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หนงัสอืคูม่อืปฏบิตักิารเพือ่ยกระดบัพฒันาวสิาหกจิชมุชนตามแนวทาง 

“ธรรมศาสตรโ์มเดล” เลม่นีเ้ปน็ผลการวจิยัเชงิสำารวจตดิตามการดำาเนนิการ

ของวสิาหกจิชมุชนหรอืชมุชนทีก่ลุม่นกัศกึษาหลกัสตูรควบตร-ีโททางการบญัชี

และบริหารธุรกิจ (IBMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ นำาความรู้ทางบัญชีและบริหารธุรกิจที่เรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อ

สง่เสรมิหรอืแกไ้ขปญัหาของธรุกจิชมุชน หรอื เพือ่วางระบบการบรหิารจดัการ

เพื่อคุณภาพชีวิตหรือการประกอบธุรกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ตัง้แตป่กีารศกึษา 2551 จนถงึป ี2560 เราจบัมอืกบั “องคก์รเครอืขา่ย” 

พากลุ่มนักศึกษาลงไปทำางานร่วมกับ “วิสาหกิจชุมชนและสมาชิกชุมชน” 

จำานวน 101 โครงการใน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ 

นครราชสีมา กำาแพงเพชร ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา อยุธยา ชลบุรี ระยอง 

นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เราจับมือกับ ธนาคารออมสิน สมาคม

เพื่อนชุมชน ที่มีเครือข่ายบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ มาร่วมกัน

เพื่อยกระดับธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของชุมชน โดยจัดการ

เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) ฝึกฝนนักศึกษาให้พัฒนา

ตนเอง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านรายวิชาพลเมืองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม (มธ.100)

เป้าหมายของโครงการจัดทำาคู่มือเล่มนี้ เพื่อยกระดับทักษะ และขีด

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันในตลาด ยุคไทยแลนด์ 

บทนำา
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4.0 และสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกจิในชมุชน เราจงึทำาการศกึษาตดิตาม

ประเมนิผลการดำาเนนิการ “ธรรมศาสตรโ์มเดล” ถอดบทเรยีน และวเิคราะห์

เงื่อนไขที่ทำาให้วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้ ยกระดับธุรกิจและสร้าง

ความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน

คู่มือเล่มนี้เป็นผลจากการวิจัยเชิงสำารวจ ติดตามประเมินผลการ

ดำาเนินการของธุรกิจชุมชน ภายหลังจากที่นักศึกษาส่งมอบโครงการ เรา

ดำาเนินโครงการวิจัยช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายนปีนี้ เราสำารวจ ติดตาม

ผลการดำาเนนิงานดว้ยการสมัภาษณผ์ูน้ำาชมุชนเบือ้งตน้ เพือ่คดักรองวสิาหกจิ

ชุมชนหรือชุมชน 101 โครงการ จากนั้นทีมวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์วิสาหกิจ

ชมุชนเชงิลกึ วเิคราะหเ์งือ่นไข ปจัจยัทีท่ำาใหช้มุชนสามารถยกระดบัธรุกจิ ได้

อย่างยั่งยืน ดังที่เห็น 10 โชว์เคส (showcases) ซึ่งจะนำาเสนอในคู่มือพัฒนา

วสิาหกจิชมุชน “ธรรมศาสตรโ์มเดล” เลม่นี ้พรอ้มคลปิแนะนำาวสิาหกจิชมุชน 

ที่ได้รับการคัดสรร สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี www.tbs.tu.ac.th

ผลการวิจัยเชิงสำารวจติดตามประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ทำาให้เรา

เขา้ใจวธิคีดิในการทำาธรุกจิ วธิกีารทำางานของวสิาหกจิชมุชนทีส่ามารถดำาเนนิ

กิจการได้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้วิสาหกิจชุมชนสามารถ

พึง่พาตนเองไดจ้นถงึทกุวนันี ้เขา้ใจวธิคีดิในการแกป้ญัหา และความตอ้งการ

ของชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ขณะเดียวกันเราก็เห็นปัญหา ข้อ

จำากัดและอุปสรรคที่ทำาให้ชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

ทมีผูจ้ัดทำาหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่ คู่มอืพัฒนาวิสาหกจิชมุชนตามแนวทาง

ธรรมศาสตร์โมเดล จะเป็นประโยชน์ต่อ

1. หน่วยงานต่างๆ ได้แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้เกิด

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน

2. ชมุชนสามารถพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการและเรยีนรูก้ระบวนการ

ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน อย่างเป็นระบบ จากบทเรียนของวิสาหกิจชุมชน

ที่ประสบความสำาเร็จ

3. บคุลากรของหนว่ยงานไดเ้รยีนรูแ้นวทางและปรบับทบาทหนา้ทีใ่น

การยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

4. เอกสารประกอบการอบรมเทรนเนอร ์(trainers) ทีเ่ขา้ใจการพฒันา

วิสาหกิจชุมชนตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” เพื่อยกระดับวิสาหกิจ

ชุมชนทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

5. สรา้งการตอ่ยอดในระหวา่งชมุชน เพือ่ยกระดบัวสิาหกจิใหส้ามารถ

แข่งขันในตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจต้นแบบ 

ทั่วประเทศ 

วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรทางธุรกิจขนาดย่อมที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เป็นฐานและทักษะที่หลากหลาย ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีอาจารย์

และนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดแปลกใหม่ มีการจัดการ

สมัยใหม่ และมีองค์กรเครือข่าย ที่เป็นกลไกสนับสนุน ทั้งด้านประสบการณ์ 

การเงินและการประสานงาน เกิดเป็นความร่วมมือทั้งสามฝ่าย ย่อมจะนำาไป

สู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ต่อไป



เรา
เรียน
รู้
อะ
ไร?



ที่ธรรมศาสตร์...เราเชื่อเสมอในการทำางานเพื่อประชาชน สำานึกนี้ถูก

ปลกูฝงัผา่นการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน ในกจิกรรม และในทกุโอกาสทีเ่ปน็

ไปได้ ทุกๆ ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จึงมีโครงการนำานักศึกษา

ลงพื้นที่เพื่อทำางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับวิสาหกิจชุมชน นอกเหนือจากเป็น

ข้อกำาหนดของโครงการรณรงค์ทางบัญชีและธุรกิจเพื่อสังคมและประเทศ

ชาติแล้ว ยังเป็นความพยายามที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักว่า เมื่อมี

ความรู้ต้องแบ่งปันและทำาประโยชน์ให้สังคม ให้สอดคล้องกับปรัชญาการ

ศึกษาของธรรมศาสตร์

4 เดือนเต็มคือเวลาที่นักศึกษาจะใช้กับวิสาหกิจชุมชนที่ตกลงทำางาน

ร่วมกัน เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับชุมชน กินอยู่ในบ้านของพี่ป้าน้าอา 

ทำางานกนัอยา่งหามรุง่หามค่ำาดว้ยความพยายามและแนว่แนท่ีจ่ะรว่มแกป้ญัหา

ใหก้บัวสิาหกจิชมุชน ผลทีส่ดุนกัศกึษาทกุกลุม่สามารถสรา้งปรากฏการณใ์หก้บั

วสิาหกจิชมุชนทีก่ำาลงัจะเลกิกจิการเพราะสมาชกิเกดิความทอ้แท ้รวมตวักนั

ไมต่ดิ สนิคา้ทีผ่ลติไมส่ามารถจำาหนา่ยได ้ขาดความมัน่ใจเพราะลงทนุลงแรง

ไปเท่าไรกลับไม่มีผลงอกเงยขึ้นมา จนวันสิ้นสุดโครงการวิสาหกิจชุมชนต่าง

ยิ้มออก ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาไปไกลจนคาดไม่ถึง ที่สำาคัญวิสาหกิจเหล่านี้

จะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างยั่งยืนบนความรู้และวิธีการทำางานใหม่ที่

ได้รับการแบ่งปันและถ่ายทอดสู่กันและกัน กระบวนการเหล่านี้ถูกเรียกว่า...

ธรรมศาสตร์โมเดล

หวัใจของ “ธรรมศาสตรโ์มเดล” คอืการเรยีนรูแ้ละแบง่ปนั นกัศกึษา

ต้องเข้าใจพื้นฐานของชุมชน เข้าใจความคิดและวัฒนธรรม ตลอดจนข้อดี

ธรรมศาสตร์โมเดลกับช่องว่างที่หายไป

วิทยา ด่านธำารงกูล 
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และด้อยของชุมชน การนั่งลงพูดคุยและค้นหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้อง

ทำา นักศึกษาไม่สามารถยัดเยียดความคิดของตนเองให้ชุมชน แต่มันคือการ

กล่อมเกลาความคิดของทั้งสองฝ่ายให้ลงตัว ไม่ใช่เพียงวิธีคิด แต่คือวิธีการ

ทำางาน การประเมนิผล และการวางแผนเพือ่อนาคตระยะยาวดว้ย การทำางาน 

อยา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศยัเปน็หวัใจทีจ่ะสรา้งการเรยีนรูร้ะหวา่งกนั เพือ่ใหโ้ครงการ

ดำาเนนิไปไดอ้ยา่งไมส่ะดดุ การเปลีย่นแปลงไมว่า่เลก็หรอืใหญต่อ้งผา่นความ

เหน็รว่มกนั ไมเ่ชน่นัน้แลว้ทนัททีีน่กัศกึษาเดนิจากไป โครงการกจ็ะหยดุลงทนัที

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพบ้านปากานต์ อำาเภอจอมบึง 

ราชบรุ ีทำาอาหารแปรรปูจากเหด็และน้ำาสลดัขาย ตอ่สูม้า 3 ปจีนทนุหายกำาไร

หด กำาลงัจะถอดใจเลกิกลุม่ เมือ่พบกบันกัศกึษาไดร้ะดมความคดิรว่มกนัปรบั

ระบบการผลิต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือคุกกี้ไรซ์เบอร์รี่ ช่วยกันพัฒนาหีบห่อ

บรรจุภัณฑ์และตรายี่ห้อใหม่ เพิ่มรสชาติน้ำาสลัด พร้อมทำาระบบสเตอรีไลซ์ 

และหาชอ่งทางการขายใหม ่ยอดขายเพิม่ขึน้กวา่ 200% นกัศกึษายงัชว่ยวาง

ระบบการเงนิและการบญัชทีีท่ำาใหก้ลุม่รูต้น้ทนุกำาไรทีแ่ทจ้รงิหลงัจากขายมา

นานโดยไมม่ขีอ้มลู ผลการปรบัปรงุกจิการเปน็แรงผลกัดนัใหก้ลุม่ตดัสนิใจสง่

แผนโครงการเขา้ประกวดเพือ่ขอรบัเงนิสนบัสนนุในโครงการกองทนุตา้นภยั

แลง้ ในทีส่ดุไดร้บัอนมุตัเิงนิสนบัสนนุ 150,000 บาทจากกองทนุเพือ่ปรบัปรงุ

โรงเรือนการผลิต 

วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพีชมุชนเกาะกก อำาเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

ชุมชนผลิตข้าวสารบรรจุถุงจากที่นาผืนสุดท้ายกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วย

บ้านจัดสรร ชุมชนที่เผชิญการแข่งขันจากบรรดาข้าวถุงสารพัดยี่ห้อ แม้จะ

การทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
และทุ่มเทของนักศึกษา คณาจารย์ที่
ปรกึษา ผูน้ำาชมุชน รวมทัง้สมาชกิในชมุชน 
ทำาใหธ้รรมศาสตรโ์มเดลถกูขบัเคลือ่นได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ผลปรากฏชดัเจนใน
เรื่องของรายได้ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
การเขา้ถงึชอ่งทางใหม่ๆ  ในการขาย การ
สรา้งความรว่มมอืกบัพนัธมติรทัง้จากภาค
ราชการและเอกชน
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ขยบัมาผลติลกูประคบสมนุไพรเพิม่ แตด่เูหมอืนจะไมส่รา้งมลูคา่เพิม่ไดม้ากนกั 
ดว้ยการนัง่ลงพดูคยุและสรา้งทางเลอืกรว่มกนั ชมุชนตดัสนิใจปรบัผลติภณัฑ์
ครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอด ด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ “ไรซ์มี” สแนคบาร์ที่
ผลติจากขา้วไรซเ์บอรร์ี ่รวมทัง้ปรบัโฉมลกูประคบไปเปน็หมอนรองคอทีบ่รรจุ
สมนุไพรในชือ่ “หอมเฮริบ์” นบัเปน็การปฏวิตัคิรัง้ใหญข่องชมุชน นำาไปสูค่วาม
หวงัและรายไดเ้พิม่ขึน้ ชมุชนไดร้บัรางวลัผลติภณัฑด์เีดน่และจดุประกายการ
รวมตัวของชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นอย่างชัดเจน

ยิง่ไปกวา่นัน้ ธรรมศาสตรโ์มเดล ตอ้งการวางรากฐานความรูค้วามเขา้ใจ
ที่ลึกซึ้งในการทำาธุรกิจให้กับชุมชน ชุมชนจึงได้รับความรู้ในเรื่องการควบคุม
คณุภาพ การคำานวณตน้ทนุ การทำาบญัช ีเพือ่ใหรู้ส้ถานการณข์องกจิการตลอด
เวลา ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ

การนำาความรู้การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ลงไปทำางานร่วมกับชุมชนนั้น
มุง่ทีจ่ะทำาใหช้มุชนเขม้แขง็และเตบิโตไดด้ว้ยตวัเองอยา่งยัง่ยนื จงึตอ้งรว่มกนั
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ชุมชนรักษาความคงเส้นคงวาของ
สินค้า มีกระบวนการทำางานที่ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน
ตอ้งพยายามทำาใหช้มุชนเหน็ความสำาคญัของขอ้มลูทัง้รายได ้ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย 
ตลอดจนสถติติา่งๆ การสนบัสนนุในทศิทางเหลา่นีเ้ปน็การใหเ้ครือ่งมอืทีช่มุชน
จะไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัและนำาไปปฏบิตัเิปน็กจิวตัรเพือ่ความเตบิโตอยา่งแขง็แรง
ต่อไป โมเดลธรรมศาสตร์จึงไม่ใช่การเอาเงินลงไปสนับสนุน แต่เป็นการให้
ความรู้ การร่วมแรง การหาพันธมิตร การปรึกษาหารือ และหาทางออกร่วม
กันตลอดเวลา เพราะปัญหาหลายอย่างคนในชุมชนเป็นผู้รู้ดีกว่า การเรียนรู้
และลงมอืปรบัปรงุบนการเคารพความเหน็ของภมูปิญัญาของชมุชนจงึเปน็สิง่
สำาคัญ จะนำาความภูมิใจและความเข้มแข็งมาสู่ชุมชน ซึ่งต่างจากการทำางาน
ของหนว่ยราชการทีม่หีนา้ทีส่ง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน แตม่กัใชง้บประมาณสว่น
ใหญ่ไปเพื่อการจัดงานขายสินค้า ที่มีเอาต์ซอร์สเจ้าประจำารับช่วงไปทำาต่อ 
จนเดี๋ยวนี้ข้าราชการทำาอะไรกันไม่เป็นเสียแล้ว การส่งเสริมที่ว่าจึงไม่ช่วย
ให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตขึ้น ในหลายกรณีกลับสร้างภาระให้ชุมชนด้วยซ้ำาไป

10 ปแีลว้ทีธ่รรมศาสตรโ์มเดลพสิจูนว์า่การทำางานเคยีงบา่เคยีงไหลก่บั
ชุมชนเป็นทิศทางที่จะทำาให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยการร่วม
เรียน ร่วมรู้ ร่วมทำาในเชิงลึก ไม่ใช่การแบมือขอและการให้อย่างขาดความ
รู้ความเข้าใจดังที่เป็นมาในอดีต วิธีการนี้จึงถูกขยายไปสู่ความร่วมมือจาก
พันธมิตรที่มีปรัชญาการทำางานเช่นเดียวกัน ทั้งธนาคารออมสิน และสมาคม
เพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง ที่กำาลังทำาให้ธรรมศาสตร์โมเดลได้รับการขยับ
ขยายไปสู่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้ 

สิ่งที่น่าภูมิใจไปกว่านั้นคือธรรมศาสตร์โมเดลได้กลายเป็นเครื่องมือใน
การลดช่องว่างระหว่างห้องเรียน มหาวิทยาลัยและชุมชน ช่องว่างที่หายไป
กลับกลายมาเป็นรอยยิ้มและความสำาเร็จของชุมชน และนั่นคือรางวัลสูงสุด

ที่เป็นสิ่งยอดปรารถนาของแนวทางของเรา...ธรรมศาสตร์โมเดล



“ธรรมศาสตร์โมเดล” คือการนำานักศึกษาออกจากรั้วมหาวิทยาลัย 

ท้าทายให้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถไปสร้างนวัตกรรมต่อยอดสินค้า

จากภมูปิญัญาชมุชน เพือ่ยกระดบัรายไดใ้หช้มุชนอยา่งมนียัสำาคญัและยัง่ยนื

เราไม่เคยเชื่อว่า “นักศึกษาคือผ้าขาว แล้วแต่เราจะแต่งแต้ม” ในทาง

ตรงกันข้ามเราเชื่อว่า “ทุกคนเกิดมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่าง” พร้อมที่จะ

เติบโต ผลิดอกที่งดงาม ออกผลที่หอมหวาน สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม 

หากถกูบม่เพาะในสถานการณ ์และเงือ่นไขทีท่ำาใหเ้มลด็พนัธุเ์หลา่นัน้งอกเงย

เต็มตามศักยภาพ

ธรรมศาสตรโ์มเดลเปน็การเรยีนรูผ้า่นการทำางาน 3 ประสาน โดยมโีจทย์

ของชมุชนเปน็ตวัตัง้ ม ี“กลุม่นกัศกึษา” เปน็พลงัขบัเคลือ่นรว่มกบั “สมาชกิ

ชุมชน” และมี “องค์กรเครือข่าย” เป็นกลไกสนับสนุนทั้งด้านประสบการณ์ 

การเงิน และการประสานงาน

ปัญหาของชุมชนเป็นของจริงไม่ใช่เรื่องสมมติ ทำาให้นักศึกษาทุ่มเท

จริงจังเพราะตระหนักว่านี่เป็นการเรียนรู้ผ่านการทำางานที่มีผลลัพธ์เป็น

รูปธรรม พิสูจน์ผลงานกันได้จริง ไม่ใช่เรื่องโต้เถียงเอาชนะกันด้วยเหตุผล

จากการอภิปรายเท่านั้น และที่สำาคัญสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไม่อาจแก้ไข

ไดด้ว้ยสตูรสำาเรจ็จากเอกสารหรอืตำาราใดๆ มเีรือ่งราวมากมายทีต่อ้งประสบ

และแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเรียนมา หรือไม่มีโอกาสจะได้เรียนในวิชาใดๆ ด้วย

ซ้ำาไป ซึ่งจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

นอกจากต้องคิดใหม่ให้รอบด้าน หาทางออกอย่างสร้างสรรค์แล้ว ยัง

ต้องโน้มน้าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้คล้อยตาม เห็นดีเห็นงามไปกับข้อเสนอ

หลักการของ “ธรรมศาสตร์โมเดล”

พิภพ อุดร 
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ทางออกที่เสนออีกด้วย

นกัศกึษาเหลา่นีเ้พิง่อยูป่ ี3 ใครจะเชือ่ ใครจะฟงั “เดก็เมือ่วานซนื” ทกุ

โครงการจงึสะทอ้นถงึพลงัมหาศาลทีน่กัศกึษาตอ้งใชเ้พือ่ขบัเคลือ่นโครงการ

จากปัญหาที่เป็นจุดตั้งต้นไปสู่เป้าหมายที่เป็นผลสำาเร็จซึ่งสร้างความสุขให้

ชุมชน และสร้างความชื่นชมให้ทุกฝ่ายที่พบเห็น

แตเ่อาเขา้จรงิ เหนอืสิง่อืน่ใดคอื “ทกัษะ” การทำางาน การแกไ้ขปญัหา

ในสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยประสบมาคือสิ่งที่จะติดตัวนักศึกษาไป “ความ

มั่นใจ” ว่าพวกเขาทำาได้ ไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะใหม่ หรือยากเย็นเพียงใด 

ความตระหนักที่เกิดขึ้นว่าตนเองมี “ความถนัด” ในเรื่องใดผ่านความยาก

ลำาบากของ “การทำางานเป็นทีม” โดยมีผลสำาเร็จจาก “การทำาประโยชน์ที่

ใหญ่กว่าตัวเอง” เป็นรางวัล

และประโยชนท์ีว่า่นัน้ตอ้งมากอยา่งม ี“นยัสำาคญั” ใหส้มกบัพละกำาลงั

และเวลาที่ทุกฝ่ายได้ทุ่มเททำางานร่วมกันตลอด 4 เดือน

และทัง้หมดทีเ่ลา่มานัน้ คอืการย้ำาปรชัญาทีเ่รายดึมัน่วา่ การศกึษาไมใ่ช ่

“การใส่เข้าไป” หากแต่เป็น “การดึงออกมา”

ตวัอยา่งของผลลพัธท์ีม่นียัสำาคญัทีว่า่กเ็ชน่ จากการทำางานของนกัศกึษา

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี(TBS) รว่มกบัชมุชนเขาไผท่ีท่ำาน้ำาพรกิขาย

ไปวันๆ สินค้ามีอายุสั้น และต้องขายในวงจำากัด กลายมาเป็นน้ำาพริกเผาหมู

ชะมวงภายใต้แบรนด์ “แหล่มฮิ” ที่มียอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด และ

มีการวางกลไกที่จะช่วยให้ชุมชนพัฒนาต่อได้ด้วยตนเอง

นอกจากนีย้งัมกีารยกระดบัการรวมตวัของผูส้งูวยั “กลุม่แมบ่า้นชมุชน

พัฒนาบ่อนไก่” ให้เป็นแบรนด์ใหม่ “Herbane” สร้าง 11 ช่องทางการขาย

ใหม่ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 1,392% โดยชุมชนยืนยันว่าสิ่งที่นักศึกษา 

TBS รว่มพฒันาจะทำาใหช้มุชนพฒันาตอ่ยอดไปไดอ้ยา่งมคีวามสขุและยัง่ยนื

ความน่าสนใจของโครงการนี้อยู่ที่การลงไปร่วมพัฒนาชุมชนที่ซ่อนใน

เมืองใหญ่ และมักถูกละเลยไม่มีใครให้ความสำาคัญ ชุมชนจึงรวมตัวกันและ
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พยายามช่วยเหลือกันและกันในทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยข้อจำากัดด้านความรู้

ความสามารถทางธรุกจิทัง้การตลาด การผลติ การจดัการและการบญัชทีำาให้

กลุ่มแม่บ้านไปได้ไม่ไกล ธนาคารออมสินเห็นความตั้งใจอันดีของชุมชนจึง

ชักชวนมาเข้าร่วมในโครงการออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล

จุดเด่นของโครงการนี้ที่มากไปกว่าการนำาสินค้าชุมชนไปสู่การได้รับ 

“ใบจดแจง้ อย.” การไดร้บั “มาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน (มผช)” และ การได ้

“Bangkok Brand” ก็คือ การจัดทำา “คู่มือ” เพื่อสร้างมาตรฐานให้วิสาหกิจ

ชมุชน ซึง่จะกลายเปน็กลไกสำาคญัทีท่ำาใหช้มุชนพฒันาตอ่ยอด ดว้ยตนเองตอ่

ไปได้ไกลมากขึ้นหลังโครงการเสร็จสิ้น

ทีมนักศึกษาเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของชุมชนแล้วจึง

วางแผนร่วมกันเพื่อยกระดับธุรกิจของชุมชนขึ้นทั้งระบบตั้งแต่การปรับปรุง

ระบบการผลิตให้มีมาตรฐาน ปราศจากการปนเปื้อน กำาหนดรูปแบบ ขั้น

ตอนในการผลติรวมทัง้การแยกชนดิอปุกรณท์ีใ่ชส้ำาหรบัสนิคา้แตล่ะประเภท 

แล้วจบลงที่ “คู่มือการผลิต” เพื่อเป็นมาตรฐานให้ชุมชนพัฒนาต่อยอด และ

สามารถขยายฐานดึงสมาชิกชุมชนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจให้เข้าร่วมในการ

ผลิตได้โดยง่าย

จากนัน้เดนิหนา้ศกึษาตลาด สรา้งความเขา้ใจรว่มกบัชมุชน แลว้รว่มกนั

พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนสูตร สี บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งสินค้าใหม่อีก 2 ชนิด คือ 

“ครีมนวดมะกรูดใบย่านาง” และ “เซรั่มบำารุงผมผสมน้ำามันมะกอก” โดย

ตกลงร่วมกันที่จะใช้แบรนด์ใหม่ที่มีความหมายที่ชุมชนเข้าใจและสามารถ

อธิบายได้ว่าเป็นการชูจุดเด่นของสมุนไพร (Herb) กับ ชุมชนเมือง (Urban) 

ซึง่เมือ่นำาการออกเสยีงของทัง้ 2 คำามาผสมกนัแลว้ปรบัใหเ้รยีกงา่ยๆ จงึกลาย

เป็นแบรนด์ใหม่ “Herbane” ที่ฟังดูทันสมัย และจดจำาได้ง่าย จากนั้นเพิ่ม

ช่องทางการขายให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์คือ Facebook, 

Line @ และ Shopee โดยมีการสอนชุมชนให้สามารถใช้ได้จนคุ้นเคย และ

จบลงดว้ยการจดัทำา “คูม่อืการขายและการใชส้ือ่โซเชยีลมเีดยี” ใหก้บัชมุชน

ใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป

สดุทา้ยทีส่ำาคญัยิง่ตอ่ความยัง่ยนืของการรวมกลุม่กค็อืการพฒันาระบบ

บญัช ีทัง้ในเรือ่งการจดบนัทกึ การจดัการสตอ็กสนิคา้ การบนัทกึยอดขายทัง้

ขายเอง และฝากขาย พัฒนาไฟล์ Excel ที่มีสูตรคำานวณต่างๆ ไว้เรียบร้อย

เพื่อให้การบันทึกและคำานวณต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน แต่เรียบง่ายสำาหรับ

ชาวบ้านและจบลงด้วยสมุดบัญชี และ “คู่มือบัญชี และ Excel” ซึ่งเป็น

พื้นฐานสำาคัญสำาหรับกำาหนดค่าแรง การแบ่งหุ้น และการจัดสรรกำาไร หรือ

เงินปันผล อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ป้าแอ๋ว (สุรีภรณ์ ตางาม) ประธานวิสาหกิจชุมชนปิดท้ายอย่างสั้นๆ 

อย่างมั่นใจว่า “ได้ค่ะ คิดว่าทำาได้ และจะสานต่ออย่างมีความสุขและยั่งยืน”



นักศึกษาคือกระท้อน

พิภพ อุดร 

เพียงขึ้นต้นว่า “นักศึกษาคือกระท้อน...” ก็มีคนมาช่วยต่อท้ายให้ว่า 

“...ยิง่ทบุ ยิง่หวาน” และนัน่กด็จูะใกลเ้คยีงกบัแนวทางของธรรมศาสตรโ์มเดล

หมายความว่า เราเลือกที่จะไม่ประคบประหงมนักศึกษาให้ค่อยๆ 

เตบิโตไปทลีะเลก็ละนอ้ย เราไมใ่ชว้ธิกีารทีเ่ริม่ตน้จากการบอกสอนใหม้คีวาม

รู้ แล้วยกตัวอย่างให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไร จากนั้นให้ไปฝึกปฏิบัติแบบ

เลก็ๆ งา่ยๆ ในหอ้งกอ่น แลว้จงึคอ่ยสง่ออกไปปฏบิตัขิองจรงิในโลกภายนอก

ในทางตรงกนัขา้ม เราเอาของจรงิเขา้มาในหอ้งตัง้แตช่ัว่โมงแรก ชมุชน

หอบหิ้วสินค้ามา บอกเล่าปัญหาจริงๆ ที่ประสบอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญ และ

ตบท้ายด้วยเป้าหมายที่ชุมชนต้องการไปให้ถึง หลังจากนั้นนักศึกษาจึงจะไป

ลงพื้นที่และทำางานร่วมกับชุมชนจนจบโครงการ

ในกระบวนการทำางานนักศึกษาต้องคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และพัฒนา

แนวทางมาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ประจำาวิชาโดยเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเทอม เพราะตั้งแต่แรกพบชุมชนในตอนต้น

จนถงึจบโครงการในระยะเวลา 4 เดอืน นกัศกึษาตอ้งมผีลลพัธท์ีเ่ปน็ยอดขาย 

และกำาไรมาแสดง ไม่ใช่แค่มีไอเดีย หรือแผนว่าจะทำาอะไรเท่านั้น

ช่วงต้นๆ นักศึกษามักจะนำาเสนออะไรที่เราคิดว่าไม่ใกล้กับศักยภาพ

ที่เขาควรทำาได้ เราก็จะบอกนักศึกษาว่า ได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรไว้เรียนใหม่อีกที

เทอมหนา้กไ็ด ้หรอืโครงการทีน่ำาเสนอกด็นีะ ทำาเตม็ทีก่น็า่จะไดเ้กรด C และ

จากประสบการณ์ของเรา นักศึกษาเหล่านี้ไม่มีวันยอม และจะกลับมาด้วย

โครงการที่เหนือกว่าที่เคยนำาเสนอมาหลายเท่าตัว

ตวัอยา่งเชน่ เคยมกีลุม่นกัศกึษาทีเ่สนอใหก้ลุม่สตรจีติทเุลา ชมุชนผูส้งู
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สนิคา้ชมุชนกอ่นและหลงันกัศกึษา
เข้าไปพัฒนา

วัยที่อยู่กับบ้านเฉยๆ ไม่มีรายได้อะไร ให้ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษชิ้นละไม่กี่

ตงัคแ์ละจะทำาให้มรีายไดว้นัละ 300 บาท เราบอกนกัศกึษาว่า ถ้าเขาออกไป

รับจ้างก็ได้เงินเท่ากัน นักศึกษาก็บอกว่าแต่นี่เขาสามารถทำาอยู่ที่บ้านได้และ

รายได้เพิ่มจาก 0 บาท เป็น 300 บาทต่อวันเลยนะ 

เราบอกวา่ถา้ตอ้งใชน้กัศกึษาหนึง่ทมีไปทำางานหนึง่เทอมแลว้ทำาใหช้มุชน

มีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำา เราปิดหลักสูตรกันเลยดีกว่าไหม นักศึกษากลับ

มาใหม่ด้วยการนำากระดาษใช้แล้วไปทำาเป็นกระดาษสาแล้วเอาไปทำาภาพ

นูนต่ำา ลงสี ใส่กรอบไม้ และสร้างรายได้ให้ชุมชนสูงกว่าที่เสนอมาในคราว

แรกหลายเท่าตัว
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แตถ่งึนกัศกึษาจะเสนออะไรทีท่ำาใหเ้ราวา้วจนอา้ปากตาคา้งแคไ่หน 

เราก็จะรักษาสีหน้าให้นิ่งๆ ไว้ กล่าวชมเชยให้มีกำาลังใจ แต่ยังคงกระตุ้น 

และชีใ้หเ้หน็วา่ตรงไหนยงัปรบัได ้ตรงไหนจะไปไดไ้กลกวา่ทีเ่สนอมา และ

ส่วนใหญ่ก็มักเป็นเช่นนั้นจริง นักศึกษาไปได้ไกลกว่าเดิมเสมอ

หนา้ทีส่ำาคญัของคนเปน็อาจารย ์คอืตอ้งไมย่อมใหน้กัศกึษา Take the 

easy way out ต้องถือเป็นพันธกิจของเราที่จะต้องผลักนักศึกษาให้ไปไกล

ที่สุดเท่าที่เขาเหล่านั้นจะไปได้ อย่าให้เขาหยุดอยู่เพียงแค่สิ่งที่เราเห็นและ

พอใจว่าดี เพราะถ้าเราไม่ผลักให้เขาไปต่อ เราจะไม่มีทางรู้เลยว่านักศึกษา

ไปได้ไกลเต็มศักยภาพตนเองแล้วหรือยัง

และนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการ “ทุบ” เพราะนักศึกษารู้สึก

เหมือนโดน “ทุบ” ทุกครั้งที่ได้ฟังคอมเมนต์ที่มีต่อข้อเสนอในโครงการ แต่

นัน่กเ็ปน็แนวทางทีส่อดคลอ้งกบัผลวจิยัวา่ ความคดิสรา้งสรรคม์กัจะบรรเจดิ

และเกิดขึ้นได้ง่ายภายใต้แรงกดดันนิดๆ

หัวใจสำาคัญของการ “ทุบ” ก็คือ การ “ท้าทาย” ให้นักศึกษาไป

ไกลจนเต็มศักยภาพ 

ดังนั้น ไม่ว่าผลงานนักศึกษาจะออกมาโดดเด่น ถูกใจ เกินความ

คาดหมายของเราแคไ่หน เรากไ็มม่ทีางรูไ้ดว้า่นกัศกึษาเดนิหนา้ไปไกลจนเตม็

ศักยภาพของเขาในขณะนั้นแล้วหรือยัง หน้าที่ของเราจึงต้อง “ทุบ” ต่อไป

คำาถามคือจะหยุดทุบตอนไหน เมื่อใดจึงจะรู้ได้ว่ากระท้อนหอมหวาน 

และ “ไม่น่วม” จนเกินพอดี หลักการเรื่องนี้คือให้ดูที่ผลสำาเร็จส่วนเพิ่ม 

(marginal outcomes) ถา้สิง่ทีน่ำากลบัมาเสนองอกเงยเพิม่พนูกวา่เดมิเยอะ 

กแ็ปลวา่ยงัทบุตอ่ไดอ้กี ใหท้บุไปเรือ่ยๆ จนกวา่สิง่ทีง่อกเงยเพิม่เตมิขึน้มาจะ

น้อยมากจนไม่มีนัยสำาคัญ

แน่นอน ทุบไปเรื่อยๆ ท้าทายไปไม่หยุดเช่นนั้น สร้างความเครียดให้

นักศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นที่น่าติดตามคือจะ “ทุบ” อย่างไรให้

นกัศกึษาไมเ่ครยีดไมท่อ้แท ้ไมห่มดกำาลงัใจ หากแตก่ลบัมไีฟ และแรงใจทีจ่ะ

กลับไปพัฒนา ยกระดับโครงการให้ขึ้นไปไกลกว่าที่เคยเสนอมาแล้ว และนั่น

คือเนื้อหาในบทถัดมาคือ ทำาหัวใจนักศึกษาให้พองโต

ภาพประกอบสวยๆ ของบทนี ้คอื แบรนดใ์หม ่“มดัใจ” ผลงานสรา้งสรรค์

ของผ้ามัดย้อมที่เป็นการร่วมกันระหว่างนักศึกษา TBS และชุมชนห้วยโป่งที่

ทำาใหร้ายไดช้มุชนเพิม่ขึน้กวา่ 300% และมกีำาไรขัน้ตน้สงูกวา่ 50% ยงัไมร่วม

การยกมาตรฐานในทุกด้านให้กับวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย
เสื้อมัดใจ



หลายคนอาจเข้าใจว่าผลสำาเร็จในโครงการของธรรมศาสตร์โมเดล

เกดิขึน้ไดด้ว้ย “สมอง และสองมอื” หรอือนัทีจ่รงิตอ้งบอกวา่ “หลายรอ้ยมอื” 

ที่เป็นผลงานความคิด และความร่วมใจของนักศึกษา ชุมชน และเครือข่าย 

ต่างๆ 

แตเ่อาเขา้จริงแลว้ทกุโครงการสำาเรจ็ไดด้ว้ย “หวัใจ” ของนกัศกึษา 

หัวใจของความเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้เจอโจทย์ยากๆ หัวใจที่ไม่ยอมท้อแม้

โดนทุบไม่หยุดหย่อน หัวใจที่มุ่งมั่นจะสร้างจะทำาอะไรที่ใหญ่กว่าประโยชน์

ส่วนตัวของตนเอง

ฟังเสียงสะท้อนจากหัวใจของนักศึกษากันเองดีกว่า ถ้ามีเวลาน้อย ก็

ขอแนะนำาให้ดูคลิปที่สรุปทุกเรื่องที่นักศึกษาทำาไว้ใน 3 นาที https://www.

youtube.com/watch?v=DrOGpi9JGG8

แต่ถ้าอยากได้อรรถรสจากการอ่านขอแนะนำา กระทู้ในเว็บไซต์พันทิป 

(Pantip) เรื่อง “วิชาแค่ 3 หน่วยกิต ทำาไมมันต้องอะไรขนาดนี้เนี่ย!!!

“วิชาแค่ 3 หน่วยกิต ทำาไมมันต้องอะไรขนาดนี้เนี่ย!!! นี่คือสิ่งที่แวบ

เข้ามาในหัวในช่วงแรกๆ ของการทำาโครงการนี้ แต่แล้วก็มีอะไรบางอย่าง

ที่ทำาให้ความคิดของพวกเราต้องเปลี่ยนไป... ตอนแรกสุดพวกเราคิดว่าจะ

ง่ายๆ แค่หาเงินเอาของให้ชาวบ้าน หาเงินก็ง่ายๆ ไปเปิดหมวก ถือกล่อง

แถว skywalk ก็ได้เงินไปซื้อของ ได้เกรดมา 3 หน่วยกิต สบ๊ายยยยยยย 

แต่!!! พอได้ลงมือทำาจริงๆ แล้ว มันไม่ได้ง่ายอย่างที่มโนไว้เลย จนบางครั้งก็

แอบคดิโวยวายในใจดงัชือ่กระทู ้ครัง้แรกทีท่ำาใหพ้วกเราถงึกบัเงบิ คอื ตอนที่

อาจารย์พูดว่า ‘หาเงินนี่ไม่ใช่ไปเรี่ยไรเค้านะ เรียนมาตั้ง 3 ปี เอาความรู้ไปใช้

ทำาหัวใจนักศึกษาให้พองโต

พิภพ อุดร 
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ประโยชนด์ว้ย’ โอโ้หหหหห ผมนีไ่ปไมเ่ปน็เลยครบับบบ งานงอกมากๆ!!” เราก็ 

ทำาตาม

โจทย์ที่อาจารย์ให้มาต่อไป คือ “ทำายังไงก็ได้ให้ชาวบ้านมีรายได้อย่าง

ยั่งยืน”

ชาวบ้านที่พวกเราไปช่วยพัฒนา ทำากล้วยตาก ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทุก

จังหวัดในประเทศไทย วันแรกที่เราได้คุยกับชาวบ้าน รายได้จากการขาย

กลว้ยตากตอ่อาทติยค์อื 600 บาท แลว้พวกเรากเ็ริม่ปฏบิตักิาร! พวกเราตัง้ใจ

เข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่หาช่องทางจำาหน่าย (เพื่อให้

ชาวบ้านมีรายได้ที่แน่นอนในระยะยาว) ปรับปรุงแพ็กเกจ กระบวนการผลิต 

สอนระบบบญัช ีหาชอ่งทางขายกต็ระเวนโทรฯ ตระเวนหารา้นทีน่า่จะรบัฝาก

ขายทั่วจังหวัดราชบุรี พอมีอันไหนเข้าตา ติดต่อไปก็โดนปฏิเสธบ้าง อะไร

บา้ง #รอ้งไหห้นกัมาก กลุม่ของพวกเรามทีัง้เดก็บญัช ีซึง่เทอมนีม้ฝีกึงานเตม็

เวลา จนัทร-์ศกุร ์และเดก็บรหิารทีม่เีรยีน เวลาจะเจอกนันดักนัระดมสมองก็

ยากแลว้ ยงัตอ้งหาเวลาลงไปชว่ยทำาอกี สดุทา้ยพวกเรากไ็ดใ้ชเ้วลาวา่งในวนั

เสาร์-อาทิตย์ ผลัดกันแวะเวียนเข้าไปช่วยทุกกระบวนการ ตั้งแต่ปอกกล้วย 

คลึงกล้วย เอากล้วยไปตากในโรง (ที่ให้ฟีลเหมือนอบซาวน่ามากๆ ค่ะ เม่า

ในกองไฟ) จนถึงแพ็กใส่กล่อง

หลังจากทำาโครงการไปสักพกั ผา่นอปุสรรคมามากมาย ความรูส้กึของ

พวกเราก็เริ่มเปลี่ยนไป… จากตอนแรกที่คิดว่า “ทำาเพราะต้องทำา” มันได้

กลายเป็น “ทำาเพราะอยากทำา” การที่ได้เข้าไปช่วยทำากล้วยตาก ได้พูดคุย

กบัชาวบา้นแบบเปดิใจมากขึน้ ไดไ้ปกนิกบัขา้วแสนอรอ่ยทีช่าวบา้นทำา ตอน

นีพ้วกเราลมืเรือ่งเกรดไปแลว้ ไดเ้กรดเทา่ไหรก่ไ็มส่ำาคญั หว่งชาวบา้นมากกวา่ 

วา่ชาวบา้นจะไดป้ระโยชนจ์รงิๆ ไหม? เราทำาใหช้าวบา้นลำาบากขึน้รเึปลา่? ถา้

จบโครงการแล้วชาวบ้านจะยังแฮปปี้กับสิ่งที่เราเข้าไปช่วยทำาให้มั้ย? ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แต่ทฤษฎี อย่างมากสุดก็แค่ทำาแผนธุรกิจ 

ซึ่งเมื่อมาลงมือทำาจริงๆ แล้ว มันเทียบกันไม่ได้เลย ตอนเขียนแผนธุรกิจเรา

จะมโนใหส้วยงามยงัไงกไ็ด ้แตน่ีค่อืชวีติจรงิ ถา้มนัผดิพลาด คอื พงังงง! ทีเ่รา

พังก็แค่วิชาเดียว แค่ 3 หน่วยกิต แต่สำาหรับชาวบ้านมันคืออาชีพและชีวิต
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ของเขา พวกเราจึงอยากทำาทุกอย่างให้ดีที่สุด อยากให้ชาวบ้านได้ประโยชน์

จากสิ่งที่พวกเราทำาจริงๆ

พวกเราคิดว่าสิ่งที่ได้จากวิชานี้ ไม่ใช่แค่การทำาธุรกิจเพื่อแสวงหากำาไร

เพยีงอยา่งเดยีว แตม่นัทำาใหพ้วกเราเหน็คณุคา่ในตวัเองมากขึน้ คณุคา่ทีเ่กดิ

จากการทีเ่ราไดใ้ชค้วามรูจ้ากสิง่ทีเ่รยีน มาสรา้งอะไรดีๆ  กลบัคนืสูส่งัคม ทำาให้

รู้สึกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่การได้เห็นคนรอบข้างมีความสุข มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่างหากที่ทำาให้พวกเรารู้สึกภูมิใจ”

นั่นคือความหมาย “หัวใจที่พองโตของนักศึกษา” เพราะเราไม่เชื่อว่า

ใครจะบังคับใครให้มุ่งมั่น ให้เรียนรู้ ให้เปลี่ยนแปลง ให้ประสบความสำาเร็จ

ในแบบที่เราต้องการได้ สิ่งที่เราทำาได้มากที่สุดก็คือ การทำาให้เขาเหล่านั้น 

“อยากมุ่งมั่น” “อยากเรียนรู้” อยากเปลี่ยนแปลง” และ “อยากประสบ

ความสำาเร็จ” ด้วยตัวของเขาเอง

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
“แกะกินกล้วย : บทสรุปของวิชา 3 หน่วยกิต จากกล้วยตาก สู่ ความ

ผูกพันระหว่างชุมชนและนักศึกษา” 

https://pantip.com/topic/33822266

https://www.youtube.com/watch?v=DrOGpi9JGG8



เราไมเ่คยกลา่วอา้งเลยวา่ผลงานการเปลีย่นแปลงอยา่งชนดิพลกิโฉมใน

ทุกๆ โครงการเป็นผลงานของนักศึกษา เพราะกติกาสำาคัญของธรรมศาสตร์

โมเดลคือ “ห้ามขอ ... ห้ามให้”

“ห้ามให้” หมายถึง ห้ามนักศึกษาทำาตัวเสมือนเป็น “ผู้ให้” โดยไป

นั่งคิด นั่งวางแผน วิ่งดำาเนินการในด้านต่างๆ แล้วนำาผลลัพธ์มาเสนอให้

กับชุมชน โดยชุมชนมีบทบาทเสมือนเป็นเพียง “ผู้รับ” เท่านั้น หากทำา

เช่นนั้น โครงการก็จะเป็นของนักศึกษา ไม่ใช่ของชุมชน เมื่อนักศึกษาออก

จากพื้นที่ ชุมชนก็จะทิ้งไป ไม่สนใจ

ดังนั้น นักศึกษาทุกกลุ่มจึงต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ 

และจุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนในลักษณะคล้ายกับแนวคิดคลาสสิกของการ

จัดการที่เรียกว่า SWOT Analysis แต่สิ่งที่สำาคัญยิ่งยวดคือการเรียนรู้ 

“ภูมิปัญญา (Local Wisdom)” สมาชิกชุมชนเก่งเรื่องอะไร มีฉันทะ 

(passion) กับสิ่งใด สิ่งที่นักศึกษาร่วมคิดและร่วมนำาเสนอเพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงจึงต้องสอดคล้องไปกับเรื่องเหล่านั้น เพราะนี่เป็นโครงการที่

ชุมชนต้องต่อยอดไปด้วยตัวของพวกเขาเอง

แนน่อนนกัศกึษาตอ้งเตมิในสิง่ทีช่มุชนยงัขาดในเรือ่งความรูค้วามเขา้ใจ

ในด้านต่างๆ นักศึกษาจึงพาชุมชนไปเรียนรู้ดูงานนอกสถานที่ ไปเข้ารับการ

ฝึกอบรม สอนเรื่องใหม่ๆ ให้ชุมชนทำาได้เองเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชี การ

ตลาดออนไลน์ ฯลฯ และที่สำาคัญพาชุมชนไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ที่

จะช่วยให้ชุมชนเดินต่อไปได้ด้วยตนเองในอนาคต

“หา้มขอ” หมายถงึ หา้มนกัศกึษาไปถอืกลอ่งรบับรจิาคตามศนูยก์ารคา้ 

ห้ามขอ ... ห้ามให้

พิภพ อุดร 
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ถนน สะพานลอย ป้ายรถเมล์ ท่าเรือ ฯลฯ แน่นอนในการทำางานต้องใช้เงิน 

ใชง้บประมาณ ซึง่คณะสนบัสนนุบางสว่น องคก์รเครอืขา่ยสนบัสนนุบางสว่น 

แตท่ีเ่หลอืนกัศกึษาตอ้งหางบประมาณเพิม่เตมิ คำาถามคอืจะหาเงนิจากทีไ่หน 

ทำาไมถึงห้ามไปถือกล่องรับบริจาคในที่สาธารณะ

การขอรบับรจิาคในทีส่าธารณะไมใ่ชเ่รือ่งผดิ การขอแตล่ะครัง้ของแตล่ะ

กลุ่มก็มีเงื่อนไขความจำาเป็นที่แตกต่างกันไป แต่ในแนวทางของธรรมศาสตร์

โมเดล นักศึกษาต้องเดินตามกติกาพื้นฐานที่เป็นหัวใจของธุรกิจคือ “การ

แลกเปลี่ยน” ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นชอบในประโยชน์ร่วมกัน 

สิ่งที่ย้ำากับนักศึกษาเสมอคือเขาเหล่านั้นเรียนอยู่ในโรงเรียนด้าน

บริหารธุรกิจที่อ้างตัวว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และดีเด่นเป็นที่รู้จักใน

ระดับนานาชาติ ดังนั้นนักศึกษาจะใช้วิธีการหาเงินที่ใช้แต่แรงโดยไม่ใช้ความ

สามารถในทางธุรกิจไม่ได้ ที่สำาคัญการไปขอรับเงินบริจาคแบบหยอดกล่อง

ตามที่ต่างๆ ขาดองค์ประกอบเรื่อง Accountability ที่ผู้บริจาคเงินไม่ทราบ 

และไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าเงินที่มอบให้จะถูกนำาไปใช้ตามวัตถุประสงค์

ของการบริจาคอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

ดงันัน้ นกัศกึษาจงึลงเอยดว้ยการทำาเสือ้ขาย ขายของในงานคอนเสริต์ 

จดักจิกรรมหารายไดใ้นรปูแบบตา่งๆ รวมไปถงึการหาสปอนเซอรจ์ากองคก์ร

ต่างๆ ที่นักศึกษาต้องขายไอเดียให้องค์กรได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรจะได้รับ

อะไรบ้างจากการสนับสนุนโครงการ รวมถึงต้องรายงานผลสำาเร็จจากการ

ดำาเนินงานกลับไปที่องค์กรสนับสนุนด้วย

ด้วยกติกา “ห้ามขอ ห้ามให้” ทำาให้นักศึกษารุ่นแรกๆ ที่ลงไปพัฒนา

ชมุชนหมูบ่า้นในอำาเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย ์เพือ่สรา้งรายได ้ลดคา่ใชจ้า่ย 

และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน เป็นโจทย์ที่นักศึกษาต้องทำาให้เห็นผล

สมัฤทธิ ์โดยมตีวัชีว้ดัทีก่ำาหนดผลสำาเรจ็ของโครงการ ภายในหนึง่ภาคการศกึษา

นักศึกษาต้องบริหารจัดการโครงการ บริหารเวลา คิด วิเคราะห์ และ

เสนอแนวทาง และทำาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในยุคนั้น กลุ่มนักศึกษาเสนอ

ทำาโรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้กับชุมชนบ้านโคกสะอาด บ้านโคกตาอิ่ม และ

บ้านโคกพลวง เพราะต้องการลดรายจ่ายที่ชุมชนต้องไปซื้อปุ๋ยจากที่อื่นโดย

นำาขี้วัวในหมู่บ้านมาทำาปุ๋ยอัดเม็ดให้ชุมชนในหมู่บ้านใช้ และเพิ่มรายได้ด้วย

การเอาไปขายให้ชุมชนรอบๆ แต่กว่าจะได้โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด นักศึกษา

ต้องหาสปอนเซอร์ขอวัสดุจากบริษัทห้างร้าน เพื่อมาก่อสร้างโรงปุ๋ย หรือ

ไปขายของเพื่อให้ได้เงินมาซื้ออุปกรณ์ทำาปุ๋ยอัดเม็ด กว่าจะได้โรงปุ๋ยอัดเม็ด

ของทั้งสามหมู่บ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจนถึงทุกวันนี้

นักศึกษากลุ่มที่เสนอว่าจะสร้างศูนย์สาธิตการตลาดตามที่ชุมชนบ้าน

หนองมะมาต้องการ ก็ไปหาสปอนเซอร์มาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อมาปรับปรุง

อาคารเก่าเป็นร้านค้าชุมชน จัดร้าน หาสินค้าเข้าร้าน วางระบบบัญชีร้านค้า 

และไปรบับรจิาคคอมพวิตอรม์อืสองมาลงโปรแกรม ใหร้า้นคา้สแกนบารโ์คด้
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สนิคา้ ตอนทีเ่ราไปสำารวจรา้นคา้บา้นหนองมะมายงัคงใชร้ะบบสแกนบารโ์คด้

และยังติดต่อขอคำาแนะนำาจากนักศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ 

นับตั้งแต่ปี 2558 หลังจากที่เรามี “องค์กรเครือข่าย” สมาคมเพื่อน

ชุมชน และธนาคารออมสิน เข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านประสบการณ์ การ

เงนิและการประสานงานเครอืขา่ย ทำาใหเ้กดิพลงัในการขบัเคลือ่นการพฒันา

วิสาหกิจชุมชน เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

นกัศกึษาใชเ้วลาไดอ้ยา่งเตม็ทีใ่นการลงพืน้ทีท่ำางาน คดิ วเิคราะหป์ญัหา 

หาแนวทางแกป้ญัหา และลงมอืทำาใหเ้กดิผลเปน็รปูธรรม ไดภ้ายในหนึง่ภาค

การศึกษา อย่างเช่น กรณีวิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง จังหวัดระยอง กลุ่ม

นกัศกึษา สมาชกิชมุชนและบรษิทัพีเ่ลีย้งรว่มมอืกนัพฒันาคาสซยีช์ปิส ์(Cassy 

Chips) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลือกพันธุ์มันสำาปะหลังที่นำามาใช้แปรรูป

เป็นมันทอดกรอบ คิดค้นรสชาติใหม่ เสาะหาผู้เชี่ยวชาญ ยื่นตรวจปริมาณ

ไซยาไนด์ ออกแบบเครื่องสไลด์มัน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หาความรู้เพื่อยืด

อายุผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ คำานวณต้นทุน หาช่องทางจัดจำาหน่าย และ

จัดเตรียมแนวทางในการยื่นขอเลขจดแจ้ง อย. เพื่อจะทำาให้ชุมชนสามารถ

ขยายตลาดและพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง 



ธรรมชาต ิขอบเขต และลกัษณะโครงการทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะชมุชนสง่

ผลใหเ้กดิคำาถามวา่จะใชเ้กณฑก์ารประเมนิอยา่งไรสำาหรบัแตล่ะกลุม่ เหมอืน

กันหรือต่างกันอย่างไรดี

คำาตอบคือ ก็ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอว่าควรจะประเมินความสำาเร็จใน

โครงการอยา่งไร โดยใหพ้วกเขาเสนอตวัชีว้ดัทีจ่ะใชใ้นการประเมนิ และหาก

เราเห็นชอบก็ตกลงกันตามนั้น 

แน่นอน กระบวนการกำาหนดตัวชี้วัดก็เป็นการฝึกฝนการเจรจาต่อรอง

ที่วางอยู่บนการคาดการณ์ผลสำาเร็จในอนาคต และความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง

ฝัง่ฝนัทีว่างไว ้และหนไีมพ่น้วา่เมือ่เปน็โครงการยกระดบัธรุกจิกแ็ปลวา่ 2 ตวั 

ชี้วัดที่สำาคัญก็คือยอดขาย และกำาไร เพียงแต่จะมีตัวชี้วัดความสำาเร็จเพียง 

แค ่2 ตวันีไ้มไ่ด ้ตอ้งมตีวัอืน่ๆ ทีบ่ง่บอกวา่วสิาหกจิชมุชนจะเดนิตอ่ไปไดอ้ยา่ง

ประสบความสำาเร็จต่อไปในอนาคต

กรอบที่เราใช้ในการเจรจาว่าจะรับตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการที่

นักศึกษาเสนอมาหรือไม่ ก็คือ อิงจากเกณฑ์ 2C 2S 

2C ประกอบด้วย C ตัวแรกคือ Community Centred กล่าวคือ

สิ่งที่นำาเสนอตรงกับความต้องการของชุมชนหรือไม่ และพัฒนาขึ้นจาก

ภมูปิญัญาพืน้บา้นและทกัษะชมุชนหรอืไม ่สว่น C ตวัทีส่องคอื Community 

Participation ประสานงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายหรือไม่ อธิบายบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนร่วมแต่ละฝ่ายชัดเจนหรือไม่

2S ประกอบดว้ย Significance & Sustainability โดย S ตวัแรกคอื 

Significant Change เป็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

ประเมินผลสำาเร็จด้วย 2C 2S

พิภพ อุดร 
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อยา่งชดัเจน ทางดา้นรายไดผ้ลกำาไรของวสิาหกจิ และความเปน็อยูข่องชมุชน

หรือไม่ ส่วน S ตัวที่สองคือ Sustainable Mechanism พิจารณาถึงการ

สร้างกลไกเพื่อให้ธุรกิจชุมชนดำาเนินการพัฒนาได้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ และ

ชุมชนสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อีกหรือไม่

ตวัชีว้ดัในการวดัผล ตอ้งเกดิการเปลีย่นแปลงทีเ่ดน่ชดั ยกตวัอยา่งเชน่ 

จากสินค้าคุณภาพต่ำา สู่สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากช่องทางการ

ขายที่จำากัด สู่การเพิ่มช่องทางการขาย จากไม่มีแบรนด์ สู่การมีแบรนด์ จาก

ผืนดินแห้งแล้ง สู่ผืนดินอุดมสมบูรณ์

พูดง่ายๆ ว่า สิ่งแรกที่เราประเมินก็คือโครงการสร้างความสำาเร็จหรือ

การเปลีย่นแปลงอะไรทีม่ ี“นยัสำาคญั (Significance)” หรอืเปน็ Big Change 

หรือไม่ เราบอกกับนักศึกษาเสมอว่า เปลี่ยนนิดๆ หน่อยๆ อย่ามาทำาให้เสีย

เวลา และเสียศักยภาพของนักศึกษา เสียโอกาสของชุมชน 

เราเอาตัวอย่างความสำาเร็จของโครงการในรุ่นก่อนๆ ให้ดูแล้วบอก

กับพวกเขาว่า โครงการของรุ่นพี่ๆ ดีตรงไหน น่าชื่นชมอย่างไร สร้างความ

สำาเร็จและชื่อเสียงไว้มากแค่ไหน ส่วนโครงการของพวกเขาที่กำาลังลงมือทำา 

มีเงื่อนไขเดียว คือต้องดีกว่ารุ่นก่อนๆ เท่านั้น ดีเท่ากันก็ไม่ได้ เพราะถ้าดี

เท่ากันก็เท่ากับเราถอยหลังไปเรียบร้อย โลกหมุนไปข้างหน้า คนรุ่นหลังต้อง

ดีกว่ารุ่นก่อนเท่านั้น สังคมเราจึงจะดีขึ้นได้ และนั่นน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อน

สำาคัญที่ทำาให้เราได้เห็นผลสำาเร็จของโครงการใหม่ๆ ที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจมาก

ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรุ่นพี่ยังเอ่ยปากว่า “โปรเจกต์ท้าทายมากขึ้นทุกปีเลย”

แต่ “นัยสำาคัญ” ก็ไม่ได้ประเมินง่าย หลายครั้งนักศึกษาก็ใช้เทคนิค

ที่คลาสสิกที่สุด คือ สร้างมายาด้วยตัวเลข เช่น บอกว่าจะเพิ่มยอดขายขึ้น 

200-300% ซึ่งยอดดังกล่าวแม้ดูว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าตัว แต่เอาเข้าจริง

อาจทำาได้ไม่ยากหากฐานรายได้เดิมนั้นน้อยมาก 

ดังนั้น ตัวชี้วัดที่เป็นยอดขายที่จะต่อรองกัน จึงอาจเป็นได้ตั้งแต่ไม่กี่

ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงเกินพันเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับฐานเดิมของยอดขายว่า

เดิมอยู่ในระดับใด 

นอกจากนี้ ตัวเลขที่ต้องดูควบคู่ไปกับ “ยอดขาย” คือ “สัดส่วนกำาไร” 

เพราะหากตอ้งลงทนุปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตา่งๆ นานาเพือ่ทำาใหข้ายของไดม้าก

ขึน้แตท่ำาไปแลว้สดุทา้ยเหลอืผลกำาไรเทา่เดมิ หรอืนอ้ยลงกไ็มม่ปีระโยชนอ์ะไร

การประเมนิความสำาเรจ็จงึตอ้งดทูัง้ “ยอดขาย” “สดัสว่นกำาไร” “ความ

ต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน” รวมไปถึงความยั่งยืนแก่วิสาหกิจ

ชุมชนอีกด้วย

สิ่งสำาคัญที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชนมักได้แก่ ความ

สามารถดา้นการตลาดทัง้เรือ่งการสรา้งแบรนด ์การนำาเสนอสตอรีท่ีน่า่สนใจ

ของสินค้าชุมชน การพัฒนาสินค้าใหม่ การสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า 

การเพิ่มช่องทางการขาย การโปรโมตสินค้าในรูปแบบต่างๆ การสร้าง 
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Facebook Fan Page 

การยกระดับการผลิต เทคนิคการลดต้นทุน การริเริ่มและสร้างเครือ

ข่ายพันธมิตรไว้ให้กับชุมชน รวมถึงการทำาให้มีระบบบัญชีที่ทำาให้รู้ต้นทุน

ที่แท้จริง และตั้งราคาได้อย่างเหมาะสม และที่สำาคัญมากกว่าเรื่องใดๆ คือ

การวางระบบการแบง่ปนัผลประโยชนใ์หเ้กดิความไวว้างใจกนัในกลุม่สมาชกิ

ของวสิาหกจิชมุชนโดยมกีารจดัสรรผลตอบแทน/เงนิปนัผลคนืใหส้มาชกิอยา่ง

โปร่งใส เชื่อถือได้ และทำาให้กลุ่มสามารถขยายฐานสมาชิกให้เติบโตและเข้ม

แข็งต่อไปได้ในอนาคต 

และนี่เป็นสิ่งที่เราประเมินภายใต้กรอบ 2C 2S เพื่อความยั่งยืนของ

วิสาหกิจชุมชนนั้นเอง



เราไดม้โีอกาสพานกัศกึษาไปทำางานกบัชมุชนหลายลกัษณะ หลากหลาย

อาชีพ ในพื้นที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่

แตกตา่งกนั นกัศกึษาลงพืน้ทีท่ำางานกบัชมุชนทีเ่ปน็เกษตรกรในชนบท ปลกู

ข้าว ทำาไร่ ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ ทำานาเกลือ และทำางานกับกลุ่ม

สตรี กลุ่มแม่บ้านในชุมชน ที่มีทักษะฝีมือการตัดเย็บ ย้อมผ้า จักสานทำา

กระเป๋า ทำาดอกไม้ ทำาอาหาร แปรรูปอาหาร แปรรูปผลไม้ ทำาสบู่ แชมพู 

โลชั่น

10 ปีมานี้ นักศึกษาร่วมกับชุมชนพัฒนาสินค้าและบริการรวมทั้งหมด 

112 รายการ ในจำานวนนี ้สว่นใหญเ่ปน็อาหารแปรรปูและเครือ่งดืม่ทีท่ำาจาก

พืช ผัก ผลไม้ที่ปลูกในชุมชน รวม 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.07 เช่น 

ขา้วสารแปรรปู อาหารแปรรปูทีท่ำาจากเหด็ น้ำาสลดั น้ำาพรกิ ผลไมแ้ปรรปูทำา

จากกล้วย สับปะรด ลำาแพน ขนมเปี๊ยะ

รองลงมาเปน็ ของใช ้รวม 21 รายการ คดิเปน็รอ้ยละ 18.75 (ลกูประคบ 

เสื้อผ้ามัดย้อม เสื้อยืด กระเป๋าสาน หมอน เฟอร์นิเจอร์ไม้วัสดุเหลือใช้ ปุ๋ย

อินทรีย์ ปุ๋ยราบิวเวอเรีย ฯลฯ) ลำาดับต่อมา เป็นเครื่องสำาอาง มี 19 รายการ 

คิดเป็นร้อยละ 16.96 (สครับผิวที่ทำาจากดอกเกลือ ครีมทาผิว สบู่ ยาสระ

ผมที่ทำาจากพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ลูกมะหาด ลูกฟักข้าว ลูกพิลังกาสา) 

อื่นๆ อีก 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 (โครงการแก้ปัญหาภาระหนี้สิน

ชุมชน บริการโฮมสเตย์ ร้านค้าชุมชน ร้านค้าสินค้ามือสอง ศูนย์การเรียนรู้) 

(ดูตารางแสดงประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ในหน้า 91)

KPI สัมฤทธิ์ผลแห่งความร่วมมือ

ดวงใจ หล่อธนวณิชย์



Method for Sustainable Community-Business Development | 27

ตัวชี้วัด “การอยู่ได้อย่างยั่งยืน” ของ วิสาหกิจชุมชน 
ธรรมชาติ ขอบเขตและลักษณะโครงการที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน 

ส่งผลให้เกิดคำาถามว่าจะใช้เกณฑ์การประเมินอย่างไรสำาหรับแต่ละโครงการ

ตวัชีว้ดั “การอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื” ของวสิาหกจิชมุชน ทีใ่ชใ้นการประเมนิ

ชุมชนหรือวิสาหกิจในคู่มือนี้ เราอ้างอิงจากตัวชี้วัด “การอยู่ได้อย่างยั่งยืน” 

ของวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ที่ทางสมาคมเพื่อน

ชมุชนใชป้ระเมนิการดำาเนนิการของชมุชนภายใน 3 ป ีแตเ่ราปรบัตวัชีว้ดั เพือ่

ใหส้อดรบักบัลกัษณะของวสิาหกจิชมุชนทีม่หีลายลกัษณะ และใชเ้ปน็เกณฑ์

ดังต่อไปนี้ ในการประเมินเพื่อคัดเลือกโชว์เคส (showcases) 

1. มีการพึ่งพาตนเองจากการจำาหน่ายสินค้า ที่สัดส่วนรายได้จากการ

ขายสินค้าเติบโตต่อเนื่องในระดับที่ชุมชนพึงพอใจ 

2. มีการบริหารจัดการกันเอง แบบมีส่วนร่วม แบ่งหน้าที่กันทำา

3. มีการจ้างงานกันเองในชุมชน และ หรือมีการกระจายรายได้ในรูป

แบบการปันผล

4. ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วย

งานที่น่าเชือถือให้การรับรอง อย่างน้อย 1 มาตรฐาน เช่น มผช. อย. GMP 

OTOP

5. มกีารฟืน้ฟวูตัถดุบิ ผลผลติในชมุชน เชน่การปลกูผกั ปลกูผลไมเ้พือ่

แปรรูป หรือการเชื่อมแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ หรือ 

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชน

ลักษณะวิสาหกิจชุมชนแบบไหนถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
เป็นคำาถามในใจที่ต้องการหาคำาตอบ จากประสบการณ์เราจะเห็น

นกัศกึษาทำางานรว่มกบัชมุชน นกัศกึษาบางกลุม่กพ็ฒันาสนิคา้จนสมัฤทธิผ์ล

ตอนเสรจ็สิน้โครงการ สิง่สำาคญัคอื ความพรอ้มของผูน้ำาชมุชนและสมาชกิทีจ่ะ

เรยีนรู ้เปดิใจและเปดิโอกาสใหน้กัศกึษาแสดงความสามารถเตม็ทีแ่ละพรอ้ม

ให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหรือยกระดับสินค้าและบริการ

ความสามารถที่ติดตัวนักศึกษา หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ความสามารถด้านการสำารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเข้าใจปัญหา

ที่วิสาหกิจชุมชนเผชิญ

ความสามารถในการสือ่สาร ใหไ้ดร้บัความรว่มมอืจากผูค้นหลายภาคสว่น

ความสามารถในการต่อรอง เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่แตกต่าง หลากหลาย

ความสามารถในการจัดการ และวางแผนดำาเนินโครงการ

ความสามารถในการแนะนำา ดงึความสามารถผูค้นทีห่ลากหลายเขา้ดว้ยกนั

ความสามารถในการคิด เสนอมุมมองใหม่ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 



ปัญหาทั่วไปของธุรกิจชุมชนในชนบท สินค้าคุณภาพไม่ดี ต้นทุนสูง 

ไมรู่ต้น้ทนุ ไมม่รีะบบบญัช ีราคาต่ำากวา่มาตรฐาน รปูลกัษณส์นิคา้ไมท่นัสมยั 

แพก็เกจไมท่นัสมยั ขาดความสวยงาม ขาดแผนการตลาด ขาดกลยทุธใ์นการ

สื่อสาร มีช่องทางการขายจำากัด ขาดช่องทางสื่อสารออนไลน์ 

อปุสรรคเหลา่นีท้ำาใหบ้างชมุชนถอดใจเมือ่สนิคา้ทีผ่ลติออกมาขายไมไ่ด ้

เงินทุนของชุมชนเริ่มหดหาย ในที่สุดก็แยกย้ายกันไปทำาอย่างอื่น

ปัญหาวิสาหกิจส่วนใหญ่จะคล้ายกัน ประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะ

การจดัตัง้กลุม่ของวสิาหกจิ วฒันธรรมของชมุชน วธิคีดิของผูน้ำา ความสมัพนัธ์

ของสมาชิก สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ล้วนมีผลต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจ

ชุมชนให้ดำาเนินอย่างยั่งยืน หรือหยุดชะงัก 

จากการสำารวจและติดตามประเมินผลการดำาเนินธุรกิจของวิสาหกิจ

ชุมชน ตั้งแต่นักศึกษาลงชุมชนระหว่างปีการศึกษา 2551-2560 จำานวนรวม 

101 โครงการ ใน 20 จังหวัด พบว่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์

โมเดล มีสัดส่วนการดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง มากถึงร้อยละ 75-89 

ทั้งนี้ก็เพราะเครือข่ายความร่วมมือของภาคี ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนากับชุมชน

นำาความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งถ้าเทียบ

สัดส่วนของชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่นักศึกษาร่วมพัฒนากับชุมชนช่วงปี 

2551-2556 พบว่า สัดส่วนของชุมชนที่ทำาต่อเนื่องนั้นมีเพียงร้อยละ 10-15 

(ดตูาราง) จงึเกดิคำาถามวา่ทำาไมชมุชนหรอืวสิาหกจิชมุชนจงึไมด่ำาเนนิการตอ่ 

ธรรมชาตแิละลกัษณะชมุชน ขอบเขตงานทีน่กัศกึษาลงไปพฒันาในชมุชน 

ชว่งป ี2551-2556 มกีารดำาเนนิโครงการทีแ่ตกตา่งกนักบัชมุชนหลงัป ี2557 

ทำาไมวิสาหกิจชุมชนถึง 
“อยู่ได้อย่างยั่งยืน” ยาก

ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
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ตารางสรุปผลการดำาเนินงานของชุมชน/วิสาหกิจชุมชนปี 2551-2560

ยคุแรกของการดำาเนนิโครงการธรรมศาสตรโ์มเดล (ป ี2551-2553)
เราได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง ช่วย

ประสานโครงการใน 11 หมู่บ้าน 5 ตำาบลในพื้นที่อำาเภอนางรอง จังหวัด

บรุรีมัย ์เปน็โครงการเพือ่สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติชมุชน เราพานกัศกึษา

ไปลงพื้นที่ทำางานร่วมกับชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของชุมชน

นกัศกึษาจากรุน่สูรุ่น่ลงพืน้ทีต่ดิตอ่กนัสามป ีรว่มกบัชมุชนพฒันากจิกรรม

ทีด่ำาเนนิการในยคุนัน้ ไดแ้ก ่โรงปุย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็ 3 หมูบ่า้น ศนูยเ์พาะชำากลา้

ไม้ชุมชน 1 หมู่บ้าน สร้างศูนย์สาธิตการตลาด 1 หมู่บ้าน กิจกรรมห้องสมุด

ของเล่นประจำาหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน สอนระบบบัญชีร้านค้าชุมชน 5 หมู่บ้าน 

ศูนย์การเรียนรู้ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 หมู่บ้าน

ผลการตดิตามการดำาเนนิโครงการในยคุแรก (ป ี2551-2553) พบวา่
โครงการที่สร้างรายได้ให้ชุมชน ทุกวันนี้ชุมชนก็ยังดำาเนินการอยู่อย่าง

ยั่งยืน อย่างเช่น ทำาโรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด บ้านโคกพลวง บ้านโคกตาอิ่ม 

ปี
จำานวน
โครงการ

โครงการ
ดำาเนินการ

โครงการ
ดำาเนินการ

ต่อ
(%)

โครงการ
ไม่ดำาเนินการ

ต่อ

โครงการ
ไม่ดำาเนินการ

ต่อ (%)
อื่นๆ

อื่นๆ 
(%)

2551-2553 32 5 15.62 11 34.37
โครงการ SIFE 
16 โครงการ

50

2554 8 1 12.5 5 62.5
ติดต่อไม่ได้ 2 

โครงการ
25

2555 13 3 23.1 9 69.2
ติดต่อไม่ได้ 1 

โครงการ
7.7

2556 9 1 11.1 7 77.8
ติดต่อไม่ได้ 1 

โครงการ
11.1

2557 4 3 75 1 25 - -

2558 9 8 88.9 1 11.1 - -

2559 12 10 83.4 1 8.3
ข้อมูลไม่แน่ชัด 

1 โครงการ
8.3

2560 14 14 100 - - - -

รวม 101 45 44.55 35 34.65 21 โครงการ 20.79



30 | Thammasat Model:

โครงการศูนย์เพาะชำากล้าไม้ชุมชน บ้านโคกพลวง และได้รับการคัดเลือก

เป็นโชว์เคส (showcases) ส่วนโครงการสร้างศูนย์สาธิตการตลาดที่บ้าน

หนองมะมา อำาเภอนางรอง ชมุชนยงับรหิารจดัการรา้นคา้ชมุชนจนถงึทกุวนันี ้

เป็นอะไรที่น่าประทับใจ

สว่นโครงการทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้เชน่ สรา้งอาคารศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 

สรา้งหอ้งสมดุประจำาหมูบ่า้น แตเ่มือ่สงัคมชนบทพฒันา มอีนิเทอรเ์นต็เขา้ถงึ

โรงเรียน อาคารที่สร้างไว้ก็ปรับใช้เป็นที่ประชุมของหมู่บ้าน 

สาเหตุที่ชุมชนในยุคแรก (ปี 2551-2553) ไม่ดำาเนินโครงการต่อ 
เพราะสภาพสังคมชนบทที่เปลี่ยนแปลง เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงครัว

เรอืน เดก็ในชมุชนกไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งใชศ้นูยก์ารเรยีนรูท้ีน่กัศกึษาพฒันาปรบัปรงุ

ร่วมกับชุมชน อาคารสถานที่ก็ถูกนำามาใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ หรือการ

สอนระบบบัญชีร้านค้าชุมชนในยุคนั้น ปัจจุบันร้านค้าชุมชนหลายแห่งไม่

สามารถดำาเนินการต่อ

โครงการที่ชุมชนดำาเนินการต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืนจนทุกวันนี้ 
เป็นโครงการที่สร้างรายได้ และชุมชนต่อยอดโครงการได้ อย่างเช่น 

1. โครงการปุ๋ยอินทรีย์ ที่บ้านโคกตาอิ่ม บ้านโคกพลวง และบ้าน

โคกสะอาด 

2. โครงการศูนย์เพาะชำากล้าไมท้ี่ชุมชนบ้านโคกพลวง กิจการชุมชน

เตบิโต สรา้งรายไดใ้หก้บัวสิาหกจิชมุชนไดอ้ยา่งยัง่ยนืจนทกุวนันี ้(ดรูายละเอยีด

ในโชว์เคสบ้านโคกตาอิ่มและบ้านโคกพลวงในหน้า 82 และหน้า 78)

3. ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชนบ้านหนองมะมา 

พี่สมชาย เชื้อชุมชนแสง ผู้ดูแลร้านค้าคนแรก ที่เริ่มต้นกับนักศึกษา

ปรับปรุงห้องสมุดเก่า นำามาปรับปรุงเป็นร้านค้าชุมชน บอกว่า นักศึกษาไป

หาเงินมาทำาหลังคา ทาสีห้องสมุดที่ไม่มีคนใช้ จัดวางระบบร้านค้า ตอนน้อง

นักศึกษาเข้ามา ชุมชนเริ่มมีไวไฟ (wifi) น้องๆ นักศึกษาธรรมศาสตร์แนะนำา

ใหท้ำาบารโ์คด้สนิคา้ จดัหาคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แตพ่อลกูคา้เยอะ ประเมนิผล

ชา้ เลยใชค้อมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊โดยศนูยซ์เีบริด์บรจิาคเครือ่งคอมฯ ตอ่มาจอเสยี 

ชุมชนเลยซื้อเพิ่ม ชุมชนยังติดต่อน้องแก็ป น้องธรรมศาสตร์ ดีมากครับ ให้

คำาปรกึษาเรือ่งการลงโปรแกรมการขายแบบยงิบารโ์คด้ในคอมพวิเตอร ์สรา้ง

ความมั่นใจให้ลูกค้า 

นอ้งๆ สอนทำาบญัชอียา่งงา่ยๆ แบง่ปนัผลลงตวั การบนัทกึยอดขายแตล่ะ

วัน พอสิ้นปีจะรวมยอดขายและแบ่งปันผล อาจารย์วรรณีเอาโปรแกรมตัด

สตอ็กเขา้ไปใชใ้นรา้นคา้ชมุชนหนองมะมาอยูส่กัพกั เครือ่งคอมฯ หมดสภาพ 

เพราะที่นี่มีปัญหาความร้อนกับฝุ่น

ชุมชนเริ่มทำาร้านค้าชุมชนในปี 2553 เป็นร้านค้าเล็กๆ ที่ดำาเนินการ
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ตอ่เนือ่งจนทกุวนันี ้แมจ้ำานวนรา้นคา้ในชมุชนเพิม่ขึน้ รา้นคา้ของเราไมข่าดทนุ 

สมาชิกร้านค้าให้ความร่วมมือดี ชุมชนส่วนใหญ่มาซื้อของที่นี่

ผูใ้หญบ่า้นจวนแจง้ กนัตพต เลา่วา่ หมูบ่า้นเราม ี134 ครวัเรอืน ประชากร 

500 คน มสีมาชกิรา้นคา้ 300 คน กำาไรจากรา้นคา้ชมุชนชว่งแรกๆ เราปนัผล

ให้สมาชิกร้านค้า คนละ 1,000 บาท ในปีที่สาม (ปี 2555) เราเอากำาไรไปซื้อ

รถกระบะไวซ้ือ้ของเขา้รา้น กบัพาพีน่อ้งชมุชน คนแก ่คนปว่ยไปโรงพยาบาล 

เอากำาไรบางสว่นไปปรบัปรงุตอ่เตมิหลงัคารา้นทีใ่ชม้ารว่มสามสบิป ีระยะหลงั 

สมาชกิเพิม่ขึน้ กำาไรเรานอ้ยลง เงนิปนัผลสมาชกิลดลง เหลอืคนละ 200-300 

บาท เพราะเกิดการแข่งขันเรื่องราคา ร้านค้าเยอะขึ้น สองปีมานี้ร้านค้าเรามี

ตู้เติมเงิน มีร้านขายของมาเช่าที่หน้าร้านช่วยค่าไฟ

คุณประยม หัวหน้าศูนย์ซีเบิร์ด 
(เสือ้เทายนืซา้ยสดุ) ประสานโครงการให้
กบัธรรมศาสตรโ์มเดลตัง้แตแ่รก ถดัไปดา้น
หลังสวมเสื้อสีเทาเช่นกัน คือคุณสมชาย 
เปน็คนทีเ่ริม่ทำารา้นคา้ชมุชนกบันกัศกึษา
ตั้งแต่เริ่มแรก และบริหารต่อเนื่องจนถึง
ปจัจบุนั (ภาพถา่ยเมือ่กรกฎาคม 2561)



32 | Thammasat Model:

“ชมุชนอยากใหม้าดคูวามสำาเรจ็ทีส่รา้งไวก้บัชมุชนบา้นหนองมะมา ผม

คิดถึงน้องๆ ทุกคน อาจารย์จะมาขยายโครงการชุมชนไหมครับ เราอยากได้

เครื่องคอมใหม่ กับโปรแกรมนาโนซอฟต์ (Nanosoft) ยิงบาร์โค้ดแล้วสลิป

ออกมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า” ผู้ใหญ่บ้านจวนแจ้งกล่าว

ผลการติดตามการดำาเนินโครงการยุคกลาง (ปี 2554-2556)
ลกัษณะของโครงการทีด่ำาเนนิการในยคุกลางเปน็โครงการทีไ่มม่คีวาม

ตอ่เนือ่ง เราเปดิโอกาสใหน้กัศกึษาหาชมุชนเอง เริม่โครงการหลงัจากอาจารย์

ที่ปรึกษาเห็นชอบ 

รถเพื่อประชาบ้านหนองมะมา

นำากำาไรมาปรับปรุงหลังคาร้านค้าชุมชน
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ในป ี2554 เปน็ปทีีน้่ำาทว่มใหญก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล เราเปดิโอกาส

ให้นักศึกษาเลือกชุมชนที่ประสบภัยน้ำาท่วม ที่ต้องการให้นักศึกษาไปช่วย

พัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ เป็นการดำาเนินโครงการเฉพาะกิจ 

นกัศกึษาใชเ้วลาในการตดิตอ่ขอขอ้มลูจากหนว่ยงานราชการและลงพืน้

ทีเ่พือ่ไปพดูคยุกบัชมุชน บางกลุม่ตอ้งลงพืน้ทีไ่ปสองสามแหง่กวา่จะตดัสนิใจ

เลอืกชมุชน ทีพ่รอ้มจะรว่มมอืกบันกัศกึษาในการพฒันาสนิคา้และบรกิารของ

ชมุชน เวลาในการทำางานกบัชมุชนนอ้ยลง เพราะบางครัง้นกัศกึษาตอ้งหาเงนิ

มาซือ้อปุกรณเ์พือ่ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ลองทำาแพก็เกจ ทำาสนิคา้ตน้แบบ เปน็ตน้

ผลการติดตามการดำาเนินโครงการของชุมชนช่วง ปี 2554-2556 
พบว่าชุมชนที่ไม่ดำาเนินการต่อ มีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 66 (ดูตาราง

ในหน้า 29)

สาเหตุที่ทำาให้ชุมชนไม่ดำาเนินการต่อ สรุปได้ดังนี้
1. ธรรมชาติ ลักษณะของวิสาหกิจชุมชนในชนบท เกิดการรวมกลุ่ม

ของชมุชนทีม่กัจะเปน็กลุม่สตร ีกลุม่แมบ่า้นทีม่ทีกัษะในการทำาอาหารแปรรปู

หรอืเยบ็ผา้และตอ้งการหารายไดเ้สรมิ สมาชกิสว่นใหญส่งูอาย ุเมือ่ผูน้ำาชมุชน

ปว่ยหรอืเสยีชวีติ ชมุชนกเ็ลกิทำา หรอืบางครัง้สมาชกิครอบครวัผูน้ำาชมุชนเกดิ

เจ็บป่วย ก็ไม่สามารถมาดำาเนินกิจกรรมชุมชนได้เต็มที่ 

2. ลักษณะของสินค้าที่ชุมชนผลิต เหมือนกับที่ชุมชนอื่นทำา เช่น ผลิต

แปรรูป เห็ดแปรรูป เพาะเห็ด ผลไม้กวน ผลิตกระเป๋าสานที่มีขั้นตอนยุ่งยาก 

ชาวบ้านเองก็ไม่มีเวลามารวมตัวกันทำา 

3. ชุมชนเกษตรกร ไม่สานต่อ สิ่งที่นักศึกษาเสนอ แนะนำาให้ปรับปรุง

บรรจุภัณฑ์ และทำาโลโก้ เพราะมองว่าเป็นหน้าที่ของพ่อค้าคนกลาง ไม่ใช่

หน้าที่เกษตรกร (โครงการข้าวไท จ. สุพรรณบุรี)

4. โครงการทีน่กัศกึษารว่มมอืกบัหนว่ยงานราชการ เมือ่เปลีย่นผูบ้รหิาร

หน่วยงาน นโยบายก็เปลี่ยน จึงไม่มีการสานต่อ อย่างเช่นโครงการที่ทำากับ

โรงเรียน หรือสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา หรือโครงการที่ทำากับมูลนิธิ

5. ชาวบ้านในชุมชนไม่มีเวลามารวมกันเพื่อผลิตสินค้า 

6. วธิคีดิของชมุชน ทีม่องวา่ ไมไ่ดอ้ยากใหธ้รุกจิโตขึน้ เพยีงแคท่กุคน

ได้มีงานทำา มีความสุขกับการที่เป็นแบบนี้ก็พอ (ชุมชนมุสลิมที่มีนบุรี)

ทั้งหมดนี้จึงเป็นภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่า ทำาไมวิสาหกิจชุมชนจึงไม่

ยั่งยืน หรือ ยั่งยืนได้ยาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน 

ประกอบกับสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป



เน็ตเวิร์ก : เคล็ดลับแห่งความสำาเร็จ

ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

ผลสำารวจตดิตามผลการดำาเนนิโครงการธรรมศาสตรโ์มเดลทีน่กัศกึษา

เข้าไปพัฒนาธุรกิจชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2560 รวม 101 โครงการ 

พบว่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557 และยังดำาเนินการต่อเนื่อง

จนถึงทุกวันนี้ มีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 75 เป็นที่น่าสังเกตว่า เพราะความ

ร่วมมือของ “องค์กรเครือข่าย” อย่างเช่นธนาคารออมสิน และสมาคมเพื่อน

ชุมชน มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้

เติบโตอย่างยั่งยืน 

ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล
ธนาคารออมสินเริ่มกิจกรรมนำาร่องการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็น

ปจัจบุนั ไปปรบัประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไทย โดยธนาคาร

ออมสินได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 2557 ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยการแนะนำาชมุชนทีอ่ำาเภอจอมบงึ จงัหวดั

ราชบรุ ีใหก้บัเรา มุง่เนน้ดา้นการพฒันาขดีความสามารถกลุม่องคก์รชมุชนที่

จดัอยูใ่นหมวดกลุม่ผูผ้ลติสนิคา้เพือ่จดัจำาหนา่ย อาท ิกลุม่วสิาหกจิชมุชน เพือ่

ใหม้ศีกัยภาพในการเขา้สูต่ลาดเพือ่การแขง่ขนั และยงัเปน็การสนบัสนนุและ

เสรมิสรา้งประสบการณใ์หก้บันกัศกึษาไดน้ำาความรูท้ีเ่รยีนในหอ้งเรยีนไปปรบั

ใช้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน เรียนรู้ปัญหาจริงในการทำาธุรกิจ เรียนรู้ เข้าใจ

วิถีชีวิต เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำาคัญของภูมิปัญญา

และทรพัยากรทอ้งถิน่ รูจ้กัรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม และคดิถงึ

ประโยชน์ส่วนรวม
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ในปี 2557 นักศึกษาของเราได้ลงไปพัฒนาสินค้าของวิสาหกิจชุมชน

ในอำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยทางธนาคารออมสินคัดเลือกวิสาหกิจที่

มีความพร้อมและเต็มใจที่จะร่วมมือซึ่งอยู่ในพื้นที่ดูแลของธนาคารออมสิน

สาขา ชมุชนมคีวามพรอ้มในทีน่ี ้หมายถงึชมุชนทีม่กีารบรหิารจดัการทีโ่ปรง่ใส 

มีการเปิดเผยงบการเงินสามารถตรวจสอบยึดหลักธรรมาภิบาล 

จากการตดิตามผล ปจัจบุนัวสิาหกจิชมุชน 3 ใน 4 แหง่ทีส่ามารถดำาเนนิ

ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของ ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็น“องค์กร

เครือข่าย” ช่วยประสาน และมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและให้คำาปรึกษาชุมชน

วสิาหกจิชมุชนบา้นปากานต ์บทพสิจูน ์ออมสนิ-ธรรมศาสตรโ์มเดล
คุณกานต์สินี จิตพนมกาญจน์ (พี่กานต์) ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ปากานต์ เล่าว่า “จากเดิมที่เราประสบผลผลิตราคาตกต่ำา ชุมชนอยากสร้าง

มลูคา่เพิม่ใหว้ตัถดุบิ อยากใหช้าวบา้นมรีายไดเ้พิม่ขึน้ จงึคดิมาแปรรปูสนิคา้ 

แต่ผลิตแล้วขายไม่ได้ ควบคุมวัตถุดิบไม่ได้ ยืดอายุสินค้าอาหารไม่ได้ เงินทุน

รอ่ยหรอ ชมุชนไปตอ่ไมไ่ด ้เลยรูว้า่ สนิคา้ทีผ่ลติออกมาไมต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภค 

อีกเหตุผลหนึ่งที่เราถอดใจคือ เราไม่เคยทำาบัญชี เราไม่คำานวณต้นทุน 

นักศึกษาเข้ามาสอนวิธีการทำาบัญชี คำานวณต้นทุน อุดรูรั่ว เพื่อพัฒนา

สนิคา้ ชว่ยเราคดิคน้สตูร ปรบัปรงุบรรจภุณัฑใ์หม ่สรา้งแบรนด ์เพิม่ชอ่งทาง

จำาหน่าย ตอนหลังเราปลูกข้าวอินทรีย์เอง เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ นักศึกษา

อดทน ทุ่มเท เปิดใจกับชุมชนทำาให้ชุมชนเราก้าวผ่านจุดที่เป็นวิกฤตที่สุด ให้

ชีวิตใหม่กับชุมชน ทำาให้เรายิ้มได้”

การทำางานร่วมกันของชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นและ

ร่วมมืออย่างเต็มที่ กับนักศึกษาและอาจารย์ที่มีความรู้สมัยใหม่และมีความ

คิดแปลกใหม่ ทำาให้วิสาหกิจเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

ผลสมัฤทธิข์องโครงการพฒันาวสิาหกจิชมุชนในอำาเภอจอมบงึ จงัหวดั

ราชบรุ ีตอ่มาขยายผลกจิกรรมเสรมิสรา้งและพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ระหวา่ง

ธนาคารออมสนิ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ

บัญชี ภายใต้ชื่อ ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล ในปี 2559

เคล็ดลับของความสำาเร็จ ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล
สบืเนือ่งจากผลสมัฤทธิอ์ยา่งตอ่เนือ่งของโครงการความรว่มมอืระหวา่ง

ธนาคารออมสิน และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล ตั้งแต่ปี 2557-2559 

ต่อมา ธนาคารออมสินขยายแนวคิด ธรรมศาสตร์โมเดล ไปยังเครือข่าย 16 

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปี 2560-2561 ภายใต้ชื่อโครงการอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และ ธนาคาร

ออมสินเตรียมขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นในปี 2562 ขยาย
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เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

โครงการธรรมศาสตรโ์มเดล เกดิจากความรว่มมอื 3 ฝา่ย ไดแ้ก ่“สถาบนั

การศึกษา” “ชุมชน” “องค์กรเครือข่าย” แต่ละฝ่ายมีบทบาทสำาคัญไม่ 

ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน กล่าวคือ

1. “สถาบนัการศกึษา” ทีม่อีาจารยซ์ึง่มคีวามรูค้วามสามารถ มนีกัศกึษา

ที่มีความคิดแปลกใหม่

2. “ชุมชน” ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีทักษะ พร้อมเรียนรู้ พัฒนา

รว่มกนักบันกัศกึษา มผีูน้ำาชมุชนทีต่ัง้ใจ รูค้วามตอ้งการของชมุชน และคดิถงึ

ประโยชน์ของชุมชน

3. “องค์กรเครือข่าย” มีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการ

• คัดเลือกชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิสาหกิจ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

• ประสานชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน

• ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ทำา

หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งบริษัทพี่เลี้ยงมีบทบาทสำาคัญในการ

  • คดัเลอืกชมุชนหรอืวสิาหกจิชมุชนทีต่อ้งการพฒันาสนิคา้ชมุชน 

  • ช่วยประสานชุมชนกับนักศึกษา 

  • ใหค้ำาแนะนำาในการพฒันาผลติภณัฑ ์ตามความถนดัของบรษิทั 

 พี่เลี้ยง

  • สนับสนุนช่องทางการตลาด 

  • ตอ่ยอดความรู ้พฒันาทกัษะในการดำาเนนิธรุกจิใหก้บัวสิาหกจิ 

 ชุมชน พาไปศึกษาดูงาน

  • ติดตามการดำาเนินวิสาหกิจของชุมชน และให้คำาปรึกษา ฯลฯ

• เชื่อมโยงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับวิสาหกิจ

ชมุชน เพือ่สนบัสนนุการพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน 

• สนบัสนนุงบประมาณคา่เดนิทางลงชมุชน คา่ทีพ่กั คา่อาหาร และ

ค่าอุปกรณ์ในการจัดทำาสินค้าต้นแบบ หรือทดลองทำาผลิตภัณฑ์ 

ทำาให้นักศึกษาใช้เวลาทำางานได้เต็มที่ โดยไม่ต้องไปขอรับการ

สนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 

สมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล
จากบทความ “พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน : ธรรมศาสตร์โมเดล” 

ซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำารงกูล ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ (25 มิถุนายน 2558) นำาไปสู่การสร้างความร่วมมือกับสมาคมเพื่อน

ชมุชนตอนนัน้ คณุมนชยั รกัสจุรติ ผูจ้ดัการสมาคม และคณุณฐัพล ศลิาคปุต ์

ประสานกับองค์กรเครือข่ายสมาคมเพื่อนชุมชน ที่มีบริษัทพี่เลี้ยงที่เป็นภาคี

เครือข่าย 18 บริษัท อาทิ PTT Group SCG BLCP DOW GLOW BST VNT 
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BIG Linde TPT Indorama SYS JBE ABB PDI Air Liquide ZEON และ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เกิด

ความรว่มมอืภายใตช้ือ่ “สมาคมเพือ่นชมุชน-ธรรมศาสตรโ์มเดล” ในป ี2558 

เพือ่สรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 

พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์

สมาคมเพื่อนชุมชนที่มีบทบาทสำาคัญในการเตรียมความพร้อมชุมชน 

เตรียมบริษัทพี่เลี้ยง โดยสมาคมเพื่อนชุมชนทำาหน้าที่ประสาน สร้าง และ

ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ อาทิ พัฒนาชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตร สำานักงานจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลังจากร่วมมือกันในรุ่นแรกแล้ว ต่อมาคุณสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ 

ผูจ้ดัการสมาคมเพือ่นชมุชน ไดผ้ลกัดนัธรรมศาสตรโ์มเดล ในป ี2559 และป ี

2560 ทำาให้เราได้เห็นพัฒนาการของผลงานธรรมศาสตร์โมเดลทุกปี

มีข้อสังเกตว่า วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ สมาคมเพื่อนชุมชน-

ธรรมศาสตร์โมเดล ยังคงดำาเนินวิสาหกิจต่อเนื่อง เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และ

มีหลายวิสาหกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเติบโตแบบก้าวกระโดด

การที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก เติบโตเร็วมาก เป็นเพราะคุณสำาราญ 

ทิพย์บรรพต ผู้นำาชุมชนมีความรู้ ขยัน เก่งในโซเชียล นอกจากนี้ยังมีบทบาท

ของผูใ้หก้ารสนบัสนนุอยา่ง SCG และ กลุม่ ปตท.ทีเ่ขา้มามบีทบาทเปน็พีเ่ลีย้ง

ในการพฒันาดา้นตา่งๆ รวมถงึสมาคมเพือ่นชมุชนทีเ่ขา้มาเปน็ทีป่รกึษาชมุชน

จากการสัมภาษณ์คุณไพลิน โด่งดัง (พี่แตน) ประธานกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแตนบาติก เห็นได้ว่า เป็นคนที่มีใจรักในการทำางาน ชอบงานศิลปะ

เปน็ชวีติจติใจ รวมทัง้เปน็ผูน้ำาชมุชนทีช่ว่ยสง่เสรมิใหส้มาชกิมแีรงผลักดนัใน

การทำางาน เพราะ เป็นคนริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานให้สมาชิกเห็นตามว่าทำาได้

จริง และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้พี่แตนไม่ได้รอรับ

ความช่วยเหลือจากทางบริษัทพี่เลี้ยง หรือหน่วยงานภายนอกอยู่เพียงอย่าง

เดยีว แตย่งัเรยีนรูท้ีจ่ะคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ ไมว่า่จะเปน็การตดิตอ่ดงูาน

กบัหนว่ยงานทีม่คีวามสามารถในการพฒันาผา้มดัยอ้ม หรอืเขา้รว่มโครงการ

ประกวดตา่ง ๆ  ทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ เพือ่ยกระดบัผลติภณัฑ์

ของแตนบาติกให้เป็นที่รับรู้แก่บุคคลภายนอก 

ปญัหาและอปุสรรคของ วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิทีต่อ้งการนกัออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ยัง

ไม่มีความรู้เพียงพอในการออกแบบแพตเทิร์นให้ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของระบบการจัดทำาบัญชีที่ต้องส่ง

ขอ้มลูการบนัทกึรายรบัรายจา่ยใหก้บับรษิทัเอสซจี ีเพือ่นำาไปทำาบญัชคีำานวณ

ตน้ทนุและกำาไรทีแ่ทจ้รงิอยู ่แตป่ระธานวสิาหกจิกลา่ววา่ ตอนนีอ้ยูใ่นชว่งปรบั
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ตัวเพื่อเรียนรู้การทำาบัญชี หลังจากที่บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำากัด 

พาไปเรียนรู้การทำาบัญชีในวิสาหกิจมาแล้ว

การที่วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม มีประธานวิสาหกิจที่ตั้งใจทำางาน 

ชอบเรียนรู้อย่าง ป้าอ้อย (คุณกนิษฐา ธนะจินดา) มักไปเข้าอบรมคอร์สที่

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนำาความ

รู้ใหม่เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้นโครงการ ป้าอ้อย

ดำาเนินการต่อจนผลิตภัณฑ์ได้รับหมายเลขจดแจ้งเรียบร้อย และผลิตภัณฑ์

น้ำาสำารองเป็นสินค้าโอทอป 3 ดาว ตอนนี้ได้เพิ่มสูตรน้ำาสำารองขึ้นใหม่ ทุก

วันนี้กลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองสนมสามารถยืนได้ด้วยตนเอง 

เน็ตเวิร์ก เคล็ดลับความสำาเร็จ
จากการติดตามผลการดำาเนินการของวิสาหกิจระหว่างปี 2557-2559 

เราสรุปได้ว่า บทบาทที่สำาคัญขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือกับเราพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจที่มีความพร้อม มุ่งมั่น 

ตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าของตน รู้ปัญหาและความต้องการของชุมชน และ

อยู่เคียงข้างชุมชน ภายหลังจากนักศึกษาทำาโครงการเสร็จสิ้น บริษัทพี่เลี้ยง

ติดตามผลการดำาเนินการของวิสาหกิจ พาวิสาหกิจชุมชนไปเพิ่มพูน ต่อยอด

ความรูค้วามสามารถในการดำาเนนิธรุกจิ คอยใหค้ำาปรกึษาตดิตามการดำาเนนิ

ธุรกิจของชุมชน

จากการตั้งข้อสังเกตว่า หากเปรียบเทียบกับการดำาเนินการของชุมชน

ในพื้นที่อำาเภอนางรอง จ. บุรีรัมย์ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์

ซีเบิร์ด (Community Base Integrated Rural Development: CBIRD) 

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระหว่างปี 

2551-2553 มวีสิาหกจิทีด่ำาเนนิการตอ่เนือ่งไดอ้ยา่งยัง่ยนื กเ็พราะการทีศ่นูย์

ซีเบิร์ด เป็นองค์กรเครือข่าย ที่ช่วยประสานงานต่อเนื่อง ดังนั้นการมีองค์กร

เครอืขา่ยทีรู่จ้กัชมุชน เปน็เงือ่นไขทีส่ำาคญัขอ้หนึง่ทีท่ำาใหโ้ครงการสมัฤทธิผ์ล

พี่ประยม พรมบุตร หัวหน้าศูนย์ซีเบิร์ด ซึ่งตอนนั้นทำาเรื่องธุรกิจเพื่อ

สังคม (social enterprise) บอกเราว่าเงื่อนไขในการเลือกชุมชนเข้าร่วม

โครงการธรรมศาสตร ์ด ู“ความตัง้ใจของผูใ้หญบ่า้น ทีม่หีวัใจของการพฒันา” 

หวัหนา้ศนูยซ์เีบริด์ กลา่ววา่ โครงการธรรมศาสตรม์ขีอ้ดทีีน่กัศกึษามา

ทำาเป็นต้นแบบ ชุมชนบางกลุ่มก็ดำาเนินการได้อย่างยั่งยืน อย่างเช่น ชุมชน

บ้านโคกพลวง 

พีส่ามญั โลห่ท์อง ผูใ้หญบ่า้นโคกพลวง เลา่วา่ตอนนกัศกึษาธรรมศาสตร์

เข้ามารับฟังปัญหาชุมชนมีหลายปัญหา แต่นักศึกษารุ่นแรกที่เข้ามาปี 2551 

เสนอชุมชนทำาปุ๋ยอัดเม็ดและหาเครื่องจักรมา พอนักศึกษารุ่นสองที่เข้ามา

ปี 2552 เสนอชุมชนทำาเรือนเพาะชำากล้าไม้ โครงการนี้ไปได้ไกล เยาวชน

คนไหนเพาะต้นกล้า ชุมชนเรามีงบไปซื้อ ทุกวันนี้วิสาหกิจชุมชนดำาเนินการ
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ได้อย่างยั่งยืน มีหลายองค์กรเข้ามาดูงานและเข้ามาสนับสนุน สิ่งแวดล้อมดี 

น้ำาอดุม สรา้งผลติผลไดม้ากมาย ชาวบา้นกลบัมาอยูใ่นหมูบ่า้นมากขึน้เทา่ตวั 

หรือ ศูนย์ร้านค้าสาธิตชุมชนบ้านหนองมะมา ร้านค้าแห่งนี้ได้ใจคนใน

หมู่บ้าน คนในชุมชนมาอุดหนุนก็เพราะจัดเงินปันผลให้สมาชิก เงินกำาไรเอา

ไปช่วยสวัสดิการหมู่บ้าน ซื้อรถเพื่อบริการพี่น้อง “เพื่อประชา เจ็บป่วย เข้า

โรงพยาบาล” เอาไปสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรปุไดว้า่ เนต็เวริก์เปน็เคลด็ลบัของความสำาเรจ็ ในการพฒันาวสิาหกจิ 

ตามแนวธรรมศาสตรโ์มเดล ทีเ่กดิความรว่มมอืระหวา่ง “สถาบนัการศกึษา” ที่

มนีกัศกึษาและอาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามคดิแปลกใหม ่รว่มมอื

กบั “ชมุชน” ทีม่คีวามพรอ้ม ผูน้ำาชมุชนมคีวามมุง่มัน่ พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้คดิถงึ
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หมดวาระ จึงขาดคนสานต่อการทำางาน



40 | Thammasat Model:

โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 1/2559
การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 
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 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 

1.	วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร

	 บ้านเทวินทร์

ที่อยู่ 12/4 หมู่ 6 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 0 3894 1144 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางอภิญญา ตระกูลเทวินทร์

ผลิตภัณฑ์ • เครื่องสำาอางจากสมุนไพรไทย เช่น มะหาด 
 เมล็ดองุ่น ฯลฯ ของชุมชนเนินกระเปาะ 
 อ. บ้านฉาง จ. ระยอง
• ติดต่อสอบถามได้ทาง 
 inbox, line: abantavin, 
 Tel: 08 7596 9334

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• กลุ่ม ปตท. (PTT Group)
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 

2.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
	 ทิวลิปชุมชนเนินพยอม

ที่อยู่ 28/111 ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 0564 5943 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางลาวรรณ์ ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ • ขนมเปี๊ยะแห่งระยอง 8 เซียน
• บริการกล่องอาหารว่าง

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• เอสซีจี (SCG)
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 

โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 1/2559
การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 
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ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 

1.	วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร

	 บ้านเทวินทร์

ที่อยู่ 12/4 หมู่ 6 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 0 3894 1144 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางอภิญญา ตระกูลเทวินทร์

ผลิตภัณฑ์ • เครื่องสำาอางจากสมุนไพรไทย เช่น มะหาด 
 เมล็ดองุ่น ฯลฯ ของชุมชนเนินกระเปาะ 
 อ. บ้านฉาง จ. ระยอง
• ติดต่อสอบถามได้ทาง 
 inbox, line: abantavin, 
 Tel: 08 7596 9334

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• กลุ่ม ปตท. (PTT Group)
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 

2.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
	 ทิวลิปชุมชนเนินพยอม

ที่อยู่ 28/111 ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 0564 5943 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางลาวรรณ์ ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ • ขนมเปี๊ยะแห่งระยอง 8 เซียน
• บริการกล่องอาหารว่าง

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• เอสซีจี (SCG)

Page 1 of 6 
 

                
โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 
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3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย
 มาบชลูด

ที่อยู่ 58 ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 6710 7011 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางจิรสุดา สุขเจริญ

ผลิตภัณฑ์ • กล้วยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม
• ผลิตภัณฑ์ชุมชน อื่นๆ เช่น หมูแผ่น 
 เผือก-มัน ฉาบ ฯลฯ

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• เอสซีจี (SCG)
• บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด (SYS)

4.	วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก

5.	วิสาหกิจชุมชนเกษตร
	 คลองทราย

ที่อยู่

ที่อยู่

155 หมู่ 5 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 6140 6699 

195/3 หมู่ 7 ต. พลา อ. บ้านฉาง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 5092 3986 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางสุรนันท์ จันทะนะ

นางบังเอิญ พาที

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

• ผูผ้ลติและจำาหนา่ย ผลติภณัฑม์ดัยอ้ม บาตกิ 
 คณุภาพสงู จดัสง่ทัง้ในไทยและตา่งประเทศ

• จำาหน่ายก้อนเชื้อเห็ด
• จำาหน่ายเห็ดสด
• อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บรษิทั ดาวเคมคิอลประเทศไทย จำากดั (DOW)
- บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จำากดั (มหาชน)
- บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
 จำากัด (มหาชน)
- บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำากัด

- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด (BLCP)
- กลุ่มบริษัท โกลว์ (Glow Group)
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 
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5. วสิาหกจิชมุชนเกษตรคลองทราย 

 

195/3 หมู ่7 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0850923986 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางบังเอญิ พาท)ี 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 จําหน่ายกอ้นเชื�อเห็ด 
 จําหน่ายเห็ดสด 
 อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการเพาะ

เห็ด 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 

6. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 

 

25/9 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0899387393 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางวราภรณ ์สขุชยัศร)ี 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 ผลติภัณฑแ์ปรรูปผลไมท้อ้งถิ�น 

ตามฤดูกาล เชน่ มะขามจี�ดจ๊าด 
มะยมแช่อิ�ม ฯลฯ 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ALT) 

 
อาหาร 

7. วสิาหกจิชมุชนมาบข่ามาบใน 

 

9/28 หมู่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง โทรศัพท ์0824402237 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางจันทรเ์พ็ญ นนทชยั) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 งานหัตถศลิป์ งานฝีมอืที�ทําจาก

ผา้ใยบัว ที�มคีวามประณตีสวยงาม
เฉพาะตัว 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

 
งานหัตถกรรม-ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

8. วสิาหกจิชมุชนส่งเสรมิอาชพี
ชมุชนเกาะกก 

 

24/29 หมู ่ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0816158766 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําราญ ทพิยบ์รรพต) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 RICE ME ผลติภัณฑข์า้วไรซ์

เบอรร์ี�สแนคบาร ์
 หอมเฮริบ์ ลกูประคบสมุนไพร  
 ขา้วสารแพ็คถงุ 
 ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชน

สง่เสรมิอาชพีชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศ
ตน้แบบ จังหวัดระยอง 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI) 
 

อาหาร 

9. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มลฟุฟาลา่ 

 

4 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038683585 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางแอว๋ สนทิวาจา) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผลติภัณฑค์วามงามที�ใชวั้ตถุดบิ

ในการผลติจากสารสกัดธรรมชาต ิ
อาท ิมะขาม ผักบุง้ทะเล มังคุด 
ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสาน
กับกลเีซอรนีคุณภาพ 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTT 
GC) 

 
เวชสําอางค ์

Page 1 of 6 
 

                
โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 



6.	วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลไม้
	 ชุมชนบ้านพลง

ที่อยู่ 25/9 ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 9938 7393 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางวราภรณ์ สุขชัยศรี

ผลิตภัณฑ์ • ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ท้องถิ่น ตามฤดูกาล 
 เช่น มะขามจี๊ดจ๊าด มะยมแช่อิ่ม ฯลฯ 

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บริษัทฯ กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำากัด (BST)
- บรษิทั ลนิเด ้(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) 
 (Linde)
- บรษิทั แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จำากดั (ALT)

7.	วิสาหกิจชุมชนมาบข่ามาบใน

8.	วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพี
	 ชุมชนเกาะกก

ที่อยู่

ที่อยู่

9/28 ต. มาบข่า อ. นิคมพัฒนา 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 2440 2237 

24/29 หมู่ ต. เนินพระ อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 1615 8766

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางจันทร์เพ็ญ นนทชัย

นายสำาราญ ทิพย์บรรพต

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

• งานหัตถศิลป์ งานฝีมือที่ทำาจากผ้าใยบัว 
 ที่มีความประณีตสวยงามเฉพาะตัว

• RICE ME ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีส่แนคบาร์
• หอมเฮิร์บ ลูกประคบสมุนไพร 
• ข้าวสารแพ็กถุง
• ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพี
 ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด
• ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศตน้แบบ จ. ระยอง

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) (VNT)

- สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA)
- บรษิทั บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ จำากดั (BIG)
- บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจำากดั (มหาชน) (PDI)
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5. วสิาหกจิชมุชนเกษตรคลองทราย 

 

195/3 หมู ่7 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0850923986 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางบังเอญิ พาท)ี 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 จําหน่ายกอ้นเชื�อเห็ด 
 จําหน่ายเห็ดสด 
 อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการเพาะ

เห็ด 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 

6. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 

 

25/9 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0899387393 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางวราภรณ ์สขุชยัศร)ี 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 ผลติภัณฑแ์ปรรูปผลไมท้อ้งถิ�น 

ตามฤดูกาล เชน่ มะขามจี�ดจ๊าด 
มะยมแช่อิ�ม ฯลฯ 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ALT) 

 
อาหาร 

7. วสิาหกจิชมุชนมาบข่ามาบใน 

 

9/28 หมู่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง โทรศัพท ์0824402237 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางจันทรเ์พ็ญ นนทชยั) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 งานหัตถศลิป์ งานฝีมอืที�ทําจาก

ผา้ใยบัว ที�มคีวามประณตีสวยงาม
เฉพาะตัว 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

 
งานหัตถกรรม-ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

8. วสิาหกจิชมุชนส่งเสรมิอาชพี
ชมุชนเกาะกก 

 

24/29 หมู ่ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0816158766 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําราญ ทพิยบ์รรพต) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 RICE ME ผลติภัณฑข์า้วไรซ์

เบอรร์ี�สแนคบาร ์
 หอมเฮริบ์ ลกูประคบสมุนไพร  
 ขา้วสารแพ็คถงุ 
 ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชน

สง่เสรมิอาชพีชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศ
ตน้แบบ จังหวัดระยอง 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI) 
 

อาหาร 

9. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มลฟุฟาลา่ 

 

4 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038683585 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางแอว๋ สนทิวาจา) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผลติภัณฑค์วามงามที�ใชวั้ตถุดบิ

ในการผลติจากสารสกัดธรรมชาต ิ
อาท ิมะขาม ผักบุง้ทะเล มังคุด 
ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสาน
กับกลเีซอรนีคุณภาพ 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTT 
GC) 

 
เวชสําอางค ์
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5. วสิาหกจิชมุชนเกษตรคลองทราย 

 

195/3 หมู ่7 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0850923986 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางบังเอญิ พาท)ี 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 จําหน่ายกอ้นเชื�อเห็ด 
 จําหน่ายเห็ดสด 
 อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการเพาะ

เห็ด 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 

6. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 

 

25/9 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0899387393 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางวราภรณ ์สขุชยัศร)ี 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 ผลติภัณฑแ์ปรรูปผลไมท้อ้งถิ�น 

ตามฤดูกาล เชน่ มะขามจี�ดจ๊าด 
มะยมแช่อิ�ม ฯลฯ 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ALT) 

 
อาหาร 

7. วสิาหกจิชมุชนมาบข่ามาบใน 

 

9/28 หมู่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง โทรศัพท ์0824402237 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางจันทรเ์พ็ญ นนทชยั) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 งานหัตถศลิป์ งานฝีมอืที�ทําจาก

ผา้ใยบัว ที�มคีวามประณตีสวยงาม
เฉพาะตัว 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

 
งานหัตถกรรม-ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

8. วสิาหกจิชมุชนส่งเสรมิอาชพี
ชมุชนเกาะกก 

 

24/29 หมู ่ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0816158766 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําราญ ทพิยบ์รรพต) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 RICE ME ผลติภัณฑข์า้วไรซ์

เบอรร์ี�สแนคบาร ์
 หอมเฮริบ์ ลกูประคบสมุนไพร  
 ขา้วสารแพ็คถงุ 
 ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชน

สง่เสรมิอาชพีชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศ
ตน้แบบ จังหวัดระยอง 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI) 
 

อาหาร 

9. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มลฟุฟาลา่ 

 

4 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038683585 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางแอว๋ สนทิวาจา) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผลติภัณฑค์วามงามที�ใชวั้ตถุดบิ

ในการผลติจากสารสกัดธรรมชาต ิ
อาท ิมะขาม ผักบุง้ทะเล มังคุด 
ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสาน
กับกลเีซอรนีคุณภาพ 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTT 
GC) 

 
เวชสําอางค ์
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5. วสิาหกจิชมุชนเกษตรคลองทราย 

 

195/3 หมู ่7 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0850923986 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางบังเอญิ พาท)ี 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 จําหน่ายกอ้นเชื�อเห็ด 
 จําหน่ายเห็ดสด 
 อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการเพาะ

เห็ด 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 

6. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 

 

25/9 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0899387393 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางวราภรณ ์สขุชยัศร)ี 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 ผลติภัณฑแ์ปรรูปผลไมท้อ้งถิ�น 

ตามฤดูกาล เชน่ มะขามจี�ดจ๊าด 
มะยมแช่อิ�ม ฯลฯ 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ALT) 

 
อาหาร 

7. วสิาหกจิชมุชนมาบข่ามาบใน 

 

9/28 หมู่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง โทรศัพท ์0824402237 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางจันทรเ์พ็ญ นนทชยั) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 งานหัตถศลิป์ งานฝีมอืที�ทําจาก

ผา้ใยบัว ที�มคีวามประณตีสวยงาม
เฉพาะตัว 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

 
งานหัตถกรรม-ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

8. วสิาหกจิชมุชนส่งเสรมิอาชพี
ชมุชนเกาะกก 

 

24/29 หมู ่ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0816158766 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําราญ ทพิยบ์รรพต) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 RICE ME ผลติภัณฑข์า้วไรซ์

เบอรร์ี�สแนคบาร ์
 หอมเฮริบ์ ลกูประคบสมุนไพร  
 ขา้วสารแพ็คถงุ 
 ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชน

สง่เสรมิอาชพีชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศ
ตน้แบบ จังหวัดระยอง 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI) 
 

อาหาร 

9. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มลฟุฟาลา่ 

 

4 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038683585 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางแอว๋ สนทิวาจา) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผลติภัณฑค์วามงามที�ใชวั้ตถุดบิ

ในการผลติจากสารสกัดธรรมชาต ิ
อาท ิมะขาม ผักบุง้ทะเล มังคุด 
ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสาน
กับกลเีซอรนีคุณภาพ 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTT 
GC) 

 
เวชสําอางค ์
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5. วสิาหกจิชมุชนเกษตรคลองทราย 

 

195/3 หมู ่7 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0850923986 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางบังเอญิ พาท)ี 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 จําหน่ายกอ้นเชื�อเห็ด 
 จําหน่ายเห็ดสด 
 อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการเพาะ

เห็ด 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 

6. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 

 

25/9 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0899387393 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางวราภรณ ์สขุชยัศร)ี 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 ผลติภัณฑแ์ปรรูปผลไมท้อ้งถิ�น 

ตามฤดูกาล เชน่ มะขามจี�ดจ๊าด 
มะยมแช่อิ�ม ฯลฯ 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ALT) 

 
อาหาร 

7. วสิาหกจิชมุชนมาบข่ามาบใน 

 

9/28 หมู่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง โทรศัพท ์0824402237 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางจันทรเ์พ็ญ นนทชยั) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 งานหัตถศลิป์ งานฝีมอืที�ทําจาก

ผา้ใยบัว ที�มคีวามประณตีสวยงาม
เฉพาะตัว 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

 
งานหัตถกรรม-ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

8. วสิาหกจิชมุชนส่งเสรมิอาชพี
ชมุชนเกาะกก 

 

24/29 หมู ่ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0816158766 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําราญ ทพิยบ์รรพต) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 RICE ME ผลติภัณฑข์า้วไรซ์

เบอรร์ี�สแนคบาร ์
 หอมเฮริบ์ ลกูประคบสมุนไพร  
 ขา้วสารแพ็คถงุ 
 ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชน

สง่เสรมิอาชพีชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศ
ตน้แบบ จังหวัดระยอง 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI) 
 

อาหาร 

9. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มลฟุฟาลา่ 

 

4 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038683585 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางแอว๋ สนทิวาจา) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผลติภัณฑค์วามงามที�ใชวั้ตถุดบิ

ในการผลติจากสารสกัดธรรมชาต ิ
อาท ิมะขาม ผักบุง้ทะเล มังคุด 
ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสาน
กับกลเีซอรนีคุณภาพ 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTT 
GC) 

 
เวชสําอางค ์

9.	วสิาหกจิชมุชนกลุม่ลฟุฟาลา่
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5. วสิาหกจิชมุชนเกษตรคลองทราย 

 

195/3 หมู ่7 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0850923986 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางบังเอญิ พาท)ี 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 จําหน่ายกอ้นเชื�อเห็ด 
 จําหน่ายเห็ดสด 
 อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการเพาะ

เห็ด 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 

6. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 

 

25/9 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0899387393 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางวราภรณ ์สขุชยัศร)ี 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 ผลติภัณฑแ์ปรรูปผลไมท้อ้งถิ�น 

ตามฤดูกาล เชน่ มะขามจี�ดจ๊าด 
มะยมแช่อิ�ม ฯลฯ 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ALT) 

 
อาหาร 

7. วสิาหกจิชมุชนมาบข่ามาบใน 

 

9/28 หมู่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง โทรศัพท ์0824402237 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางจันทรเ์พ็ญ นนทชยั) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 งานหัตถศลิป์ งานฝีมอืที�ทําจาก

ผา้ใยบัว ที�มคีวามประณตีสวยงาม
เฉพาะตัว 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

 
งานหัตถกรรม-ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

8. วสิาหกจิชมุชนส่งเสรมิอาชพี
ชมุชนเกาะกก 

 

24/29 หมู ่ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0816158766 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําราญ ทพิยบ์รรพต) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 RICE ME ผลติภัณฑข์า้วไรซ์

เบอรร์ี�สแนคบาร ์
 หอมเฮริบ์ ลกูประคบสมุนไพร  
 ขา้วสารแพ็คถงุ 
 ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชน

สง่เสรมิอาชพีชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศ
ตน้แบบ จังหวัดระยอง 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI) 
 

อาหาร 

9. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มลฟุฟาลา่ 

 

4 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038683585 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางแอว๋ สนทิวาจา) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผลติภัณฑค์วามงามที�ใชวั้ตถุดบิ

ในการผลติจากสารสกัดธรรมชาต ิ
อาท ิมะขาม ผักบุง้ทะเล มังคุด 
ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสาน
กับกลเีซอรนีคุณภาพ 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTT 
GC) 

 
เวชสําอางค ์

ที่อยู่ 4 หมู่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 0 3868 3585 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางแอ๋ว สนิทวาจา

ผลิตภัณฑ์ • ผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้วัตถุดิบในการผลิต
จากสารสกดัธรรมชาต ิอาท ิมะขาม ผกับุง้ทะเล 
มังคุด ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสานกับ
กลีเซอรีนคุณภาพ

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จำากดั (มหาชน) 
 (PTT GC)
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โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 2/2560
การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุ่นที� ๑/๒๕๕๙ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน และกลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
พื�นท ี�มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อีํานาจแทนวสิาหกจิ

ชมุชน 
หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนสมนุไพรบา้น
เทวนิทร ์

 

12/4 หมู่ 6 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038941144 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง อภญิญา ตระกูลเทวนิทร)์ 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 เครื�องสําอางจากสมนุไพรไทย 

เชน่ มะหาด เมล็ดองุน่ ฯลฯ ของ
ชมุชนเนินกระเปาะ อบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

 ตดิตอ่สอบถามไดท้าง inbox, 
line: abantavin, Tel: 087-
5969334 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

เวชสําอางค ์

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นทวิลิ
ปชมุชนเนินพยอม 

 

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0805645943 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: นาง ลาวรรณ ์ยั�งยนื) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ขนมเปี� ยะแหง่ระยอง 8 เซยีน 
 บรกิารกล่องอาหารวา่ง 
 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

อาหาร 

3. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปกลว้ยมาบ
ชลูด 

 

58 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0867107011 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นาง จริสดุา สขุเจรญิ) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 กลว้ยหอมแผ่น รสหวาน รสเค็ม 
 ผลติภัณฑช์มุชน อื�นๆ เชน่ หมู

แผ่น เผอืก-มัน ฉาบ ฯลฯ 
 
 

 เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 บรษัิท เหล็กสยามยามา

โตะ จํากัด (SYS) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ 

 

155 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0861406699 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสรุนันท ์จนัทะนะ) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผูผ้ลติและจําหน่าย ผลติภัณฑมั์ด

ยอ้ม บาตกิ คุณภาพสูง จัดส่งทั�ง
ในไทยและตา่งประเทศ 

 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประเทศ
ไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 
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มัดยอ้ม-เครื�องแต่งกาย 
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุน่ที� ๒/๒๕๖๐ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชุมชน และกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก 
พื�นที�มาบตาพดุคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
 

รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน 

หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนหัวนํ�าตกพัฒนา 

 

39 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0822109909 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางเสาวล ีไตรลักษณ์) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าพรกิเผาสามรส ตรา “บา้น

เพชร” 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI)  
- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 

(มหาชน) (VNT) 
อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชน กลุ่มอาชพีตัดเย็บ
ชมุชนบา้นบน 

 

225/1 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0995355624 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางภาวณิ ีบัวนาค) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เสื�อโปโล เสี�อเชิ�ต กระเป๋าผา้ 

และผา้กันเปื�อน 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้-เส ื�อโปโล 

3. วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองสนม 
 

  

15/16 หมู ่3 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0813574630 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวเอ๋ วงษ์นอ้ย) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าลูกสํารองตรา “มัลวรา” 
 กะปิตํามอืและกะปิคั�วตรา “ชมิ

เคย” 
 เบเกอรร์ี�ชมุชนบา้นหนองสนม 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ALT) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรกรบา้นสะพานหนิ 

 
 

66/2 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0814529179 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวปรานี จติตริบํารุง) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เพด้ดด เผ็ด (Paste Phed) พรกิ

แกงป่ารสรอ้นแรงตํารับระยองแท ้
 ไขเ่ค็มดองนา้เกลือและพอก

ดนิสอพองตรา “เอก้เอด้” (EGG 
EIGHT) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
อาหาร 
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ชมุชน 

หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนหัวนํ�าตกพัฒนา 

 

39 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0822109909 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางเสาวล ีไตรลักษณ์) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าพรกิเผาสามรส ตรา “บา้น

เพชร” 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI)  
- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 

(มหาชน) (VNT) 
อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชน กลุ่มอาชพีตัดเย็บ
ชมุชนบา้นบน 

 

225/1 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0995355624 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางภาวณิ ีบัวนาค) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เสื�อโปโล เสี�อเชิ�ต กระเป๋าผา้ 

และผา้กันเปื�อน 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้-เส ื�อโปโล 

3. วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองสนม 
 

  

15/16 หมู ่3 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0813574630 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวเอ๋ วงษ์นอ้ย) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าลูกสํารองตรา “มัลวรา” 
 กะปิตํามอืและกะปิคั�วตรา “ชมิ

เคย” 
 เบเกอรร์ี�ชมุชนบา้นหนองสนม 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ALT) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรกรบา้นสะพานหนิ 

 
 

66/2 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0814529179 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวปรานี จติตริบํารุง) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เพด้ดด เผ็ด (Paste Phed) พรกิ

แกงป่ารสรอ้นแรงตํารับระยองแท ้
 ไขเ่ค็มดองนา้เกลือและพอก

ดนิสอพองตรา “เอก้เอด้” (EGG 
EIGHT) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
อาหาร 
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รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน 

หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนหัวนํ�าตกพัฒนา 

 

39 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0822109909 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางเสาวล ีไตรลักษณ์) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าพรกิเผาสามรส ตรา “บา้น

เพชร” 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI)  
- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 

(มหาชน) (VNT) 
อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชน กลุ่มอาชพีตัดเย็บ
ชมุชนบา้นบน 

 

225/1 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0995355624 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางภาวณิ ีบัวนาค) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เสื�อโปโล เสี�อเชิ�ต กระเป๋าผา้ 

และผา้กันเปื�อน 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้-เส ื�อโปโล 

3. วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองสนม 
 

  

15/16 หมู ่3 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0813574630 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวเอ๋ วงษ์นอ้ย) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าลูกสํารองตรา “มัลวรา” 
 กะปิตํามอืและกะปิคั�วตรา “ชมิ

เคย” 
 เบเกอรร์ี�ชมุชนบา้นหนองสนม 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ALT) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรกรบา้นสะพานหนิ 

 
 

66/2 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0814529179 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวปรานี จติตริบํารุง) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เพด้ดด เผ็ด (Paste Phed) พรกิ

แกงป่ารสรอ้นแรงตํารับระยองแท ้
 ไขเ่ค็มดองนา้เกลือและพอก

ดนิสอพองตรา “เอก้เอด้” (EGG 
EIGHT) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
อาหาร 
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุน่ที� ๒/๒๕๖๐ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชุมชน และกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก 
พื�นที�มาบตาพดุคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
 

รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน 

หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนหัวนํ�าตกพัฒนา 

 

39 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0822109909 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางเสาวล ีไตรลักษณ์) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าพรกิเผาสามรส ตรา “บา้น

เพชร” 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI)  
- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 

(มหาชน) (VNT) 
อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชน กลุ่มอาชพีตัดเย็บ
ชมุชนบา้นบน 

 

225/1 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0995355624 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางภาวณิ ีบัวนาค) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เสื�อโปโล เสี�อเชิ�ต กระเป๋าผา้ 

และผา้กันเปื�อน 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้-เส ื�อโปโล 

3. วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองสนม 
 

  

15/16 หมู ่3 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0813574630 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวเอ๋ วงษ์นอ้ย) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าลูกสํารองตรา “มัลวรา” 
 กะปิตํามอืและกะปิคั�วตรา “ชมิ

เคย” 
 เบเกอรร์ี�ชมุชนบา้นหนองสนม 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ALT) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรกรบา้นสะพานหนิ 

 
 

66/2 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0814529179 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวปรานี จติตริบํารุง) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เพด้ดด เผ็ด (Paste Phed) พรกิ

แกงป่ารสรอ้นแรงตํารับระยองแท ้
 ไขเ่ค็มดองนา้เกลือและพอก

ดนิสอพองตรา “เอก้เอด้” (EGG 
EIGHT) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
อาหาร 

2.	วิสาหกิจชุมชน	กลุ่มอาชีพ
	 ตัดเย็บชุมชนบ้านบน

ที่อยู่ 225/1 หมู่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 09 9535 5624 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางภาวิณี บัวนาค

ผลิตภัณฑ์ • เสือ้โปโล เสือ้เชิต้ กระเปา๋ผา้ และผา้กนัเปือ้น

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• เอสซีจี (SCG)

1.	วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำาตก
พัฒนา	

ที่อยู่ 39 หมู่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 2210 9909 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางเสาวลี ไตรลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ • น้ำาพริกเผาสามรส ตรา “บ้านเพชร”

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- สำานกังานนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (สนพ.)
- เอสซีจี (SCG)
- บรษิทั บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ จำากดั (BIG)
- บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจำากดั (มหาชน) (PDI) 
- บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) (VNT)
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุน่ที� ๒/๒๕๖๐ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชุมชน และกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก 
พื�นที�มาบตาพดุคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
 

รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน 

หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนหัวนํ�าตกพัฒนา 

 

39 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0822109909 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางเสาวล ีไตรลักษณ์) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าพรกิเผาสามรส ตรา “บา้น

เพชร” 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI)  
- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 

(มหาชน) (VNT) 
อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชน กลุ่มอาชพีตัดเย็บ
ชมุชนบา้นบน 

 

225/1 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0995355624 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางภาวณิ ีบัวนาค) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เสื�อโปโล เสี�อเชิ�ต กระเป๋าผา้ 

และผา้กันเปื�อน 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้-เส ื�อโปโล 

3. วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองสนม 
 

  

15/16 หมู ่3 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0813574630 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวเอ๋ วงษ์นอ้ย) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าลูกสํารองตรา “มัลวรา” 
 กะปิตํามอืและกะปิคั�วตรา “ชมิ

เคย” 
 เบเกอรร์ี�ชมุชนบา้นหนองสนม 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ALT) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรกรบา้นสะพานหนิ 

 
 

66/2 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0814529179 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวปรานี จติตริบํารุง) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เพด้ดด เผ็ด (Paste Phed) พรกิ

แกงป่ารสรอ้นแรงตํารับระยองแท ้
 ไขเ่ค็มดองนา้เกลือและพอก

ดนิสอพองตรา “เอก้เอด้” (EGG 
EIGHT) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
อาหาร 
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุน่ที� ๒/๒๕๖๐ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชุมชน และกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก 
พื�นที�มาบตาพดุคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
 

รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน 

หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนหัวนํ�าตกพัฒนา 

 

39 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0822109909 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางเสาวล ีไตรลักษณ์) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าพรกิเผาสามรส ตรา “บา้น

เพชร” 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI)  
- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 

(มหาชน) (VNT) 
อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชน กลุ่มอาชพีตัดเย็บ
ชมุชนบา้นบน 

 

225/1 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0995355624 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางภาวณิ ีบัวนาค) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เสื�อโปโล เสี�อเชิ�ต กระเป๋าผา้ 

และผา้กันเปื�อน 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้-เส ื�อโปโล 

3. วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองสนม 
 

  

15/16 หมู ่3 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0813574630 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวเอ๋ วงษ์นอ้ย) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าลูกสํารองตรา “มัลวรา” 
 กะปิตํามอืและกะปิคั�วตรา “ชมิ

เคย” 
 เบเกอรร์ี�ชมุชนบา้นหนองสนม 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ALT) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรกรบา้นสะพานหนิ 

 
 

66/2 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0814529179 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวปรานี จติตริบํารุง) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เพด้ดด เผ็ด (Paste Phed) พรกิ

แกงป่ารสรอ้นแรงตํารับระยองแท ้
 ไขเ่ค็มดองนา้เกลือและพอก

ดนิสอพองตรา “เอก้เอด้” (EGG 
EIGHT) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
อาหาร 
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3.	วิสาหกิจชุมชนบ้าน
	 หนองสนม

ที่อยู่ 15/16 หมู่ 3 ต. เนินพระ อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 1357 4630 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางสาวเอ๋ วงษ์น้อย

ผลิตภัณฑ์ • น้ำาลูกสำารองตรา “มัลวรา”
• กะปิตำามือและกะปิคั่วตรา “ชิมเคย”
• เบเกอรี่ชุมชนบ้านหนองสนม

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA)
- บรษิทั แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จำากดั (ALT)

5.	วิสาหกิจชุมชน	อีโค-ซาล่า	
	 (Eco-sala)	ชมุชนชากกลาง

ที่อยู่ 2 หมู่ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 9544 3451 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นายสำาเริง ขาวจันทร์

ผลิตภัณฑ์ • ศาลาไทยในสไตล์อีโค่
• เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์อีโค่

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำาเนินงาน
 กลุ่มมาบตาพุด (สนพ.)
- บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำากัด (BST)
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด (BLCP)
- กลุ่มบริษัท โกลว์ (Glow Group)
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5. วสิาหกจิชมุชนเกษตรคลองทราย 

 

195/3 หมู ่7 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0850923986 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางบังเอญิ พาท)ี 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 จําหน่ายกอ้นเชื�อเห็ด 
 จําหน่ายเห็ดสด 
 อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการเพาะ

เห็ด 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 

6. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 

 

25/9 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0899387393 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางวราภรณ ์สขุชยัศร)ี 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 ผลติภัณฑแ์ปรรูปผลไมท้อ้งถิ�น 

ตามฤดูกาล เชน่ มะขามจี�ดจ๊าด 
มะยมแช่อิ�ม ฯลฯ 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ALT) 

 
อาหาร 

7. วสิาหกจิชมุชนมาบข่ามาบใน 

 

9/28 หมู่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง โทรศัพท ์0824402237 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางจันทรเ์พ็ญ นนทชยั) 
 
ผลติภัณฑ ์:  
 งานหัตถศลิป์ งานฝีมอืที�ทําจาก

ผา้ใยบัว ที�มคีวามประณตีสวยงาม
เฉพาะตัว 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

 
งานหัตถกรรม-ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

8. วสิาหกจิชมุชนส่งเสรมิอาชพี
ชมุชนเกาะกก 

 

24/29 หมู ่ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0816158766 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําราญ ทพิยบ์รรพต) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 RICE ME ผลติภัณฑข์า้วไรซ์

เบอรร์ี�สแนคบาร ์
 หอมเฮริบ์ ลกูประคบสมุนไพร  
 ขา้วสารแพ็คถงุ 
 ศนูยก์ารเรยีนรูว้สิาหกจิชมุชน

สง่เสรมิอาชพีชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเชงินเิวศ
ตน้แบบ จังหวัดระยอง 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI) 
 

อาหาร 

9. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มลฟุฟาลา่ 

 

4 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์038683585 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางแอว๋ สนทิวาจา) 
 
ผลติภัณฑ ์: 
 ผลติภัณฑค์วามงามที�ใชวั้ตถุดบิ

ในการผลติจากสารสกัดธรรมชาต ิ
อาท ิมะขาม ผักบุง้ทะเล มังคุด 
ใบบัวบก และมะหาด ผสมผสาน
กับกลเีซอรนีคุณภาพ 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTT 
GC) 

 
เวชสําอางค ์
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5. วสิาหกจิชมุชน อโีค-ซาลา่ (Eco-
sala) ชมุชนชากกลาง 

 

2 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0895443451 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําเริง ขาวจันทร)์ 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 ศาลาไทยในสไตลอ์โีค ่
 เฟอรน์เิจอรไ์มส้ไตลอ์โีค่ 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
ร่วมดําเนนิงานกลุ่มมาบตา
พุด (สนพ.) 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
เฟอรน์เิจอรไ์มลั้ง 

6. วสิาหกจิชมุชนบา้นฉางไฮโดร
ฟารม์ 

 

154/32 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0629652565 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายอนุชา งามกจิ) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 สลัดกลอ่ง ระยอง by I AM 

SALAD 
 รับทํา สลัดโรล สลดักล่อง 

แซนดว์ชิ ก๋วยเตี�ยวลุยสวน 
 มบีรกิารจัดส่ง! 

 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

อาหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
	 เกษตรกรบ้านสะพานหิน

ที่อยู่ 66/2 หมู่ 8 ต. ทับมา อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 1452 9179

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นางสาวปรานี จิตติรบำารุง

ผลิตภัณฑ์ • เพ้ดดด เผ็ด (Paste Phed) พริกแกงป่า
 รสร้อนแรงตำารับระยองแท้
• ไข่เค็มดองน้ำาเกลือและพอกดินสอพองตรา 
 “เอ้กเอ้ด” (EGG EIGHT)

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บรษิทั ลนิเด ้(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) 
 (Linde)
- บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จำากดั (มหาชน)
- บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
 จำากัด (มหาชน)
- บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำากัด
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โครงการ สมาคมเพื�อนชุมชน – ธรรมศาสตร ์โมเดล รุน่ที� ๒/๒๕๖๐ 

การสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชุมชน และกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก 
พื�นที�มาบตาพดุคอมเพล็กซ ์ตามแนวทาง ธรรมศาสตรโ์มเดล 

 
 

รายชื�อวสิาหกจิชมุชน ที�อยู ่และ ผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน 

หน่วยงาน/บรษัิทฯ พี�เลี�ยง 

1. วสิาหกจิชมุชนหัวนํ�าตกพัฒนา 

 

39 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0822109909 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางเสาวล ีไตรลักษณ์) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าพรกิเผาสามรส ตรา “บา้น

เพชร” 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี

ยลแกส๊ จํากัด (BIG) 
- บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ี

จํากัด (มหาชน) (PDI)  
- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 

(มหาชน) (VNT) 
อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชน กลุ่มอาชพีตัดเย็บ
ชมุชนบา้นบน 

 

225/1 หมู ่ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0995355624 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางภาวณิ ีบัวนาค) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เสื�อโปโล เสี�อเชิ�ต กระเป๋าผา้ 

และผา้กันเปื�อน 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้-เส ื�อโปโล 

3. วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองสนม 
 

  

15/16 หมู ่3 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง 
จ.ระยอง โทรศัพท ์0813574630 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวเอ๋ วงษ์นอ้ย) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 นํ�าลูกสํารองตรา “มัลวรา” 
 กะปิตํามอืและกะปิคั�วตรา “ชมิ

เคย” 
 เบเกอรร์ี�ชมุชนบา้นหนองสนม 

- สมาคมเพื�อนชุมชน(CPA) 
- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ALT) 
 

อาหาร 

4. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรกรบา้นสะพานหนิ 

 
 

66/2 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0814529179 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางสาวปรานี จติตริบํารุง) 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 เพด้ดด เผ็ด (Paste Phed) พรกิ

แกงป่ารสรอ้นแรงตํารับระยองแท ้
 ไขเ่ค็มดองนา้เกลือและพอก

ดนิสอพองตรา “เอก้เอด้” (EGG 
EIGHT) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอรส์ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากัด 

 
อาหาร 
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6.	วิสาหกิจชุมชนบ้านฉาง
	 ไฮโดรฟาร์ม

ที่อยู่ 154/32 หมู่ 5 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 06 2965 2565 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นายอนุชา งามกิจ

ผลิตภัณฑ์ • สลัดกล่อง ระยอง by I AM SALAD
• รับทำา สลัดโรล สลัดกล่อง แซนด์วิช 
 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
• มีบริการจัดส่ง! 

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• กลุ่ม ปตท. (PTT Group)
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5. วสิาหกจิชมุชน อโีค-ซาลา่ (Eco-
sala) ชมุชนชากกลาง 

 

2 หมู ่ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0895443451 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายสําเริง ขาวจันทร)์ 
 
ผลติภัณฑ:์ 
 ศาลาไทยในสไตลอ์โีค ่
 เฟอรน์เิจอรไ์มส้ไตลอ์โีค่ 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
ร่วมดําเนนิงานกลุ่มมาบตา
พุด (สนพ.) 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
เฟอรน์เิจอรไ์มลั้ง 

6. วสิาหกจิชมุชนบา้นฉางไฮโดร
ฟารม์ 

 

154/32 หมู่ 5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง 
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อาหาร 
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79/200 หมู่ 4 ต.เนนิพระ อ.เมอืง
ระยอง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0816543803 (สมาชกิผูม้อีาํนาจทํา
การแทนวสิาหกจิชมุชน นายสมเดช 
พรโสภณ)  
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 แหนมหมู 
 นํ�าพรกิสมุนไพร 
 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มผลติภัณฑจ์าก
ผา้ชมุชนมาบชลูด 

 

บา้นเลขที� 55 ชมุชนมาบชลูดซอย 3 
มาบชลูด-แหลมสาน ต.หว้ยโป่ง อ.
เมอืง จ.ระยอง โทร. ... (สมาชกิผูม้ี
อํานาจแทนวสิาหกจิชมุชน : คณุ
ประคอง เกดิมงคล) 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 กระเป๋าตัดเยบ็จากผา้ 
 
 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้ 
 

3. วสิาหกจิชมุชน ศพก.บา้นฉาง 

 

131/3 ม.4 ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ�ม
ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
(มันสําปะหลัง) ต.บา้นฉาง อ.บา้น
ฉาง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0899388497  (สมาชกิผูม้ีอํานาจ
แทนวสิาหกจิชมุชน: คณุลัดดา ศริา
วาริน) 
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- บรษัิท ดาวเคมคิอลประ
เทศไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด (BIG) 

 
อาหาร 

 

4. วสิาหกจิชมุชนเขาไผผ่ลตินํ�าดื�ม 

 

41 หมู่ ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0853964497 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายภริมย ์ชาลวัลย)์ 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 นํ�าพรกิกะปิ 
 ผักดองระยองฮ ิ
 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 
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พรโสภณ)  
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 แหนมหมู 
 นํ�าพรกิสมุนไพร 
 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มผลติภัณฑจ์าก
ผา้ชมุชนมาบชลูด 

 

บา้นเลขที� 55 ชมุชนมาบชลูดซอย 3 
มาบชลูด-แหลมสาน ต.หว้ยโป่ง อ.
เมอืง จ.ระยอง โทร. ... (สมาชกิผูม้ี
อํานาจแทนวสิาหกจิชมุชน : คณุ
ประคอง เกดิมงคล) 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 กระเป๋าตัดเยบ็จากผา้ 
 
 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้ 
 

3. วสิาหกจิชมุชน ศพก.บา้นฉาง 

 

131/3 ม.4 ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ�ม
ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
(มันสําปะหลัง) ต.บา้นฉาง อ.บา้น
ฉาง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0899388497  (สมาชกิผูม้ีอํานาจ
แทนวสิาหกจิชมุชน: คณุลัดดา ศริา
วาริน) 
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- บรษัิท ดาวเคมคิอลประ
เทศไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด (BIG) 

 
อาหาร 

 

4. วสิาหกจิชมุชนเขาไผผ่ลตินํ�าดื�ม 

 

41 หมู่ ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0853964497 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายภริมย ์ชาลวัลย)์ 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 นํ�าพรกิกะปิ 
 ผักดองระยองฮ ิ
 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 
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1.	วสิาหกจิชมุชนแปรรปูอาหาร
	 วัดกรอกยายชา

ที่อยู่ 79/200 หมู่ 4 ต. เนินพระ อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 1654 3803 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นายสมเดช พรโสภณ

ผลิตภัณฑ์ • น้ำาพริกสมุนไพร

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

• กลุ่ม ปตท. (PTT Group)

2.	วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติภณัฑ์
	 จากผ้าชุมชนมาบชลูด

ที่อยู่ 55 ชุมชนมาบชลูดซอย 3 มาบชลูด-แหลมสาน 
ต. ห้วยโป่ง อ. เมือง จ. ระยอง โทร. ... 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

คุณประคอง เกิดมงคล

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าตัดเย็บจากผ้า

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- เอสซีจี (SCG)
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 กระเป๋าตัดเยบ็จากผา้ 
 
 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้ 
 

3. วสิาหกจิชมุชน ศพก.บา้นฉาง 

 

131/3 ม.4 ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ�ม
ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
(มันสําปะหลัง) ต.บา้นฉาง อ.บา้น
ฉาง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0899388497  (สมาชกิผูม้ีอํานาจ
แทนวสิาหกจิชมุชน: คณุลัดดา ศริา
วาริน) 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
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 ผลติภัณฑจ์ากมนัสําปะหลัง 
 
 

- บรษัิท ดาวเคมคิอลประ
เทศไทย จํากัด (DOW) 

- บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด (BIG) 

 
อาหาร 

 

4. วสิาหกจิชมุชนเขาไผผ่ลตินํ�าดื�ม 

 

41 หมู่ ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0853964497 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นายภริมย ์ชาลวัลย)์ 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 นํ�าพรกิกะปิ 
 ผักดองระยองฮ ิ
 
 

- บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด (BLCP) 

- กลุม่บรษัิท โกลว ์(Glow 
Group) 

 
อาหาร 
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อาหาร 
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 นํ�าพรกิกะปิ 
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3.	วสิาหกจิชมุชน	ศพก.บา้นฉาง
ที่อยู่ 131/3 ม. 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (มันสำาปะหลัง) 
ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 
โทรศัพท์ 08 9938 8497 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

คุณลัดดา ศิราวาริน

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง (มันทอด)

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บรษิทั ดาวเคมคิอลประเทศไทย จำากดั (DOW)
- บรษิทั บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ จำากดั (BIG)

4.	วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำาดื่ม
ที่อยู่

ที่อยู่

41 หมู่ ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 

โทรศัพท์ 08 5396 4497 

8/1 หมู่ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 08 7658 1991 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

นายภิรมย์ ชาลวัลย์

นางโฉมศรี ปรุงแต่ง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

น้ำาพริกหมูชะมวง 
“แหล่ม..ฮิ”

• สกรีนเสื้อ
• ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด (BLCP)
- กลุ่มบริษัท โกลว์ (Glow Group)

- บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำากัด (BST)
- บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) (VNT)
- บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จำากดั (มหาชน)
- บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
 จำากัด (มหาชน)
- บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำากัด
- บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ 
 จำากัด (JBE)
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0816543803 (สมาชกิผูม้อีาํนาจทํา
การแทนวสิาหกจิชมุชน นายสมเดช 
พรโสภณ)  
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 แหนมหมู 
 นํ�าพรกิสมุนไพร 
 

 กลุม่ ปตท. (PTT Group) 
 

อาหาร 

2. วสิาหกจิชมุชนกลุ่มผลติภัณฑจ์าก
ผา้ชมุชนมาบชลูด 

 

บา้นเลขที� 55 ชมุชนมาบชลูดซอย 3 
มาบชลูด-แหลมสาน ต.หว้ยโป่ง อ.
เมอืง จ.ระยอง โทร. ... (สมาชกิผูม้ี
อํานาจแทนวสิาหกจิชมุชน : คณุ
ประคอง เกดิมงคล) 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 กระเป๋าตัดเยบ็จากผา้ 
 
 

- เอส.ซ.ีจ ี(SCG) 
 

เสื�อผา้ 
 

3. วสิาหกจิชมุชน ศพก.บา้นฉาง 
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5. วสิาหกจิชมุชนสกรนีเส ื�อผา้ชมุชน
ตลาดหว้ยโป่ง 

 

8/1 หมู่ ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0876581991 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางโฉมศร ีปรุงแต่ง) 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 สกรีนเสื�อ 
 ผลติภัณฑผ์า้มดัยอ้ม 

- บรษัิทฯ กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
จํากัด (BST) 

- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอร์ส จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากดั 

- บรษัิท เจเอสอาร ์บเีอสท ี
อลิาสโตเมอร ์จํากัด (JBE) 

 
เครื�องแต่งกาย – มัดยอ้ม 

 
6. วสิาหกจิชมุชนมาบตาพุด ลติเติ�ล

เมอเมตคอสเมตกิส ์ 

 

53/1 ถ.เสรมิสวุรรณ ต.มาบตาพุด อ.
เมอืง จ.ระยอง โทรศัพท ์
0917757261 (สมาชกิผูม้อีาํนาจแทน
วสิาหกจิชมุชน: คุณกมลวรรณ นาค
ศลิา) 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 เซรัมสับปะรด 
 สบู่กลว้ยหอม 
 สบูส่บัปะรด 
                                  

- บรษัิท เหล็กสยามยามา
โตะ จํากดั (SYS) 

- บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(ALT) 

- บรษัิท เซออน เคมคัิลส ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด 
(ZEON) 

 
เครื�องสําอางค-์สบูนํ่�าหมัก 

 
7. วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลติภัณฑ์

ป่าชมุชนตําบลเนินพระ 

 

85 หมู่ที� 2 ตําบลเนินพระ อ.เมอืง จ.
ระยอง 21000โทรศัพท ์
0623788823... (สมาชกิผูม้อีาํนาจ
ทําการแทนวสิาหกจิชมุชน: คณุ
สมบรูณส์ุทัศน์ พลูนนิ) 
 
ผลติภัณฑ:์ (อยูร่ะหวา่งพัฒนา
ผลติภัณฑ)์ 
 นํ�าชะมวงพรอ้มดื�ม 

 
 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) 

- สํานักงานนิคมอตุสาหกรรม
ร่วมดําเนนิงานกลุ่มมาบตา
พุด (สตอ.) 

- สํานักงานท่าเรอื
อตุสาหกรรมมาบตาพุด 
(สทร.) 

- สมาคมเพื�อนชุมชน (CPA) 
 

เครื�องดื�ม 
 

 

5.	วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้า
	 ชุมชนตลาดห้วยโป่ง
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6.	วิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด	
	 ลิตเติ้ลเมอเมตคอสเมติกส์

ที่อยู่ 53/1 ถ. เสริมสุวรรณ ต. มาบตาพุด อ. เมือง 
จ. ระยอง โทรศัพท์ 09 1775 7261 

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

คุณกมลวรรณ นาคศิลา

ผลิตภัณฑ์ • สบู่เหลวสับปะรด
• สบู่กล้วยหอม
• สบู่สับปะรด

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด (SYS)
- บรษิทั ลนิเด ้(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) 
 (Linde)
- บรษิทั แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จำากดั (ALT)
- บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำากัด 
 (ZEON)

7.	วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
	 ผลิตภัณฑ์ป่าชุมชน
	 ตำาบลเนินพระ

ที่อยู่ 85 หมู่ที่ 2 ตำาบลเนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 
21000 โทรศัพท์ 06 2378 8823

ผู้มีอำานาจแทน
วิสาหกิจชุมชน

คุณสมบูรณ์สุทัศน์ พูลนิน

ผลิตภัณฑ์ น้ำาชะมวงพร้อมดื่ม

หน่วยงาน/
บริษัทฯ	พี่เลี้ยง

- สำานกังานนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (สนพ.)
- สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำาเนินงาน
 กลุ่มมาบตาพุด (สตอ.)
- สำานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 (สทร.)
- สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA)
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5. วสิาหกจิชมุชนสกรนีเส ื�อผา้ชมุชน
ตลาดหว้ยโป่ง 

 

8/1 หมู่ ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.
ระยอง โทรศัพท ์0876581991 
(สมาชกิผูม้อํีานาจแทนวสิาหกจิ
ชมุชน: นางโฉมศร ีปรุงแต่ง) 
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ผลติภัณฑ)์ 
 สกรีนเสื�อ 
 ผลติภัณฑผ์า้มดัยอ้ม 
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- บรษัิท วนีไิทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT) 

- บรษัิท อนิโดรามา เวน
เจอร์ส จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอ
สเตอร ์อนิดัสตรี�ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

- บรษัิท อนิโดรามา ปิโตร
เคม จํากดั 

- บรษัิท เจเอสอาร ์บเีอสท ี
อลิาสโตเมอร ์จํากัด (JBE) 
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ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(Linde) 

- บรษัิท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(ALT) 

- บรษัิท เซออน เคมคัิลส ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด 
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ธรรมศาสตร์โมเดล โชว์เคส 
สิบปี สิบกรณีศึกษา

ดวงใจ หล่อธนวณิชย์



50 | Thammasat Model:

ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
วิสาหกิจชุมชนบ้านปากานต์ มีจุดเริ่มต้นจากคุณกานต์สินี จิตพนม

กานต์ ลาออกจากงานประจำาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2540 

เนือ่งจากปญัหาดา้นสขุภาพของคณุกานตส์นิแีละคนในครอบครวั ทำาใหต้อ้ง

แสวงหาการดแูลสขุภาพดว้ยการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยเนน้ความประหยดั 

เรียบง่าย และพึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับมีความชอบทำาอาหารอยู่แล้ว จึง

เริ่มหันมาสนใจการทำาอาหารเพื่อสุขภาพรับประทานเอง 

การเริ่มต้นรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดขึ้น

เมื่อคุณกานต์สินี ได้ชวนเพื่อนและคนที่สนใจในการแปรรูปอาหารเข้าร่วม

กลุ่ม ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ผู้สูงอายุ แม่บ้าน และเยาวชนจำานวน 30 คน และมีการระดม

ทนุคนละ 1,000 บาท แตส่ดุทา้ยจำานวนสมาชกิลดนอ้ยลงเหลอืเพยีง 10 คน 

ในปี 2557 ทางชุมชนได้ตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านปากานต์ มีสมาชิก

ทั้งหมด 10 คน โดยคุณกานต์สินีเป็นผู้นำาชุมชน เนื่องจากตัวเธอเองมีความ

ตอ้งการทีจ่ะขอความชว่ยเหลอืจากทางรฐับาล แตไ่มส่ามารถดำาเนนิการดว้ย

ตัวคนเดียวได้ จึงจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน หลังจากนั้นได้รับความสนับสนุนจาก

หนว่ยงานภาครฐัเขา้มาใหค้วามรู ้และนำามาปรบัใชก้บัผลติภณัฑข์องตน ไดแ้ก ่

กะหรี่ปั๊บไส้เห็ด น้ำาสลัดเพื่อสุขภาพ และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ 

แต่ความรู้ที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่เพียงพอที่จะปรับ เพื่อทำา

กลยุทธ์ทางการตลาด หรือหาช่องทางการจัดจำาหน่ายด้วยตนเอง อีกทั้ง

สินค้าที่ผลิต ยังไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด ทำาให้รายได้ต่ำาและ

บ้านปากานต์ (PAKARN HOUSE)

วิสาหกิจชุมชนบ้านปากานต์ จังหวัดราชบุรี
ผู้นำาชุมชน คุณกานต์สินี จิตพนมกาญจน์

ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนบ้านปากานต์ ตำาบลจอมบึง อำาเภอจอมบึง 

 จังหวัดราชบุรี 
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ขาดทนุในทีส่ดุ นบัเปน็เหตกุารณท์ีบ่ัน่ทอนกำาลงัใจชมุชนอยา่งมาก จนอยาก

จะเลิกดำาเนินการ

ธรรมศาสตร์โมเดล
ในปลายปี 2557 ธนาคารออมสินเป็นผู้ติดต่อวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ปากานต์ ให้เข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ประกอบกับระหว่างนั้น 

สำานกังานเกษตรจงัหวดัราชบรุ ีมโีครงการอาหารแปรรปูเพือ่สขุภาพ ทีจ่ดัขึน้

เพื่อให้ชุมชนเข้าร่วมแข่งขันการแปรรูปอาหารจากข้าว ทางชุมชนจึงปรึกษา

กับนักศึกษาว่า ควรจะเข้าร่วมหรือไม่ เมื่อปรึกษากันแล้วเห็นว่าควรจะเข้า

ร่วมแข่งขัน โดยนักศึกษาจะช่วยเหลือในการคิดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจาก

ข้าว รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชุมชนอีกด้วย 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชุมชน ก่อให้เกิดการ

พฒันาและชว่ยเหลอื วสิาหกจิชมุชนบา้นปากานต ์ในหลายดา้น อาท ิคดิคน้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ “คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า

ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำาสลัดโดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีลักษณะเป็นขวด

ใสมีฝาปิดสนิท ส่วนฉลากสินค้าออกแบบให้เรียบง่ายแต่ดูดีและได้ปรับเป็น 

ชื่อภาษาอังกฤษว่า Salad Cream ภายใต้ชื่อ PAKARN HOUSE ซึ่งเป็น

ชื่อของชุมชน พร้อมทั้งยังสอนชุมชนให้เรียนรู้การเพาะเห็ดเพื่อลดต้นทุน

การผลิต จากเดิมที่ซื้อวัตถุดิบจากภายนอกเข้ามาช่วยกันทำาก้อนเชื้อเห็ด
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นักศึกษายังได้สอนการเขียน

โครงการเพื่อยื่นของบประมาณ

จากหนว่ยงานของรฐับาล ทำาใหค้ณุ

กานตส์นิเีขา้ใจถงึกระบวนการ และ

มคีวามมัน่ใจในการเขยีนมากขึน้ ซึง่

โครงการทีเ่ขยีนในระหวา่งทีน่กัศกึษา

เขา้มานัน้ คอืโครงการตอ่เตมิอาคาร

เพือ่เสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน ซึง่

ได้นำามาสร้างโรงผลิตสินค้าอาหาร

แปรรูปเพื่อสุขภาพ

ระบบบัญชี เป็นอีกสิ่งสำาคัญ

ในการดำาเนนิงานธรุกจิ นกัศกึษาได้

สอนการบันทึกบัญชีอย่างง่าย และ

ออกแบบการจดบันทึกรายการสั่ง

ซื้อ เพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึงต้นทุน

ในการผลิตที่ถูกต้อง รับรู้กำาไรที่แท้จริง และทำาให้การวางแผนการผลิตมี

ระบบมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการหาช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่นั้น นักศึกษาได้พาคุณ

กานตส์นิ ีพรอ้มทัง้ผลติภณัฑต์วัอยา่ง ไปตดิตอ่ตามรา้นขายอาหารเพือ่สขุภาพ

ตา่งๆ ภายในจงัหวดัราชบรุ ีเพือ่ขอนำาสนิคา้ไปวางขาย ทำาใหท้างกลุม่วสิาหกจิ

บ้านปากานต์มีช่องทางในการกระจายสินค้ามากขึ้น

การดำาเนินการในปัจจุบัน
กลุม่สมาชกิของวสิาหกจิบา้นปากานตย์งัคงดำาเนนิการตอ่มาจนถงึปจัจบุนั 

โดยไดน้ำาความรู ้ประสบการณใ์นขณะทีน่กัศกึษาลงชมุชนมาประยกุตแ์ละมี

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ดังนี้

ดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์ในสว่นของกะหรีป่ับ๊ไสเ้หด็ ไดน้ำาความรูแ้ละ

ประสบการณ์ จากการทำาคุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มาประยุกต์ โดยมีการปลูกข้าว

ไรซ์เบอร์รี่เองภายในชุมชน เพื่อลดปริมาณการใช้แป้งสาลี ช่วยให้ลดต้นทุน

วัตถุดิบ และสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ พร้อมทั้งมีการปรับบรรจุ

ภณัฑใ์หเ้ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม จากทีเ่คยใชบ้รรจภุณัฑแ์บบพลาสตกิไดป้รบั

มาใชเ้ปน็กลอ่งกระดาษโดยยงัคงใชส้ตกิเกอรฉ์ลากสนิคา้ทีน่กัศกึษาออกแบบ

ให้ ส่วนน้ำาสลัดที่นักศึกษาได้เข้าไปปรับปรุงด้านบรรจุภัณฑ์ทำาให้สินค้ามี

ภาพลักษณ์ที่ดีและทันสมัย ชุมชนยังคงใช้บรรจุภัณฑ์แบบเดิมจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนีท้างชมุชนยงัเพิม่สนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายขึน้ โดยสนิคา้ที่

ผลติเพิม่เขา้มา ไดแ้ก ่ขนมปงัจากขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ขนมปงัจากฟกัทอง ซาลาเปา 

และยังรับทำา snack box อีกด้วย

ที่ปรึกษาลงพื้นที่ประเมินผลงาน

ปรับแพ็กเกจน้ำาสลัด 

       แ
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ปรับแพ็กเกจน้ำาสลัด 

       แ
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านช่องทางจัดจำาหน่าย แม้ปัจจุบันจะไม่ได้วางจำาหน่ายในร้านที่

นกัศกึษาเขา้ไปตดิตอ่ไว ้แตช่มุชนไดเ้รยีนรูว้ธิแีละขัน้ตอนการตดิตอ่ ประกอบ

กับใน ปี 2557 ทางชุมชนเข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรสีเขียว และได้รับคัด

เลือกเป็นตัวแทนของอำาเภอจอมบึง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบอำาเภอของราชบุรี ให้

เข้าไปจำาหน่ายสินค้า ในตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี มีทั้งหมด 34 ชุมชน

ที่ได้รับเลือก 

การเข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรสีเขียวทำาให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูป

อาหารเพือ่สขุภาพตำาบลจอมบงึไดม้าเรยีนรูด้า้นการตลาดและมชีอ่งทางการ

จำาหนา่ยสนิค้า ส่งผลใหก้ลุ่มเกิดการปรับเปลีย่นการผลติสินค้า ให้มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานความปลอดภัย และได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภค 

ด้านการบริหารจัดการ ชุมชนยังคงยึดหลักไม่ก่อหนี้ ยอมที่จะเติบโต

ช้าๆ ตามกำาลังที่มีอยู่ จึงเลือกการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณจากรัฐ

แทนการกูย้มืเงนิ ในสว่นของเงนิทีน่ำามาใชภ้ายในชมุชน ไดม้าจากกำาไรในการ

ดำาเนินงาน โดยกำาไรร้อยละ 40 แบ่งให้สมาชิกในรูปแบบของค่าจ้าง ส่วนอีก

ร้อยละ 60 นำาไปเป็นกองทุนเพื่อซื้อวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โดยรับ

ซื้อวัตถุดิบจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าตลาด 

ปจัจบุนัชมุชนมรีายไดจ้ากการจำาหนา่ยสนิคา้ทีต่ลาดเกษตรกรประมาณ 

2,000-10,000 บาทตอ่วนั และชมุชนมรีายไดใ้นแตล่ะสปัดาหร์วมแลว้ประมาณ 

18,000 บาท โดยในจำานวนนี้ เป็นกำาไรร้อยละ 50

ด้านสถานที่ผลิต มีการเพิ่มเครื่องจักรซึ่งมาจากเงินของกลุ่มรวมกับ

เงินที่เขียนโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำาให้ชุมชนสามารถ

ผลิตผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว และมีมาตรฐานมากขึ้น 

ดา้นระบบบญัช ียงัคงมกีารบนัทกึบญัชใีนลกัษณะของรายรบั-รายจา่ย 

ตามรูปแบบที่นักศึกษาได้สอนการบันทึกบัญชีอย่างง่าย โดยจะทำาบัญชี 1 

ครั้งต่อสัปดาห์

ด้านความร่วมมือภายในชุมชน มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 14 คน และมี

การแตกสาขาการผลิตออกไป จากเดิมมีเพียงการผลิตเพื่อแปรรูป ทุกวันนี้

มีสมาชิกในกลุ่ม ที่แตกสาขาในการผลิตเห็ดอย่างเดียว และยัง

ขยายไปทำาเล้าเห็ดที่บ้านของตน 

ในส่วนของการพัฒนาและต่อยอดในอนาคตนั้น ชุมชน

มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

แปรรูป เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นต้นแบบของการแปรรูปที่สมบูรณ์

แบบ และเป็นไปตามมาตรฐานของ อย. ปัจจุบันทั้งสินค้าและ

โรงเรือนผลิตสินค้ายังไม่ได้รับมาตรฐาน อย. แต่ชุมชนตั้งใจว่า

จะดำาเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561 นี้
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) บา้นฉาง 

เป็นชุมชนที่ปลูกมันสำาปะหลังมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ผลผลิตส่วนใหญ่ของ

เกษตรกรขายให้แก่โรงงาน มักจะประสบปัญหาวงจรราคาพืชผลเกษตร

ตกต่ำา ชะตาชีวิตขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศ ในช่วงก่อนที่ธรรมศาสตร์โมเดล

จะเข้ามา ชุมชนยังไม่เคยมีการรวมกลุ่มนำามันสำาปะหลังมาแปรรูปหรือทำา

ผลิตภัณฑ์อื่นใดเลย 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองได้เข้ามาจุดประกายสาธิตให้ชุมชน คิดค้นมัน

สำาปะหลงัแปรรปู โดยนำามนัสำาปะหลงั “พนัธุร์ะยอง 2” มาทดลองทำาเปน็ของ

ทานเลน่ แตม่นัพนัธุน์ีห้ายากและราคาแพง อยา่งไรกต็าม ความคดิทีจ่ะเริม่ทำา

มันสำาปะหลังแปรรูปเริ่มก่อตัวขึ้นในชุมชนแล้ว เพียงแต่จะเดินต่อไปอย่างไร

ธรรมศาสตร์โมเดล
การพบกนัของนกัศกึษาคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ กับชาวไร่มันสำาปะหลังในวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) บา้นฉาง เมือ่ป ี2560 ไดก้อ่ใหเ้กดิ

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จากวัตถุดิบดั้งเดิมที่ชาวบ้านคุ้นเคย เปลี่ยน “มัน 5 

นาที” ราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม เป็น คาสซีย์ชิปส์ (Cassy Chips) มันทอด

รสสมุนไพรและพริกเผา ซองละ 35 บาท สร้างมูลค่าเพิ่ม 11 เท่า และสร้าง

กำาไร 54% จากยอดขาย

โครงการนีม้เีปา้หมายเพือ่ชว่ยเกษตรกรใหห้ลดุพน้จากวงจรราคาพชืผล

คาสซีย์ชิปส์ (Cassy Chips)

ผู้นำาชุมชน คุณทองเจือ ภู่ห้อย

ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 

 เกษตร (ศพก.) บ้านฉาง เลขที่ 131/3 หมู่ที่ 4 ตำาบลบ้านฉาง  

 อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เกษตรตกต่ำา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่สำาคัญของศตวรรษที่ 21 คือ “การ

สรา้งนวตักรรมจากการเรยีนรูแ้บบทดลอง (Innovation from Experimental 

Learning)” ซึ่งบางครั้งก็เรียกง่ายๆ ว่า Trial & Error หรือกระบวนการลอง

ผิดลองถูกนั่นเอง 

กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมมือกับชาวบ้าน ตั้งแตก่ระบวนการเลือกพันธุ์มัน

สำาปะหลงัทีจ่ะนำามาใชแ้ปรรปู โดยไดท้ดลองนำามนัสำาปะหลงัพนัธุต์า่งๆ เชน่ 

พันธุ์ระยอง 2 พิรุณ 2 มันเทศ มันเหลือง และมันห้านาที มาทดลองเพื่อหา

พันธุ์ที่เหมาะสมที่สุด 

หลังจากได้ทดลองทอด ชิม และหั่นในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบลูกเต๋า 

แบบแท่งหนา แบบแท่งบาง พบว่า มันแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันในเรื่อง

ปริมาณแป้งในมัน ทำาให้เวลาหั่นแล้วทอด หากหั่นรูปแบบต่างกันจะอร่อย

ต่างกัน เช่น มันพันธุ์ห้านาที หากฝานเป็นแผ่นบางแล้วนำาไปทอดจะอร่อย

กว่าพันธุ์ระยอง 2 ส่วนพันธุ์ระยอง 2 หากหั่นแบบแท่งเหมือนเฟรนช์ฟราย 

จะให้รสชาติหวานกว่ามันพันธุ์ห้านาที ทั้งนี้ หากใช้พันธุ์ระยอง 2 ทำาเป็น

ผลิตภัณฑ์ขายในรูปแบบเฟรนช์ฟราย อายุของสินค้าจะสั้นมาก เนื่องจาก

ความชื้นในเนื้อมันมีมากกว่า จึงตัดสินใจเลือกใช้มันพันธุ์ห้านาที ฝานเป็น

แผ่นบางทอดกรอบแทน

การคดิคน้รสชาต ิไดท้ดลองใชผ้งปรงุรสกวา่ 20 ชนดิ พบวา่ผงปรงุรส

มรีสชาตธิรรมดาเกนิไป มเีนือ้สมัผสัทีแ่หง้และไมเ่พิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้เทา่ที่

ควร นักศึกษาได้ลองหาสูตรการปรุงจากวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไป จึงได้พบสูตร

การปรุงรสจากศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ทางนักศึกษาและชุมชนได้พัฒนาสูตร

การปรุงรสต่อยอดขึ้นไปอีก จนกระทั่งได้มันห้านาทีรสสมุนไพรที่มีความ

หอมกลิ่นสมุนไพร และมันห้านาทีรสพริกเผาที่มีความเผ็ด หวานกลมกล่อม 

ชาวไร่มันสำาปะหลังเอาชนะราคา
พชืผลตกต่ำาไดด้ว้ยการรว่มมอืกบันกัศกึษา
ค้นหาชนิดมันที่เหมาะสมมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบที่ตนคุ้นเคย

ทดลองทอดมันในรูปแบบต่างๆ 
จนตัดสินใจเลือกใช้มันพันธุ์ห้านาที ฝาน
เป็นแผ่นบางทอดกรอบแทนมันพันธ์ุอื่น
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นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรม

บรกิาร เอกการจดัการครวั และศลิปะการประกอบอาหาร วทิยาลยัดสุติธาน ี

ในเรื่องการคิดค้นรสชาติใหม่ สำาหรับใช้ในอนาคตอีกด้วย

กระบวนการทดลองยงัไดร้วมไปถงึการคน้หาอณุหภมูทิีเ่หมาะสมในการ

ทำามันให้สุก จนพบว่าอุณหภูมิ 190-210 องศาเซลเซียส จึงจะได้มันที่กรอบ

ฟู สีเหลืองทองน่ารับประทาน ทดลองวิธีลดกลิ่นหืน ลดน้ำามันหลังการทอด

ด้วยตู้อบลมร้อน 12 ชั้นที่อุณหภูมิ 125-135 องศาเซลเซียสเพื่อให้มีความ

กรอบนาน และสามารถลดเวลาในการผลิตลงไปได้เกือบ 3 ชั่วโมง ทดลอง

บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ โลโก้ใหม่ จนได้ซองใหม่ไฉไลเช่นในปัจจุบัน

นอกจากเรยีนรูผ้า่นการลงมอืทำาแลว้ นกัศกึษายงัตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะขวนขวาย

ขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ใด โดยได้เรียนรู้เรื่องประเภทมันจากผู้

เชี่ยวชาญด้านพืชของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนยื่นตรวจปริมาณ

ไซยาไนด์ในมันทอดโดยได้ส่งสินค้าไปยังบริษัท Overseas Merchandise 

Inspection Co.,Ltd (OMIC) ซึ่งเป็นบริษัทรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า

อาหารและการเกษตร โดยผลการตรวจพบวา่ Cassy Chips มนัหา้นาททีอด

กรอบ 1 ถุง มีระดับไซยาไนด์ 2.9 มิลลิกรัม แสดงว่ามีความปลอดภัยต่อ 

ผู้บริโภคเพราะมีระดับไซยาไนด์ที่ต่ำากว่าระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

นกัศกึษายงัไดต้ดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืในการออกแบบเครือ่งสไลดม์นั

โดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเพื่อให้ผลิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยแต่ละชิ้น

มีขนาดเดียวกัน พร้อมทั้งยังติดต่อเครื่องซีลไนโตรเจนจากบริษัท บางกอก 

อนิดสัเทรยีลแกส๊ จำากดั (BIG) ซึง่เปน็หนึง่ในบรษิทัพีเ่ลีย้งของโครงการนีร้ว่ม

กับ Dow Chemical (Thailand) เพื่อนำามายืดอายุสินค้าจาก 2 สัปดาห์เป็น 

6 เดือน โดยชุมชนผ่านการฝึกอบรมการใช้งานเรียบร้อย

นักศึกษาออกตระเวนหาร้านค้า
ต่างๆ ในจังหวัดระยอง ติดต่อขอวาง
ผลิตภัณฑ์คาสซีย์ชิปส์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางจำาหน่าย
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ผลิตภัณฑ์คาสซีย์ชิปส์ก่อน (ซ้าย) 
และหลัง (ขวา)

กอ่นทีจ่ะจบโครงการ นกัศกึษายงัไดจ้ดัเตรยีมแนวทางในการยืน่ขอเลข

จดแจ้ง อย. ซึ่งเป็นอีกก้าวสำาคัญที่จะทำาให้ชุมชนสามารถขยายตลาด และ

พัฒนาต่อยอดเพื่อเดินหน้าต่อได้ด้วยตนเอง 

ทีส่ำาคญัมากอกีเรือ่งหนึง่คอืการชว่ยเพิม่ความโปรง่ใสในการบรหิารงาน

ภายในกลุม่ดว้ยการชว่ยวางระบบบญัชเีพือ่ใหค้ดิตน้ทนุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบ

ถ้วน และสามารถจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกได้อย่างมีหลักการ และเหมาะสม

ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญอันจะทำาให้การรวมกลุ่มดำาเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

คาสซีย์ชิปส์ ตั้งราคาจำาหน่ายในราคาซองละ 35 บาท พร้อมทั้งมี

โปรโมชั่น 3 ซอง 100 เพื่อกระตุ้นยอดขาย หลังจากเริ่มต้นนำาระบบบัญชี

มาใช้ครั้งแรกเมื่อ 29 มีนาคม 2561 ทำาให้ทราบต้นทุนการผลิตและรายได้

จากการขายทีเ่กดิขึน้อยา่งชดัเจน สรปุวา่รายไดจ้ากการขายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

เท่ากับ 24,222 บาท เป็นต้นทุนการผลิต 11,133.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 

46 จากรายได้ และคิดเป็นกำาไรร้อยละ 54 

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้นัน้คอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน 1 ภาคการศกึษา หรอืเพยีง 4 เดอืน

เท่านั้น แม้เป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมีความประทับใจใน

การทำางานร่วมกับนักศึกษาถึงกับออกปากชมว่า

“นอ้งๆ มคีวามตัง้ใจมาก จนไมค่ดิวา่นีค่อืหนึง่ในหลกัสตูรของการเรยีน 

น้องๆ มาด้วยจิตใจที่อยากจะดูแลชุมชนทางบ้านฉางจริงๆ ... เอาเข้าจริงๆ 

แล้ววิสาหกิจนี่เริ่มจากศูนย์ด้วยซ้ำา การที่มีน้ำาใจต่อกัน และตอบแทนกัน มัน

ไดค้วามรูส้กึทีด่มีากๆ เลย คอืชว่ยเหลอืกนัโดยไมไ่ดค้ดิถงึผลประโยชน ์อนันี้

เป็นสายสัมพันธ์ของมิตร มิตรภาพที่ทุกคนอยากได้”
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
วิสาหกิจชุมชนเกาะกก เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน ที่เป็น

ภรรยาของพนักงานโรงงานในมาบตาพุด เช่น ปตท. วินิไท ที่ย้ายตามสามี  

มาอยูร่ะยอง ตัง้แตใ่นราวป ี2535 ชว่งเริม่ตน้ของนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

ซึ่งเป็นช่วงที่ “ระยองบูม” คนกลุ่มนี้กลายเป็นประชากรแฝงที่อพยพเข้ามา

พร้อมกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

ในขณะที่ชาวชุมชนดั้งเดิมเคยประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบัน

กลับเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพียงคนเดียว คือ ลุงสนม นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล ที่ยังคงทำานาปุ๋ยอินทรีย์ 

ก่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ

ชุมชนเกาะกก มีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่แพ็กถุงขายเป็น

กโิลกรมั กบั ลกูประคบสมนุไพรสด ทีช่มุชนผลติสง่จำาหนา่ยตามโรงพยาบาล

ทั่วไป และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ มาบข่า จังหวัดระยอง 

ธรรมศาสตร์โมเดล
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน เมื่อปี 2558 และเข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ในปีเดียวกัน 

คุณสำาราญ ทิพย์บรรพต เป็นพนักงาน ปตท. ที่ขณะนี้เป็นตัวแทนของ

ปตท. ทำางานด้าน CSR เต็มตัว และดำารงตำาแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก อีกด้วย ส่วนรองประธานวิสาหกิจคือ “ป้าตุ่ม” 

อำาไพ วันดอนแดง วัย 55 ปี รับหน้าที่ทำาบัญชีวิสาหกิจ 

“ไรซ์มี” (RICE ME) -
หอมเฮิร์บ (Horm Herb)

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก 
ผู้นำาชุมชน คุณสำาราญ ทิพย์บรรพต

ที่ตั้ง ชุมชนเกาะกก ซอยเนินพระ 2 ถนนกรอกยายชา 

 ตำาบลเนินพระ อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



Method for Sustainable Community-Business Development | 59

สมาคมเพื่อนชุมชนเป็นตัวหลักที่ดึงธรรมศาสตร์โมเดลเข้ามาร่วม

โครงการ โดยมีบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) และบริษัท บางกอก 

อินดัสเทรียลแก๊ส จำากัด เป็นบริษัทพี่เลี้ยง

เมื่อนักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปร่วมเรียนรู้และร่วมวิเคราะห์ปัญหา พบว่า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก เป็นวิสาหกิจใหม่ ยังไม่มี

ประสบการณ์ในการบริหาร ไม่มีนักบัญชี บุคลากรยังไม่มีความพร้อมและ

ความเข้าใจเท่าที่ควร ส่วนนักศึกษาเองก็ไม่มีพื้นฐาน ด้านการทำาอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องงบประมาณในการดำาเนินกิจกรรมยังขาดความชัดเจน 

ทำาให้ขาดความคล่องตัวในการดำาเนินงาน

การแกไ้ขปญัหา จงึเริม่จากการประชมุชีแ้จงแนวทางในการบรหิารงาน

วสิาหกจิชมุชน มอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามความถนดัของแตล่ะคน 

พรอ้มทัง้รบัฟงัปญัหาและชว่ยกนัแกไ้ขปรบัปรงุ อกีทัง้ยงัไดป้รกึษาผูเ้ชีย่วชาญ

ในด้านต่างๆ เท่าที่สามารถทำาได้และนำาคำาแนะนำา มาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

ไรซ์มี เป็นแบรนด์ที่นักศึกษาช่วย
คดิคน้และตอ่ยอดจากการขายขา้วสขุภาพ
ทัว่ไป ใหก้ลายเปน็ผลติภณัฑข์องกนิเลน่ที่
อรอ่ยและมปีระโยชน ์แพก็ในซองแยกทีดู่
สะอาดและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติคนรุน่ใหม่



60 | Thammasat Model:

ส่วนสุดท้ายที่มีความสำาคัญไม่น้อยคือ การได้รับความสนับสนุนงบ

ประมาณ จากผู้ประกอบการที่มีงบประมาณด้าน CSR ทำาให้เกิดความคล่อง

ตัวในการดำาเนินกิจกรรม ทำาให้ชุมชนมีความพร้อมที่จะสำารองจ่ายล่วงหน้า

ไปก่อนได้ 

คณะนกัศกึษาและคณะกรรมการวสิาหกจิชมุชน ไดร้ว่มกนัระดมความ

คิดช่วยกันค้นหาแนวทาง หาข้อมูลและวิธีการต่างๆ จากสถาบันที่เชี่ยวชาญ 

เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ได้ลองผิดลองถูกกันพอสมควร จนสามารถสร้างเป็น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ข้าวไรซ์เบอร์รี่สแนกบาร์ผสมผลไม้และธัญพืช โดยใช้

ชือ่ทางการคา้วา่ “ไรซม์”ี (RICE ME) ตอบโจทยค์นรกัสขุภาพและเปน็ขนม

ทานเล่นยามว่าง ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในยุคปัจจุบัน 

หลังจากการเปิดตัวแนะนำาสินค้าได้ไม่นาน สามารถสร้างกระแสตอบ

รบัในกลุม่ลกูคา้วยัทำางานไดเ้ปน็อยา่งด ีและเปน็สนิคา้ทีส่ามารถทำายอดขาย

เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

“ไรซ์มี” ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้านสุขภาพ และมีนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ จากสาธารณสุข

จังหวัดระยอง

อกีทัง้ยงัทำาใหช้มุชนเกาะกกไดโ้ควตา้ไปแขง่ขนัประกวดหมูบ่า้นระดบั

ประเทศในกลางป ี2560 และผลงานระดบัภมูภิาค (ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 

และภาคตะวนัตก ) จดัโดยมลูนธิเิพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่

อยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไรซ์มี สร้างผลงาน ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดของฝากประจำาจังหวัดที่ผลิตจาก

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และได้โควต้าเข้าไปแข่งขันระดับประเทศ เมื่อ 29 กรกฎาคม 

2559 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สว่นลกูประคบสมนุไพรสดนัน้ ไดม้กีารปรบัปรงุผลติภณัฑเ์ปน็ลกูประคบ

แบบแหง้ แบรนด ์“หอมเฮริบ์” (Horm Herb) โดยใชแ้นวคดิเดยีวกนั คอื

ตอบโจทย์ด้านสุขภาพเป็นหลัก ในการผลิตลูกประคบแบบแห้ง ได้นำาส่วน

ผสมของสมนุไพรทอ้งถิน่ผสมผสานกบันวตักรรมหอ่หุม้ ไมโครแคปซลู ทำาให้

เกดิผลติภณัฑต์น้แบบทีใ่ชช้ือ่ทางการคา้วา่ “หอมเฮริบ์” ตลาดใหก้ารตอบรบั

ดีมาก ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ “ไรซ์มี” โดยได้รับรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นสขุภาพ และมนีวตักรรมทอ้งถิน่เพือ่สขุภาพอกีดว้ย

การทำางานในปัจจุบัน
คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจ ขณะนี้มีสมาชิก 30 คน มี

แกนหลักที่ทำางาน 10 คน 

ความเปลี่ยนแปลงของวิสาหกิจชุมชนเกาะกก หลังจากส่งมอบ

โครงการ ไรซ์มี และ หอมเฮิร์บ พบว่า ไรซ์มีสร้างรายได้ให้ชุมชนถึงเดือนละ 
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หอมเฮริบ์ จากเดมิทีเ่ปน็ลกูประคบ 
แบบสด ได้นำาส่วนผสมของสมุนไพร
ท้องถิ่นผสมผสานกับนวัตกรรมห่อหุ้ม 
ไมโครแคปซูล เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่
เป็นลูกประคบแบบแห้ง ใช้ชื่อทางการ
คา้วา่ “หอมเฮริบ์” ตลาดใหก้ารตอบรบัดี
มาก ไดร้บัรางวลั โครงการประกวดหมูบ่า้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพและ 
มีนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพอีกด้วย

2,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นรายได้เสริมให้แม่บ้าน ที่สามีทำางานโรงงาน 

วิสาหกิจฯ สามารถผลิตไรซ์มีได้ถึง 3,000 กว่าชิ้นต่อเดือน โดยเป็นการผลิต

ตามสัง่ แตจ่ะมสีำารองไว ้400-500 ชิน้ มกีารจา่ยปนัผลใหค้นในกลุม่ทีถ่อืหุน้ 

18-19 คน (ถือหุ้นละ 10 บาท) พนักงานที่ผลิตมีโบนัส สัดส่วนการขายไรซ์

มีมากกว่า หอมเฮิร์บ ซึ่งขายได้ 7-8 ชิ้นต่อเดือน พร้อมกันนี้ยังมีรายได้จาก

การที่มีคณะมาดูงานอีกด้วย

ปจัจบุนั หอมเฮริบ์ยงัไดร้บัความสนใจจาก ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร เพือ่นำาไปเปน็สนิคา้โปรโมตชว่ยเกษตรกรของธนาคารซึง่

กำาลังคุยในรายละเอียดต่างๆ และคาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอนาคต

ไกลเช่นกัน

มีข้อสังเกตว่า การที่วิสาหกิจเติบโตเร็วมาก เป็นเพราะคุณสำาราญ 

ผู้นำาชุมชนมีความรู้ ขยัน เก่งในโซเชียล นอกจากนี้ยังมีบทบาทของผู้ให้การ

สนับสนุนอย่าง SCG และ ปตท. ที่เข้ามามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา

ด้านต่างๆ รวมถึงสมาคมเพื่อนชุมชนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาชุมชน
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
กลุม่วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ เริม่ตน้จากแนวคดิของประธานวสิาหกจิฯ 

คุณไพลิน โด่งดัง (พี่แตน) เรียนจบทางด้านศิลปะ และเคยเป็นครูสอนวิชา

ศิลปะ เริ่มแรกได้ทำาผ้าบาติกจำาหน่ายในชุมชน แต่มีความคิดว่าผ้าบาติก

เป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก ต้องทำาสิ่งที่สมาชิกสามารถทำาร่วมกันและสร้างรายได้ให้

กับชุมชน จึงได้ริเริ่มทำาผ้ามัดย้อมขึ้น เมื่อสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงจดทะเบียนเป็น

วิสาหกิจชุมชนในปี 2551 

วิสาหกิจชุมชนฯ มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ 

เสือ้ผา้มดัยอ้มและผา้บาตกิ อกีทัง้ยงัมผีลติภณัฑอ์ืน่ๆ เชน่ กระเปา๋ หมวก ผา้

พนัคอ ปลอกหุม้หมอน และของตกแตง่ ฯลฯ ภายใตช้ือ่แบรนดส์นิคา้ “แตน

บาติก” ซึ่งจัดจำาหน่ายบริเวณหน้าร้าน 

การดำาเนินงานก่อนหน้าเข้าร่วมธรรมศาสตร์โมเดล พบว่า ลูกค้า

เป้าหมายมีขนาดเล็กเป็นเพียงคนในชุมชน ส่วนผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี แต่มี

ความหลากหลายเกนิไป ทำาใหก้ระบวนการจดัการเกดิความซบัซอ้น นอกจาก

นี้บรรจุภัณฑ์ และแบรนด์สินค้า ยังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ราคา

อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง อันเนื่องมาจากการบริหารต้นทุนทำาได้ไม่ดี และ

ยังขาดการประชาสัมพันธ์ในด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย ส่วนกระบวนการ

ผลิต ยังขาดมาตรฐานที่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ ทำาให้เกิดความไม่แน่นอนใน

เรือ่งระยะเวลาในการไดร้บัสนิคา้ ยากตอ่การควบคมุการผลติ ดา้นการจดัการ

บัญชี พบว่าไม่มีการทำาบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายโดยละเอียด และไม่มีการ

แบ่งแยกต้นทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์ จึงไม่ทราบต้นทุนและกำาไรที่แท้จริงของ

แตนบาติก (TAN TIE DYE)

ก่อนนักศึกษาเข้าไปสีย้อมวาง 
ไม่เป็นระเบียบ เสียเวลาในการหา

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก จังหวัด ระยอง
ผู้นำาชุมชน คุณไพลิน โด่งดัง (พี่แตน) ประธานกลุ่มวิสาหกิจ 

ที่ตั้ง เลขที่ 155 หมู่ 5 ตำาบลบ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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สินค้าแต่ละประเภท ทำาให้เกิดปัญหาในการตั้งราคาสินค้าตามมา

ธรรมศาสตร์โมเดล
สิง่ทีน่กัศกึษาเขา้ไปแนะนำาและใชค้วามรู ้เริม่ตัง้แตก่ารพฒันาผลติภณัฑ ์

โดยกลุ่มนักศึกษาได้เข้าไปจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีการแบ่งเป็นแต่ละประเภท 

แต่ละคอลเล็กชั่น ทำารหัสสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าสั่งสินค้าได้

สะดวกมากขึ้น ทำาแค็ตตาล็อก และลดการผลิตสินค้าบางประเภทที่ขาดทุน 

แล้วหันมาเน้นผลิตสินค้าที่เป็นที่นิยมและได้กำาไรสูงอย่างเสื้อมัดย้อม มี

การแนะนำาลวดลาย และเทคนิคการย้อมใหม่ๆ ที่ตรงตามสมัยนิยม และที่

สำาคัญคือการสร้างแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “TAN TIE DYE” โดยสร้าง

แบรนด์และเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดระยอง 

เชื่อมโยงคอลเล็กชั่นเสื้อผ้ากับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง รวมทั้ง

ออกแบบแบรนด์สินค้า และบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย

ด้านกระบวนการผลิตนั้น นักศึกษาเข้าไปปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ตั้งแต่การจัดสถานที่ผลิต ให้สะดวกต่อการใช้งาน เปลี่ยนอุปกรณ์การผลิต

ใหม่ให้ใช้งานได้ง่าย สะอาด และถูกหลักอนามัย จัดทำาที่เก็บสต็อกเสื้อ และ

สใีหเ้ปน็ระเบยีบ มกีารวางแผน และเตรยีมอปุกรณก์ารผลติ ใหพ้รอ้มตอ่การ

ใช้งาน จัดทำาคู่มือการผลิต และพัฒนาอัตราส่วนการใช้สีมัดย้อม เพื่อให้การ

ผลิตเป็นระบบมากขึ้น ช่วยลดของเสีย ต้นทุน และเวลาในการผลิต

ดา้นชอ่งทางการจดัจำาหนา่ย มกีารปรบัปรงุหนา้รา้นทีจ่งัหวดัระยองให้

สวยงาม เปน็ระเบยีบ และนา่เขา้ชม ประกอบกบัเปดิรา้นคา้ออนไลน ์โดยเปดิ

เพจ Facebook และ Instagram ภายใตช้ือ่ “TAN TIE DYE” ทำาใหม้ยีอดขาย

ทางออนไลนเ์พิม่ขึน้ พรอ้มกนันีไ้ดแ้นะนำาวธิกีารขายสนิคา้ออนไลนใ์หส้มาชกิ

ในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจัดโปรโมชั่นต่างๆ 

สว่นการจดัทำาบญัชนีัน้ นกัศกึษาไดแ้นะนำาสมาชกิใหห้นัมาบนัทกึบญัช ี

คำานวณตน้ทนุตอ่หนว่ย ของสนิคา้แตล่ะประเภท ทำาใหส้ามารถลด และควบคมุ

ตน้ทนุไดด้ขีึน้ ทำาใหต้ัง้ราคาไดอ้ยา่งเหมาะสม นำาไปสูก่ำาไรทีเ่พิม่ขึน้อยา่งยัง่ยนื

การดำาเนินการในปัจจุบัน
ในปัจจุบันแตนบาติกได้ใช้สีครามเป็นสีหลักของผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก

ในปี 2559 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ความต้องการผ้ามัดย้อมที่

เป็นสีสันลดลงประมาณ 1 ปี จึงต้องเปลี่ยนมาใช้สีครามซึ่งเป็นสีกลางๆ และ

เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยได้เรียนรู้การทำาสีคราม จากธรรมชาติเพิ่มเติม

ที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดสกลนคร ด้วยความสนับสนุนการดูงานจากบริษัท

พี่เลี้ยง คือ บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำากัด ซึ่งชุมชนได้นำาความรู้ที่

ได้มาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และทดลองนำาน้ำาทะเลมาใช้กับผ้า
จดัวางสยีอ้มใหเ้ปน็ระเบยีบ หยบิ

ใช้สะดวก ประหยัดเวลา

แปะรายชือ่สดีงูา่ยหยบิใชส้ะดวก



64 | Thammasat Model:

ยอ้มครามแทนการใชเ้กลอื ทำาใหส้ตีดิทนนานขึน้ อกีทัง้ยงัเพิม่ความพเิศษดว้ย

สารกันแดด มีสีสันสวยงาม ให้เลือก หลากหลายด้วยสีธรรมชาติในท้องถิ่น 

เช่น มังคุดและมะหาด นับว่าสีคราม เป็นสีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันให้กับแตนบาติก

ส่วนแบรนด์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่นักศึกษาเคยเข้ามาออกแบบ ยัง

คงใช้รูปแบบเดิม แต่ปรับปรุงถุงใส่สินค้าโดยใช้เศษผ้าเหลือใช้จากการตัด

เย็บเสื้อผ้ามาทำาถุง

ด้านช่องทางหลักในการจำาหน่าย ยังคงเป็นหน้าร้านที่ อ. บ้านฉาง 

แต่ในช่องทางออนไลน์ จากเดิมที่เคยใช้เพจ Facebook เป็นช่องทางในการ

ประชาสมัพนัธ ์และจำาหนา่ย ปจัจบุนัเพจ Facebook ทำาหนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ์

เพยีงอยา่งเดยีว ไมร่บัคำาสัง่ซือ้ นอกจากนีย้งัจำาหนา่ยสนิคา้ตามงานตา่งๆ ทัง้

ในจังหวัดระยองและต่างจังหวัด

ผลิตภัณฑ์ของแตนบาติกยังได้รับความสนใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงให้

นำาสนิคา้เขา้ไปวางจำาหนา่ย ทัง้นีด้ว้ยความชว่ยเหลอืจากบรษิทั ดาวเคมคิอล

ประเทศไทย จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทพี่เลี้ยงได้ทำาบันทึกช่วยจำา (MOU) ร่วมกับ

บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เพื่อนำาผลิตภัณฑ์ของแตนบาติกไปจำาหน่าย ใน

แผนกสนิคา้และของตกแตง่ภายในบา้น ของไทวสัด ุโดยเซน็ทรลักรุป๊ใหค้วาม

ช่วยเหลือ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ด้านสถานที่ผลิต ยังคงดำาเนินกระบวนการผลิตภายในร้านให้เป็นไป

ตามหลักการ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ซึ่งเป็น

แนวทางทีใ่ชใ้นการปรบัปรงุการทำางาน และรกัษาสิง่แวดลอ้ม ในทีท่ำางานให้

ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำางาน

ดา้นการจดัทำาบญัช ียงัคงใชก้ารทำาบญัชทีีน่กัศกึษาไดเ้ขา้มาใหค้วามรู ้

มกีารบนัทกึรายรบัรายจา่ย ของผลติภณัฑใ์นแตล่ะประเภทแยกจากกนั หลงั

จากนัน้จะสง่ขอ้มลูใหก้บับรษิทั เอสซจี ีเพือ่นำาไปชว่ยจดัทำาบญัช ีนอกจากนี้

ยังได้ไปอบรมเพิ่มเติม เรื่องการจัดทำาบัญชีในวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย 

พี่แตนกับผลิตภัณฑ์แตนบาติก



Method for Sustainable Community-Business Development | 65

ด้านความร่วมมือภายในชุมชน เกิดความร่วมมือกันในกระบวนการ

ผลิต โดยพี่แตนจะเป็นผู้ออกแบบแพตเทิร์น และส่งต่อให้สมาชิกในชุมชนที่

มีฝีมือด้านการตัดเย็บ รวมไปถึงขั้นตอนในการย้อมสี ทำาให้เกิดการจ้างงาน

ภายในชุมชน แม้ว่าไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสาหกิจก็ตาม

ขณะนีว้สิาหกจิฯ ยงัไมม่กีารจา่ยเงนิปนัผล แตส่มาชกิปรกึษากนัวา่จะ

จ่ายค่าตอบแทนตามครั้งที่ทำางาน และนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เป็นต้น

ทุนในการผลิต ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพาสมาชิก ไปศึกษาดูงาน และค่าเดิน

ทางในการไปจำาหน่ายสินค้าในต่างจังหวัด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพาสมาชิก

ไปท่องเที่ยวตามวันหยุดเทศกาล 

มีการวางแผนว่าในปี 2562 จะเริ่มจำาหน่ายหุ้นให้สมาชิกในวิสาหกิจ 

จำานวนหุ้นละ 1,000 บาท เนื่องจากที่ผ่านมาได้ชำาระเงินกู้จากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ในการลงุทนุธรุกจิแตนบาตกิ ครบจำานวน 

จงึสามารถนำากำาไรหลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ย มาเปน็เงนิปนัผลใหก้บัสมาชกิวสิาหกจิ 

แต่ต้องรอช่วงปลายปีให้ทางบริษัท เอสซีจีที่กำาลังจัดทำาเรื่องบัญชีให้ จึงจะ

สามารถทราบกำาไรได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันแตนบาติกมีกำาไรหลังจากหัก

ค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ประมาณ 100,000-150,000 บาทต่อเดือน

ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก นอกเหนือจากความช่วยเหลือ

ของสมาคมเพื่อนชุมชน บริษัทพี่เลี้ยง ที่เข้ามาช่วยเหลือธุรกิจของวิสาหกิจ

แลว้ แตนบาตกิยงัคงตดิตอ่กบัหนว่ยงานภายนอกไดด้ว้ยตวัเอง หากตอ้งการ

ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยค้นหา

ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

แตนบาตกิ ยงัไดร้บัความรว่มมอืจากหนว่ยงานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง 

ในการออกแบบลวดลายหงส์เหิน วาดบนผืนผ้า ซึ่งเป็นลวดลายจากหน้าบัน

ของโบสถ์วัดลุ่ม เป็นอัตลักษณ์ประจำาจังหวัดระยอง ทำาให้ผ้าย้อมครามของ

แตนบาติกสวยงามและมีเอกลักษณ์แตกต่าง โดยในปี 2560 ผ้าคลุมไหล่มัด

ยอ้มลายหงสเ์หนิ ไดร้างวลัชนะเลศิการประกวดออกแบบผลติภณัฑว์ฒันธรรม

ไทย (CPOT- Cultural Product of Thailand) จังหวัดระยอง และได้รับ

เครื่องหมาย CPOT ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสินค้าวัฒนธรรมไทย โดย

กระทรวงวัฒนธรรม

รวมทั้งเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำาหรับ

ผูป้ระกอบการรุน่ใหมแ่ละการประกวด MOST’s Innovation OTOP Award 

2017 หรือ OTOP IGNIT เป็นโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมมือ

กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท 

สยามพิวรรธน์ จำากัด 

แตนบาติกยังได้เปิดวิสาหกิจชุมชนที่ใช้เป็นหน้าร้านในการจำาหน่าย

สินค้า เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และให้คำาปรึกษาในการทำาผ้ามัดย้อม

สำาหรบัผูท้ีส่นใจ หรอืหนว่ยงานตา่งๆ ทีต่อ้งการพาคณะมาศกึษาดงูานอกีดว้ย 

ทำาเพจเฟซบุ๊กแนะนำาสินค้าแตนบาติก
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
ชาวบ้านในตำาบลลาดใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานาเกลือ โดย

ทำาได้เพียงแค่ช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน ในช่วงหน้า

ฝนไม่สามารถทำานาเกลือได้ 

ทีผ่า่นมาเมือ่ราวป ี2546-2547 มกีารรวมกลุม่สมาชกิกนัประมาณ 10 

คน เพือ่ขายดอกเกลอื ซึง่เปน็ผลกึเกลอืทีเ่กาะตวัเปน็แพลอยอยูบ่นผวิน้ำา ดอก

เกลอืทีข่ายนัน้ราคากโิลกรมัละ 10 กวา่บาท เปน็การรบัเกลอืจากคนในชมุชน

แล้วนำาไปขายต่อ แบบถุงละ 1 กิโลกรัม และมีการสนับสนุนจากหน่วยงาน

รัฐให้ทำาเป็นแบบกล่อง กล่องละครึ่งกิโลกรัม จำาหน่ายในราคา 10-12 บาท 

เมือ่กลอ่งแบบเดมิหมดลงและตอ้งตดิตอ่ทำากลอ่งเอง ทำาใหท้ราบวา่ตน้ทนุคา่

กล่องสูงถึงใบละ 15 บาท จึงทำาขายได้เพียง 1 ปีก็ล้มเลิกไป และทางกลุ่ม

ชาวบา้นไมม่กีารบนัทกึบญัช ีเพราะในการดำาเนนิงานเปน็การจา่ยเงนิไปตาม

สัดส่วนของที่ได้รับ พูดง่ายๆ คือระบบ “ของมา-เงินไป”

ธรรมศาสตร์โมเดล
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้เข้ามาดูงานและศึกษา

ขั้นตอนการทำานาเกลือพบว่า ดอกเกลือยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่า แต่ไม่มีใคร

นยิมเกบ็มาขาย หรอืเพิม่มลูคา่ใหแ้กด่อกเกลอื จงึตดัสนิใจทีจ่ะเพิม่มลูคา่ดว้ย

การทำาเกลอืขดัผวิจำาหนา่ย ซึง่ความคดินีม้สีว่นมาจากการแนะนำาโดยผูใ้หญบ่า้น 

ให้ไปดูงานที่หมู่ 1 ตำาบลบางแก้ว ซึ่งมีการทำาเกลือขัดผิวจำาหน่ายอยู่ก่อน 

หลงัจากดงูานจงึตดัสนิใจพฒันาผลติภณัฑด์อกเกลอืขดัผวิ โดยนกัศกึษาคน้หา

จาก “ซอลท์ ครับ” (Salt *crub) 
สู่ “Ladyai Herbs Salt”

วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ 
ผู้นำาชุมชน คุณจิราพร จันทร์คง (ผู้ใหญ่บ้าน)

ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เกลือสมุนไพร หมู่ 4 ตำาบลลาดใหญ่ 

 อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 



Method for Sustainable Community-Business Development | 67

วธิทีำาสตูรเกลอืขดัผวิตา่งๆ จากอนิเทอรเ์นต็ จากการสอบถามความเหน็ และ

ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “ซอลท์ ครับ” 

(Salt *crub )

ในช่วงเริ่มต้นกลุ่มนั้น เกิดจากการรวมกลุ่มคนในชุมชนที่มีอาชีพ

ทำานาเกลือ ชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มผู้สูงอายุ มาเรียนรู้ร่วมกันประมาณ 

20-30 คน ซึ่งในเวลาต่อมาเหลือคนที่ทำาต่อแค่คนที่ทำาอาชีพนาเกลือเท่านั้น 

สำาหรบัการทำางานรว่มกนัระหวา่งนกัศกึษาธรรมศาสตรก์บักลุม่วสิาหกจิ

ชมุชนเกลอืสมนุไพรลาดใหญ ่มกีารทำางานรว่มกนั 2 รุน่ ในป ี2555 และ 2556

นักศึกษารุ่นแรกได้ศึกษาสูตรเกลือขัดผิว นำามาสอนและทดลองทำา

ร่วมกับคนในชุมชน จากการลองผิดลองถูกจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิว

แบบแห้ง ออกมา 3 สูตร ได้แก่ สูตรขมิ้น สูตรนมและสูตรทานาคา ภายใต้

ชื่อ “Salt *crub” 

นักศึกษารุ่นสองเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 3 ชนิด ได้แก่ สบู่เกลือ สครับเกลือ

ชนิดเหลว และเกลือแช่เท้า รวมทั้งสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

นาเกลือลาดใหญ่ เป็นขั้นตอนต่อจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชน

สามารถสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ อกีทัง้เผยแพรค่วามรูแ้ละวฒันธรรมวถิชีวีติของ

ชาวนาเกลือให้เป็นที่รู้จัก

นักศึกษาทั้งสองรุ่นได้เข้ามาให้ความรู้ทางธุรกิจ ตั้งแต่การสอนวิธีทำา

สบู่สูตรขมิ้น การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การจัดทำาระบบบัญชี 

การคดิตน้ทนุและการกำาหนดราคาขาย ชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยใหก้บัชมุชน 

เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดสมุทรสงคราม

เป็นหลัก เช่น อัมพวา ซึ่งจำาหน่ายที่ร้านภัทรพัฒน์ ของศูนย์ชัยพัฒนา รวม

ถึงการนำาสินค้าไปจำาหน่าย เพื่อนำาเงินมาเป็นทุนให้แก่กลุ่มชาวบ้าน พร้อม

ทั้งยังช่วยหาแหล่งวัตถุดิบและจัดซื้อวัตถุดิบให้ในระหว่างที่นักศึกษาเข้ามา

พัฒนา โดยแนะนำาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่บริเวณหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

การทำางานรว่มกนัระหวา่งนกัศกึษา
กับชาวบ้าน
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การดำาเนินการในปัจจุบัน
ปัจจุบันทางชุมชนยังคงดำาเนินกิจการอยู่ และมีผลิตภัณฑ์จำานวน

มาก ซึ่งทางกลุ่มได้จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ 

จ. สมทุรสงคราม” ในป ี2556 นอกจากนัน้ ผลติภณัฑข์องกลุม่วสิาหกจิฯ ยงั

ได้จดทะเบียนเป็นโอทอปอีกด้วย ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณา

เป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์มีการเพิ่ม เกลือขัดผิว สูตรใบบัวบกขึ้นมา 

เนือ่งจากประมาณ 3-4 ปทีีแ่ลว้ทางพฒันาชมุชนไดพ้าไปอบรมทีเ่มอืงทองธาน ี

และวิทยากรได้แนะนำาให้ลองทำาสูตรใบบัวบก เพราะเป็นที่นิยมของชาว

ต่างชาติ ทำาให้ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ พัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ 

จากนั้น ในปี 2558 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นเกลือขัดหน้าสูตรขมิ้น

และสตูรใบบวับก โดยการปัน่ดอกเกลอืใหล้ะเอยีดเปน็ผงมากขึน้ แตป่ระสบ

ปญัหาวา่การใชเ้ครือ่งปัน่ทัว่ไป เมือ่ใชไ้ดส้กัระยะหนึง่เครือ่งชำารดุตอ้งซือ้เครือ่ง

ใหม่ และยังไม่สามารถหาเครื่องที่ทนทานในการปั่นดอกเกลือให้ละเอียดได้ 

นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ามาสอนการทำาเกลือแช่เท้า 

ชว่ยทำาการตลาดและนำาดอกเกลอืไปบรรจขุวดขนาดเลก็เพือ่ขายเปน็ทีร่ะลกึ 

ทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เกลือแช่เท้า 

ปจัจบุนัผลติภณัฑอ์ยูภ่ายใตแ้บรนด ์“Ladyai Herbs Salt” และขอ

หมายเลขจดแจง้ทัง้หมดแลว้ แตไ่มผ่า่น 1 ผลติภณัฑ ์คอื เกลอืขดัผวิ สตูรขมิน้ 

เนื่องจากตรวจพบจุลินทรีย์ 

ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจฯ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาเป็นระยะๆ รวมทั้งกำาลัง

พิจารณาดัดแปลงตราสินค้า จากเดิมที่นักศึกษารุ่นแรกออกแบบให้นั้น 

ทางกลุม่วสิาหกจิฯ รูส้กึวา่ดยูากและซบัซอ้นเกนิไป จงึตอ้งการดดัแปลงตราสนิคา้ 

ซึง่ในป ี2560 มหาวทิยาลยัสวนดสุติไดเ้ขา้มาออกแบบตราสนิคา้ใหใ้หม ่และ

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากขวดเป็นแบบกระปุก ซึ่งทางกลุ่มยังไม่ได้ใช้ เนื่องจาก

กอ่นหนา้นีผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม มนีโยบายใหส้นิคา้ชมุชนของดขีอง

จงัหวดัใชต้ราสนิคา้รว่มกนั จงึเปลีย่นตราสนิคา้และสตกิเกอรใ์หมใ่หด้หูรหูรา 

ภายใตแ้บรนด ์“Beautiful Sea Salt” ซึง่แบรนดน์ีไ้มใ่หใ้ชใ้นนามกลุม่ เพราะ

มีความประสงค์ให้สินค้าชนิดเดียวกันของจังหวัดอยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกัน 

แบรนด์ที่จังหวัดตั้งขึ้น เพิ่งมาเริ่มใช้ในปี 2561 ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ตัดสินใจ

ว่าหากหมดล็อตการผลิตนี้จะใช้ตราสินค้าใหม่ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต พร้อมทั้งจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดูสวยงามมากขึ้น

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

ปจัจบุนัยงัวางจำาหนา่ยทีศ่นูยช์ยัพฒันา รา้นภทัรพฒัน ์ในอมัพวา และ

ผลติภณัฑข์องกลุม่วสิาหกจิฯ ยงัผา่นเกณฑท์ีจ่ะนำาไปขายทัว่ประเทศได ้ซึง่จะ

วางขายภายใตแ้บรนดข์องมลูนธิชิยัพฒันา โดยมชีือ่กลุม่เปน็ผูผ้ลติ และยงัได้

แผนผังการทำางานของ Ladyai 
Sustainable Model
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รับการติดต่อให้นำาไปวางจำาหน่ายในปั๊ม ปตท. ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม 

และที่ศูนย์การเรียนรู้บางแก้ว

นอกจากนี ้ยงัมกีารขายผา่นทาง Facebook Fanpage “Ladyai Herb 

Salt” และมีการออกบูธขายตามงานต่างๆ ที่ติดต่อผ่านทางพัฒนาชุมชน 

แต่ประสบปัญหาในการที่จะจัดสมาชิกเดินสายไปออกบูธตามต่างจังหวัด 

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของโอทอปนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยว ช่วยตอบโจทย์

เรื่องการขาดบุคลากรเดินสายจำาหน่ายสินค้าได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดึง

ใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาในชมุชน เปดิโอกาสใหค้นขา้งนอกเขา้มาดงูานในชมุชน

และซื้อของกลับไปเอง

ด้านระบบบัญชี

การบันทึกบัญชีตามแบบที่นักศึกษาแนะนำาไว้ ไม่ได้ทำาอย่างต่อเนื่อง 

เพราะผู้ที่รับหน้าที่นี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างจึงเพียงแต่บันทึกรายรับและรายจ่าย

ธรรมดา และในปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยสอนการทำา

บัญชี คล้ายกับสิ่งที่นักศึกษาเคยสอน เป็นการนำาข้อมูลของชุมชนรวมเป็น

เล่มเดียว หลังจากไม่ได้ทำาอยู่ระยะหนึ่ง 

ด้านการบริหารบุคคล

สมาชกิของกลุม่วสิาหกจิฯ ในขณะนีม้ทีัง้หมด 30 คน แตย่งัไมไ่ดม้กีาร

แบ่งปันผลให้แก่กลุ่ม ในภาพรวมยังมีการบริหารงานอย่างง่ายๆ โดยสมาชิก

ทีม่าชว่ยงานจะไดค้า่ตอบแทนเปน็คา่จา้ง เชน่ เมือ่มคีณะมาดงูาน ผูท้ีม่าชว่ย

งานจะได้รับค่าจ้างประมาณคนละ 100-200 บาทขึ้นอยู่กับเงินที่ได้จากการ

มาดงูาน สว่นคนทีม่าชว่ยในการผลติไดร้บัคา่แรงเปน็รายชัว่โมง ทำาใหร้ะบบ

การจ้างงานยังยืดหยุ่นอยู่ แต่กำาลังจะปรับปรุงให้เป็นระบบมากขึ้น ส่วนราย

ได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน 

ด้านสถานที่ผลิต

กลุ่มวิสาหกิจฯ มีความตั้งใจที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของตนได้รับหมายเลข

จดแจ้งจากสาธารณสุข และเพื่อให้ได้ “ดาว” อันเป็นการรับรองให้ได้

ออกงานโอทอปที่เมืองทองธานี ทำาให้ต้องมีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน ในปี 

2558 จึงของบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อสร้างอาคาร แต่ประสบ

ปัญหาว่าอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนั้น ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ทางกลุ่ม

วสิาหกจิแจง้ไว ้ดงันัน้ ในป ี2559 จงึตอ้งนำางบของกองทนุหมูบ่า้นมาปรบัปรงุ

อาคารในส่วนของห้องสำาหรับการผลิต และของบประมาณจากองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (อบต.) มาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สถานที่เหมาะสมต่อการ

ดงูาน รวมงบในการสรา้งประมาณ 1,200,000 บาท ซึง่ปจัจบุนัมคีวามพรอ้ม

ทัง้สถานทีผ่ลติ หอ้งผลติและหอ้งเกบ็อปุกรณ ์สว่นบรเิวณโถงดา้นหนา้จดัให้

เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพร

 

“จากดอกเกลือกิโลกรัมละ 10 
บาท สู่ผลิตภัณฑ์กิโลกรัมละ 650 บาท”
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
ชาวบ้านในพื้นที่ตำาบลปากช่อง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักด้วยการ

ทำาไร่อ้อยและรับจ้างตัดอ้อย ทำาให้มีรายได้จากฤดูตัดอ้อยเพียงปีละครั้ง คือ 

ชว่งเดอืนธนัวาคม-มนีาคมของทกุป ีชาวบา้นสว่นหนึง่นัน้เปน็สมาชกิวสิาหกจิ

ชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง ซึ่งคุณอติกันต์ มงคลทรัพย์ 

กเ็ปน็หนึง่ในสมาชกิวสิาหกจิชมุชนนีด้ว้ย โดยหนึง่ในผลติภณัฑข์องวสิาหกจิ

ชุมชนนี้ คือ กล้วยตากมงคล 

คณุอตกินัทเ์ปน็ผูร้บัผดิชอบในผลติภณัฑเ์กีย่วกบักลว้ยตาก ทีแ่ตเ่ดมิทำา

เปน็เพยีงงานอดเิรก โดยบรรจกุลว้ยตากใสถ่งุพลาสตกิใสมดัหนงัยางจำาหนา่ย

ในราคาขีดละ 10 บาท และวางจำาหน่ายเพียงที่เดียว คือ ตลาดนัดหน้าโรง

พยาบาลโพธาราม สัปดาห์หนึ่งขายเพียง 2 วัน รายได้เฉลี่ยประมาณสัปดาห์

ละ 600 บาท ส่งผลให้สำานักงานเกษตรอำาเภอจอมบึงและสำานักงานพัฒนา

ชุมชนอำาเภอจอมบึง มีความประสงค์ที่จะให้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากแยกกลุ่ม

ย่อยออกมาเพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อการเข้าไปสนับสนุน

ในปี 2557 สำานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีได้มาสนับสนุนอุปกรณ์

การทำากลว้ยตาก อยา่งตูอ้บพลงังานแสงอาทติย ์ประกอบกบัธนาคารออมสนิ

เข้ามาจัดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้เชิญรองศาสตราจารย์ 

ดร. พิภพ อุดร และรองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำารงกูล จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์มาเปน็วทิยากรอบรมเกีย่วกบัการตลาดและบรรจภุณัฑ ์รวมทัง้ได้

ใหอ้าจารยล์องชมิผลติภณัฑ ์ซึง่ไดร้บัคำาแนะนำาวา่ผลติภณัฑด์งักลา่วสามารถ

พฒันาไปตอ่ได ้และไดเ้ชญิไปนำาเสนอผลติภณัฑใ์หแ้กน่กัศกึษามหาวทิยาลยั

“แกะกินกล้วย”

วิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วยตากอำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ผู้นำาชุมชน  คณุอตกินัต ์มงคลธนทรพัย ์(คณุโอ)๋ ประธานกลุม่วสิาหกจิ หมู ่8 

ที่ตั้ง  หมู่ 8 ตำาบลปากช่อง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
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ธรรมศาสตรใ์นปเีดยีวกนั จงึเกดิการเรยีนรูจ้ากชมุชนและแบง่ปนัความรูค้วาม

ชำานาญที่แต่ละฝ่ายมี ก่อให้เกิดการตอบโจทย์ของทั้งสองฝ่าย

ธรรมศาสตร์โมเดล
หลังจากที่นักศึกษาเข้าไปสำารวจพื้นที่จึงพบปัญหาของชุมชนคือ มี

สถานที่ขายน้อยเกินไป บรรจุภัณฑ์ไม่น่าดึงดูด และตั้งราคาโดยไม่ได้คำานึง

ถึงต้นทุน เนื่องจากไม่มีการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่แยกออกจากบัญชี

ครอบครัว ทำาให้รายได้ไม่เพียงพอและไม่คุ้มทุน รวมถึงกระบวนการผลิต

ภายในยังไม่เป็นระบบ บางครั้งไม่สามารถผลิตได้เพราะขาดวัตถุดิบ และ

ไม่มีแรงงานเพียงพอ อีกทั้งยังไม่มีการรวมกลุ่มชุมชนที่แข็งแกร่งถึงแม้จะมี

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็ตาม 

คุณอติกันต์เล่าให้ฟังว่าการรวมกลุ่มนั้นทำาได้ยากมาก เนื่องจากคนใน

ชุมชนไม่เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม และผลประโยชน์จากการผลิตและ

ขายกล้วยตาก 

นกัศกึษารว่มมอืกบัชมุชนเพือ่แกไ้ขปญัหา โดยเริม่จากการจดบนัทกึบญัชี

รายรบัรายจา่ย บญัชลีกูคา้และวตัถดุบิทีแ่ยกออกจากบญัชคีรอบครวั รวมถงึ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่เพื่อจับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวในอำาเภอสวนผึ้ง

ที่มีกำาลังซื้อมากกว่าและนิยมซื้อของฝาก เกิดเป็นแบรนด์ “แกะกินกล้วย” 

แล้วนำาไปวางขายในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

พร้อมกับการพัฒนากระบวนการผลิตภายในให้มีวัตถุดิบและแรงงานที่เพียง

พอตอ่ความตอ้งการผลติ โดยการรว่มมอืกนัวางแผนการผลติในแตล่ะวนัตาม

ความตอ้งการของลกูคา้ และนำาพนัธุก์ลว้ยไปขายใหค้นในชมุชนปลกูในบา้น

ของตน แลว้นำามาขายคนืใหก้บัชมุชนเพือ่ผลติเปน็กลว้ยตากตอ่ไป รวมถงึจา้ง

งานคนในชุมชนให้มาช่วยผลิต ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

ที่สุดหลังจากที่ชุมชนพยายามรวมกลุ่มมาหลายรูปแบบ 

ประธานวิสาหกิจชุมชน ตัวแทน
ชาวบ้าน และนักศึกษา ถ่ายภาพหมู่ร่วม
กนัทีห่นา้ตูอ้บพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ได้
รบัความสนบัสนนุจาก สำานกังานพลงังาน 
จังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์แกะกินกล้วย
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป 
จังหวัดราชบุรี ในปี 2558
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ผลลพัธข์องโครงการทีไ่ดค้อื ในระหวา่งทีน่กัศกึษาไดเ้ขา้มาแลกเปลีย่น

ความรู้ระหว่างกัน ทางชุมชนได้จดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วย

ตากในปลายปี 2557 ชุมชนสามารถผลิตกล้วยตากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึมบีรรจภุณัฑใ์หมท่ีต่อบโจทย์

ของลูกค้าและมีสถานที่ขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 แห่ง เป็น 5 แห่งตามสถาน

ที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 800% เป็น 

21,870 บาทต่อเดือน และมีผู้มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มถึง 11 คน ซึ่งแต่ละ

คนมีรายได้เสริมในเดือนที่ไม่ใช่ฤดูปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 บาทต่อเดือน 

รวมถึงการรวมกลุ่มชุมชนแข็งแกร่งมากขึ้น เพราะทุกคนเห็นประโยชน์และ

รายได้ที่ตนเองจะได้รับ

การดำาเนินการในปัจจุบัน
ในปี 2558 หลังจากที่นักศึกษาได้ออกมาไม่นานนัก ผลิตภัณฑ์แกะกิน

กลว้ยไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็สนิคา้โอทอปของจงัหวดัราชบรุ ีและไดด้ำาเนนิ

ธุรกิจตามที่นักศึกษาได้วางไว้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านยังคงทำาไร่

อ้อยเป็นอาชีพหลัก เสริมกับธุรกิจผลิตภัณฑ์แกะกินกล้วยที่เป็นธุรกิจรายได้

เสริม ซึ่งทางชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ด้านการบริหารจัดการ 

เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่สภาพอากาศปลอด

โปร่ง ทำาให้สามารถผลิตกล้วยตากได้ในปริมาณมาก ดังนั้นในช่วงก่อนเดือน

ตุลาคม ชุมชนจึงมีการเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งสามารถหาได้ในชุมชน โดยมีการ

วางแผนการผลติตามฤดกูาล กลา่วคอืในชว่งฤดฝูนจะมกีารผลตินอ้ยเนือ่งจาก

มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตจะได้รับความเสียหาย และ

จะผลิตปริมาณมากในช่วงปลายปี หรือช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม

ลกูคา้ประจำาของผลติภณัฑแ์กะกนิกลว้ยในปจัจบุนัมปีระมาณ 20 ราย

นัน้ มกัจะมกีารสัง่ซือ้สนิคา้ลว่งหนา้ ซึง่สว่นหนึง่เปน็ลกูคา้จากการทำาโฆษณา

ตามตามบธูขายสนิคา้ในสมยัทีน่กัศกึษาเขา้มาแลกเปลีย่นความรู ้ตลอดจนถงึ

ลูกค้าจากแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ลูกค้าจากโครงการพระราชดำาริเขาชะงุ้มซึ่งเป็น

หนึง่ในชอ่งทางหลกัในการจดัจำาหนา่ย ลกูคา้พนกังานการไฟฟา้ฝา่ยผลติทีม่า

จากการบอกต่อปากต่อปาก โดยทางคุณอติกันต์มักจะมีการโทรศัพท์ไปหา

ลกูคา้เกา่เพือ่แจง้ถงึความพรอ้มจำาหนา่ยของสนิคา้ รวมถงึจดัโปรโมชัน่สง่ฟรี

ให้แก่ลูกค้าซึ่งถือเป็นราคาขายส่ง นอกจากนี้พี่สาวของคุณอติกันต์ที่ทำางาน

อยูใ่นธนาคารไทยพาณชิย ์มกัจะมกีารบอกแบบปากตอ่ปากเชน่เดยีวกนัโดย

มีการจัดโปรโมชั่นขายส่งให้แก่พนักงานภายในธนาคาร 

ปัจจุบันยังมีการขายผลิตภัณฑ์ในราคาเท่าเดิม คือกล่องละ 35 บาท 

แตม่กีารลดตน้ทนุบรรจภุณัฑโ์ดยการสัง่ซือ้บรรจภุณัฑใ์นปรมิาณมากขึน้เพือ่

ลดต้นทุนต่อหน่วยลดลงไป 3 บาท จากเดิมที่เคยสั่งบรรจุภัณฑ์ 1,000 ใบ
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ในราคาใบละ 11 บาท ปัจจุบันมีการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ในปริมาณ 2,000 ใบ

ในราคา 8 บาท ตอ่ใบ สง่ผลใหก้ำาไรเพิม่ขึน้ โดยรายไดป้จัจบุนันบัแตป่ ี2558 

คอ่นขา้งคงทีอ่ยูท่ีป่ระมาณ 200,000 บาทตอ่ป ีแตใ่นชว่งป ี2560-2561 นัน้

มียอดรายได้ที่ตกลงมาเล็กน้อย แต่ถือว่ายังมีกำาไรพอสมควรจากข้อจำากัด

ในด้านสภาพอากาศที่แปรปรวน  

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดจำาหน่าย

ผลติภณัฑแ์กะกนิกลว้ยยงัคงใชบ้รรจภุณัฑเ์ดมิทีน่กัศกึษาเปน็ผูพ้ฒันา

ออกแบบให้และยังไม่มีสินค้าใหม่เพิ่มเติม

สว่นชอ่งทางการขายนัน้ มกีารวางจำาหนา่ยทีโ่ครงการพระราชดำารเิขา

ชะงุ้มเป็นหลัก และมีการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ผ่านทาง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

(Kerry Express Thailand) จากการสั่งซื้อทางเฟซบุ๊ก โทรศัพท์ และทาง

แอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งจะเป็นลูกค้าเจ้าเก่าหรือลูกค้าประจำาที่รู้จักผลิตภัณฑ์

จากโครงการพระราชดำารเิขาชะงุม้ โดยชว่งนีจ้ะเนน้จำาหนา่ยทางเฟซบุก๊มาก

ขึน้จากลกูคา้ประจำา ทำาใหม้กีารลดปรมิาณการขายทีโ่ครงการพระราชดำารเิขา

ชะงุม้เพือ่ตอบสนองลกูคา้กลุม่ดงักลา่ว นอกจากนีท้างวสิาหกจิชมุชนยงัมกีาร

ฝากขายผลิตภัณฑ์แกะกินกล้วยที่กลุ่มคนพิการ อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ด้านสถานที่ผลิต

สถานทีผ่ลติปจัจบุนัเปน็โรงเรอืนตูต้ากพลงังานแสงอาทติยแ์บบปดิ ชว่ย

ควบคุมเรื่องความสะอาด ปราศจากฝุ่นและแมลงรบกวน แต่ในขั้นตอนก่อน

หนา้นัน้ อนัไดแ้ก ่กระบวนการลา้งทำาความสะอาดกลว้ยและการปลอกกลว้ย 

รวมถงึกระบวนการหลงัจากเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการตากกลว้ยนัน้ ยงัไมม่กีารแยก

โรงเรือนอย่างชัดเจน ยังดำาเนินการภายในบ้านเรือนเป็นหลัก 

ด้านการจัดการบัญชี

การบนัทกึบญัชใีนป ี2558-2559 ใชว้ธิกีารลงขอ้มลูในโปรแกรม Excel 

ซึ่งมีการแบ่งแยกประเภทต้นทุน รายรับและรายจ่ายอย่างชัดเจน ต่อมาในปี 

2560 มกีารเปลีย่นรปูแบบการจดบนัทกึรายละเอยีดรายการทีเ่กดิรายรบัและ

รายจา่ยในสมดุแทน เนือ่งจากมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการจดบนัทกึมากกวา่

ด้านความร่วมมือภายในชุมชน

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วยตากในปัจุบันยังมีสมาชิกจำานวน 16 

คนเทา่เดมิ เหมอืนเมือ่แรกตัง้ ซึง่สมาชกิวสิาหกจิจะมหีนา้ทีต่ัง้แตป่ลกูวตัถดุบิ

ไปจนถึงการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยนอกจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแล้ว ยัง

มีชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ทำาหน้าที่ในการปลูกกล้วยเป็นวัตถุดิบและ

สง่วตัถดุบิใหก้บัทางวสิาหกจิชมุชนทีม่จีำานวนเพิม่ขึน้มาจากเดมิ ซึง่ทางวสิาหกจิ

ชุมชนจะรับซื้อวัตถุดิบ ทั้งจากสมาชิกและชาวบ้านทั่วไปในราคาที่สูงกว่า

ราคาตลาด โดยในชว่งฤดฝูนจะรบัซือ้วตัถดุบินอ้ยลงเพือ่ลดปรมิาณการผลติ 

จากผลติภณัฑ ์“กลว้ยตากมงคล” 
ใสถ่งุพลาสตกิมดัหนงัยาง ขายในตลาดนดั
หนา้โรงพยาบาลโพธาราม เพยีงแหง่เดยีว 
นกัศกึษาเขา้ไปพฒันาสูแ่บรนด ์“แกะกนิ
กลว้ย” นำาไปวางขายตามสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ต่างๆ ใน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
กลุม่แมบ่า้นทวิลปิเปน็หนึง่ในกลุม่วสิาหกจิชมุชนเนนิพยอม ซึง่เกดิจาก

การรวมตวักนัของกลุม่แมบ่า้นทีม่เีวลาวา่งจากการทำางานบา้น โดยจดัตัง้เปน็

วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี 2558 มีสมาชิกหลักจำานวน 8 คน โดยมีคุณลาวรรณ์ 

ยั่งยืน เป็นประธานกลุ่มฯ

วสิาหกจิชมุชนนีใ้ชบ้รเิวณทา้ยซอยทีอ่ยูอ่าศยัเปน็สถานทีใ่นการรวมตวั

และผลิตขนมเปี๊ยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SCG ในด้านการขาย 

การดูแลสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน

สินค้าของกลุ่มแม่บ้านทิวลิปมีหลากหลาย หนึ่งในนั้นได้แก่ ขนมเปี๊ยะ

ชาววัง ซึ่งเป็นสูตรที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ โดยมีทั้งหมด 4 ไส้ ได้แก่ ไส้ถั่ว 

ไส้ถั่วไข่เค็ม ไส้หมูแดง ไส้กะหรี่ไก่ ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือไส้หมูแดง 

จุดเด่นของสินค้าคือมีแป้งบาง เนื้อไส้เยอะและไม่ใช้วัตถุกันเสีย ช่อง

ทางการจำาหนา่ยผลติภณัฑ ์และลกูคา้รายหลกัๆ ไดแ้ก ่บรษิทัในนคิมอตุสาหกรรม 

ผูค้นในนคิมอตุสาหกรรมในละแวกใกลเ้คยีง โรงแรมในจงัหวดัระยอง เปน็ตน้ 

ในปัจจุบันรูปแบบการผลิตเป็นแบบ made-to-order (ผลิตเมื่อได้รับคำาสั่ง

ซื้อจากลูกค้าเท่านั้น) โดยลูกค้าจะต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

อย่างไรก็ตาม ทางชุมชนยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขและพัฒนา

หลายด้าน อาทิ

ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ขาด

ความเป็นเอกลักษณ์ และไม่ดึงดูดลูกค้า สินค้าไม่มีการรับรองจากมาตรฐาน

การรับรองใดๆ เช่น อย. หรือ มผช.

ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน

พี่ลาวรรณ์ เปี๊ยะ 8 เซียน

ผู้นำาชุมชน  คุณลาวรรณ์ ยั่งยืน

ที่ตั้ง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนินพยอม กลุ่มแม่บ้านทิวลิป ซอย 3

 หมูบ่า้นทวิลปิ ถนนเนนิพยอม อำาเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
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ปัญหาด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายและการตลาด มีช่องทางการจัด

จำาหนา่ยไมม่าก และจำานวนการสัง่ซือ้ไมค่งที ่อกีทัง้ยงัขาดความรูใ้นดา้นการ

ทำาการตลาด เช่นการสื่อสารกับลูกค้า หรือการใช้โซเชียลมีเดีย

ปญัหาดา้นการผลติ ไมม่แีหลง่จดัซือ้วตัถดุบิทีช่ดัเจน ทำาใหต้น้ทนุและ

คุณภาพของวัตถุดิบไม่คงที่

วสิาหกจิฯ ยงัไมม่กีารวางแผนการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ไมม่กีาร

คำานวณต้นทุนสินค้าที่ชัดเจน และไม่มีการจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย

ธรรมศาสตร์โมเดล
“ถูกหลอกมาไหว้พระที่วัดพระแก้วและให้เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาด้วย 

แล้วให้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ให้น้องๆ ธรรมศาสตร์ ตอนนั้นชุมชนมีรายได้จาก

การทำาขนมเปี๊ยะเดือนละ 1,500 บาท ถ้าได้เดือนละ 2,500 บาท ก็หรูละ 

ธรรมศาสตร์ถามชุมชนว่าอยากได้อะไร พี่วันและอ้อ บอกว่า อยากมีรายได้

เดือนละหนึ่งหมื่น” 

ลาวรรณ ์ยัง่ยนื ประธานกลุม่วสิาหกจิชมุชนเนนิพยอม เลา่ถงึทีม่าของ

การเข้าร่วมธรรมศาสตร์โมเดล เมื่อปี 2558 เป็นวิสาหกิจรุ่นแรกของจังหวัด

ระยองที่เข้าร่วมโครงการนี้

ในการทำางานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับวิสาหกิจชุมชนเนินพยอม  

ทัง้สองฝา่ยมคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ วตัถปุระสงคข์องโครงการจะเปน็ไปเพือ่

- เพิ่มรายได้ของวิสาหกิจชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืน

- ให้วิสาหกิจชุมชนนั้นมีระบบการจัดการที่ดี และสามารถดำารงอยู่ 

 ได้ด้วยตัวเองในอนาคต

- ส่งเสริมการจัดทำาบัญชีอย่างถูกต้องและให้ชุมชนตระหนักถึง 

 ความสำาคัญของการทำาบัญชี

- ให้กลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำางานบ้านสามารถทำาสิ่งที่ตนเองรัก 

 อย่างมีความสุขและสามารถก่อให้เกิดรายได้มาแบ่งเบาภาระ 

 ครอบครัว รวมถึงชุมชน

หลังจากนักศึกษาสำารวจและเก็บข้อมูลโดยการเข้าสัมภาษณ์วิสาหกิจ

ชมุชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สอบถามความตอ้งการของชมุชนและวเิคราะห์

ปัญหาวิสาหกิจแล้ว ได้เสนอวิธีการแก้ไขและพัฒนา 

โดยเริม่จากพฒันาสตูรสนิคา้ใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ ใหค้วามรู้

ดา้นการทำาใหส้นิคา้มอีายนุานขึน้ มกีารออกแบบบรรจภุณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม 

และสร้างมูลค่าให้สินค้า นักศึกษาเข้าไปช่วยขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย

เพิ่ม พร้อมทั้งยังสร้างแบรนด์ “ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน” ให้เป็นที่รู้จักผ่านการ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ โดยชื่อแบรนด์นี้มีที่มาจากจำานวนสมาชิกของ

วิสาหกิจที่มีอยู่ 8 คน และนักศึกษาในกลุ่มที่มี 8 คนเช่นกัน

ดา้นระบบบญัชแีละการบรหิารการเงนิ นกัศกึษาไดอ้อกแบบระบบการ

ร่วมกันออกแบบแพ็กเกจ
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บนัทกึบญัช ีการคำานวณตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ เพือ่ใหว้สิาหกจิตดัสนิใจผลติ จำาหนา่ย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พรอ้มกนันีย้งัผลกัดนัสนิคา้ใหไ้ดร้บัมาตรฐาน อย. โดยทำารว่มกบับรษิทั 

SCG มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานและปรับปรุง แก้ไขให้เป็น

ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) ที่ใช้

วัดผลในวันสิ้นสุดโครงการเมื่อ 31 พฤษภาคม 2558 พบว่า

• กำาไรเพิ่มจาก 10,000 บาทต่อเดือน เป็น 50,000 บาทต่อเดือน  

 ตามความต้องการของวิสาหกิจ

• ขยายชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยได ้3 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่ขายสง่ Catering  

 และตัวแทนจำาหน่าย

• สร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า โดยมียอดไลก์ในเพจเฟซบุ๊ก 

 อย่างน้อย 5,000 ไลก์

การดำาเนินงานในปัจจุบัน
หลงัจากนกัศกึษารว่มทำางานกบัชมุชนในป ี2558 แลว้ “ขนมเปีย๊ะ8 เซยีน” 

เปน็ทีรู่จ้กัของคนในเขตมาบตาพดุ-บา้นฉางมากขึน้ ดว้ยการออกงานโอทอป 

งานอีเวนต์ต่างๆ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ในปี 2559 บริษัท SCG หนึ่งในบริษัทพี่เลี้ยงได้ดำาเนิน

การสร้างโรงเรือน และขอเลขทะเบียน อย.

ความช่วยเหลือจากบริษัท SCG ยังมีมายังต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนให้

ชุมชนไปเรียนรู้แผนธุรกิจ สนับสนุนให้เรียนการจัดหน้าร้านที่กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม และอบรมการพูดการขายสินค้าที่ กฟผ. จัด เรียกว่า ที่ไหนมี

เรียนฟรี ก็ไปเรียน ทำาให้ชุมชนได้รับแรงบันดาลใจในการทำางาน

(ซ้าย) แพ็กเกจเดิม (ขวา) แพ็กเกจใหม่
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สร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจช่องทาง
ขายออนไลน์

ป ี2560 บรษิทั SCG สนบัสนนุชมุชนใหพ้ฒันาไสห้มชูะมวงโดยปรกึษา

กับสาขาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง และทดลองแช่แข็งที่ลาดกระบัง เพื่อยืดอายุการเก็บได้ถึงหนึ่ง

ปี และเมื่อต้องการจะรับประทาน เพียงแค่นำาเข้าเตาไมโครเวฟ 3 นาที ก็

รับประทานได้

ประมาณเดือนละครั้งที่ SCG จะพาคณะดูงาน CSR มาดูงานที่ชุมชน 

มีทั้งแขกจากต่างประเทศ และนิสิตนักศึกษาในประเทศ

ปัจจุบัน มีการปรับราคาขายขนมเปี๊ยะจากเดิม 6 บาท เป็นราคาชิ้น

ละ 8 บาท ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท ยอดขายรวมเดือนละ 

80,000 บาท ขณะนี้สมาชิกเหลือ 4 คน เนื่องจากสมาชิกของวิสาหกิจบาง

คนออกไปทำาแบรนด์เอง 
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
ชุมชนโคกพลวงเป็นชุมชนที่มีปัญหาน้ำาและดินไม่ดี ทำาให้ไม่สามารถ

ทำาการเกษตรได้ ชาวบ้านไม่มีงานทำา มีปัญหาหนี้สิน จึงทำาให้คนหนุ่มสาว

รุ่นใหม่ต้องทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปหางานทำาในเมืองหรือในกรุงเทพฯ ทางชุมชน

ไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาชมุชนรว่มกบัธรรมศาสตรจ์ากการแนะนำาของศนูย์

ซีเบิร์ด (ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง) ซึ่งคุณมีชัย วีระไวทยะ จัดตั้ง

ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนชุมชนต่างๆ 

ธรรมศาสตร์โมเดล
ชุมชนโคกพลวง เป็นพื้นที่แรกๆ ที่ธรรมศาสตร์โมเดลเข้าไปในช่วง

ปี 2551-2553 ในตอนที่นักศึกษาเข้าไปนั้นยังเป็นชุมชนเล็กๆ มีเพียง 86 

ครัวเรือน ประสบปัญหาความแห้งแล้ง ไม่เกิดช่องทางสร้างรายได้ คนใน

ชุมชนไม่มีงานทำา นักศึกษาจึงเข้าไปริเริ่มการทำาปุ๋ยอินทรีย์ โดยสนับสนุน

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยให้แก่ชุมชน รวมถึงการริเริ่มการเก็บค่าหุ้นโดยในครั้งแรก

รวมหุ้นได้ 5,500 บาท และขยายเป็น 11,000 บาทในปีที่สอง 

ชุมชนและนักศึกษายังได้ร่วมกันเพาะกล้าไม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดรับกับ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านของศูนย์ซีเบิร์ด ที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีการปลูก

ตน้ไมใ้หม ่โดยใหเ้งนิสนบัสนนุตน้ละ 80 บาท ซึง่จากการทำาโครงการนีท้ำาให้

ชุมชนสามารถมีเงินออม และเงินสนับสนุนกล้าไม้รวมกันประมาณ 3 ล้าน

บาท เก็บเข้าในกองทุนหมู่บ้าน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้าไปสอนการทำาระบบ

วิสาหกิจชุมชนโคกพลวง จ. บุรีรัมย์

ผู้นำาชุมชน  คุณสามัญ โล่ห์ทอง 
ที่ตั้งชุมชน  เลขที ่76 หมูท่ี ่9 ตำาบลหนองโบสถ ์อำาเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย ์ 
 (เปน็ทีอ่ยูต่ามการจดทะเบยีนของวสิาหกจิชมุชนกลุม่ปุย๋อนิทรยี ์
 ชวีภาพบา้นโคกพลวง แตช่มุชนมกีารจดตัง้หลายวสิาหกจิภายใน 
 ชุมชน) 
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บัญชีให้แก่ร้านค้าชุมชนอีกด้วย

การดำาเนินการในปัจจุบัน 
ปจัจบุนัชมุชนโคกพลวงมกีารพฒันาไปมาก ผูใ้หญบ่า้นบอกวา่ “เพราะ

การเขา้มาของนกัศกึษาทำาใหช้มุชนเกดิการตืน่ตวั ความตัง้ใจของนกัศกึษาใน

การชว่ยเหลอืชมุชนในดา้นตา่งๆ เปน็สิง่ทีก่ระตุน้ใหช้มุชนรูส้กึวา่ตอ้งพฒันา

ตัวเองเพื่อบ้านเกิดของตัวเองบ้าง” 

จากแต่ก่อนตอนเริ่มทำาปุ๋ยมีการผลิตเพียง 2-3 ตันต่อครั้ง ปัจจุบัน

ผลิตได้ 20-30 ตันต่อครั้ง โดยจะผลิตปีละประมาณ 2 ครั้งในช่วงก่อนปลูก

ข้าว ปลูกมัน แต่เนื่องจากทำาในปริมาณที่มากขึ้น จึงขายในคราวละปริมาณ

มากๆ และเปลีย่นการขายปุย๋ มาเปน็รปูแบบไมอ่ดัเมด็เพราะสะดวกมากกวา่

หนึง่ในเหตผุลทีท่ำาใหก้ลุม่สามารถมกีำาลงัการผลติเพิม่ขึน้ไดเ้ปน็เพราะ

การสนับสนุนจากปศุสัตว์ที่ได้ให้วัวควายแก่ครัวเรือนที่ผ่านตามเกณฑ์ครัว

เรือนละ 5 ตัว เมื่อมีการผสมพันธุ์ตกลูกออกมาจะคืนกลับเพียงแค่ 5 ตัว  

(ตัวเมีย) ที่เหลือนอกจากนั้น จะตกเป็นของชาวบ้าน ทำาให้มีวัวควายเพิ่ม

ขึ้นในชุมชนจำานวนมาก นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนเรื่องสูตร

การทำาปุ๋ยจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย เช่น กรมพัฒนาที่ดิน เกษตร

อำาเภอ ศูนย์ซีเบิร์ด โครงการคอนราด โดยองค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาให้การ

สนับสนุนทางชุมชนเองโครงการเพาะกล้าไม้ บ้านโคกพลวง
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จากการรเิริม่โครงการเพาะกลา้ไมใ้นหมูบ่า้นประกอบกบัโครงการถนน

น้ำาเดนิ (ไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐัมนตรกีระทรวงวทิยาศาสตรใ์นการรบัเปน็

เจา้ภาพโครงการ) ทำาใหห้มูบ่า้นมคีวามอดุมสมบรูณม์ากขึน้ มนี้ำาใชต้ลอดทัง้

ป ีชมุชนจงึตอ่ยอด ดว้ยการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร ไดแ้ก ่การแปรรปู

กลว้ย รวมถงึสรา้งศนูยก์ารเรยีนรู ้ศนูยพ์พิธิภณัฑน์้ำาตามแนวพระราชดำาร ิซึง่

ตามความเปน็จรงิแลว้ ชมุชนไมม่พีืน้ทีส่าธารณะ แตด่ว้ยไดร้บัการบรจิาคพืน้ที่

จากคนในชมุชนจงึทำาใหส้ามารถตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูไ้ด ้โดยศนูยก์ารเรยีนรูน้ีจ้ะ

ให้ความรู้ในด้านการจัดการหมู่บ้านและการบริหารน้ำาในชุมชน 

ในป ีพ.ศ. 2554-2555 ชมุชนไดเ้ริม่การสนบัสนนุใหค้นในชมุชนทำาการ

เกษตรทฤษฏใีหมแ่ละเกษตรแบบผสมผสานอกีดว้ย นอกจากนี ้ยงัมศีนูยก์าร

เรียนรู้เพิ่มผลผลิตสินค้าทางการเกษตร (ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558) ซึ่งได้รับการ

สนบัสนนุจากกรมการเกษตร ในการพาคนมาอบรมดงูาน ทำาใหช้มุชนมรีายได ้

จากค่าสถานที่และค่าวิทยากร

ทางด้านร้านค้าชุมชนที่นักศึกษาได้ไปสอนการทำาบัญชี ปัจจุบันมียอด

ขายที่ดี มีการปันผล ในส่วนของบัญชีกลับมาใช้การทำามือแบบเดิม ไม่ได้ใช้

โปรแกรมตามที่นักศึกษาได้สอนไว้เพราะง่ายและเข้าใจมากกว่า แต่ยังคงใช้

ระบบ Excel ร่วมด้วยในการทำาบัญชี

ด้านการบริหารจัดการ

ภายในชุมชนโคกพลวงมีการรวมกลุ่มกันหลากหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่ม

บริหารจัดการน้ำา กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มปุ๋ย กลุ่มกล้วย กลุ่มข้าวอินทรีย์ 

กลุ่มข้าวฮาง เป็นต้น โดยสมาชิกหนึ่งคนสามารถอยู่ได้หลายกลุ่ม

ชุมชนโคกพลวงมีการจัดตั้งวิสาหกิจขึ้นภายในชุมชน 4 วิสาหกิจด้วย

เรือนเพาะกล้าไม้บ้านโคกพลวง
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โรงปุ๋ยบ้านโคกพลวง กัน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโคกพลวง ในปี 2554 

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สหกรณร์า้นคา้ชมุชนโคกพลวง กลุม่ธนาคารพฒันาหมูบ่า้น

กลุ่มโคกระบือ ในปี 2558

“เศรษฐกิจของหมู่บ้านพุ่งเร็วมาก” ผู้ใหญ่บ้านบอก และอธิบายต่อไป

ด้วยว่า มีการจ้างงานสมาชิกมาช่วยทำาปุ๋ยโดยทางชุมชนสามารถได้ค่าแรงที่

ถูกลง แต่จะชดเชยให้ผ่านการมีสิทธิซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกกว่าคนอื่น หรือการ

จ้างงานแปรรูปสินค้าเกษตรของทางกลุ่มต่างๆ จากการสร้างงานและรายได้

ภายในชมุชน ทำาใหล้ดปญัหาหนีส้นิลงได ้คนหนุม่สาวทีต่อ้งออกไปหางานทำา 

ไดก้ลบัมาทำามาหากนิทีบ่า้นเกดิ ชมุชนขยายตวัจากเดมิ 86 ครวัเรอืน มาเปน็ 

152 ครัวเรือนในปัจจุบัน 

ด้านความร่วมมือภายในชุมชน

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์พบว่าชุมชนมีการรวมตัวที่เข้มแข็ง มีการ

ทำากิจกรรมร่วมกัน มีความร่วมมือของคนในชุมชนสูง ได้รับการสนับสนุน

จาก กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มปุ๋ย

อินทรีย์ โรงสีชุมชนและร้านค้าชุมชน

ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกจำานวนมาก เช่น กรม

พัฒนาที่ดิน เกษตรอำาเภอ และศูนย์ซีเบิร์ด เป็นต้น ซึ่งชุมชนได้ให้ความร่วม

มือกับองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนมีอุปสรรคบางประการ กล่าวคือต้องการ

หาตลาดเพิม่ขึน้ในการกระจายสนิคา้ เชน่ ผลติภณัฑข์องกลุม่กลว้ยทีผ่า่น อย. 

แล้ว มีแบรนด์เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดด้านช่องทางการจำาหน่าย
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
บา้นโคกตาอิม่เปน็หมูบ่า้นขนาดเลก็มจีำานวน 98 ครวัเรอืน และมสีมาชกิ

ทัง้หมด 298 คน แบง่เปน็คุม้ทัง้หมด 3 คุม้และมหีวัหนา้คุม้คอยดแูล ภายใน

หมูบ่า้นมกีารรวมกลุม่ทีเ่ขม้แขง็และอยูก่นัแบบพีน่อ้ง ทำาใหบ้า้นโคกตาอิม่ได้

เปน็หมูบ่า้นตน้แบบของพฒันาชมุชนและหมูบ่า้นตน้แบบของธนาคารเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.) ดว้ยความทีช่าวบา้นสว่นใหญท่ำาอาชพีเกษตรกร 

จึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขึ้นในปี 2552 และได้จดทะเบียนเป็น

วิสาหกิจชุมชนในเดือนเมษายนปีเดียวกัน

ธรรมศาสตร์โมเดล
จากการลงพื้นที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างทำา

โครงการธรรมศาสตร์โมเดล นักศึกษาและชาวบ้านได้ร่วมมือกันทำางานเกิด

เป็นผลงานทั้งทางด้านสิ่งก่อสร้าง และการแบ่งปันความรู้

ในดา้นสิง่กอ่สรา้งนัน้ นกัศกึษาและชาวบา้นโคกตาอิม่ รว่มกนักอ่สรา้งและ

ตอ่เตมิศนูยเ์พาะปญัญา ธนาคารหมูบ่า้นและหอ้งสรา้งอาชพี โดยตอ่เตมิและ

จัดสรรพื้นที่อาคารให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น การทำาฝ้าเพดาน ทาสี และ

ปกูระเบือ้ง นอกจากนัน้ ไดม้จีดัทำามมุอา่นหนงัสอืโดยสนบัสนนุตูห้นงัสอืและ

หนังสือจำานวนมาก พร้อมกับสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้อีก 5 ชุด

มีการจัดทำาชั้นตากปุ๋ยเนื่องจากทางบ้านโคกตาอิ่มมีพื้นที่จำากัดในการ

ตากปุ๋ย นักศึกษาจึงเสนอและจัดทำาชั้นตากปุ๋ย 5 ชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ

ตากปุย๋ใหม้มีากขึน้ พรอ้มกนันีย้งัไดม้กีารสรา้งโรงเพาะเหด็นางฟา้ เพือ่สรา้ง

โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านโคกตาอิ่ม 
จ. บุรีรัมย์ 

ผู้นำาชุมชน คุณอุทัย ม่านทอง ผู้ใหญ่บ้าน

ที่ตั้ง บ้านโคกตาอิ่ม หมู่ที่ 11 ตำาบลถนนหัก อำาเภอนางรอง 

 จังหวัดบุรีรัมย์ 
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รายได้เพิ่มเติมให้แก่หมู่บ้าน

ในด้านการแบ่งปันความรู้นั้น นักศึกษาได้เข้าไปสอนการจัดทำาระบบ

บัญชี เนื่องจากระบบบัญชีที่ทางบ้านโคกตาอิ่มทำาอยู่นั้น ยังไม่เป็นระบบ

มากนัก นักศึกษาจึงเข้ามาช่วยสอนและแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อให้ง่าย

แก่การตรวจสอบ ซึ่งเป็นระบบบัญชีที่ง่ายต่อคณะกรรมการในการทำาบัญชี

 

การดำาเนินการในปัจจุบัน
ปัจจุบันบ้านโคกตาอิ่มยังดำาเนินการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดอยู่ ซึ่งมีความ

ก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี พร้อมยังทำาระบบบัญชีตามรูปแบบที่

นักศึกษาสอนเหมือนเดิม นอกจากนั้นบ้านโคกตาอิ่มและผู้ใหญ่บ้านยังได้รับ

รางวัลจำานวนมาก ดังนี้

ป ี2558 ไดร้บัรางวลัหมูบ่า้นดเีดน่ในโครงการ “บา้นสวย เมอืงสขุ” ซึง่

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำาเภอและระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับ

เขตนครชัยบุรี

ผู้ใหญ่บ้านอุทัย (ซ้ายมือ) กับ
ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกตาอิ่ม 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ซีเบิร์ด กับทีมสำารวจจาก
คณะพาณิชย์ฯ (ภาพถ่ายเมื่อกรกฎาคม 
2561)
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ปี 2559 ได้เป็นหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้รับเงิน

พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน

ปี 2559 ผู้ใหญ่บ้านอุทัย ม่านทอง ได้รับรางวัลผู้ใหญ่แหนบทองคำา

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ในปี 2554 มีศูนย์วิจัยจากกรุงเทพมหานครมาให้ความรู้ จึงทำาให้บ้าน

โคกตาอิม่ไดเ้ปลีย่นจากการทำาปุย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็เปน็ปุย๋อนิทรยีเ์ชงิเคมอีดัเมด็

แทน โดยมีส่วนผสมของเคมี 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการใช้เพียงปุ๋ยอินทรีย์

อย่างเดียว ทำาให้พืชมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ

สำาหรับโรงเพาะเห็ดนั้น ทำาได้อยู่ประมาณ 2 ปี เนื่องจากปีที่ 3 มี

งบประมาณเขา้มาในบา้นโคกตาอิม่ จงึรือ้โรงเหด็แลว้เปลีย่นไปทำาโรงปุย๋แทน

ด้านการบริหารจัดการ

การรวมกลุม่ของบา้นโคกตาอิม่นัน้จะมกีารจดัตัง้ประธาน คณะกรรมการ

และเหรัญญิกเป็นลำาดับขั้นอย่างชัดเจน ใน 1 ปี จะมีการผลิตแค่ 3 เดือน ใน

ชว่งเดอืนกมุภาพนัธถ์งึเดอืนเมษายน ซึง่ชาวบา้นทีเ่ขา้มาผลติปุย๋จะไดค้า่แรง

ถุงละ 45 บาท ทำาให้ชาวบ้านมีงานทำา ไม่ต้องออกไปหางานที่อื่น และพบ

ว่าชาวบ้านมีค่าแรงไม่ต่ำากว่า 100,000 บาทต่อปี โดยบ้านโคกตาอิ่มมีกำาลัง

ผลิตปุ๋ยประมาณ 60-70 ตันต่อปี ทำาให้มีเงินเข้าหมู่บ้านประมาณ 300,000-

400,000 บาทต่อปี

(ซ้าย) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้าน
โคกตาอิ่ม (ขวา) แผ่นป้ายศูนย์เพาะ
ปัญญา สร้างอาชีพ
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ด้านสถานที่ผลิต

ปี 2555 ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ตำาบลละ 1,000,000 บาท ซึ่งจะ

ให้เฉพาะวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น ทำาให้บ้านโคกตาอิ่มซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน

เดียวในตำาบลถนนหักได้รับเงินสนันบสนุนเพียงหมู่บ้านเดียว จึงนำาเงินมา

พัฒนาและต่อเติมโรงปุ๋ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและซื้อเครื่องมือในการผลิตเพิ่ม

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

จากเดมิทีเ่นน้ขายปุย๋อดัเมด็ใหค้นในหมูบ่า้นเปน็หลกั ปจัจบุนัไดม้กีาร

ขยายการขายไปทีไ่รม่นัและไรอ่อ้ย ซึง่จำาหนา่ยครัง้ละ 50-100 กระสอบ และ

ยังมีการขายส่งไปยังจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดระยอง อีกด้วย 

ด้านความร่วมมือภายในชุมชน

ทางบ้านโคกตาอิ่มนั้นให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามารับจ้างผลิตปุ๋ยกับ

วิสาหกิจในช่วงเดือนผลิตปุ๋ย ในอัตราเหมาถุงละ 45 บาท เพื่อให้ชาวบ้าน

มีงานทำาและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองไม่ต้องออกไปหางานทำาต่างหมู่บ้าน

ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

บ้านโคกตาอิ่มมีโครงการที่ร่วมมือกับองค์กรภายนอก เป็นลำาดับดังนี้

โครงการปุ๋ยขี้ไก่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรีรัมย์ (อบจ.) ในปี 2555-2558 ซึ่งเป็นปุ๋ยฟรีที่นำามาให้ชาวบ้านใช้ 

ทำาให้ชาวบ้านซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดลดลงเพราะชาวบ้านเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยขี้ไก่

ฟร ีซึง่ไมไ่ดม้ผีลกระทบกบัทางบา้นโคกตาอิม่ เนือ่งจากเปน็ปุย๋คนละสตูรกนั 

และปุย๋อนิทรยีเ์ชงิเคมอีดัเมด็ของทางบา้นโคกตาอิม่ตรงกบันโยบายรฐับาลใน

ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอีกด้วย

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อของรัฐบาลในปี 2560 ได้งบประมาณ 

5,000,000 บาท แบ่งเป็นเทศบาล 2,500,000 บาท และตำาบล 2,500,000 

บาท โดยแต่ละหมู่บ้านจะได้หมู่บ้านละประมาณ 190,000 บาท จำานวน 

13 หมู่บ้าน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านโคกตาอิ่มได้เสนอให้ทุกหมู่บ้านผลิตปุ๋ยอัด

เม็ดเชิงเคมีและมีการรวมกลุ่มและคณะกรรมการเหมือนกับบ้านโคกตาอิ่ม 

ทำาใหท้กุหมูบ่า้นผลติปุย๋ไดป้ลีะ 300 ถงุเพือ่ใหม้รีายไดใ้นหมูบ่า้น นอกจากนัน้ 

ยงัมกีารสอนการทำาบญัชใีหแ้กห่มูบ่า้นทีม่ศีกัยภาพอกีดว้ย เนือ่งจากผูใ้หญบ่า้น

เหน็วา่โคกตาอิม่ทำาแลว้เกดิประโยชน ์จงึอยากใหห้มูบ่า้นอืน่เตบิโตเหมอืนกนั 

การทีน่กัศกึษาเขา้มาพฒันาและชว่ยเหลอืบา้นโคกตาอิม่นัน้สรา้งความ

ภมูใิจและประทบัใจใหแ้กช่าวบา้นเปน็อยา่งมาก ผูใ้หญบ่า้นและตวัแทนคณะ

กรรมการกล่าวว่า 

“นกัศกึษาเปน็กนัเอง กนิงา่ย อยูง่า่ย เอน็ดนูกัศกึษาเหมอืนลกู นกัศกึษา

ได้เข้ามาช่วยเหลือและแนะนำาชาวบ้านอย่างดี ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน และนักศึกษาเข้ามาในฤดูเกี่ยวข้าว พอชาวบ้านไปเกี่ยวข้าว นักศึกษาก็

ไปช่วยชาวบ้านขนข้าวที่เกี่ยวแล้วอีกด้วย” 

นักศึกษายังอยู่ในใจชุมชนบ้านโคกตาอิ่ม
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ก่อนธรรมศาสตร์โมเดล
บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม เป็นพื้นที่ที่เคย

ประสบภยัพบิตันิ้ำาทว่มใหญ ่เมือ่ป ี2554 คณุขนษิฐา พนิจิกลุ ผูน้ำาชมุชนเลา่

วา่ หลงัเหตกุารณน์ัน้ไดเ้ริม่หนัมาปลกูฟกัขา้วในป ี2555 และพฒันาผลติภณัฑ์

แปรรูปขึ้นในปี 2556 โดยเริ่มต้นจากการทำาน้ำาฟักข้าว 

ต่อมามีกลุ่มคนเข้ามาดูงานและแนะนำาให้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่าง

อื่น โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยติดต่อครูจากวิทยาลัยในวัง 

(กศน.) ให้เข้ามาสอน ทางกลุ่มชาวบ้านได้เรียนรู้การแปรรูปจากอาจารย์

ขนิษฐา ชัยชาญกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน ที่มาสอนการ

ทำาเครื่องดื่ม อาหารและขนมต่างๆ และมีอาจารย์ท่านอื่นสอนทำาสบู่ โลชั่น 

ชมุชนบา้นฟกัขา้วจงึมผีลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ ไดแ้ก ่น้ำาฟกัขา้ว น้ำาอญัชนัมะพรา้ว

อ่อน สบู่ฟักข้าว คุกกี้ฟักข้าว โลชั่นฟักข้าวและหมี่กรอบฟักข้าว

ธรรมศาสตร์โมเดล
นกัศกึษาคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เมื่อปี 2559 โดยได้นำาความรู้ในเชิงพาณิชย์มาใช้

กับชุมชนในหลายด้าน ทั้งการปรับเปลี่ยนสูตรของน้ำาฟักข้าวและสบู่ พัฒนา

บรรจภุณัฑ ์ตลอดจนถงึตัง้ชือ่แบรนด ์บายขนษิฐา (by KANITTHA) กลา่ว

โดยสรุปคือ “รีแบรนดิ้ง” สินค้าให้ดูทันสมัยมากขึ้น

ในด้านการปรับเปลี่ยนสูตรของน้ำาฟักข้าว ได้ปรับสูตรให้ลดความ

หวานลง และพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่น้ำาอญัชนัมะพรา้วออ่น มกีารเปลีย่นบรรจุ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตรพัฒนา
ผู้นำาชุมชน  คุณขนิษฐา พินิจกุล 

ที่ตั้งชุมชน  31/7 หมู ่3 ตำาบลมหาสวสัดิ ์อำาเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

บายขนิษฐา (by KANITTHA)
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ภัณฑ์เป็นขวดพลาสติกใสขนาด 250 มิลลิลิตร จากเดิมที่เป็นขวดพลาสติก

ขุน่ จำาหนา่ยในราคา 25 บาท พรอ้มทัง้ตัง้ชือ่แบรนด ์by KANITTHA เปลีย่น

ฉลากสนิคา้ใหม ่ใหด้มูคีวามโดดเดน่และอา่นงา่ย โดยมชีือ่ผลติภณัฑท์ัง้ภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ ระบสุว่นประกอบ ชือ่สารทีม่คีณุประโยชน ์วนัหมดอาย ุ

ระบุที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อชุมชนลงบนฉลากผลิตภัณฑ์

สำาหรบัสบูฟ่กัขา้ว ไดม้กีารปรบัเปลีย่นสตูรโดยเพิม่เนือ้เยือ่ฟกัขา้วใหม้ี

มากขึ้น เพือ่ให้สบู่มีสีเข้มขึ้น เพิ่มความสวยงาม และปรับขนาดเพิ่มเป็น 120 

กรมั ราคากอ้นละ 129 บาท การปรบัเปลีย่นยงัรวมไปถงึบรรจภุณัฑใ์หมโ่ดย

ใช้การหุ้มด้วยพลาสติกใสแล้วคาดด้วยฉลากที่บอกรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งชื่อแบรนด์ by KANITTHA แจ้ง

รายละเอยีดสว่นประกอบ สรรพคณุของสนิคา้ วธิใีช ้ทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรตดิตอ่

ด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย จากเดิมขายที่บ้านฟักข้าว ซึ่ง

ตั้งอยู่ภายในชุมชนเพียงอย่างเดียว นักศึกษาได้เพิ่มช่องทางอื่นเพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มลูกค้ามากขึ้น ดังนี้

- ขายผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจโดยจะขายเฉพาะสบู่ฟักข้าวเท่านั้น

- การฝากขายตามรา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่รา้นลา้นจานอรอ่ยและรา้นรวงขา้ว

- การเช่าพื้นที่ขาย ได้แก่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ อาคารสินธรและ 

 ตลาดปลาวาฬ

- การออกบูธขายสินค้า

- เปิดรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำาฟักข้าวและน้ำาอัญชันผ่านทางเฟซบุ๊ก

ในการนำาสินค้าที่นักศึกษาพัฒนาออกไปขายตามสถานที่ต่างๆ นั้น 

นกัศกึษาไดล้งไปขายเองซึง่ทางคณุขนษิฐา ชมเชยนกัศกึษาวา่มคีวามสามารถ

ในการใช้ภาษา กล้าที่จะขาย พูดจาฉะฉาน เข้าใจง่าย ทำาให้สามารถสื่อสาร

กับนักท่องเที่ยวได้ง่าย อีกทั้งยังมีสินค้าให้ลูกค้าทดลองชิมอีกด้วย 

(ซ้าย) ผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อน
นักศึกษาเข้าไป (ขวา) ผลิตภัณฑ์ที่
นักศึกษาพัฒนาขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น



88 | Thammasat Model:

อกีดา้นหนึง่ทีส่ำาคญัไมแ่พก้บัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการวางจำาหนา่ย

คอื เรือ่งการจดัทำาระบบบญัช ีซึง่ในชว่งกอ่นเริม่โครงการนัน้ ทางชมุชนไมม่ี

การบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทนุและรายไดท้ีช่ดัเจน นกัศกึษาจงึไดเ้ขา้ไปสอน

การจดบันทึกลงสมุดบัญชี โดยแยกประเภทบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชี

คุมสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ทราบจำานวนสินค้าคงเหลือ

การดำาเนินการในปัจจุบัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตรพัฒนา ยังคง

ดำาเนินการอยู่และเติบโตไปได้ด้วยดี มีนักท่องเที่ยวและองค์กรต่างๆ เข้ามา

ดูงานเป็นจำานวนมาก และในปี 2560 เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยว

ของคลองมหาสวัสดิ์ ได้รับค่าเที่ยวชมอีกด้วย

บ้านฟักข้าวได้ถูกจัดให้อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน

ศาลาดิน ที่ได้เป็นต้นแบบของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 

Industry Village: CIV) นอกจากนั้นบ้านฟักข้าวยังมีชื่อเสียงอย่างมาก ได้

รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้ามาบันทึกเทปโทรทัศน์หลายรายการ ออก

อากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9, 20, 34 และช่อง ThaiPBS

ดา้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑไ์ดเ้พิม่บรรจภุณัฑน้์ำาฟกัขา้ว

และน้ำาอัญชันมะพร้าวอ่อนขวดเล็กซึ่งเป็นแบบใหม่ โดยจำาหน่ายน้ำาฟักข้าว

ในราคา 15 บาท และจำาหน่ายน้ำาอัญชันมะพร้าวอ่อนในราคา 10 บาท โดย

ขวดใหญแ่บบทีน่กัศกึษาออกแบบใหจ้ะขายเมือ่ไปออกงานภายนอกและขาย

ให้แก่คนที่จะนำาไปออกงาน ส่วนขวดเล็กแบบใหม่จะขายให้แก่นักท่องเที่ยว

นักศึกษาจัดทำาเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เพิ่มช่องทางขาย
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 อาจารยป์ระจำาวชิาและธนาคาร
ออมสิน ลงพื้นที่ทดสอบชุมชนเพื่อให้
มั่นใจว่าชุมชนสามารถดำาเนินการต่อไป 
หลังจากนักศึกษาส่งมอบโครงการ

ที่มาดูงาน เพราะสะดวกต่อการพกพา 

ด้านระบบบัญช ี ปัจจุบันทางบ้านฟักข้าวยังทำาระบบบัญชีที่นักศึกษา

สอนให้อยู่ 

ด้านสถานที่ผลิต ยังคงผลิตสินค้าภายในครัวเรือน ทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

กำาลังจะปรับปรุง แยกสัดส่วนการผลิตระหว่างอาหารและเคมีภัณฑ์ โดยนำา

ห้องว่างในบ้านมาทำาเป็นห้องสำาหรับผลิตสบู่ เพื่อให้ขอหมายเลขจดแจ้งได้

ตามคำาแนะนำาของกระทรวงสาธารณสุข

ด้านความร่วมมือภายในชุมชน ในปี 2560 บ้านฟักข้าวได้อยู่ใน

เสน้ทางทอ่งเทีย่วของคลองมหาสวสัดิ ์ซึง่ทางบา้นฟกัขา้ว มกัจะใหน้้ำาฟกัขา้ว

และสบูเ่พือ่ตอบแทนน้ำาใจของคนขบัเรอือยูเ่สมอ นอกจากนีท้างบา้นฟกัขา้ว 

ยังรับซื้อฟักข้าวจากชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย 

ดา้นความรว่มมอืกบัองคก์รภายนอก มอีงคก์รภายนอกเขา้มาสนบัสนนุ

และดูงานเป็นจำานวนมาก เช่น เป็นแหล่งดูงานของเทศบาลชุมชน องค์การ

บรหิารสว่นตำาบล (อบต.) และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) จากจงัหวดั

ต่างๆ ให้ความร่วมมือกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล 

ทำาให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นและรายได้ดีขึ้น 

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปรรปูผลติภณัฑจ์ากฟกัขา้วเกษตรพฒันา ยงัเปดิ

รบัความชว่ยเหลอืจากมหาวทิยาลยัอืน่ๆ เขา้มาชว่ยสนบัสนนุการทำางานของ

บ้านฟักข้าวอยู่เสมอ ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ คุกกี้ฟักข้าว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มาช่วยทำาป้ายประขาสัมพันธ์ เป็นต้น



ภาคผนวก
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ลุ่ม

อา
ชีพ

ตัด
เย

็บช
ุมช

นบ
้าน

บน
	ต

ัดเ
ย็บ

เส
ื้อโ

ปโ
ล	

จ.
 ระ

ยอ
ง

เส
ื้อโ

ปโ
ล

1

	1
4.
	โ
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5
5
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2
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ติด

ต่อ
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ลือ

สค
รับ

ผิว
สูต
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ฑ์)
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 ฉ
ะเ
ชิง

เท
รา

เห
็ดแ

ปร
รูป

1

	
3.
	โ
คร

งก
าร

วิส
าห

กิจ
ชุม
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รูป
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รูป
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ู
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ชุติมา สิงห์รอด
เทพบดี สัมพันธ์

นางสาวกัญญาณัฐ รังสิยเวคิน
นายกนกพล บุญเสริม 
นางสาวธัญธร อ่อนอำาไพ 
นางสาวจีรนันท์ กุลจิตติอนุรักษ์ 
นางสาววิชาวีร์ เจตะสานนท์ 
นางสาวมติมนต์ แจ่มอารทรา 

นายกฤตริณ ตริณตระกูล 
นายวริทธิ์ธร ธนวณิชย์กุล 
นายณัฐนนท์ กลิ่นโสภณ  
นายธนภัทร ตั้งจิตรชอบ

ขอขอบคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในช่วง 10 ปี (ปีการศึกษา 2551-2560)
กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ (อ.)
จตุพร ตังคธัช (อ.)
ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ (ผศ. ดร.)
ปาริฉัตร จันโทริ (ผศ.)
พิภพ อุดร (รศ. ดร.)
พัฒน์ธนะ บุญชู (ผศ. ดร.)
ภัทราพร แย้มละออ (อ.)
มณฑล สรไกรกิติกูล (อ. ดร.)

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
ธันยธร เจี่ยสินเจริญ
แพรวพรรณ เลิศบรรลือชัย

องค์กรเครือข่าย หน่วยงานสนับสนุน 
ธนาคารออมสิน
สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA)
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (ซีเบิร์ด) จังหวัดบุรีรัมย์

รายนามนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 10 โชว์เคส (showcases)
1. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ไรซ์มี หอมเฮิร์บ จ. ระยอง

นักศึกษา 
นางสาวนิศรา ฟั่นบุญตัน 
นางสาวญาณิศา สุจารีย์ 
นายชนาธิป ทรัพย์พจน์ 
นางสาวนันทนัช วิรุฬห์ชีว 
นางสาวกนกวรรณ บุญมีลาภ 
นางสาวนิศรา ฝั้นบุญตัน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
สุทธิกร กิ่งแก้ว (อ. ดร.)

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปเนินพยอม ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน จ. ระยอง
นักศึกษา
นายพาทิศ วรวัฒน์   
นายก้องภพ จุลเจริญ 
นายพีรธัช โชติขจรเกียรติ 
นายภาณุวัส ชวนสมบูรณ์  
อาจารย์ที่ปรึกษา 
สุทธิกร กิ่งแก้ว (อ. ดร.)  

วรัมพา เตมัยสมิธิ (อ. ดร.)
วรรณี เตโชโยธิน (ผศ. ดร.)
สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (อ. ดร.)
สฤณี อาชวานันทกุล 
สุทธิกร กิ่งแก้ว (อ. ดร.)
เอกจิตต์ จึงเจริญ (รศ. ดร.)
อรุณี ตันวิสุทธิ์ (อ. ดร.)
อบรม เชาวน์เลิศ (ผศ.)
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นางสาวหทัยรัจน์ จรัสวสันต์
นางสาวเขมจิรา ชื่อเจริญสุข
นางสาวสขิลา บุณยรัตพันธุ์
นางสาวนันทนัช อัญชลีพรสันต์
นางสาวณัฐณิชา ตระการวิจิตร
นางสาวภัคศรัณย์ จิตพัฒนไพบูลย์
นางสาวภาวิณี ถุงเป้า

นางสาวลลิตา เลิศเศรษฐวณิช
นางสาวญาณินท์ ปั้นม่วง
นางสาวดวงพร จันทร์เสงี่ยม
นางสาวกิรณา จินตโกวิท
นางสาวเมทิกา ชาติน้ำาเพ็ชร
นางสาวพัสสมน อภิปวินท์วงศา

นายพีรณัฐ ยิ่งเจริญพาสุข
นางสาวณัฐวดี ภาวนาวิวัฒน์
นายภาณุวัฒน์ สังขรัตน์

นายชุติภาส อุดมสุด
นางสาวอารียา ประยงค์เพชร
นางสาววาริน ชีวกนิษฐ์

3. โครงการพัฒนาชุมชนผลิตกล้วยตาก แกะกินกล้วย จ. ราชบุรี
นักศึกษา
นายภัทรกฤช สัยงาม
นางสาววรัญญา สิทธิสมเรือง
นางสาวจีระภา สุวรรณโณ
นางสาวณัทชิสา เหลืองสุรงค์
นางสาวเอกณัฏฐ์ เหลืองสุรงค์
นายอาภากร วนเศรษฐ
นางสาวสุพัตรา กุลปิยะวาจา
นางสาวกฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา 
สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (อ. ดร.)

4. โครงการพัฒนาชุมชนเกลือลาดใหญ่อย่างยั่งยืน อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
นักศึกษาในปี 2555
นายศุภวิชญ์ ยอดน้ำาคำา
นายศาศวัต มาศสุพงศ์
นางสาวศีดา ยืนยง
นายวศิน นามสุบิน
นางสาวปาริชาต อัศวพงศ์ไพบูลย์
นางสาวสัตตกมล ตันติวังไพศาล
นักศึกษาในปี 2556 
ไม่พบข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาในปี 2555 
ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ (ผศ. ดร.)
อาจารย์ที่ปรึกษาในปี 2556 
พิภพ อุดร (รศ. ดร.)

5. วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก ผ้ามัดย้อม จ. ระยอง
นักศึกษา
นางสาวพริญาณ์ เฉิน
นางสาวนิชาภัทร วรากมนชัยเดช
นางสาวบงกชรัตน์ ดวงฉวี
นางสาวณัฎฐา สงวนพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อรุณี ตันวิสุทธิ์ (อ. ดร.)

6. โครงการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว สาขาพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นักศึกษา
นางสาวกัลยกร แฉล้มเขตต์ 
นายธนัท วรชิติสรรค์
นางสาวนาถชาดา วิมาลา 
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นายธนภัทร จูฑะพุทธิ
นางสาววรพร กวีกาญจนกุล

นายวีรพงศ์ วัฏฏะวรเวช
นายคุณานนต์ พีรพรวิพุธ
นายธนภัทร บุศราทิศ
นายกรวิชญ์ สุชฎาพงศ์
นายทักษกร เลิศบุญสุภา
นางสาวศิรักษ์ สุขวิบูลย์
นางสาวณภัทร เอี่ยมวชิรสกุล

นายศตวุฒิ หนองหารพิทักษ์ 
นางสาววรรณรดา พวงมาลัย 
นางสาวพิชชา ฉัตรชัยพลรัตน์ 
นางสาววรรณิดา รุ่งวารินทร์

นางสาวแสงระวี วิวัฒนเสถียรสินธุ์ 
นายโชติกรณ์ กุลโชติ
นางสาวพรชนก ต่อเอกบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา 
สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (อ. ดร.)

7. โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและศูนย์เพาะกล้าไม้บ้านโคกพลวง จ. บุรีรัมย์
นักศึกษา 
ไม่พบข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา 
พิภพ อุดร (รศ.ดร.) และ วรรณี เตโชโยธิน (ผศ. ดร.)

8. โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านโคกตาอิ่ม จ. บุรีรัมย์
นักศึกษา 
ไม่พบข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา 
พิภพ อุดร (รศ. ดร.) และ วรรณี เตโชโยธิน (ผศ. ดร.)

9. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพตำาบลจอมบึง จ. ราชบุรี
นักศึกษา
นางสาวพรอาภา พุทธพิทักษ์
นายเศก เลิศศรีสันทัด
นายณรงค์ชัย จาตุรันต์
นายนันพิชา จูงศิริวัฒน์
นายกิตติพศ วาจาขจรฤทธิ์
นายธนบูรณ์ แก้วงาม
นายปพนธ์ สิริโชติกุล
นางสาวณัฐณิชา ฟูเฟื่องสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
พัฒน์ธนะ บุญชู (ผศ. ดร.)

10. โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฉาง จ. ระยอง
นักศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ฐิติเจริญศักดิ์
นางสาวเอื้อกานต์ จารุศิริ
นางสาวชนม์นิภา ขัดขจร 
นางสาวภาวินี ธิถา
นายธนธรณ์ สีหะวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา 
จตุพร ตังคธัช (อ.)

ทีมจัดทำาคลิปธรรมศาสตร์โมเดล
ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ และทีมงาน
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