษา

นางสาวกรรณอกา แพทย์จันลา 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอขอบคุณธนาคารออมสิน และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้พวกเราได้
มีส่วนใน การพัฒนาสินค้าและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งประสบการณ์การทำางาน 
ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตของพวกเราทุกคนในทีมอย่างแน่นอน 

นางสาวดั่งฝัน นันทวงค์  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากการท่ีพวกเราได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนบ้านปลา ธนาคารปูพวกเราก็ดีใจที่ได้นำาความรู้ที่ได้เล่าเรียน
จริงๆ จากในห้องเรียนไปใช้จริงกับชาวบ้านที่กำาลังประสบปัญหา ได้ทำางานร่วมกันกับเพื่อนๆ นักศึกษา
ได้ทำางานร่วมกับชุมชน กลุ่มและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย 
และรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่เขามีค่ะ 

นายอาริฟ หลังยาหน่าย 
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รู้สึกยินดีและขอบคุณโอกาสที่เข้ามาเป็นอย่างมากครับ ผมเป็นคนนึงที่สนใจด้านการประกอบธุรกิจ 
สตาร์ทอัพต่างๆ และโดยส่วนตัวแล้วติดตามโครงการของออมสินมาโดยตลอด กิจกรรมครั้งนี้ผมรู้สึก
สนุกทุกครั้งที่เราได้เริ่มทำางาน ได้ลงพื้นที่ ทำางานร่วมกับเพื่อนๆ ร่วมกับออกแบบงานและพัฒนาผลงาน
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหม และที่สำาคัญกิจกรรมครั้งนี้ได้ให้อะไรหลายๆ อย่างทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ
ด้านการจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำาประสบการณ์และองค์ความรู้
เหล่านี้ไปใช้ได้ต่อไปในอนาคตครับ

นางสาวรสิตา แสงแดง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

“การไดล้งไปชว่ยเหลอืชมุชน และไดเ้หน็ผลงานออกแบบของเรา สามารถพฒันาชมุชนไดอ้ยา่งยัง่ยนื คอื
ความภมูใิจทีส่ดุแลว้ ขอบคณุธนาคารออมสนิ ทีท่ำาใหพ้วกเราไดเ้ขา้รว่มภารกจิในการพฒันาและช่วยเหลือ
ชุมชน ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ” 
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ช�องทางประชาสัมพันธ� โครงการออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่นได�ที่

Facebook Fanpage : ออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่น

Youtube Channel : Aomsin Yuwaphat

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจผู�ประกอบการรายย�อยและองค�กรชุมชน ส�วนพัฒนาลูกค�าองค�กรชุมชน  
ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ�  เลขที่ 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ติดต�อ : 02-2998000 ต�อ 155360 หรือ 155355

ช�องทางประชาสัมพันธ� โครงการออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่นได�ที่

Facebook Fanpage : ออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่น

Youtube Channel : Aomsin Yuwaphat

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจผู�ประกอบการรายย�อยและองค�กรชุมชน ส�วนพัฒนาลูกค�าองค�กรชุมชน  
ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ�  เลขที่ 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ติดต�อ : 02-2998000 ต�อ 155360 หรือ 155355
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นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ (ป๊อป) 
รองผู้อํานวยการฝ่าย 
ส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กาชุมชน 
ติดต่อ : 08-1836-2648

นางสาววิลานี แซ่แต้ (จ๋า) 
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน  
ติดต่อ : 08-3471-1714

นายณัฐพล ดวงมาลา (เมย์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย 
ส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 
ติดต่อ : 08-1321-6492

นายสุรพล โสมะภีร์ (โอ) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย 
ส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน  
ติดต่อ : 08-7717-3789

นางสาวชลียา สระบัว (หมวย) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย 
ส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 
ติดต่อ : 06-4935-6354

นางสาวฐิภาวรรณ สุโขธนัง (ปุ๊ก) 
พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 
ติดต่อ : 08-1459-5862

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564468

นายอติธร ฉัตรเบ็ญญรงค์ (หยุ่ง) 
พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 
ติดต่อ : 08-1459-5862

นางสาวศิริพร อินพรม (เกด)  
พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 
ติดต่อ : 09-6925-1616

นายนฤดล พรหมสุทธิ์ (เพลิง) 
พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 
ติดต่อ : 08-8753-6936

นายปัณณภัสร์ จิระธวัลวัชร์ (ไอซ์) 
พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 
ติดต่อ : 08-1889-8257

นางสาวอรธิมา โอวาทธรรมะ (อร) 
พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 
ติดต่อ : 06-1163-5663

นางสาวกุสุมา กระจ่างโยธิน (เอ้) 
พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 
ติดต่อ : 08-4437-3030

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
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รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564470

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
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รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564472

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่
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รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564474

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 475

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564476

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 477

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564478

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 479

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564480

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 481

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564482

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 483

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564484

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 485

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่



ชุมชนมีดี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564486

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในพื้นที่
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