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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โครงการศึกษาแนวทางการเสริมสรา้งเยาวชนคนรุ่นใหม่   ในการเป็นผู้ประกอบการ         
ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนนกนางนวลเครือข่ายบ้านสระขาวลุ่มน า้ละแมตอนบน    
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อศึกษาวิเคราะหส์ถานการณปั์ญหา
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน  ที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล               
รวมถึงประเมินศกัยภาพ  ความพรอ้มของชมุชน   และกลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล                          
ในการพัฒนาธุ รกิจชุมชน   และเพื่ อศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง เยาวชนคนรุ่นใหม่                  
เครือข่ายนกนางนวลให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ                   
มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม   และสามารถรว่มพฒันาเครือข่ายธุรกิจในชมุชนต่อไปได ้
 

 การด าเนินงานวิจยัมีกรอบแนวคิดและยทุธศาสตร ์คือ สนบัสนนุใหก้ลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่
เครือข่ายนกนางนวล  ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาศักยภาพชุมชน และระบบธุรกิจชุมชน                  
เพื่ อน าฐานข้อมูล    ความรู้   และศักยภาพที่ มีอยู่ ในชุมชน  มาปรับใช้พัฒนาตนเอง                           
และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต                     
การพัฒนาคุณภาพสินค้า  การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า   และการกระจายสินค้า            
เพื่อใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่  สามารถเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศกัยภาพ   มีความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม และรว่มเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาเครือข่ายธุรกิจชมุชนต่อไปได ้
 

 งานวิจัยนีใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research)  
ซึ่ งมีการผสานระหว่างการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research ) และการวิจัย                 
เชิงปฏิบัติการ  ( Action Research ) โดยทีมวิจัยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม
ฐานขอ้มูล   สถานการณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่   และขอ้มูลศักยภาพ        
ที่ เ อื ้อ ในการท า ธุ ร กิ จ ชุมชน      เพื่ อน า ฐานข้อมูลความ รู้และศักยภาพของชุม ชน                                     
มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเ ด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่   ให้เ ป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน                       
ที่มีทักษะ  ความสามารถ  มีความรบัผิดชอบ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนธุรกิจในชุมชน                       
ตัง้แต่กระบวนการผลิต  การพฒันาคณุภาพมาตรฐานสินคา้  การจดัท าระบบตลาดกระจายสินคา้               
เพื่อพฒันาระบบการด าเนินงานธุรกิจในชมุชนใหเ้กิดความยั่งยืน 
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 ส าหรับการด าเนินงาน  ทีมวิจัยได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มแกนน าชุมชน           
เครือข่ายผู้ประกอบการในชุมชน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อร่วมคิด  ออกแบบ วางแผน        
และสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยในแต่ละกระบวนการ   ซึ่งทีมวิจัยได้ด าเนินงานตามแผน         
อย่างต่อเนื่อง  โดยเริ่มจากกระบวนการเตรียมความพร้อมคณะท างาน  เพื่อสร้างความรู้            
ความเขา้ใจ  เรื่องเป้าหมาย  กระบวนการด าเนินงานวิจยั  ใหส้มาชิกทีมวิจยัและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดร้บัทราบ   โดยสง่เสรมิใหท้ีมวิจยัเตรียมความพรอ้มและพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงาน   
 จากนั้นจึงจัดกระบวนการเก็บข้อมูลในชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นให้ทีมวิจัย        
เก็บรวบรวมขอ้มูล  ตามประเด็นเนือ้หาการวิจัย   รวมถึงส่งเสริมใหท้ีมวิจัยสามารถน าฐานขอ้มูล                 
มาใชใ้นการคิดวิเคราะห ์  สามารถน าขอ้มลูไปปรบัใชใ้นการออกแบบกระบวนการด าเนินงานวิจยั               
และน าฐานขอ้มลูไปปรบัใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในประเด็นการวิจยัได ้ ซึ่งทีมวิจยัไดด้  าเนินการเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ในช่วงที่ผ่านมา  
 หลังจากนี ้ ทีมวิจัยจะด าเนินงานต่อไป  คือ กระบวนการปฏิบัติการ  โดยการน าขอ้มูล       
ที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัยมาร่วมออกแบบ  วางแผนปฏิบัติการ  หาแนวทางแก้ไขปัญหา            
และลงมือปฏิบัติการตามแนวทางที่คน้พบจากการวิจัย   รวมถึงการสรุปผลการด าเนินงานวิจัย  
และถอดบทเรียน   ความรู้  เพื่ อส รุปทบทวนผลการด า เนินงานที่ เกิดขึ ้นในแต่ละด้าน                  
จากนั้นจึงน าฐานขอ้มูลมาออกแบบ  พัฒนาสนับสนุนผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ในการ
ทดลองท าธุรกิจ    และจัดกระบวนการสื่อสาร   น าเสนอผลการด าเนินงาน     โดยสนับสนุน            
ให้ผู ้มีส่วนเ ก่ียวข้อง  สามารถน าผลการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์   สุดท้ายจะร่วมกัน                       
หาแนวทางพฒันายกระดบัการท างานและน าผลการศึกษาวิจัยไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นสงัคมต่อไป
การศึกษาศักยภาพของพืน้ทีศ่ึกษาในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ชมุชนมีศกัยภาพที่สามารถช่วยสนบัสนนุกลุม่ผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้ 5  ดา้น
ส าคัญ  คือ  1)  ศักยภาพดา้นแกนน าชุมชน  พบว่ากลุ่มแกนน ามีความตั้งใจ  มีทักษะ  ความรู ้ 
ความสามารถ  ในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชน  ส่วนใหญ่  เป็นคนที่อาศัยในพืน้ที่มายาวนาน        
ท าใหม้ีความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาของพี่นอ้งประชาชนในพืน้ที่     เป็นที่ยอมรบัของคนในชุมชน   
จึงสามารถประสานความร่วมมือกับคนในชุมชน  หน่วยงานราชการ และหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ  
เพื่อสนบัสนนุการท างาน เพื่อการพฒันาในชมุชนได ้
  2)  ศักยภาพด้านกลุ่มองค์กรในชุมชน  ชุมชนมีกลุ่มองค์กรและแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน      
สามารถช่วยสนบัสนนุกลุม่ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในชุมชนได ้เช่น  เครือข่ายการออม กลุม่เกษตรกร  
กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน กลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรียช์ีวภาพ   ศูนยก์ารเรียนรูใ้นดา้นการท าการเกษตร      
กลุ่มคา้ขายในชุมชน กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลิต กลุ่มการปลูกผักปลอดสารพิษ  กลุ่มเกษตรกร 
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และมีตลาดใตเ้คี่ยมและตลาดตอ้งชมในพืน้ที่อ  าเภอละแม  ซึ่งสามารถกระจายสินคา้ได ้แต่ละกลุ่ม
สามารถช่วยสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพเยาวชนในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนได ้
 3)   ศักยภาพด้านการส่ ง เสริมกิ จกรรมการ เ รี ยน รู้ และแหล่ ง เ รี ยน รู้ในชุมชน                        
สามารถสนับสนุนการเรียนรูใ้หก้ับเด็ก  เยาวชน  และกลุ่มคนในชุมชนได ้เช่น  แหล่งเรียนรูด้า้น   
การบริหารจัดการการเงินบญัชี   แหล่งเรียนรูด้า้นการเกษตร  แหล่งเรียนรูด้า้นพลงังานทางเลือก 
แหล่งเรียนรูด้า้นทรพัยากรสิ่งแวดลอ้ม  แหล่งเรียนรูด้า้นการผลิตแปรรูปสินคา้และท าผลิตภัณฑ์    
ในชมุชน   และแหลง่เรียนรูด้า้นภมูิปัญญาทอ้งถิ่น  ประเพณี วฒันธรรมชมุชน  เป็นตน้ 
 4)  ศกัยภาพดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   ชุมชนมีแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย  ทั้ง  พื ้นที่ ป่าชุมชน   แหล่งน ้า  ฝาย ดิน และสภาพอากาศ                  
ที่สามารถใชใ้นการผลิตและการพฒันาผลิตภณัฑต่์าง ๆ ได ้ 
 5)  ศักยภาพด้านกองทุนและแหล่งเงินกู้ มีกองทุนในการส่งเสริมการออมของพี่น้อง
ประชาชนในพื ้นที่   และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในชุมชนสามารถใช้เงินกองทุนในชุมชน           
เพื่อการลงทนุทางการเกษตรและพฒันาอาชีพเสรมิได ้                    
การศึกษาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล 
ในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล  มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชนรุ่นใหม่ ได ้ 3 ดา้นส าคัญ คือ 1)  กลุ่มเยาวชนแกนน ามีทักษะความสามารถเฉพาะ  เช่น  
พลังงาน  การสร้างอาชีพ  พัฒนาทักษะทางอาชีพ  งานอาสาพัฒนา  งานด้านสุขภาพ                  
งานการเกษตร  งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เป็นต้น                        
2)  กลุ่มเยาวชนแกนน าอาศัยอยู่ในชุมชน  คนในชุมชนรูจ้ักใหก้ารยอมรบั  และพรอ้มสนับสนุน    
การด าเนินงานของกลุ่มเ ด็กและเยาวชน   และ 3)   แกนน าเรียนจบระดับชั้นอุดมศึกษา                    
และระดับปริญญาตรี   มีทักษะ  ความรู ้ ความสามารถ  ในการพัฒนาตนเองเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนได ้   
 จากการสรุปบทเรียนความรูข้องกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล   ท าใหม้ีกลุ่มแกนน า
เยาวชนสนใจจะพฒันาทกัษะ  ความรู ้ ความสามารถ  ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุ่นใหม่    
และเขา้ร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพร่วมกับเครือข่ายต่อไปจ านวน 10 คน  โดยจะมีการคิด
ออกแบบ  และพฒันากระบวนการเรียนรูเ้พื่อการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรว่มกนัต่อไป 
 สถานการณปั์ญหาเศรษฐกิจของชุมชน   
ทีส่่งผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล 
 สถานการณปั์ญหาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชน  ที่ส่งผลกระทบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในเครือข่ายนกนางนวล   มีความสมัพนัธก์บัปัญหาการศึกษา  การท าเกษตร  การประกอบอาชีพ  
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ และการพัฒนาชุมชน  ซึ่ งล้วนแล้วแต่ กระทบถึงปัญหา                 
ภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครวั  ชุมชน  รวมถึงสถานการณ์หนีส้ินที่เพิ่มขึน้  การออมน้อยลง  
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ กระทบกับเด็ก เยาวชน คนในครอบครวั  และชุมชนเพิ่มขึน้  ท าส าคัญ       
7 เรื่อง  คือ  1)  ปัญหาดา้นราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าลงมากและต่อเนื่อง  ท าใหเ้กิดภาวะ
เงินขาดแคลน   ไม่มีเงินออม  และมีหนีส้ินในครวัเรือนเพิ่มขึน้   2)  ปัญหาดา้นความรู ้ความเขา้ใจ
เรื่องการเงิน การออม การผลิต  การลงทุน และไม่ทราบแหล่งเงินทุนต่างๆ ท าให้บางกลุ่ม                 
มีการกูย้ืมเงินนอกระบบ    ซึ่งตอ้งเสียดอกเบีย้สงู   ไม่มีเงินออมในครอบครวั  3)  ปัญหาการลงทุน
ทางการศกึษา   หลายครอบครวัพบปัญหาเรื่องการสง่เสียลกูหลานในการเรียน   ท าใหต้อ้งกูย้ืมเงิน
เพื่อใชใ้นการส่งบุตรหลานเรียนในระดับที่สูงขึน้  มีรายจ่ายสูงมีหนีเ้พิ่มขึน้  4)  ปัญหาดา้นสงัคม   
ประชาชนในหมู่บ้านยังไม่ ค่อยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา ตามกระแสทุนนิยม                   
และสื่อสังคมออนไลน์ เกิดปัญหาอบายมุข เล่นพนัน การเล่นหวย ติดยาเสพติดเพิ่มขึ ้น                    
5)  ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม การขาดแคลนน า้ในช่วงฤดูแลง้   6)  ปัญหาดา้นสุขภาพ   มีผูป่้วย      
เป็นโรคเรือ้รังเพิ่มขึน้  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กเยาวชน           
และ 7)  ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน  บางพืน้ที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก  บางหมู่บ้าน        
ขาดแคลนน า้สะอาดส าหรบัการบรโิภค/อปุโภค และการท าเกษตร           
กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายประกอบการธุรกิจชุมชนในพืน้ที ่
 การศึกษากลุ่มผูท้  าการผลิตในพืน้ที่  ซึ่งมีช่วงอายุ 25 - 60  ปี จ านวน  10 กรณีตัวอย่าง     
ท าให้ทีมวิจัยทราบข้อมูลตัวอย่างสินค้าเด่นที่มีอยู่ในชุมชน  รวมถึงกระบวนการผลิตสินค้า          
การลงทุน  ปัญหาอปุสรรค   ซึ่งสามารถน าฐานขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันากลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชนรุ่นใหม่ในด้านต่าง ๆ ได้  ทั้ง   การผลิตสินค้า  การออกแบบพัฒนาสินค้า  การลงทุน            
การลดตน้ทนุ   การวิเคราะหค์วามเสี่ยง  การจดัการระบบตลาด  เป็นตน้ 
 ส าหรับตัวอย่างสินค้าเด่นที่มีอยู่ในชุมชนแต่ละประเภท  ทั้ง อาหาร  ขนม เครื่องด่ืม  
รวมถึงการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร  พืชสมนุไพร และ สิ่งของเครื่องใช ้ ทีมวิจยัไดส้รุปวิเคราะห์
ขอ้ดีและขอ้จ ากัดในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด  เพื่อน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาคณุภาพ  
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑใ์นชุมชน และเป็นบทเรียนใหท้ีมวิจัย  สามารถน าฐานขอ้มูลความรู ้  
มาใชใ้นการพฒันาตนเอง   เพื่อเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ ได ้ คือ   
 1)  อาหาร  ขนม  และเครื่องด่ืม ตัวอย่างสินคา้  จ านวน   11  ชนิด  ไดแ้ก่ โดนัทแฟนซี 
กลว้ยอบ  ขนมเคก้ กะหรี่ป๊ับน า้ตกจ าปนู    ขนมพืน้บา้นเครื่องแกงนอ้งไก่   ข่าฉาบน า้ตาลสามรส  
ขิงดอง  ไข่เค็มปา้แอน  จิง้หรีดปา้ส าลี  และใบเหลียงแผ่นปรุงรสอบกรอบ   
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 2) การแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร/พืชสมนุไพร  จ านวน   11  ชนิด  ไดแ้ก่  สบู่กอ้นน า้ผึง้ 
ต้นไม้แคระ  ข้าวไร่เบอรี่  น ้ายาเอนกประสงค์  สบู่ผักเหลียง  ยาหม่องไพร  ยาดมสมุนไพร         
น า้มนัแดง  ชาผกัเหลียง  ชาใบรางจืด  และชาดอกกาแฟเพื่อสขุภาพ  และ  
 3)  สิ่งของ / เครื่องใช ้ จ านวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่  ผา้ทอ  ผา้ขาวมา้  และผา้คลมุไหล่ 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 การส่งเสริม  สนบัสนุน  และพฒันาศกัยภาพกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล  
ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่สามารถด าเนินงานธุรกิจชุมชนได้  พบแนวทางส าคัญ        
สามารถน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินงานต่อไปได ้ 5  แนวทาง  คือ   
 1) สรา้งแนวคิด  แรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ   เน้นส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่           
ไดท้บทวนตนเอง  คน้หาความถนัด  ความสนใจ  เพื่อใหเ้กิดแรงบันดาลใจและสามารถพัฒนา
ศกัยภาพใหเ้ป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  ตามแนวทางที่ตนเองสนใจได ้    
 2)  สนับสนุนการพัฒนาทักษะ   ความรู้  ที่ จ  า เ ป็นส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ                
เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล  ให้มีทักษะ  ความรู้   ความเข้าใจ          
เรื่องการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนอย่างครบวงจร  ตัง้แต่กระบวนการผลิต ถึงการจ าหน่าย    
 3)  ส่งเสริมให้เยาวชนทดลองปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่                     
เน้นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้  กระบวนการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม            
ส ามารถน าความ รู้ไ ปปรับ ใช้ในการปฏิบั ติ ง าน    และพัฒนาศักยภาพของตน เอง                                    
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้   
 4)  ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงแหล่งเงินกองทุน  / ทรัพยากรชุมชน  เน้นการสนับสนุน         
ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลทุน  และศักยภาพการผลิตระดับครัวเรือน /กลุ่มกิจกรรม        
ในชมุชน   เพื่อสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองต่อไป    
 5)  สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการธุ รกิจชุมชน   เน้นการสนับสนุน     
ช่องทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า การพัฒนาแบรนด์สินค้า  จัดจ าหน่ายสินค้า            
ผ่านระบบตลาดในรูปแบบต่างๆ   เพื่อให้กลุ่มเยาวชนสามารถจ าหน่ายสินค้าได้หลากหลาย
ช่องทาง ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บักลุม่เยาวชนผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุ่นใหม่และพึ่งตนเองได ้ 
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
 การพฒันาศกัยภาพของตนเองเพื่อเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  ตอ้งเสรมิความรู้
ส  าคญั  2  ดา้น  คือ  
 1) ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่   ในประเด็นที่ เ ก่ียวข้อง                 
กับเรื่องธุรกิจชุมชน   ตั้งแต่กระบวนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินค้า    จนกระทั่ งถึง                   
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การจัดจ าหน่ายสินค้า   และส่ง เสริมการ เรียนรู้การรับรองมาตรฐานแปลงการเกษตร             
กระบวนการรบัรองมาตรฐาน PGS เพื่อสามารถน าไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้  
 2)  ความรู้ด้านการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต  ส่งเสริมให้เยาวชนลดต้นทุน         
การผลิต  ช่วยดแูลรกัษาระบบนิเวศ        
แนวทางและแผนการพัฒนายกระดับเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล ในการด าเนินงาน 
 การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปี 2563  นัน้ 
คณะกรรมการสถาบันฯ และกลุ่มผูป้ระกอบการ ซึ่งไดเ้ขา้สู่ระบบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 
PGS และสมาชิกสถาบัน  ได้พิจารณาน าแนวทางการด าเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่                  
ผู้ประกอบรุ่นใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการ   ปี 2563-2565  ซึ่งมีเป้าหมาย      
ยกระดับการผลิตและรายไดร้ะดับครวัเรือน    ของสมาชิกสถาบนัและสมาชิกในชุมชนทอ้งถิ่น 7 
หมู่บ้าน  500 ครัวเรือน ซึ่ง เป็นเขตบริการทางการเงินของสถาบันการเงินบ้านสระขาว                    
และกลุม่เกษตรกรท าสวนสระขาวละแม    
แผนการส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนายกระดับการด าเนินงาน 
 1)   แผนงานงานส่งเสริมเรียนรูแ้ละวิจัยพัฒนาการผลิตและบริการ มีกิจกรรมส าคัญ       
เช่น  การจัดแผนธุรกิจชุมชน   บัญชีฟารม์  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
สมนุไพรทอ้งถิ่น  การลดตน้ทนุการผลิต ฯ    
 2)  แผนงานพฒันาคณุภาพมาตรฐานสินคา้ เช่น การรบัรองมาตรฐานสินคา้ ระบบ GAP  
PGS และ RSPO พรอ้มพฒันาบรรจภุณัฑใ์หเ้กิดมลูค่าเพิ่ม   
 3)   แผนยกระดับการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์    เช่น   การจัดการผลิต               
ระดับครัวเรือน   แต่บริหารจัดการเรียนรูแ้ละจัดการปัจจัยการผลิตผ่านรูปแบบกลุ่มกิจกรรม       
หรือองคก์รชุมชน องคก์รประกอบการ  รวมทัง้การจัดการขอ้มูลสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์ 
ทางสื่อออนไลน ์ สื่อทั่วไปที่หลากหลายช่องทางของแต่ละกลุม่เป้าหมาย     
 4) แผนจัดการตลาดภายในและภายนอกทอ้งถิ่น  เช่น ระบบขายออนไลน์แบบมีออเดอร์
สินค้า  ขายหน้าฟารม์  รวบรวมส่งให้ผู ้ประกอบการหรือตลาดภายนอก ตลาดใต้เคียมละแม  
รา้นคา้เกษตรอินทรียว์ิถีชมุพร  เป็นตน้       
 โดยทั้ง 4 แผนงานกิจกรรม มีแม่ข่ายหลักคือ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนละแม : 
รา้นคา้ประชารฐัสระขาว  เป็นจุดเรียนรู ้ จุดรวบรวม  จุดกระจายสินคา้และบริการ ผ่านกลุ่มลกูคา้
หรือผูบ้ริโภคในพืน้ที่บริการ 2,000 ครวัเรือน และส่งออกสู่ตลาดภายนอกทอ้งถิ่น  จดัการเชื่อมโยง
สินคา้และบรกิารระหว่างผูผ้ลิต กบัผูบ้รโิภค โดยใชร้ะบบบานขอ้มลูสารสนเทศการผลิตและบริการ 
ที่ด  าเนินการไวก้ว่า 80 % แลว้  รวมทัง้เชื่อมเครือข่ายสมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืนชมุพร (SDGPGS) 
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แผนการสนับสนุนการเรียนรู้เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 กิจกรรมที่ใหบ้รกิารภายใตศ้นูยศ์กึษาและพฒันาวิสาหกิจ(ผูป้ระกอบการ)   คือ 
 1)   ผู้ป ระการชุมชนและศูนย์พัฒนาผู้ป ระกอบการ   ท าการผลิตและแปร รูป               
ผลิตภัณฑ์น ้าชุมชน    อาหารและเครื่อง ด่ืม   และจัดสินค้าอุปโภคที่ จ  า เ ป็นในครัว เรือน                      
เนน้อาหารท่ีปลอดภยั ราคาถกูกว่ารา้นคา้ทั่วไป  
 2)   จัดบริหารเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรระหว่าง ผู้ผลิตกับพ่อค้าหรือผู้บริโภค       
ผ่านระบบสั่งจองลว่งหนา้  
 3)   กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้เป็นสมาชิกใน กองทุนหมู่บา้น (สถาบนัการเงินชุมชนบา้น
สระขาว )  /กลุ่ ม เกษตรกรท าสวนสระขาวละแม  มีสมาชิ ก  กว่ า  500 ครัว เ รื อน / ราย                         
กระจายใน 7 หมู่บ้านใกล้เคียง 2,000 ครัวเรือน และมีสมาชิกเพิ่มขึน้เฉลี่ยเดือนละ 20 ราย                            
ด้วยเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกและเปิดบริการทุกอาทิตย์  และกลุ่มเป้าหมายรอง        
เป็นลกูคา้ในเครือข่ายกองทนุหมู่บา้นอ าเภอละแม  ประชาชนทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวน า้ตกจ าปูน 
กว่า 15,000 ราย      ต่อเดือน  
 4)   การก าหนดราคาสินค้าและบริการ  ต้นทุนการผลิต+การจัดการ 30% +ก าไร                
หรือส่วนต่าง 10%= ราคาสินค้าที่จะหน่ายให้แก่สมาชิก ทั้งนี ้  ขึน้อยู่กับ จ านวนและปริมาณ      
การผลิตและการสั่งซือ้  
 5)  จดัจ าหน่ายใหก้บัสมาชิกในหมู่บา้น  ณ  ศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการชุมชน (ศนูยเ์รียนรู้
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอ าเภอละแม)  และกระจาย หรือเชื่อมจดุจ าหน่ายให ้ รา้นเกษตรอินทรีย ์
PGS ชมุพร   ตลาดใตเ้คี่ยมละแม ฯ  รา้นคา้ขายของช าในหมู่บา้นและหมู่บา้นใกลเ้คียง  
 6)    กา รป ร ะ ช าสัมพั น ธ์ สิ น ค้ า แ ล ะผลิ ตภัณฑ์   ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง สื่ อ อ อน ไ ลน์                                 
ได้แก่  LINE กองทุน/กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านสระขาวละแม  เฟสบุ๊คบ้านสระขาวชุมพร                          
ลานปาลม์สระขาว ฯ  
 7)  ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุน/ลูกค้าในเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน /     
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ที่ เป็นเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกันในทุกรอบปีทางบัญชี            
และประ เมิ น โดยใช้แบบสอบถาม   ห รื อ แบบส า ร วจความ คิด เห็ น ของผู้ รับบ ริ ก า ร                                           
และสรุปเพื่อพฒันาการใหบ้รกิารของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น 
 การสรุปทบทวนวิเคราะหส์ถานการณก์ารท างานของทีมวิจัย  ท าใหส้ามารถน าไปปรบัใช้
พฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานวิจยัในระยะต่อไป คือ 
 การด าเนินงานของเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล มีขอ้ดี  จุดแข็ง 3 ดา้น  คือ  1) ทีมวิจัย
กลุ่มเยาวชนนกนางนวลมีความสนใจ  พัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้  เพื่อสามารถสร้างอาชีพ
พึ่งตนเองได ้  2) แกนน าเครือข่ายเยาวชนนกนางนวลเป็นลกูหลานของคนในชุมชน   ซึ่งไดม้ีการ
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ท างานร่วมกบัชุมชน ท าใหค้นในชุมชนใหก้ารยอมรบั  3) เยาวชนนกนางนวล   มีประสบการณใ์น
การท างานอาสาพฒันาชมุชน  สามารถน ามาใชใ้นการท างานได ้

 การด าเนินงานของเครือข่ายเยาวชนนกนางนวลพบจุดอ่อนในการด าเนินงาน   คือ           
การบริหารจดัการเวลาของกลุ่มเยาวชนแกนน า  พบว่า  กลุ่มเยาวชนแกนน าส่วนใหญ่ตอ้งท างาน                      
มีอาชีพหลกัที่ตอ้งรบัผิดชอบ   ดงันัน้จึงไม่สามารถจดัแบ่งเวลาในการด าเนินงานวิจยัไดอ้ย่างเต็มที่    
ซึ่ งต้องมีการจัดแบ่งช่วงเวลาในการด าเนินงานวิจัยและการท างา นประจ า   นอกจากนี ้                      
ยังพบว่า  สมาชิกทีมวิจัยบางคน  ยังเรียนอยู่ในระบบการศึกษา ท าใหส้ามารถด าเนินงานวิจัย          
ไดเ้พียงช่วงวนัหยุด   ซึ่งท าใหก้ารด าเนินงานวิจัยมีความล่าชา้และตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนกิจกรรม    
ที่ก าหนดไวใ้นบางช่วง   

 การด าเนินงานของเครือข่ายเยาวชนนกนางนวลมีโอกาสที่ เ อื ้อในการท างาน  คือ              
ทีมพี่เลีย้งจากประชาสงัคมจงัหวดัชุมพร  ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานกลุ่มเยาวชนนกนางนวล
อย่างต่อเนื่อง   โดยมีการสนับสนุนความรูใ้นด้านต่างๆ เพิ่มเติม  นอกจากนีย้ังช่วยสนับสนุน         
ให้เยาวชนเครือข่ายนกนางนวลได้มีโอกาสเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ   ทั้งในชุมชน        
และ   ในระดับจังหวัด  ท าใหเ้ยาวชน สามารถน าความรูม้าปรบัใชใ้นการด าเนินงาน  และรูจ้ัก
เครือข่ายต่างๆ  ท าใหส้ามารถประสานความร่วมมือ  เพื่อขอรบัการสนับสนุนการด าเนินงานวิจยั
ของกลุม่ได ้   
 การด าเนินงานของเครือข่ายเยาวชนนกนางนวลมีปัญหาอุปสรรคที่ เข้ามากระทบ                           
ในการด าเนินงาน   คือ  สถานการณโ์ควิด-19  ท าใหก้ารด าเนินงานโครงการมีความล าบากมาก                            
ทีมวิจัยไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  เนื่องจากประชาชนมีความต่ืนกลัว              
และมีนโยบายในชุมชน กักตัวในพืน้ที่หา้มเดินทาง   ดังนัน้ทีมวิจัยตอ้งของดเวน้การด าเนินงาน      
ที่ต้องรวมกลุ่ม  และงดกิจกรรมที่ต้องเดินทาง    ออกนอกพืน้ที่  เพื่อร่วมป้องกันสถานการณ์           
ที่เกิดขึน้  ท าใหย้งัไม่ไดท้ ากิจกรรมในบางกิจกรรม  
           การด าเนินงานวิจยัครัง้นี ้ เกิดผลส าเร็จไม่ใช่เพียงการพฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุ่น

ใหม่และการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  แต่การด าเนินงานท าใหเ้กิดมิติความสมัพันธ์

ของชุมชน มีพืน้ที่ในการเรียนรูร้่วมกนัของคนหลากหลายรุ่นในชุมชน  ท าใหค้นในชุมชนเกิดความ

ภาคภูมิใจ    เกิดการยกระดับการเรียนรูเ้พิ่มศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่มีความสนใจเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน และยังเชื่อมโยงไปสู่ส  านึกดา้นการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม การพัฒนา

ชมุชน และการจดัการปัญหาเศรษฐกิจในชมุชนไดเ้ป็นอย่างดี 



กิตตกิรรมประกาศ  
 

                  การด าเนินงานวิจยันีส้  าเร็จลงไดด้ว้ยดี  ทีมวิจยัตอ้งขอขอบคณุกลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มผูผ้ลิต
สินคา้ในชมุชน  แกนน าชมุชนบา้นสระขาว  และเครือขา่ยประชาสงัคมจงัหวดัชมุพร คณุทวีวตัร   เครือสาย 
 คณุพลัลภา  ร๊ะสโุซ๊ะ  ท่ีช่วยใหค้  าปรกึษาแบง่ปันประสบการณค์วามรู ้และประสานหน่วยงานทัง้ในและนอก
พืน้ท่ี  เพ่ือสนบัสนุนความรูท่ี้เป็นประโยชนใ์หก้ับทีมวิจัย   ขอขอบคุณทีมพ่ีเลีย้งจากมูลนิธิอาสาสมคัรเพ่ือ
สงัคม (มอส.) และทีมพ่ีเลีย้งพืน้ท่ี  คณุรตันา  ชแูสง   ในการช่วยติดตาม  สนบัสนุนการด าเนินงานวิจยัอย่าง
ตอ่เน่ือง ขอขอบคณุส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.)  และส านกังาน 
กองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.)  ซึ่งไดช้่วยสนบัสนนุใหที้มวิจยัไดน้  าความรู้  บทเรียนและแนว
ทางการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จากการวิจัยมาทดลองปรับใช้และปฏิบัติจริงผ่านการด าเนินงานพัฒนา
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ในพืน้ท่ีชุมชนบา้นสระขาว และขอขอบคณุเครือข่ายเด็ก เยาวชน   คนรุ่นใหม่  ชุมชน
บา้นสระขาว ท่ีมีความตั้งใจร่วมด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  ท าใหส้ามารถน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง
พฒันาและปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัสงัคมตอ่ไปไดด้ว้ยดี  
             อนึ่งผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนีจ้ะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่า
คณะท างานและแกนน าเยาวชนท่ีไดร้ว่มกนัท าผลงานวิจยันีป้ระโยชนต์อ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอมอบความกตญัญู
กตเวทิตาคณุ แดบ่ิดา มารดา และผูมี้ พระคณุทกุท่าน ส าหรบัขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้นัน้ ผูว้ิจยัขอ
นอ้มรบัผิดเพียง ผูเ้ดียว และยินดีท่ีจะรบัฟังค าแนะน าจากทกุท่านท่ีไดเ้ขา้มาศกึษา เพ่ือเป็นประโยชนใ์น การ
พฒันางานวิจยัตอ่ไป  
 
 

คณะผูว้ิจยั 
มกราคม 2564 



ค ำน ำ 

โครงการศึกษาแนวทางการเสริมสรา้งเยาวชนคนรุ่นใหม่   ในการเป็นผู้ประกอบการ         
ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนนกนางนวลเครือข่ายบ้านสระขาวลุ่มน า้ละแมตอนบน 
อ าเภอละแม จังหวดัชุมพร  มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อศึกษาวิเคราะหส์ถานการณปั์ญหา
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน  ท่ีส่งผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  
รวมถึงประเมินศักยภาพความพรอ้มของชุมชน   และศักยภาพของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่     
เครือข่ายนกนางนวลในการพัฒนาธุรกิจชุมชน  และเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรา้งเยาวชน       
คนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวลให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  ท่ีมีทักษะ ความรู ้ 
มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสามารถรว่มพฒันาเครอืขา่ยธุรกิจในชุมชนตอ่ไปได ้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นี ้ ทีมวิจัยไดส้รุปผลการศึกษาวิจัยตามแผนท่ีก าหนดไว้
ตลอดการด าเนินงาน   โดยมีการสรุปฐานข้อมูลสถานการณ์พื ้นท่ี    ศักยภาพของชุมชน 
ท่ีเอือ้ต่อการผลิตสินค้า  รวมถึงข้อมูลตัวอย่างสินคา้ท่ีท าการผลิตในชุมชน  บทเรียน  ความรู ้ 
ปัญหาอุปสรรค   ในการผลิตสินคา้ของกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีอยู่ในชุมชน  อีกทัง้สถานการณ์
ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชนท่ีกระทบกับกลุ่มเด็กเยาวชน   นอกจากนีย้ังไดส้รุปศักยภาพ        
ของกลุม่เยาวชนเครือข่ายนกนางนวลท่ีสนใจพฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุน่ใหม่  
รวมถึงการวิเคราะห์  ออกแบบ  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล  
เพื่อพัฒนายกระดับความรูใ้นการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  ให้เยาวชนมีทักษะ ความรู ้
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ท าใหส้ามารถน าผลการด าเนินงานไปปรบัปรุงพฒันาและปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัสงัคมตอ่ไปได ้
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      บทนํา 
 

 เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่  เป็นกลุ่มวัยท่ีมีพลังสร้างสรรค์ในการทํางานเพ่ือเรียนรู้                

พฒันาตนเองและร่วมพฒันาชุมชนได้    การพฒันาเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้    มีทกัษะ

ความสามารถอย่างรอบด้าน  จะทําให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชน

ท้องถ่ินได้  ดงันัน้ทางเครือขา่ยแกนนําภาคประชาสงัคมในจงัหวดัชุมพร  จึงได้เร่ิมจดักระบวนการ

เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชุมพร โดยเร่ิมตัง้แต่ปี พศ. 2548-2551          

ในช่วงแรกจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการเรียนรู้อยู่ดีท่ีปักษ์ใต้  ซึ่งได้สนับสนุนในเร่ืองการเรียนรู้

หลักสูตรท้องถ่ินพันธ์ุพืชท้องถ่ินของโรงเรียนบ้านทับใหม่และโรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์                

โดยวิทยากรครูภูมิปัญญาท้องถ่ินและแกนนําชุมชน  ณ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน       

บ้านสระขาว หมู่ท่ี 16  ตําบลละแม  อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร  มีเด็กเยาวชนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้นและมัธยมปลาย   สนใจเข้าร่วม จํานวน 86  คน    หลังจากการดําเนินโครงการ           

พบว่ากลุ่มเยาวชนสนใจจะสานต่อกิจกรรมการเรียนรู้   จึงได้ก่อตัง้กลุ่มเยาวชนบ้านสระขาว         

มีเป้าหมายเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนในพืน้ท่ี  จากการดําเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง

ทําให้เกิดเป็นศนูย์เรียนรู้ในป่าชุมชน พืน้ท่ี 17 ไร่  

 ปี 2551 กลุม่เยาวชน  แกนนําชุมชนและคณะท่ีปรึกษา ได้ทบทวนบทเรียนและเง่ือนไข   

ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชน  ทําให้เกิดการพัฒนาหลกัสูตรการเรียนรู้       

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กลุม่เด็กเยาวชนในโรงเรียน   จัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระรายวิชา    

ในโรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์  โดยครูภูมิปัญญาท้องถ่ินมาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้                            

ผลจากการดําเนินงาน   ทําให้เกิดแปลงพันธุพืชสมุนไพรในโรงเรียน  และปรับรูปแบบ                  

มาสูก่ารพฒันากิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ตามกิจกรรมอาชีพท่ีสอดคล้องกนัชุมชน 

เช่น การแปรรูปสมุนไพร  การปลูกพืชผัก  การเลีย้งไก่พืน้เมือง  เป็นต้น   และนอกจากนี  ้             

ยงัเกิดการขยายกลุม่เด็กเยาวชนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมขึน้    

 ปี พ.ศ.2555 - 2558   สมาคมประชาสังคมชุมพร  ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม              

และค่ายเยาวชน    เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กบัเยาวชน  โดยใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม   

ท่ีมีอยู่ในชุมชน  เน้นการสร้างสํานึกรักษ์ชุมชนท้องถ่ิน   สิทธิชุมชน   โดยเช่ือมร้อยเครือข่าย        

กลุม่เด็ก  เยาวชน  จากพืน้ท่ี  4  อําเภอ ได้แก่  กลุ่มเยาวชนบ้านสระขาวละแม   อําเภอละแม           

กลุ่มเยาวชนบ้านควน  อําเภอหลงัสวน   เด็กเยาวชนอ่าวท้องตม  อําเภอสวี    เด็กเยาวชน        

อ่าวบางสนปะทิว   อําเภอปะทิว   จนก่อเกิดเครือข่ายเยาวชนนกนางนวลจังหวัดชุมพร                 

ซึ่งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายประเด็น    ทัง้เร่ืองสุขภาพ  พลงังาน       

1 
 



การส่งเสริมอาชีพ   การทําเกษตร  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

งานจิตอาสาพฒันาในชุมชน  เป็นต้น   

 หลงัจากปี  2558  กลุม่เครือขา่ยเยาวชนนกนางนวล  ได้รับการสนบัสนนุจากสํานกังาน

พฒันาสงัคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัชุมพร   เน้นให้กลุม่เยาวชนในเครือข่ายจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในพืน้ท่ี   ทําให้เกิดรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึน้   คือ กลุ่มเยาวชนบ้านสระขาว              

อําเภอละแม   เน้นการเรียนรู้ในประเด็นการส่งเสริมอาชีพให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน  การออม         

การทําแปลงเกษตรปลอดสารเคมี  เป็นต้น  กลุม่เยาวชนบ้านควน  อําเภอหลงัสวน เน้นการเรียนรู้

ในประเด็นการส่งเสริมอาชีพให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน   การทํางานเร่ืองพลังงานโซล่าเซลล์            

งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  เป็นต้น               

กลุม่เด็กเยาวชนอ่าวท้องตม  อําเภอสวี  เน้นการเรียนรู้ในประเด็นการสง่เสริมอาชีพให้คนรุ่นใหม่ 

การทําการเกษตร  การแปรรูปผลิตภณัฑ์ในชุมชน  เป็นต้น  กลุม่เด็กเยาวชนอ่าวบางสนปะทิว   

อํา เภอ ปะ ทิว   เ น้นการ เ รียน รู้ ในป ระ เ ด็นการส่ง เส ริมอ า ชี พใ ห้คน รุ่นใหม่ ในชุมช น                              

การจดัการทอ่งเท่ียวชุมชน   การแปรรูปสนิค้าชุมชน  กิจกรรมการอนรัุกษ์ฯ  เป็นต้น 

 จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา  พบว่า กลุ่มเยาวชนนกนางนวล    สามารถพัฒนา           

กลุ่มเยาวชนแกนนําในเครือข่าย   จํานวน 20 คน   ท่ีสามารถเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรม      

การเรียนรู้ให้กับเพ่ือนเยาวชนในพืน้ท่ีได้   คือ   ทีมเยาวชนนกนางนวลเป็นพ่ีเลีย้งจัดกิจกรรม   

การเรียนรู้ให้กบัโรงเรียน  4   โรงเรียนในพืน้ท่ีอําเภอละแมและอําเภอหลงัสวน   ในประเด็นตา่ง ๆ 

เช่น  พลงังาน  การสร้างอาชีพ  พฒันาทักษะทางอาชีพ  งานอาสาพัฒนา  งานด้านสุขภาพ      

งานการเกษตร   งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เป็นต้น        

นอกจากนีย้ังพบว่า   เ กิดการขยายกลุ่มเครือข่ายเ พ่ือนเยาวชนในแต่ละกลุ่ม เ พ่ิมขึ น้                     

และมีพืน้ ท่ีแหล่งเ รียนรู้ในแต่ละชุมชน     ท่ีสามารถส่งเสริมการเรียน รู้ในเ ร่ืองอาชีพ                       

และการเรียนรู้ในประเด็นอ่ืน ๆ ได้     

 ปัจจุบันกลุม่เด็กเยาวชนในเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล   ได้เติบโตสําเร็จการศึกษา      

ในระดับอุดมศึกษา หรือปริญญาตรี  บางคนประกอบอาชีพรับจ้างมีงานทําในเมือง                       

แต่ส่วนหนึ่งมาทํางานเป็นแรงงานภาคเกษตร  บางคนเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจในครอบครัว      

ต่อจากพ่อแม่  หรือบางคนก็รับจ้างติดตัง้ไฟฟ้าในบ้านเรือน   ติดตัง้โซล่าเซล   และอ่ืน ๆ            

ตามทกัษะ ความสามารถของแตล่ะบุคคล   

 เยาวชนในเครือข่าย  ได้มีส่วนช่วยจัดกิจกรรมในชุมชนและกลุ่มองค์กรในชุมชน           

เช่น  กลุม่เกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน   สถาบนัการเงินชุมชน   และมีการเช่ือมโยงกับทางโรงเรียน 

ตชด.สิริราษฎร์   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างวินยัการออมให้กับเด็กๆ  เพ่ือเป็นแกนนํา      

คนรุ่นใหมด้่านการออม    
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 สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน  ทําให้เกิดกลุม่แกนนําเยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล     

ท่ีมีทกัษะ  ความรู้    ได้นําทกัษะความรู้มาปรับใช้ในการทํางานพฒันาร่วมกบัชุมชน   เกิดรูปธรรม

ในแต่ละพืน้ท่ี  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กลุม่เด็กเยาวชนท่ีสนใจเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ได้  

นอกจานีย้งัก่อเกิดกลุม่แกนนําชุมชน  ท่ีช่วยสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในพืน้ท่ี  

เกิดการขยายกลุม่เด็กเยาวชนท่ีสนใจ  เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในเครือข่ายนกนางนวล                

และเกิดการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ในและนอกพืน้ท่ี    เพ่ือร่วมสนบัสนุน

กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุม่เยาวชน  ให้สามารถพัฒนาตนเอง  และทํางานพัฒนาในชุมชนได้  

อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

  สําหรับปัญหาและข้อจํากัดท่ีพบ   จากการดําเนินงานของกลุ่มเยาวชนในเครือข่าย       

นกนางนวล  คือ   ปัญหาด้านการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน  เช่น    ด้านเศรษฐกิจ                   

ภาวะค่าครองชีพท่ี เ พ่ิมสูงขึ น้แต่รายไ ด้ยัง มีอยู่อย่าง จํากัด     ภาวะหนีส้ินครัว เ รือน                         

บางคนมีหนีส้นิกองทนุกู้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ท่ีต้องผอ่นชําระในแตล่ะเดือน    ปัจจุบนั พบวา่

กลุม่เยาวชนในเครือขา่ยนกนางนวล  ซึ่งเป็นกลุม่คนรุ่นใหม่ในชุมชน  กลบัมาอยู่ในชุมชนเพ่ิมขึน้  

สว่นใหญ่มาช่วยครอบครัวทําการเกษตร    มีบางคนท่ีช่วยพฒันาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

จนสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวได้   แต่ส่วนใหญ่ยังพบว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไม่ได้       

นําความรู้ท่ีมีในชุมชนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์   และไม่สามารถนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาพฒันา

เป็นอาชีพได้มากนัก    เช่น    เ ร่ืองการทําการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน                 

ส่วนใหญ่มองข้ามสิ่งใกล้ตัว    ไม่ไ ด้นําองค์ความรู้ ท่ีมีอยู่ในชุมชนมาปรับประยุกต์ใช้                    

เ พ่ือพัฒนาให้เกิดอาชีพ    และขาดการนําความรู้ท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด          

นอกจากนีย้ังพบปัญหาด้านการตลาด   เพราะบางคนมีการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรแล้ว         

แต่ยงัขาดศูนย์จําหน่ายสินค้าท่ีมั่นคง  และขาดการจัดการเร่ืองระบบการตลาด   การกระจาย

สนิค้า  เป็นต้น   

 จากต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนและสถานการณ์ปัญหาท่ีพบ  ทําให้กลุ่มแกนนําเยาวชน         

ในเครือข่ายนกนางนวล    มีความสนใจจะเรียนรู้พฒันาศกัยภาพทกัษะ ความรู้ ความสามารถ

ของสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ    เ พ่ือเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจชุมชน                 

อย่างเป็นระบบ   ตัง้แต่กระบวนการสร้างแนวความคิด   สร้างความมั่นใจ    ให้กลุ่มเยาวชน        

ในเครือขา่ย  เพ่ือการประกอบอาชีพทําธุรกิจในชุมชนได้   มีความรู้   มีความเข้าใจระบบการผลิต  

การแปรรูป  การรับรองมาตรฐานสนิค้า  จนกระทัง่การจัดการระบบการตลาด   ซึ่งเป็นการเรียนรู้

ท่ีจําเป็นสําหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน   หากเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน        

มีความรู้  ความเข้าใจ   อย่างเป็นระบบแล้ว  จะสามารถช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างอาชีพ  

พฒันาตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  เป็นพลงัสาํคญัในการทํางานเพ่ือพฒันาชุมชนได้   
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 ดงันัน้แกนนําเครือข่ายเยาวชน  แกนนําชุมชน และท่ีปรึกษากลุม่ จึงร่วมพฒันาข้อเสนอ

งานวิจัย   โครงการบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจชุมชน        

กรณีศกึษา  :  กลุม่เครือขา่ยเยาวชนนกนางนวล  จงัหวดัชุมพร   เพ่ือสนบัสนนุให้กลุม่เด็กเยาวชน

คนรุ่นใหมเ่รียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีทกัษะ ความรู้  ความสามารถ  มีความพร้อม                 

ในการพฒันาตนเอง   และกลุม่เครือขา่ยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน    โดยสามารถปฏิบติัการ

จัดทําแผนธุรกิจชุมชน    มีการนํา เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้พัฒนาการทํางาน                         

สามารถพฒันาพืน้ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้าน “ ธุรกิจชุมชน ”  ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ                         

และศูนย์รวมสนิค้าในชุมชน   เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมในการจดัการธุรกิจชุมชนได้อยา่งครบวงจร                            

ตัง้แต่กระบวนการผลิต  การพัฒนาสินค้า  การรับรองมาตรฐาน  จนกระทั่งถึงกระบวนการ

จําหน่ายและกระจายสินค้า  ผ่านช่องทางต่าง ๆ   สามารถช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชน             

คนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้ ผลิตในชุมชนสามารถสร้างอาชีพท่ีมั่นคง   และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่           

ได้พัฒนาตนเอง    ในการทํางาน   พึ่งตนเองได้   และสามารถเป็นกําลงัสําคญัในการพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 

คาํถามการวิจัย 

 1) สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่                

ในเครือขา่ยนกนางนวล  เป็นอยา่งไร ? 

 2)  ศกัยภาพชุมชนและศกัยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล   ในการพฒันา

ธุรกิจชุมชนมีอะไรบ้าง   เป็นอยา่งไร   และมีปัจจยัสง่เสริมอะไรบ้าง ? 

 3)  แนวทางการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือขา่ยนางนวลในการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจชุมชน   ควรเป็นอยา่งไร ? 
 

วัตถุประสงค์  

 1)  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน  และผลกระทบต่อเยาวชน              

คนรุ่นใหม่ในเครือขา่ยนกนางนวล  

 2)  ประเมินศักยภาพของชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่   เครือข่ายนกนางนวล                      

ในการพฒันาธุรกิจชุมชน  

 3)   ศึกษาแนวทางการ เสริมสร้างเยาวช นคน รุ่นใหม่   เค รือข่ายนกนางนวล                              

ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 
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กรอบแนวคิดและการทาํงาน 

สนบัสนนุให้กลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่   ศึกษาศกัยภาพของชุมชนและระบบธุรกิจชุมชน

เ พ่ื อ นํ าฐ าน ข้อ มูลค วา ม รู้ แล ะศัก ยภ าพ ท่ี มี อ ยู่ ใน ชุ มช น   ม าป รับ ใ ช้ พัฒน าต นเ อ ง                               

และพัฒนาเครือข่ายผู้ ประกอบการทางสังคมอย่างเป็นระบบ   ตัง้แต่กระบวนการผลิต                

การพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์   การรับรองมาตรฐานสินค้า   และการกระจายสินค้า                           

เพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่  สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนท่ีมีศกัยภาพ   มีความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม  และร่วมเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชนท้องถ่ินได้ 
 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

       งานวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action 

Research)  ซึ่ ง มีการผสานระหว่า งการวิ จัยแบ บมีส่วน ร่วม  (Participatory Research )               

การวิ จัย เ ชิ งป ฏิบั ติการ  (  Action Research ) โดย ทีมวิ จัย ใ ช้ กระ บ วนการ มีส่วน ร่วม                           

ในการเก็บรวบรวมฐานข้อมลูสถานการณ์ปัญหาท่ีสง่ผลกระทบกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่  และ

ข้อมูลศักยภาพท่ีเอือ้ในการทําธุรกิจชุมชน  เพ่ือนําฐานข้อมูลความรู้และศักยภาพของชุมชน       

มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่  ให้เป็นผู้ ประกอบการธุรกิจชุมชน                      

ท่ีมีทักษะ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนธุรกิจในชุมชน 

ตัง้แต่กระบวนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินค้า  การจัดทําระบบตลาดกระจายสินค้า           

เพ่ือพฒันาระบบการดําเนินงานธุรกิจในชุมชนให้เกิดความยัง่ยืน   
 

นิยามศัพท์  

 1) ธุรกิจชุมชน คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  อันประกอบด้วย  กิจกรรม         

ทางการผลิต   กิจกรรมทางการขายผลผลิต   กิจกรรมการซือ้   และการบริโภคของชุมชน           

โดยเน้นใ ห้ชุมชนพัฒนาความเป็นอยู่ ของประช าชน    ให้ มี ชีวิตความเป็ นอยู่ ท่ี ดีขึ น้                         

เกิดความเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 2)  ผู้ ประกอบการ คือ  บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ  หรือวิชาชีพ           

ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่    และไม่ว่าธุรกิจนัน้      

จะได้จดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้วหรือไม่ 

 3)  ต้นทนุและปัจจัย คือ  ศกัยภาพหรือสิง่ดีท่ีมีคณุคา่ท่ีมีอยู่ในชุมชน ทัง้สิง่ท่ีเป็นความรู้

ความสามารถในตวัคน   และวัตถุสิ่งของทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา  เช่น   กลุม่แกนนําชุมชน         

ท่ีมีความรู้   ความสามารถในด้านต่าง ๆ   ภูมิปัญญาการทําอาหาร  สมุนไพร  อาชีพ                

ความรู้ทางการเกษตร  การแปรรูปผลติภณัฑ์  ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม  วฒันธรรมท้องถ่ิน

5 
 



แหลง่เรียนรู้ในชุมชน  เป็นต้น  ซึง่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสนบัสนนุผู้ประกอบการ

ธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ในเครือขา่ยนกนางนวลได้ 

 4)  เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล คือ กลุ่มแกนนําเยาวชนท่ีมีอายุ

ระหว่าง 10 - 30 ปี  เป็นสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กบักลุม่เครือขา่ยเยาวชนนกนางนวล

ในแตล่ะพืน้ท่ี  ซึง่ผา่นการรับรองการเป็นสมาชิกจากคณะทํางานกลุม่นกนางนวล    
 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 1)  ศกึษารวบรวมข้อมลูสถานการณ์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน   ท่ีสง่ผลกระทบ

กบักลุม่เด็กและเยาวชนในเครือขา่ยนกนางนวล  

 2)  ศึกษารวบรวมข้อมูลศักยภาพ  ต้นทุน  สิ่งดี ท่ีมีอยู่ในชุมชน  ท่ีสามารถนํามา

สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน   การพัฒนาธุรกิจชุมชนของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่         

เช่น  ด้านทรัพยากรสิง่แวดล้อม  ความรู้  ภมิูปัญญา  แหลง่เรียนรู้  เป็นต้น 

 3)  ศึกษารวบรวมข้อมูลศักยภาพของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล         

ในการพฒันาธุรกิจชุมชน  เช่น  ความสนใจ  ความถนดั  ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ    ทกัษะความสามารถ

ในการพฒันาตนเองเป็นนกัธุรกิจชุมชน เป็นต้น 

 4)  ศึกษาแนวทางการสง่เสริม  สนบัสนุน  กลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล     

ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนท่ีมีประสทิธิภาพ  สามารถดําเนินงานธุรกิจชุมชนได้  
 

ขอบเขตพืน้ที่ดาํเนินงาน  

 พืน้ท่ี 2 ตําบล 7 หมู่บ้าน   ตามแนวเขตตําบลละแมและตําบลทุง่คาวดั คือ  

 -  ชุมชนบ้านสระขาว  หมู่ท่ี  16   

 -  ชุมชน  บ้านทรัพย์ทวี  หมู่ท่ี  19  

 -  ชุมชนบ้านคลองสงฆ์ หมู่ท่ี   13   

 -  ชุมชนบ้านรุ่งเรือง  หมู่ท่ี  20  

 -  ชุมชนบ้านหินลกูช้าง หมู่ท่ี 7   

 -  ชุมชนบ้านเนินสนัติ หมู่ท่ี  8  

 -  ชุมชนบ้านทบัใหม ่  หมู่ท่ี  5  
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ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 

 กลุม่เปา้หมายหลกั  

 1)  เด็ก เยาวชน นกัวิจยั  จากเครือขา่ยนกนางนวล จงัหวดัชุมพร  จํานวน 15  คน 

-  กลุม่เยาวชนบ้านสระขาวและลุม่นํา้ละแมตอนบน  อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร  

-  กลุม่เยาวชนบ้านควน  ตําบลบ้านควน  อําเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร  

 2)  กลุม่ผู้ประกอบการในชุมชน  จํานวน 15 คน   

 กลุม่เปา้หมายรอง 

 -  กลุม่เด็ก  เยาวชน   คนรุ่นใหม่  ในเครือขา่ยนกนางนวล  จํานวน   30  คน 

 -  กลุม่ครูภมิูปัญญา  องค์กรท้องถ่ิน  และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  จํานวน   40  คน 
 

ขอบเขตระยะเวลา   

 การดําเนินงาน  1 ปี 3 เดือน คือ ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 - วนัท่ี 31ตลุาคม 2563  

โดยแบง่การดําเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ  

 ช่วงท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม  2562 – วนัท่ี 31  มีนาคม 2563 

 ช่วงท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน   2563 – วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563   

 

กระบวนการดาํเนินงาน 

 กระบวนการเตรียมความพร้อมคณะทาํงาน   

 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมาย กระบวนการดําเนินงานวิจยั  ให้สมาชิกทีมวิจัย

และผู้ มีส่วนเ ก่ียว ข้องได้รับทราบ  เ พ่ือให้ ทีมวิจัยเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ                       

ในการดําเนินงาน เช่น  ความเข้าใจกระบวนการวิจยั  เคร่ืองมือการทํางานวิจยั  และการบริหาร

จดัการโครงการวิจยั  เป็นต้น 

 1)  ชีแ้จงโครงการวิจยั  เพ่ือให้ทีมวิจยัและกลุม่เปา้หมายได้รับทราบเก่ียวกับการดําเนิน

โครงการวิจยั 

 2)   ประชุมทีมวิจัย เพ่ือให้ทีมวิจัยได้ทราบเป้าหมาย  กระบวนการ   และความมุ่งหวัง    

ในการดําเนินงานวิจยั  สามารถปฏิบติังานวิจยัตามเปา้หมายของโครงการได้  

         3)  อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย PAR / CBR  เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ทีมวิจัย     

มีทกัษะ  ความรู้  ในการทํางานวิจยัแบบมีสว่นร่วม    และการทํางานวิจยัท้องถ่ิน    โดยใช้ชุมชน

เป็นฐานในการดําเนินงาน  เพ่ือสง่เสริมให้ทีมวิจัยมีความเข้าใจกระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจน

และสามารถคิด ออกแบบ  วางแผน  การดําเนินงานวิจยัได้สอดคล้องกบับริบทพืน้ท่ี 

         4)  เตรียมลงพืน้ท่ีเ ก็บข้อมูล   เพ่ือให้ทีมวิจัยร่วมออกแบบวางแผนกระบวนการ               

เก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นตา่ง ๆ  ให้ได้ข้อมลูตามเปา้หมายการท่ีกําหนดไว้ 
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 กระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  

 เพ่ือให้ทีมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล  เนือ้หา  ตามประเด็นการวิจัย  และสง่เสริมให้ทีมวิจยั

สามารถนําฐานข้อมูลมาใช้ในการคิดวิเคราะห์   และนําไปปรับใช้ออกแบบกระบวนการ         

ดําเนินงานวิจยัและนําฐานข้อมลูไปปรับใช้   เพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็นการวิจยัได้  

  1)  ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล   เพ่ือให้ทีมวิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็น          

ท่ีได้ศกึษาวิจัย เช่น  สถานการณ์ปัญหาในพืน้ท่ี  ศกัยภาพ  ต้นทุนชุมชน  และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน  เป็นต้น  โดยการเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริง       

และพืน้ท่ีจริง   เน้นให้มีระบบฐานข้อมลูความเป็นจริง   สามารถนําไปปรับใช้ในการคิด  ออกแบบ

และพฒันาการดําเนินงานวิจยัตามเปา้หมายโครงการได้  

         2)  ประชุมทีมวิจัย เพ่ือให้ทีมวิจัยได้ สรุปทบทวนผลการดําเนินงานและคิดออกแบบ

วางแผนกระบวนการดําเนินงานในแต่ละช่วงให้มีความชัดเจน   สามารถดําเนินงานได้             

ตามเปา้หมายและแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้  

         3)  จดัระบบข้อมูล  เพ่ือให้ทีมวิจยันําฐานข้อมูลท่ีได้ศึกษาเก็บรวบรวมไว้    มาจัดระบบ

แยกแยะฐานข้อมลูในแต่ละด้านให้มีความชัดเจน  เช่น ความรู้  ภมิูปัญญา  ข้อมลูศกัยภาพพืน้ท่ี  

ข้อมูลศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่   ท่ีจะพัฒนาตนเองเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจชุมชน        

ข้อมูลสินค้าและผลติภณัฑ์ท่ีมีในชุมชน  เป็นต้น  เพ่ือนําฐานข้อมลูไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย

การวิจยัได้  

         4) วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  เพ่ือให้ทีมวิจัยนําระบบฐานข้อมูลในแต่ละด้านมาวิเคราะห์

พฒันาฐานข้อมลูในแตล่ะประเด็น  เช่น เง่ือนไขปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการสนบัสนนุผู้ประกอบธุรกิจ

ชุมชน   ศกัยภาพของกลุม่คนรุ่นใหม่ในการทําธุรกิจชุมชน  เป็นต้น   เพ่ือนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์

และพฒันายกระดบัการดําเนินงานวิจยัให้เกิดประสทิธิภาพ  

         5)  จดัลําดบัความสําคญัปัญหา  เพ่ือให้ทีมวิจัยสามารถนําฐานข้อมูลท่ีพบมาจัดลําดบั

ความสําคญัของปัญหา  ทีมวิจัยสามารถนําฐานข้อมูลความสําคญัของปัญหานี ้    ไปปรับใช้      

ในการคิด  ออกแบบ   หาแนวทางแก้ไข  และพัฒนาการดําเนินงานให้มีความเหมาะสม      

สอดคล้องกบัเปา้หมายการวิจยัของโครงการได้  

         6)  จัดทําร่างรายงานชุดท่ี 1  เพ่ือให้ทีมวิจัยสรุป  ประมวลผล  ฐานข้อมูลความรู้                

และแนวทางท่ีค้นพบในการดําเนินงานวิจัย   เพ่ือเตรียมนําเสนอข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบ        

และให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในชุมชนและหนว่ยงานต่างๆ  ร่วมสะท้อนความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพฒันาการดําเนินงานวิจยัให้เกิดประโยชน์ 
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 กระบวนการปฏิบัติการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม  

 เพ่ือนําข้อมูลท่ีค้นพบจากการศึกษา  มาออกแบบแผนปฏิบัติการ  หาแนวทางแก้ไข

ปัญหา  และปฏิบติัการงานวิจยัแบบมีสว่นร่วมตามเปา้หมายการวิจยั  

   1)  เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน  เพ่ือให้ทีมวิจัยนําฐานข้อมูลแต่ละด้านท่ีได้วิเคราะห์ไว้   

นําเสนอให้ชุมชนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ   โดยให้ชุมชนร่วมเติมเต็มฐานข้อมูล             

และร่วมหาแนวทางในการพฒันาสง่เสริมผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  

          2)  พฒันาแนวทางการแก้ไขปัญหาและทําแผนปฏิบติัการธุรกิจในชุมชน  โดยให้ทีมวิจัย 

ร่วมกันสรุปทบทวนแนวทางการแก้ปัญหา   และการพัฒนาธุรกิจในชุมชน  โดยบทบาท                

ของกลุม่เยาวชนรุ่นใหม่ในเครือขา่ยนางนวล   

 -  เวทีประชุมสรุปวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการทําธุรกิจในชุมชน 

 -  เวทีพัฒนาแนวทางการจัดการธุรกิจชุมชน  โดยบทบาทของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่                   

ในเครือขา่ยนกนางนวล 

 -  เวทีออกแบบวางแผนปฏิบติัการผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชน  ตัง้แต่กระบวนการผลิต

กระบวนการพฒันาคณุภาพสนิค้า  จนกระทัง่กระบวนการจดัจําหนา่ยสนิค้าและผลติภณัฑ์  

 -  เวทีจดัทําแผนทดลองปฏิบติัการธุรกิจในชุมชน  

         3) ลงมือปฏิบติัการ  เพ่ือให้ทีมวิจัย  ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในเครือขา่ยนกนางนวล

และผู้ สนใจในชุมชน  จากกรณีตัวอย่าง 10 กลุ่มธุรกิจชุมชน  ร่วมดําเนินการจัดทําธุรกิจ           

ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละช่วง     

 4)  ติดตามสนบัสนุนการปฏิบติังานในพืน้ท่ี   เพ่ือติดตามสนับสนุนกลุม่ผู้ประกอบการ

ธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  ให้สามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เกิดการยกระดบัคณุภาพสนิค้า

ผลติภณัฑ์และสามารถกระจายสนิค้าได้  
 

         กระบวนการสรุปผลการดาํเนินงานวิจัยและถอดบทเรียน 

 เพ่ือสรุปทบทวนผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้ในแต่ละด้าน  โดยทีมวิจัยสามารถ                 

นําฐานข้อมลูท่ีเกิดขึน้มาร่วมออกแบบ  พฒันา และสนบัสนนุผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนต่อไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ  เกิดการยกระดบัการดําเนินงานให้มีความยัง่ยืน 

 -  เวทีสรุปผลการดําเนินงานของกลุม่กรณีตวัอยา่งธุรกิจชุมชน     เพ่ือให้สมาชิกเครือขา่ย

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ในพืน้ท่ี  ได้รวบรวมสรุปทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา   

เพ่ือนําข้อมลูมาใช้พฒันากระบวนการผลติ  และกระจายสนิค้าธุรกิจชุมชนตอ่ไป 
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 -  เวทีสรุปผลการดําเนินงาน   จากกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  กรณีตวัอยา่ง 10 กลุม่ 

ถอดบทเรียนการดําเนินงาน  ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพ  ปัญหา  ข้อจํากัด  ความเสี่ยง   โอกาส       

ในการพฒันาธุรกิจชุมชน  ให้สามารถดําเนินงานตอ่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 -  เวทีสรุปแนวทางการพฒันาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  เพ่ือให้สมาชิกเครือขา่ย

และองค์กรหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้มีสว่นร่วมในการออกแบบ  พฒันากระบวนการสนบัสนุน   

การดําเนินงานธุรกิจชุมชนตอ่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 -  จัดทําเอกสารรายงานการวิจัย  เพ่ือสรุปประมวลความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน    

ให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้รับทราบ   และสามารถนําผลการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้ 

 -  รายงานผลการดําเนินงานแตล่ะกิจกรรม 

  -  รายงานความก้าวหน้า 

 -  รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

 กระบวนการส่ือสารและนําเสนอผลการดาํเนินงาน 

 เพ่ือให้ทีมวิจัยสื่อสาร  ขยายผลการดําเนินงาน  และสนับสนุนให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง                       

สามารถนําผลการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้  

 1) เวทีนําเสนอผลการดําเนินงานวิจัยในระดับชุมชน  เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับทราบ                        

และร่วมสนบัสนนุการดําเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนรุ่นใหม่ตอ่ไปได้  

 -  เวทีประชุมหมู่ บ้าน  โดยการเข้าร่วมเวทีประชุมในแต่ละหมู่บ้าน   เพ่ือนําเสนอ             

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้ให้คนในชุมชนได้รับทราบ  

 -  สื่อสารผลการดําเนินงานผ่านสื่อวิทยุชุมชนและเสียงตามสายในชุมชน  เพ่ือบอกเลา่

ผลการดําเนินงานให้คนในชุมชนได้รับทราบ  

 2)   ทดลองจัดตลาดชุมชน  เพ่ือกระจายสินค้าในชุมชน  โดยการนําสินค้าผลิตภณัฑ์       

ของผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนมาจดัแสดง  สาธิต  ตัง้แตก่ระบวนการผลติ  การรักษาคณุภาพ

สนิค้า  และจดัจําหนา่ยสนิค้าในชุมชน 
 

 กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์  

 เพ่ือร่วมหาแนวทางการนําผลการศกึษาวิจยัไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในสงัคม 

  1)  การจัดการองค์ความรู้ ผ่านกลไกศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร  ในเขตปฏิบัติรูปท่ีดิน

อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร 

 2)  การขยายผลความรู้  ผา่นทางสือ่สงิพิมพ์   สือ่โซเซียลมีเดีย 

 3)  การขยายผลความรู้  ผ่านทางเวทีเรียนรู้ในระดับจังหวัด  และเวทีระดับเครือข่าย

ภมิูภาค ภาคใต้  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต (Output) ผลที่ได้จากการดาํเนินโครงการ 

 ผลเชิงการวิจัย 

 1)  ได้ข้อมูลเร่ืองสถานการณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชน   และบทบาทของเยาวชน

รุ่นใหม่  ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบการธุรกิจในชุมชน 

 2)  ได้ทราบถึงเง่ือนไขปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง   ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน       

รุ่นใหม่ในเครือขา่ยนกนางนวล 

 3)  องค์ความรู้  ในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล   เพ่ือพัฒนา      

ยกระดบัเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหมท่ี่มีประสทิธิภาพ  และเป็นพลงัในการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน 
 

ผลเชิงการพัฒนา 

 1)  เกิดการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล สู่ความเป็นผู้ประกอบการ    

รุ่นใหม่ท่ีมีประสทิธิภาพ   และเป็นเป็นพลงัในการพฒันาชุมชนท้องถ่ินอยา่งน้อย 2 พืน้ท่ี 

 2)  เกิดผลติภณัฑ์ชุมชนและแหลง่เรียนรู้ในการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร   อยา่งน้อย 

5  รายการ 
 

ผลลัพธ์(Outcome) 

ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากผลผลิตของการดาํเนินโครงการ 

 1)  เยาวชนในเครือข่ายกลุ่มนกนางนวลจังหวดัชุมพร   มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้   

เพ่ือดแูลตนเองและเลีย้งครอบครัว 

 2)  เยาวชนคนรุ่นใหม่  มีทักษะ  ความสามารถ  ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

ได้รับการยอมรับ  และได้รับการสนบัสนนุจากแกนนําชุมชนและผู้ปกครอง 

 3)  เครือขา่ยเยาวชนนกนางนวลจังหวดัชุมชมพร  มีบทบาทและเป็นผู้สืบสานขบัเคลือ่น

องค์กรชุมชน  เช่น  กลุม่วิสาหกิจชุมชน   กลุม่เกษตรกร เป็นต้น 

 4)  เครือข่ายเยาวชนนกนางนวล จังหวัดชุมชมพร  ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในชุมชน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ผู้ ประกอบการธุรกิจชุมชน   สามารถขยายแนวคิดและกระบวนการ           

พฒันาเยาวชนในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่สูก่ลุม่เยาวชนอ่ืน ๆ  ตอ่ไป 
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ผลกระทบ (Impact)  

ผลที่ตามมาจากการดาํเนินโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ 

 1)  องค์ความรู้เร่ืองการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่   ในเครือข่ายเยาวชน     

นกนางนวล   ได้รับการยอมรับจากสภาเยาวชนในจังหวดั   และนําไปสู่การขยายผลสูเ่ยาวชน

กลุม่อ่ืน ๆ ในจงัหวดัชุมพร 

 2)  สถาบันการเงิน  กลุม่วิสาหกิจ   กลุม่เกษตรกร   สามารถนําชุดความรู้ไปขยายผล        

ในการพฒันาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  ในแตล่ะกลุม่เครือขา่ยตอ่ไป 
 

 คณะทีมวิจัย  

 1)  นางสาวอรอมุา ศรีตงันนัท์ หวัหน้าโครงการ    

  2)  นางสาวเรวดี  สขุสม  ทีมวิจยั 

 3)  นางสาว สวิาลยั ถือชยั  ทีมวิจยั               

 4)  นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีตงันนัท์ ทีมวิจยั 

 5)  นางสาวอรวรรณ ศรีตงันนัท์ ทีมวิจยั 

 6)  นางสาวจุไรภรณ์ สขุสม  ทีมวิจยั 

 7)  นางสาวเพชรรัตน์ ทรงราษี  ทีมวิจยั 

 8)  นางสาวพชัรี  ทรงราศี  ทีมวิจยั 

 9)  นางสาวรัตภีภสั คลงัภกัดี ทีมวิจยั 

 10) นางสาวจุฑารัตน์ แมงเมิน  ทีมวิจยั 
    

 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

 1)  นายทวีวตัร   เครือสาย สมาคมประชาสงัคมชุมพร 

 2)  นางพลัลภา   ระสโุส๊ะ  ศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพ 

      และคุ้มครองผู้บริโภคจงัหวดัชุมพร 

 3)  คณะกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนบ้านสระขาว 

 4)  คณะกรรมการกลุม่เกษตรกรทําสวนบ้านสระขาวละแม 
 

องค์กรร่วมดาํเนินการ  

 1)  สถาบนัการเงินชุมชนบ้านสระขาว 

 2)  กลุม่เกษตรกรทําสวนบ้านสระขาวละแม 

 3)  เครือขา่ยจดัการทรัพยากรลุม่นํา้ละแม 

 4)  สมาคมประชาสงัคมชุมพร         
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 โครงการบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่    สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน      
กรณีศึกษา : กลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล  จงัหวดัชมุพร   มีเปา้หมายในการสนบัสนุน       
ใหก้ลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล   ไดเ้รียนรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพของตนเอง     
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน   สามารถสรา้งการมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิงานธุรกิจชมุชน
อย่างครบวงจร  ตัง้แต่กระบวนการผลิต  การพัฒนาสินคา้  การรับรองมาตรฐาน  จนกระทั่ง        
ถึงกระบวนการจ าหนา่ยและกระจายสินคา้  เพ่ือจดัระบบธุรกิจชมุชนใหเ้ขม้แข็งอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเกิดความส าเร็จ  และสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ     
ทีมวิจยัไดศ้ึกษา  ทบทวนเอกสารความรู ้ แนวคิด  ทฤษฎี   และกรณีตวัอย่างการพฒันาสินคา้
และการตลาด  เ พ่ือใช้เ ป็นฐานข้อมูล   ความรู้  และเ ป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย                   
สามารถด าเนินงานวิจยัใหมี้ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนก์ับผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม ่    
ในเครือขา่ย  โดยมีการศกึษาขอ้มลูความรูเ้บือ้งตน้ในแตล่ะดา้น  คือ 
 

 2.1  บรบิทพืน้ท่ีจงัหวดัชมุพร 
 2.2  ขอ้มลูบรบิทพืน้ท่ีอ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
 2.3  ขอ้มลูบริบทพืน้ท่ีต  าบลละแม จงัหวดัชมุพร 
 2.4  ขอ้มลูความรูศ้นูยศ์กึษาและพฒันาวิสาหกิจชมุชนละแม 
 2.5  ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องธุรกิจชมุชน  
 

 ทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลู  ความรู ้ ในแตล่ะดา้นได ้ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2.1  บริบทพืน้ทีจั่งหวัดชุมพร 
2.1.1  ประวัตคิวามเป็นมา 
 

ชุมพร   มีช่ือปรากฏมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 1098     

       มีฐานะเป็นเมืองสิบสองนกัษัตร  
 ของราชอาณาจกัรนครศรีธรรมราช  
 ใชรู้ปแพะเป็นตราเมือง   

    เป็นเมืองหนา้ดา่นฝ่ายเหนือ 
 เพราะอยูต่อนบนของภาคใต ้

  
 ใน พ.ศ. 1997  รชัสมยัแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ปรากฏในกฎหมาย              
ตราสามดวงว่า  เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี  อาณาจักรฝ่ายใตข้องราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา   
ในช่วงนี ้ ชนชาติจามแห่งราชอาณาจกัรจามปาถกูชาวเวียดนามรุกราน   ชาวจามกลุ่มนีอ้พยพ
เขา้สู่กรุงศรีอยุธยาครัง้แรก  ปรากฏว่ามี "อาสาจาม" ในแผ่นดินนี ้ เพ่ือการขยายอาณานิคม      
ของกรุงศรีอยุธยา   ส่วนหนึ่งตอ้งมารักษาด่านเมืองชุมพรซึ่งเป็นเมืองตรี   และตัง้ชาวจาม         
เป็นเจ้าเมืองชุมพร   และดินแดนแถบนี้  ขึน้ตรงต่อกรุงศรีอยุธยา  เ น่ืองด้วยชาวจาม                          
มีความสามารถในการรบท่ีมีช่ือเสียง  เช่น  กองอาสาจามเป็นทหารชั้นดี  มีวินัย เช่ียวชาญ        
การเดนิเรือ   รบัใชร้าชส านกัมานาน  และเก่งการคา้มาหลายพนัปี 
 ตอ่มาระหว่าง ปี พ.ศ. 2173 - 2199 ในแผ่นดินพระเจา้ปราสาททองแห่งราชอาณาจกัร
กรุงศรีอยุธยา  ได้กวาดต้อนชาวเมืองแถงหรือ (เดียนเบียนฟู)  อยู่ในประเทศเวียดนาม                   
และชาวเมืองพงสาลีอยูใ่นประเทศลาว มาเป็นพลเมืองในเมืองชมุพร   เมืองปะทิว(อ าเภอปะทิว)            
เพ่ือท าการเกษตรกรรม  และเมืองทา่การคา้ส าคญั ตัง้แตน่ัน้มา 
 เดิมชาวจามนับถือศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู พ.ศ. 1400 นับถือศาสนาพุทธมหายาน      
และ เ ม่ื อค้า ขายกับอาหรับ ก็นับ ถือ ศาสนา อิสลามแต่ชาวจาม ท่ีมาอยู่ เ มื อง ชุมพร                       
ตอ่มานบัถือศาสนาพทุธ  มีวฒันธรรม  ประเพณี  เหมือนกนั  แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปกว่า 500 -600 
ปี ท่ีชาวจามเขา้ปกครองเมืองชุมพรและดินแดนแถบนี้   จนแทบจะไม่เหลือวัฒนธรรมเดิมเลย       
เช่นข้าวต้มใบพ้อ ท่ีใช้ในงานมงคล เช่นเ ดียวกับชาวมุสลิม  บ้านกาลอ   ต าบลกาลอ                    
อ าเภอรามญั   จงัหวดัยะลา  ก็สญูหายไมไ่ดใ้ชใ้นงานมงคลแลว้ 
อา้งอิงขอ้มลูจาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E
0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%
B8%9E%E0%B8%A3  /วิกิพีเดีย  สารานกุรมเสรี  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  27  ตลุาคม  2563   

กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1098
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1997
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2173
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1400
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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2.1.2  ประวัตเิมืองชุมพร 
 ค าว่า ชุมพร มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากค าว่า “ชุมนุมพล” เน่ืองจากเป็นเมือง         
หนา้ดา่น   การเดนิทพัไมว่า่จะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต ้ลว้นเขา้มาตัง้คา่ยชมุนมุพลกนัท่ีน่ี 
จงึเรียกจดุนีว้า่ “ชมุนมุพล” ตอ่มาเพีย้นเป็น ชมุพร   
 อีกประการหนึ่ง ในการเดินทางไปท าศึกสงครามของแม่ทพันายกอง ตัง้แต่สมยัโบราณ
มา เม่ือจะเคล่ือนพลจะตอ้งท าพิธีสง่ทพั โดยการบวงสรวงสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ขอใหไ้ดร้บัชยัชนะในการสู้
รบ เป็นการบ ารุงขวัญทหารในสถานท่ีชุมนุมเพ่ือรบัพร  ตรงกับความหมายชุมนุมพรหรือประ
ชมุพร  ซึ่งทัง้สองค านีอ้าจเป็นตน้เหตขุองค าวา่ “ชมุนมุพร” เชน่เดียวกนั 
 แต่อีกทางหนึ่ งสันนิษฐานว่า   น่าจะได้มาจากช่ือพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้อง ถ่ิน                  
ไดแ้ก่ ตน้มะเดื่อชมุพร  เพราะท่ีตัง้ของเมืองชมุพรนัน้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ท่าตะเภา  มีตน้มะเด่ือชมุพร
ขึน้อยูม่ากมาย  ตน้มะเดื่อชมุพร  จงึเป็นสญัลกัษณส์ว่นหนึ่งของตราประจ าจงัหวดัชมุพร 
 

 สมยักรุงสโุขทยั 
 เมืองชุมพร  เป็นเมืองมีเจา้เมืองปกครองมายาวนาน  ในสมัยสุโขทัยนัน้ เป็นเมืองขึน้    
ต่ออาณาจักรนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองอาณานิคม  และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ         
หรือเมืองปีมะแม   ถือตราแพะ    เป็น 1 ในเมือง 12 เมือง  หรือเรียกว่า เมืองสิบสองนกัษัตร      
ของอาณาจกัรนครศรีธรรมราช 
 

 สมยักรุงศรีอยธุยา 
 เมืองชุมพรในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น   เม่ือกรุงศรีอยุธยาเรืองอ านาจ   ในแผ่นดิน       
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ไดแ้ผ่ขยายอาณานิคมลงทางใต ้  ชาวจามมาอยู่ท่ีเมืองชุมพร     
เน่ืองดว้ยชาวจามมีความสามารถดา้นการคา้  การเดนิเรือและการรบ  เห็นไดจ้ากทหารอาสาจาม
เป็นทหารชัน้ดีท่ีรบัใชร้าชส านกัตัง้แตก่รุงศรีอยธุยา   มีความสามารถทางการรบ และการเดินเรือ
อยา่งเช่ียวชาญ   ตัง้แตน่ัน้จนท าใหเ้มืองชมุพรตอ้งขึน้ตอ่อาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา  ในฐานะเมือง
อาณานิคม เป็นเมืองหนา้ดา่นฝ่ายใตแ้ละเป็นเมืองทา่การคา้ส าคญัของอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา   
 เมืองชมุพรจึงมีบทบาทเป็นเมืองหนา้ดา่นมาแตโ่บราณ   ในอาณาจกัรนครศรีธรรมราช   
และอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ท าให้ไม่มีการก่อสร้างวัตถุถาวรได้    ดังนั้น   ชาวชุมพร                      
จึงเป็นลูกหลานนักรบท่ีแท้จริง   และควรให้สมญานามบรรพบุรุษว่า “วีรบุรุษนักรบแห่ง                
คอคอดกระ  ดนิแดนสองฝ่ังทะเล"  จากการท าศกึสงครามอยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0


16 
 

 สมยักรุงธนบรุี 
 เมืองชุมพรในสมัยกรุงธนบุรีไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก    เพราะอยู่ในภาวะสงคราม        
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งรัชกาล   และสืบเน่ืองจากพระชุมพร (พวย) น าก าลัง
กองทพับก   กองทัพเรือ   เมืองชุมพร  ก าลงัพลประมาณ 800 คน ไดสู้ญเสียจากการรบ       
ในชว่งกรุงแตกท่ีคา่ยบางกุง้   จากการส่งก าลงัเขา้รกัษาพระนครศรีอยธุยา  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2305 -
2308  และเขา้รว่มรบเพ่ือตีเมืองนครศรีธรรมราช  จงึท าใหเ้กิดการลา้ของชาวเมืองชมุพร 
 

 สมยักรุงรตันโกสินทร ์
 ตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   จนกระทั่ งถึงยุคสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั      พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว                     
และแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั    เมืองชุมพรเป็นเมืองท่าคา้ขายส าคญั 
จนถึงในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั   ชาวจามยงัมีบทบาทในดินแดนแถบนี ้
 หลังจากนัน้   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว   โปรดเกลา้ฯ  ใหจ้ดัตัง้เป็น        
มณฑลชุมพร   ต่อมามีการยุบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัดชุมพร                     
จงึมีฐานะเป็นจงัหวดั  และเม่ือสามารถเดนิเรือไดเ้อง  ชาวจามก็หมดบทบาทลงในเวลาตอ่มา 
 

 อาณาเขตการปกครอง 
 เจ้าเมืองชุมพร   ปกครองอาณาเขตเมืองชุมพร  ซึ่งเป็นเมืองตรี   มีเมืองจัตวาเป็น
เมืองขึน้ 8 เมือง   ดงันี ้
 1)  เมืองปะทิว (อ าเภอปะทิว) 
 2)  เมืองทา่แซะ (อ าเภอทา่แซะ)  
      เมืองหนา้ดา่นเมืองชมุพร ดา่นทพัตน้ไทร (เนิน 491) หรือบา้นตน้ไทร 
 3)  เมืองตะโก (อ าเภอทุง่ตะโก) 
 4)  เมืองหลงัสวน (อ าเภอหลงัสวน  อ าเภอละแม  อ าเภอทา่ชนะ) 
 5)  เมืองตระ (อ าเภอกระบรุี) 
 6)  เมืองระนอง (จงัหวดัระนอง) 
 7)  เมืองมะลิวลัย ์(จงัหวดัเกาะสอง)  อยูใ่นประเทศพมา่ 
 8)  เมืองก าเนิดนพคณุ (อ าเภอบางสะพาน อ าเภอทบัสะแก แหลง่ขดุทองค าบางสะพาน) 
 เจ้าเมืองชุมพรเป็นเชื ้อสายจามสืบเชือ้สายมาหลายพันปี   ในสมัยกรุงศรีอยุธยา             
จนถึงสมยักรุงธนบุรี  มีบรรดาศกัดิ์ นามว่า "ออกญาเคาะงะ"   เป็นภาษาจาม หรือ พระชุมพร     
ในสมยัตน้กรุงรตันโกสินทร ์  เปล่ียนบรรดาศกัดิ ์นามว่า  พระยาชมุพร และ พระยาเพชรก าแหง
สงคราม  ตามดว้ยช่ือ   และตอ่มาไดย้กเลิกใหใ้ชบ้รรดาศกัดิเ์ดมิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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 เจา้เมืองชุมพร มักเรียก พระยาชุมพร  โดยไม่เรียกบรรดาศกัดิ์ใหม่  เช่น พระยาเพชร     
ก าแหงสงคราม หรือ   เ ล่ือนบรรดาศักดิ์สูงกว่าแต่ยัง เ รียกพระยาชุมพร เหมือนเดิม                
ต่อจากนั้น   ไม่ได้ใช้บรรดาศักดิ์พระยาเพชรก าแหงสงคราม   แต่ใช้ยศหรือบรรดาศักดิ ์                 
ท่ีไดร้บัพระราชทานมาแตเ่ดมิ มาด ารงต าแหนง่ผูว้า่ราชการเมืองตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2445 เป็นตน้มา 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E
0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%
B8%9E%E0%B8%A3  /วิกิพีเดีย  สารานกุรมเสรี  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  27  ตลุาคม  2563   
 

2.1.3  สภาพพืน้ทีจั่งหวัดชุมพร 
 จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้   บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก                
เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝ่ังอ่าวไทย  มีรูปพืน้ท่ีเรียวยาวตามแนว    เหนือ – ใต ้             
มีความยาวประมาณ  222  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข  4    
(เพชรเกษม) เป็นระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟสายใต ้               
ประมาณ  476  กิโลเมตร  มีเนือ้ท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี  4  ของจงัหวดัในเขตพืน้ท่ีภาคใต ้                                
คือ  ประมาณ  6,010  ตารางกิโลเมตร  
 1)  อาณาเขตพืน้ท่ี    
 จงัหวดัชมุพรมีอาณาเขตตดิกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงันี ้
 ทิศเหนือ    เขตอ าเภอทา่แซะ และอ าเภอปะทิว  ตดิตอ่กบัอ าเภอบางสะพานนอ้ย 
                             จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
 ทิศใต ้      เขตอ าเภอละแม และอ าเภอพะโต๊ะ ตดิตอ่กบัอ าเภอทา่ชนะ  
       จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 ทิศตะวนัออก  เขตอ าเภอปะทิว อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลงัสวน 
   และอ าเภอละแม ตดิตอ่กบัอา่วไทย 
 ทิศตะวนัตก เขตอ าเภอทา่แซะตดิตอ่กบัอ าเภอกระบรุี จงัหวดัระนอง   และ 
   สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์ เขตอ าเภอเมือง  อ าเภอสวี  
   อ าเภอหลงัสวน และอ าเภอพะโต๊ะ ตดิตอ่กบัอ าเภอกระบรุี  
   อ าเภอละอุน่อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
  
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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 2)  สภาพภมูิประเทศ 
 โดยทั่วไปมีลกัษณะยาวและแคบ   แบง่ออกเป็น 3  ลกัษณะใหญ่ ๆ  คือ  
 2.1) ทางทิศตะวันตก  มีลักษณะเป็นทีสูง มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรี      
เป็นแนวกัน้เขตแดนธรรมชาต ิ 
 2.2) บริเวณตอนกลาง เป็นท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมท่ีส าคัญ            
ของจงัหวดั  
 3.3)  พืน้ท่ีทางทิศตะวันออกของจังหวัด  มีลักษณะเป็นท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเล       
ของอ่าวไทย ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้างเรียบ    มีความโค้ง เว้าน้อย                      
โดยชายฝ่ังทะเลมีความยาวถึง 222 กิโลเมตรและความกว้างของจังหวัดโดยเฉล่ีย             
ประมาณ 36 กิโลเมตร 
 

 3)  สภาพภมูิอากาศ 
 จังหวัดชุมพรเป็นเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นเหตใุหมี้ฤดกูาลเพียง 2 ฤด ูคือ 
 3.1)  ฤดรูอ้น  เริ่มตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปล่ียนมรสุม
หลงัมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือออ่นก าลงัลง 
 3.2)  ฤดฝูน เริ่มตัง้แตก่ลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธนัวาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีลมมรสมุ
ตะวนัตกเฉียงใตจ้ากทะเลอันดามนั   เป็นมวลอากาศท่ีมีความชืน้สูง และเปล่ียนเป็นลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึท าใหเ้กิดฝนตกชกุ มีปรมิาณน า้ฝนอยูใ่นชว่ง 1,553-2,344 มิลลิเมตร 
 ส าหรบัอณุหภูมิในจงัหวดัชมุพร เฉล่ียโดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อณุหภูมิสงูสดุ
เฉล่ีย 34.8 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต  ่าสุดเฉล่ีย 21.6 องศาเซลเซียส  ความชืน้สมัพทัธเ์ฉล่ีย
สงูสดุ  97 เปอรเ์ซ็นต ์เฉล่ียต ่าสดุ 49 เปอรเ์ซ็นต ์ความชืน้สมัพทัธเ์ฉล่ียทัง้ปี 81 เปอรเ์ซ็นต ์
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก    
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography  จงัหวดัชมุพร  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27  ตลุาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography%20%20จังหวัด
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2.1.4  แผนทีจั่งหวัดชุมพร 
พร้อมแสดงแหล่งการท่องเทีย่ว 

 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก    
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography  จงัหวดัชมุพร  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27  ตลุาคม 2562 

http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography%20%20จังหวัด
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2.1.5  การปกครองในพืน้ทีจั่งหวัดชุมพร 
 จงัหวดัชมุพรมีการแบง่พืน้ท่ีการปกครอง  คือ 
 1)  สภาพการปกครอง 
 จงัหวดัชมุพร แบง่เขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บา้น 25 เทศบาล     
(2 เทศบาลเมือง13 เทศบาลต าบล) 53 องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีรูปแบบการปกครอง            
และการบรหิารราชการแผน่ดนิ 3 รูปแบบ คือ 
 1.1)  การบริหารราชการส่วนกลาง   ประกอบด้วย  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง                   
ซึ่งตัง้หนว่ยงานในพืน้ท่ีจงัหวดั จ  านวน  95 หนว่ยงาน 
 1.2)  การบรหิารราชการสว่นภมูิภาค จดัรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการ
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 
หนว่ยงาน ระดบัอ าเภอ ประกอบดว้ย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมูบ่า้น 
 1.3)  การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด               
2 เทศบาลเมือง   23 เทศบาลต าบล   และ 53 องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 

2.1.6  ข้อมูลประชากรในจังหวัด 
 จังหวัดชุมพร  มีจ  านวนประชากรทั้งสิน้  จ  านวน   507,604 คน   โดยใช้ฐานข้อมูล      
จากส านกังานสถิต ิ จงัหวดัชมุพร  ขอ้มลู  ณ  วนัท่ี  30  เดือนมิถนุายน  2560 
 

อายุ ชาย หญิง รวม 

0 - 4 ปี 16,059 14,811 30,870 

5 - 9 ปี 16,057 15,011 31,068 

10 - 14 ปี 15,794 14,988 30,782 

15 - 19 ปี 17,682 16,766 34,448 

20-24 ปี 19,068 18,409 37,477 

25 - 29 ปี 18,259 17,946 36,205 

30 - 34 ปี 18,795 18,339 37,134 

40 - 44 ปี 19,854 20,246 40,100 

45 - 49 ปี 20,528 20,986 41,514 

50-54 ปี 18,520 19,197 37,717 

55 - 59 ปี 15,357 16,081 31,438 

60 - 64 ปี 11,122 12,172 23,294 
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อายุ ชาย หญิง รวม 

65 - 69 ปี 8,212 9,413 17,625 

70 - 74 ปี 5,987 7,183 13,170 

75 - 79 ปี 4,524 5,867 10,391 

80 ปีขึน้ไป 6,088 9,415 15,503 

รวม 251,625 255,979 507,604 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก 
http://www.dopa.go.thhttp://www.cmpo.moph.go.th/cmp3/index.php/2017-02-28-04-24-
58?layout=blog  สืบคน้เม่ือ วนัท่ี 27  ตลุาคม  2562 
 

2.1.7  เศรษฐกิจในพืน้ทีจั่งหวัดชุมพร 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร   มีภาคการเกษตรเป็นสิ่ง ท่ีท ารายได ้           
ให้แก่จังหวัดชุมพรมาก ท่ีสุด    รองลงมาคือภาคการค้าปลีกค้าส่ ง  และสุดท้ายคือ
ภาคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดชุมพรมีรายมูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัด 
(GPP) อยู่ท่ีประมาณ 55,421 ลา้นบาท   มูลค่าผลิตภัณฑเ์ฉล่ียต่อคน (Per capita GPP)                
ประมาณ 108,589 ลา้นบาท เป็นล าดบัท่ี 6 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภาคใต ้
 ภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจของชมุพรประกอบไปดว้ย ยางพารา ปาลม์น า้มนั ทเุรียน 
มะพรา้ว  ไมผ้ล  รวมไปถึงการปศสุตัวแ์ละการประมง    
 การประมง   เน่ืองจากชุมพรเป็นจงัหวัดท่ีมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร     
การท าประมงจึงส าคญัมากในจงัหวดั    โดยมีระยะเวลาการท าประมงประมาณ 7 -   9 เดือน                          
ช่วงท่ีท าการประมงไม่ได้  คือ  ระหว่างเดือน  ตุลาคม - ธันวาคม เน่ืองจากเป็นหน้ามรสุม         
คล่ืนลมแรง  และช่วงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์– 15 พฤษภาคม ของทกุปี  เพราะเป็นช่วงท่ีอ่าวไทย
หา้มท าการประมงเน่ืองจากเป็นฤดปูลาวางไข่ 
 ภาคอุตสาหกรรม   ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีต่อเ น่ืองจากการเกษตร   เช่น
อุตสาหกรรมการสกัดน า้มนัปาลม์   อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง   อุตสาหกรรมผลิตผลไม ้   
น า้ผลไมบ้รรจกุระป๋อง เป็นตน้ 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก    
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography  จงัหวดัชมุพร  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27  ตลุาคม 2562 
 
 
 

http://www.cmpo.moph.go.th/cmp3/index.php/2017-02-28-04-24-58?layout=blog
http://www.cmpo.moph.go.th/cmp3/index.php/2017-02-28-04-24-58?layout=blog
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography%20%20จังหวัด
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2.1.8  ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 จังหวัดชุมพร   มีพืน้ท่ีป่าครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัด   แต่จะมีความหนาแน่น
ทางดา้นทิศตะวนัตกของพืน้ท่ีจงัหวดั  โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมดจ านวน 2,082,298  ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 
55.046  ของพื ้นท่ีจังหวัด ในขณะท่ีพื ้นท่ีทางการเกษตรกลับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 38.19                   
ในปี 2531  เป็นรอ้ยละ 54.04 ในปี 2544    
 1)  ทรพัยากรป่าไม ้
 ส าหรบัประเภทป่าในจงัหวดัชุมพร จัดเป็นประเภท  ไมผ้ลดัใบ ซึ่งจ  าแนกเป็น 3 ชนิด 
ตามลักษณะของสภาพป่าท่ีแตกต่างกัน  ประกอบด้วย ป่าดิบชื ้น ป่าชายเลน และป่าพรุ 
สามารถจ าแนกป่าในจงัหวดัชมุพร  ไดด้งันี ้
 -  ป่าสงวนแห่งชาติ   จังหวัดชุมพรมีพืน้ท่ีป่าไมท่ี้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
จ านวน  26  ป่า   มีเนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 1,943,176.50 ไร่  แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า                       
และมีการยกเลิกไปแลว้ 1 ป่า  คงเหลือเนือ้ท่ีเพียง  1,941,426.50 ไร่  ในจ านวนนีเ้ป็นป่าบก
จ านวน 17 ป่า   ป่าชายเลน  จ านวน  5  ป่า  และป่าพรุ  จ  านวน  3  ป่า 
 -  เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า  จงัหวดัชมุพรมีพืน้ป่าท่ีจดัเป็นเขตรกัษาพนัธส์ตัวจ์  านวน 4 แห่ง 
และไดป้ระกาศ ในราชกิจจานเุบกษาแลว้ทัง้ 4 แหง่ 
 -  อทุยานแหง่ชาติ   พืน้ท่ีกรมป่าไมก้ าหนดใหจ้ดัเป็นอทุยานแห่งชาติในเขตจงัหวดัชมุพร 
มี 2 แหง่  คือ   
 -  วนอทุยาน จงัหวดัชมุพรมีวนอทุยานจ านวน 1 แหง่ 
 2)  ทรพัยากรดนิ และท่ีดนิ 
 เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน   มีลักษณะท่ีหลากหลาย         
อนัประกอบไปดว้ย ภูเขา แหล่งน า้ ชายฝ่ังทะเล และฝ่ังทะเลท่ีมีน า้ท่วมถึง จึงก่อใหเ้กิดลกัษณะ
ดินประเภทต่าง ๆ   โดยทั่ วไปประเภทดินในภาคใต้ตอนบน    มักเป็นดินประเภทดินทราย          
และดินตะกอนท่ีค่อนข้างเป็นกรด   ซึ่ ง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต ่ า                    
ส่วนดินบริเวณชายฝ่ัง   ส่วนใหญ่เป็นดินท่ีเกิดจากการผุพัง สลายตัวอยู่ท่ีของวัสดุตกค้าง          
และดินดาน    บริเวณท่ีมีน ้าทะเลท่วมถึงอยู่สม ่ าเสมอ  เนื ้อดินจะเป็นประเภทดินเลน                     
ซึ่งมีการระบายน า้เรว็ถึงเรว็มาก 
 ลักษณะ ดินท่ีพบของจังหวัดชุมพร  แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน               
โดยปะปนกนัไปในแตล่ะพืน้ท่ี  จากลกัษณะของดินทัง้หมด   สามารถแบง่ตามประเภทของดินได ้
เป็น  6  กลุม่   ดงันี ้ 
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 2.1)  กลุม่พืน้ท่ีดนิเคม็ชายฝ่ังทะเล  ครอบคลมุพืน้ท่ีรอ้ยละ 5 ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั 
 2.2)  กลุม่ดนิตืน้  ครอบคลมุพืน้ท่ีรอ้ยละ 30 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั 
 2.3)  กลุม่ดนิทราย  ครอบคลมุพืน้ท่ีรอ้ยละ 5 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั 
 2.4)  กลุม่ดนิภเูขา  ครอบคลมุพืน้ท่ีรอ้ยละ 15 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั 
 2.5)  พืน้ท่ีภเูขา  ครอบคลมุพืน้ท่ีรอ้ยละ 35 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั 

 2.6)  กลุม่ดนินา  ครอบคลมุพืน้ท่ีรอ้ยละ 10 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั 
 เม่ือพิจารณาลกัษณะสภาพดนิของจงัหวดัชมุพรโดยรวมแลว้   พบวา่ 
 -  บรเิวณดา้นตะวนัตกของจงัหวดั ลกัษณะดนิจะเป็นพืน้ท่ีภเูขา  
 -  บริเวณตอนกลางของจังหวัด   ลักษณะดินจะเป็นดินตืน้และดินนา   ซึ่งเหมาะสม      
ในการท าการเกษตรกรรม    
 -  บริเวณดา้นตะวันออกของจังหวดั ลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝ่ังทะเล 
และดนิภเูขา   รวมทัง้ดนิพืน้ท่ีภเูขาเป็นบางสว่นดว้ย 
 จากการส ารวจโดยภาพถ่ายจากดาวเ ทียม  พื ้นท่ีทั้งจังหวัด 3,756,778 ไร ่                       
จ  าแนกพืน้ท่ีทางการเกษตร 2,039,816 ไร ่(รอ้ยละ 45.9)  พืน้ท่ีป่าไม ้658,125 ไร ่(รอ้ยละ 20.4) 
และพืน้ท่ีไมไ่ดจ้  าแนก 1,058,837 ไร ่(รอ้ยละ 30.6) 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก    
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography  จงัหวดัชมุพร  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27  ตลุาคม 2562 
 

2.2  ข้อมูลบริบทพืน้ที ่
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  ทีมวิจัยจึงได้มีการศึกษาข้อมูลบริบทพื ้นท่ีอ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร   เพ่ือน า
ฐานขอ้มลูมาใชใ้นการออกแบบกระบวนการงานวิจยั  ซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลูเบือ้งตน้
ได ้  ดงันี ้
2.2.1  ประวัตคิวามเป็นมา 
 ข้อมูลจากวิ กิพี เดีย  บันทึกว่าอ าเภอละแม   เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร               
นับเป็นอ าเภอขนาดกลาง   ได้รับการยกฐานะจากก่ิงอ าเภอเป็นอ าเภอ  เม่ือปี พ.ศ. 2514              
และมีความเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ  การศึกษา และปริมาณประชากรเพิ่มขึน้ตามล าดับ           
พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีทางดา้นเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                     
ท าสวนผลไม ้  ยางพารา   ปาลม์น า้มนั   และท าการประมง 
 
 
 
 

http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography%20%20จังหวัด
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
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อา้งอิงขอ้มลูจาก วิกิพีเดีย 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E
0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0
%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B
9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%
B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2562 
 

 ขอ้มลูจากทางอ าเภอ บนัทึกว่า อ าเภอละแม  เดิมขึน้กบัอ าเภอขนัเงิน  จงัหวดัหลงัสวน   
เป็นชุมชนขนาดเล็กในทะเล  มี กุ้ง หอย ปลา ปู ชุกชุมมาก เม่ือ พ.ศ.2435 จังหวัดหลังสวน        
ยุบเป็นอ าเภอ  ขึ ้นต่อจังหวัดชุมพร   แต่อ าเภอละแม  ก็ยังขึ ้นอยู่กับอ าเภอหลังสวน                     
และตอ้งติดต่อราชการท่ีอ าเภอหลังสวนตามเดิม เน่ืองจากประชากรต าบลละแมมีจ านวนมาก
และต าบลขนาดใหญ่ การเดินทางไปติดต่อราชการ    ท่ีอ าเภอหลังสวนจจึงไปสะดวก                
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2514 กระทรวงมหาดไทย  จึงไดย้กฐานะขึน้เป็นก่ิงอ าเภอละแม  
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 13  เมษายน 2520   ไดมี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ยกฐานะเป็นอ าเภอละแม 
 จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ค  าว่า "ละแม" อาจจะเป็นการเรียกเพีย้นมาจากค าว่า       
"ลาแม่"  หรืออีกค าบอกเล่าหนึ่ง  คือ  ค  าว่า "ละแม" สันนิษฐานว่า เกิดจากสภาพ ภูมิศาสตร์
ทอ้งถ่ินรมิอา่วไทย   ตัง้แตจ่งัหวดัตราดเรื่อยมาจนปักษใ์ตต้อนลา่ง มีค าเขมรโบราณใชก้นัอยู่มาก
เรียกเครื่องมือ  สัตว ์ ตน้ไม ้ เกาะ  ภูเขา  มีภูเขาลูกหนึ่งตัง้อยู่ดา้นตะวันออกของสถานีรถไฟ
ละแม  มีรูปร่างคลา้ยหนูหมอบอยู่  เม่ือมองจากสถานีรถไฟหรือมองจากชายทะเลก็มีลกัษณะ
เหมือนหนูหมอบอยู่ ตามพจนานุกรมเขมร ค าว่า แลมห์ แปลว่า หนู ผี เป็นค าเขมรโบราณ            
จงึเป็นไปไดว้า่มีคนไทยท่ียา้ยลงมาจากทางเหนือและคนทอ้งถ่ินแถบนีเ้ป็นคนขอม พดูภาษาขอม
หรือเขมร  เรียกช่ือตามรูปภเูขาท่ีเห็นตอ่มาเพีย้นเสียงเป็นละแม 
 ชมุชนแรกตัง้ของต าบลละแม  คือ  ชมุชนบา้นปากน า้ละแม เพราะว่าอยู่ติดกบัชายทะเล
อ่าวไทย  ในอดีตนั้นใช้ทางน า้เป็นเส้นทางในการคมนาคม   จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่       
ชาวปากน า้ละแมเล่าว่าคนทอ้งถ่ินเดิมนัน้มีไม่มากนกั   แต่มีคนท่ีมาถ่ินอ่ืน   ท่ีเขา้มาตัง้รกราก
โดยมีอาชีพค้าขาย  และท าการประมง     ปากน ้าละแมเป็นจุดขนถ่ายสินค้าต่างๆ                 
โดยเฉพาะเกลือ   ซึ่งบรรทุกมากับเรือส าเภาจากจังหวัดเพชรบุรี     น ามาขายท่ีหวัเมืองชายฝ่ัง    
เม่ือกลบัจากปากน า้ละแมก็จะบรรทกุไมห้ลา โอน ถ่าน และของป่ากลบัไปขายท่ีแมก่ลอง  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
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 ประมาณกนัวา่ปากน า้ละแมไดก้่อตัง้มาก่อน พ.ศ. 2452  ยงัมีการปกครองเป็นกลุ่มบา้น 
มีผู้ปกครองคนแรกช่ือ นายจรูญ เป็นคนมาจากภาคกลาง   ซึ่ งในขณะนั้นยังขึ ้นอยู่กับ              
อ าเภอหลงัสวน   มีก านนัอัน้   พลารชนุ   เป็นผูป้กครอง  
 จากนั้นในช่วงปีพ.ศ. 2513 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็น 16 หมู่บ้าน                                
และไดมี้การแบ่งแยกต าบลเป็น  3  ต าบล  ได้แก่ ต  าบลละแม (เดิม)  ต  าบลทุ่งหลวง                  
ต  าบลสวนแตง    และได้ยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอละแม เม่ือ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514                  
มีหัวหน้าก่ิงอ าเภอคนแรก คือ นายวิรัติ วงศว์โรทัย จวบจนวันท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2520                 
ไดมี้การประกาศในราชกิจจานเุบกษา ยกฐานะเป็นอ าเภอละแม 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก 
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1สื บ ค้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี  12 
พฤศจิกายน  2562 
 

2.2.2  สภาพทีต่ั้งภูมิศาสตร ์
 อ าเภอละแม ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องจงัหวดัชมุพร มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 339.98 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ   212,500 ไร ่ คดิเป็นรอ้ยละ  5.30  ของเนือ้ท่ีจงัหวดัชมุพร  
มีอาณาเขต ดงันี ้
 ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัอ าเภอหลงัสวน และอ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร 
 ทิศใต ้  ตดิตอ่กบัอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
 ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัชายฝ่ังทะเลอา่วไทย 
 ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัอ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก 
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1                                             
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1%20%20สืบค้น
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20สืบค้น
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20สืบค้น
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2.2.3  แผนทีอ่ าเภอละแม 

  
 

2.2.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
 พืน้ท่ีอ าเภอละแม  มีลกัษณะลาดเอียงเป็นรูปยาวจากทิศตะวนัตกมายงัทิศตะวันออก 
โดยแบง่ลกัษณะทางกายภาพได ้ ดงันี ้
 -  ด้านตะวันตกสุดเป็นป่าและเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน   ทอดตัวจากเหนือสู่ใต ้          
เป็นท่ีตัง้ของป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม   และเขตอนรุกัษพ์นัธุส์ตัวป่์าจ าปนู (ควนแม่ยายหม่อน) 
ซึ่งเป็นแหลง่ตน้น า้ส  าคญัของอ าเภอ 3 สาย คือ คลองละแม คลองเสรจ็ และคลองดวด  
 -  ด้านทิศตะวันออก  พื ้นท่ีลาดต ่ามาทางทิศตะวันออก  สู่ตอนกลางของอ าเภอ              
เป็นท่ีราบสูง   มีเนินเขาสลบัประปราย แลว้ต่อเน่ืองมายงัดา้นตะวันออกสุด   ซึ่งเป็นท่ีราบลุ่ม   
จนจรดท่ีราบชายฝ่ังทะเลอา่วไทย  
 พื ้นท่ีอ าเภอละแม บริเวณอ่าวไทย มีความยาวชายฝ่ังประมาณ 15 กิโลเมตร                       
มีล าน า้ส  าคญั 3 สาย  ไดแ้ก่  คลองละแม  คลองเสรจ็  และคลองดวด 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก 
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1                                             
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 

http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20สืบค้น
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20สืบค้น
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2.2.5  ประชากรในพืน้ที ่
อ าเภอละแม  
 ประชากรในอ าเภอละแมมีความหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื ้อสายจีน 
นอกจากนีย้งัมีชาวยโุรปบางสว่นท่ีมาตัง้ถ่ินฐานเพ่ือท าการเกษตรท าไร ่  ส  าหรบัจ านวนประชากร
ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินเดมิมีอยูเ่ป็นสว่นนอ้ย   
 จ านวนประชากรในพืน้ท่ีอ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร  อา้งอิงจากส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ  
ปี  2560  โดยสรุป  ดงันี ้

จ านวนประชากรอ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 

พืน้ท่ี / ต  าบล 
จ านวนประชากร 

รวม 

จ านวน
ประชากร
ชาย 

จ านวน
ประชากร
หญิง 

จ านวน
บา้นเรือน 

ละแม 13,846 6,917 6,929 5,894 

ทุง่หลวง 5,106 2,582 2,524 1,780 

สวนแตง 4,379 2,146 2,233 1,412 

ทุง่คาวดั 5,276 2,751 2,525 1,753 

รวมประชากรอ าเภอละแม 28,607 14,396 14,211 10,839 
  

2.2.6  การปกครองส่วนภูมิภาคอ าเภอละแม 
 1)  พืน้ท่ีอ าเภอละแม มีการปกครอง ดงันี ้
 อ าเภอละแม มีการแบง่เขตการปกครองออกเป็น 4 ต าบล 47 หมูบ่า้น  ดงันี ้
 1.1)  ละแม   มีจ  านวน  20 หมูบ่า้น 
 1.2)  ทุง่หลวง  มีจ  านวน  9 หมูบ่า้น 
 1.3)  สวนแตง  มีจ  านวน  10 หมูบ่า้น 
 1.4)  ทุง่คาวดั   มีจ  านวน  8 หมูบ่า้น 
 2)  การปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
 การปกครองในพืน้ท่ีอ าเภอละแม  ประกอบดว้ย  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5 แห่ง 
ไดแ้ก่ 
 2.1) เทศบาลต าบลละแม  
 ครอบคลมุพืน้ท่ีต  าบลละแม (เฉพาะหมูท่ี่ 10 และบางสว่นของหมูท่ี่ 2, 9, 14) 
 2.2)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละแม  
 ครอบคลมุพืน้ท่ีต  าบลละแม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลละแม) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


28 
 

 2.3)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่หลวง  
 ครอบคลมุพืน้ท่ีต  าบลทุง่หลวงทัง้ต  าบล 
 2.4)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนแตง  
 ครอบคลมุพืน้ท่ีต  าบลสวนแตงทัง้ต  าบล 
 2.5)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คาวดั  
 ครอบคลมุพืน้ท่ีต  าบลทุง่คาวดัทัง้ต  าบล 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก  วิกิพีเดีย
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E
0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0
%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B
9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%
B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2562 
 

2.3  ข้อมูลบริบทพืน้ที่ 
ต าบลละแม จังหวัดชุมพร 
 ทีมวิจัยไดก้ าหนดพืน้ท่ีชุมชนบา้นสระขาว  ต าบลละแม  อ าเภอละดม  จังหวัดชุมพร   
ดงันัน้  ทีมวิจยัจึงไดศ้กึษาฐานขอ้มูลต าบลละแม เบือ้งตน้ เพ่ือน าฐานขอ้มูลมาใชป้ระกอบการ
ออกแบบกระบวนการด าเนินงานวิจยั  ซึ่งมีฐานขอ้มลูโดยสรุป  ดงันี ้
2.3.1  กลุ่มประชากรในพืน้ทีต่ าบลละแม   
  ศนูยข์อ้มลูประเทศไทย  ปี 2560  ไดบ้นัทึกฐานขอ้มลูกลุ่มประชากรในพืน้ท่ีต  าบลละแม
โดยสรุป  ดงันี ้

จ านวนประชากรต าบลละแม  จังหวัดชุมพร 

จ านวนประชากร 
รวม 

จ านวนเด็กแรกเกิด 
ถึง 6 ปี  

จ านวนสตรี
ตัง้ครรภ ์

จ านวน
ผูส้งูอาย ุ

จ านวน
ผูส้งูอาย ุท่ี
ป่วยเป็น
โรคเรือ้รงั 

จ านวน
ครวัเรือน 

10,623 579 52 
 

1,001 
 

 
423 3,565   

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
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2.3.2  เขตหมู่บ้านต าบลละแม   
 ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลประเทศไทย  พบว่า พืน้ท่ีต  าบลละแม  แบ่งการดูแลเป็นเขต
พืน้ท่ี  17 หมูบ่า้น  ประกอบดว้ย  
 

หมูท่ี่ ช่ือชมุชน หมูท่ี่ ช่ือชมุชน 
1 บา้นปากน า้ละแม  9 บา้นลุม่พวาฝ่ังซา้ย  
2 บา้นทา่แพ  10 บา้นลุม่พวาฝ่ังขวา   
3 บา้นหาดสงู  11 บา้นควนสงู  
4 บา้นทรายทอง  12 บา้นเขาขา่  
5 บา้นแหลมสนัต ิ 13 บา้นทุง่ขีห้นอน  
6 บา้นทุง่สวรรค ์ 14 บา้นคลองสง  
7 บา้นควนทงั  15 บา้นหว้ยกง  
8 บา้นบอ่โว ้ 17 บา้นคลองกลาง  

หมูท่ี่ 16  บา้นสระขาว  (พืน้ท่ีศกึษา) 
 
อา้งอิงขอ้มลูจาก 
http://chumphon.kapook.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1/
%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2562 
 

2.4  ข้อมูลศูนยศ์ึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนละแม 
 ทีมวิจัยศึกษาฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนละแม  เพ่ือน าความรู ้
ความคิด  และประสบการณจ์ากการด าเนินงานของทางศนูย ์  มาปรบัใชใ้นการด าเนินงานวิจยั
ของกลุม่เยาวชนเครือขา่ยนกนางนวล  ในการพฒันาคนรุน่ใหมเ่พ่ือเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลู  ศนูยศ์กึษาและพฒันาวิสาหกิจชมุชน
ละแม   ไดด้งันี ้
 ปรชัญาและแนวคดิ  “เรียนรูแ้ละปฏิบตั ิสรุปบทเรียน สูก่ารจดัการตนเอง” 
 ตัง้อยูใ่นชมุชนบา้นสระขาว  หมูท่ี่  16  ต  าบลละแม   อ าเภอละแม   จงัหวดัชมุพร     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chumphon.kapook.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1
http://chumphon.kapook.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1
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 2.4.1  ประวัตคิวามเป็นมา 
ศูนยเ์รียนรู้บ้านสระขาว  
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนละแม   ก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึน้                  
หลงัจากท่ีบา้นสระขาวไดป้ระชาพิจารณแ์ผนแม่บทชมุชน  จนกระทั่งเม่ือ 6 มิถนุายน  พ.ศ.2544         
จงึไดมี้การแปลงแผนแนวความคิดมาสู่การปฏิบตัิจริง โดยในปี  พ.ศ.  2545  ด าเนินการโครงการ
สวนพฤษศาสตรช์ุมชน  ในพืน้ท่ีสาธารณะของหมู่บา้นตัง้อยู่ในส านกัสงฆแ์หลมเศียร  เนือ้ท่ี 
45  ไร ่โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มเกษตรกรรมบา้นสระขาว  (จดทะเบียนกบักองทนุฟ้ืนฟูและ
พฒันาเกษตรกร เม่ือ 27  เมษายน  2543 ) และไดด้  าเนินงานมาตอ่เน่ือง   จนพฒันามาเป็นกลุ่ม
อนรุกัษพ์นัธุพื์ชบา้นสระขาว  ซึ่งมุง่เนน้การปลกูพืชทอ้งถ่ินแซมในแปลงเกษตร    และสรา้งแปลง
รวบรวมพนัธุพื์ชทอ้งถ่ินไวใ้นพืน้ท่ีสาธารณะ เพ่ือไวข้ยายพนัธุแ์ละส าหรบัศึกษาเรียนรู้  จนในปี 
พ.ศ. 2547 ไดร้ับการสนับสนุนผ่านทางส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ( สปก.) จาก
องคก์าร อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO)  เพ่ือด าเนินการโครงการปลูกพันธุ์พืช
ทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นอาหารและผลิตยาพืน้บา้น  จึงสามารถขยายปริมาณการด าเนินงานไดเ้พิ่มมาก
ขึน้   
 จนกระทั่งในปี  พ.ศ.  2547-2549 ไดร้ว่มกบัโรงเรียนบา้นทบัใหม่ หมู่ 5 ต  าบลทุ่งคาวดั 
โรงเรียน ตชด.สิริราษฎร ์ หมู่  16 ต  าบลละแม   จัดการเรียนรูเ้รื่องสมุนไพรกับวิถีชีวิตชุมชน        
ในทุกวนัพฤหบัสบดี   โดยใชแ้ปลงรวบรวมพนัธเ์ป็นแหล่งเรียนรูค้วบคู่กับกระบวนการ  แผน
แม่บทชมุชน    เช่น   ประวตัิและพฒันาการ   ทรพัยากร   ผูน้  าผูรู้ข้องชมุชนทอ้งถ่ิน มีวิทยากร
ท้อง ถ่ินเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้  (การจัดกลุ่มย่อยจัดเ ก็บบันทึกข้อมูลศึกษา
วิเคราะห ์ อภิปราย  ปฏิบตัิการ แฟ้มสะสมงาน นิทรรศการแก่ชมุชน )   และไดร้บั การสนบัสนนุ
จากโครงการพฒันาชมุชนเป็นสขุท่ีภาคใต ้   ในการพฒันาการจดัการเรียนรูแ้ก่เยาวชนและบคุคล
ทั่วไป  พรอ้มกบัการประสานกบั  ส านกังานเกษตรอ าเภอละแม / สปก. ชมุพรในการจดัตัง้เป็น
ศนูยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงต าบลละแม  และประสานกับศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
ละแม   เปิดจดุเรียนรูข้อง กศน.ขึน้ท่ีศนูยฯ์  ในทกุวนัองัคารส าหรบัส่วนการบริหารงานกลุ่มฯ นัน้   
ในรูปแบบคณะกรรมการมีประธานคนแรก คือ  นายสุรพงษ์   แก้วเพชร ( พ.ศ.  25455-
2546)  คนท่ีสอง  คือ  นายสมเกียรติ  วรรณขาว ( พ.ศ. 2547-2549)  และคนท่ีสาม  คือ นายจริ
นทร ์ ชกูลิ่น ( 2550 - ปัจจบุนั) 
 ช่วงปลายปี  พ.ศ2550   ทางคณะท างานไดข้บัเคล่ือนโครงการขยายผลองคค์วามรู ้                      
ปราชญ์เกษตร ฯ  สปก.  โดยเช่ือมประสานกับกลุ่มในหมู่บา้นต่าง ๆ    ในอ าเภอละแม              
อาทิ เช่น กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ , กลุ่มเกษตรกรเลีย้งสัตวต์  าบลละแม , กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ,          
กลุ่มบา้นน า้ตก ,กลุ่มจดับา้นจดัเมือง  ฯลฯ   ก่อตัง้เป็นเครือข่ายจดัการทรพัยากรลุ่มน า้ละแม            
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จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดการทรัพยากรโดยสนับสนุนให้เกิดจุดเรียนรู้ย่อยรายบุคคล              
ท่ีท าเศรษฐกิจพอเพียง  (ครวัเรือนตวัอย่าง)  จ านวน  19  ราย  อาทิ  เช่น  ท าปุ๋ ยชีวภาพ ,      
เกษตรยั่งยืน , เพาะกลา้ไม ้, เลีย้งผึง้ , เลีย้งหม ูเป็นตน้     
 การท ากิจกรรมของสมาชิกในกลุ่มและเครือข่ายฯมีหลากหลาย  ไดแ้ก่  การปลกูพนัธุพื์ช
ทอ้งถ่ินและสมุนไพร  , ยาพืน้บา้น  ,  การท าเกษตรยั่งยืน , การเพาะขยายพันธุ์ไม ้,                       
การท าจกัสาน , การเลีย้งหม ู, การเลีย้งผึง้ , การท าปุ๋ ยชีวภาพ , ออมทรพัยแ์ละสวสัดิการชมุชน , 
การจัดการเรียนรู้ท้องถ่ิน   และการปลูกไม้ใช้สอย (ธนาคารต้นไม้) ขึน้อยู่กับความถนัด
ความสามารถของแตล่ะบคุคล  และมุ่งเนน้ใหเ้กิดการรวมกลุ่ม  ทัง้ในรูปแบบการถือหุน้บริหาร
โดยคณะกรรมการ และกลุ่มเ พ่ือการศึกษาเรียนรู้    แล้วน าไปพัฒนากิจกรรมของตน                   
หรือของกลุม่  กระจายใน 7  หมู่บา้นหลกั  ในต าบลละแมและต าบลทุ่งคาวดั  และเช่ือมประสาน
กบัหมูบ่า้นอ่ืน ๆ ในอ าเภอละแม 
 ปัจจบุนั   ในการจดัการเรียนรูแ้ก่เดก็นัน้    ไดด้  าเนินการในรุน่ท่ีสองกบัระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของโรงเรียนบา้นทบัใหม่  ในส่วนโรงเรียน ตชด. ไดจ้ดัการเรียนรูใ้นระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย   เป็นสถานท่ีจุดศึกษาเรียนรูใ้หแ้ก่นักศึกษา  กศน. ในท้องถ่ิน  และสถานท่ี              
กา รพบปะประชุมแก่ สมาชิ กกลุ่ มต่ า ง  ๆ    และประชาชนในท้อ ง ถ่ินลุ่ มน ้า ละแม                                     
และเป็นกลุ่มแกนในการประสาน   เพ่ือก่อตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบลละแม ( พรบ. สภาองคก์ร
ชมุชน  พ.ศ. 2551)  พรอ้มกบัการใหเ้ยาวชนและคนหนุ่มสาว   จดัเก็บรวบรวมขอ้มลูองคค์วามรู้
ทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  พันธุ์พืชทอ้งถ่ินและสมุนไพร  , ยาพืน้บา้น  ,  การท าเกษตรยั่งยืน ,                        
การเพาะขยายพนัธุไ์ม ้, การท าจกัสาน , การเลีย้งหมู , การเลีย้งผึง้ , การท าปุ๋ ยชีวภาพ ,          
ออมทรพัยแ์ละสวสัดิการชมุชน , การจดัการเรียนรูท้อ้งถ่ิน  เพ่ือใชใ้นการเผยแพรแ่ละถ่ายทอด
ความรูใ้หแ้ก่เยาวชน  สมาชิกในเครือข่ายและประชาชนทั่วไปท่ีมาศึกษาเรียนรูจ้ากศนูยเ์รียนรู้
และชมุชนบา้นสระขาว/กลุม่กิจกรรมตา่ง ๆ ในเครือขา่ย 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก  ศนูยเ์รียนรูบ้า้นสระขาว .ทวีวตัร  เครือสาย 
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2.4.2 หลักคิด / วิธีคิดในการพัฒนา 
ศูนยก์ารเรียนรู้บ้านสระขาว  
 วิสัยทัศน์ : ศูนย์การเรียนรู้บา้นสระขาว   เป็นแหล่งพบปะ  แลกเปล่ียนเรียนรู ้                  
ของประชาชนในทอ้งถ่ินลุ่มน า้ละแม  เพ่ือน าความรูไ้ปจัดการพัฒนายกระดบัคุณภาพชีวิต       
และความเขม้แข็งของกลุม่เครือขา่ยฯ 

https://www.gotoknow.org/posts/212444%20%20สืบค้น
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 เป้าหมาย : ให้เกิดความมั่นคงในชีวิต  ดว้ยการมีหลักประกันในชีวิต  มีปัจจัยส่ี          
อย่างพอเพียง  มีอาชีพ   มีทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มท่ีดี  มีสงัคมท่ีเกือ้กูล  มีความปลอดภัย       
ในชีวิต  และมีวิถีการเรียนรูข้องคนในทอ้งถ่ิน 
 แผนงานของศนูยก์ารเรียนรู:้  ประกอบดว้ย   
 หนึ่ง การเสรมิสรา้งการเรียนรูแ้ละการจดัการความรูข้องคนในทอ้งถ่ิน   
 สอง การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกลุม่เครือขา่ยองคก์รชมุชน  
 สาม การสรา้งความมั่นคงทางอาหารของทอ้งถ่ิน  
 ส่ี การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
 หา้ เพิ่ม ขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรด้วยการแปรรูปผลผลิต               
  และการตลาด 
 โดยมุง่เนน้ใหเ้กิดการแปลงแผนแมบ่ทชมุชนสูก่ารปฏิบตั ิและสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันา
แผนอย่างต่อเน่ือง  และใหเ้กิดแผนพฒันารายครวัเรือน ( น าร่องกับสมาชิกครวัเรือนตวัอย่าง       
ปี 2551  จ านวน 50   ราย ) 
 

2.4.3 แนวทางการบริหารจัดการ 
และกระบวนการเรียนรู้ 
 1)  บรหิารในรูปแบบคณะท างาน   
 ประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชบ้านสระขาว   /วิทยากรท้องถ่ิน  /          
จุดเรียนรู้  /  คณะกรรมการเครือข่ายจัดการทรัพยากรลุ่มน า้ละแม / ครูอาจารย ์/ บุคลากร
ภายนอกเป็นพ่ีเลีย้งหรือท่ีปรกึษา 
 2)  แบง่บทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ในแตล่ะภารกิจ ดงันี ้ 
 -  ผูป้ระสานงานภายนอก  ไดแ้ก่  นายทวีวตัร  เครือสาย   
 206  หมู ่ 16  ต าบลละแม  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร  โทร. 081 - 2700216 
 -  ผูป้ระสานงานภายใน  ไดแ้ก่  นายจรนิทร ์ ชกูลิ่น   
 318  หมู ่16  ต าบลละแม  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร  โทร. 086 - 2692328 
 -  งานขอ้มลู/เอกสาร  ไดแ้ก่  นางสาวอรอมุา  ศรีตงันนัท ์  
 178  หมู ่16  ต าบลละแม  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร  โทร. 086 - 2779222 
 - งานขอ้มลู/เอกสาร  ไดแ้ก่  อาจารยส์  าเรงิ  พิทกัษป์รชัญากลุ  
 47 หมู ่ 7 ต าบลทุง่คาวดั  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร    โทร. 086 - 2697330 
 -  ทีมวิทยากรทอ้งถ่ิน   ไดแ้ก่   
 นายบวั   ชยัเชิดช ู เรื่องเกษตรยั่งยืน 
 นายประโยชน ์  นิลรตัน ์  เรื่องปุ๋ ยชีวภาพ    
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 นายนภดล    การจดัการทรพัยากร  
 นายทนง   เดี่ยววาณิชย ์ เรื่องยาสมนุไพร  
 นายไพสิทธ ์  ศรีตงันนัท ์ สมนุไพร  
 นายวีศกัดิ ์   เกือ้สม   เรื่องการเลีย้งหม ู 
 นายสมปอง   แกว้คงจนัทร ์ เรื่องจกัรสาน  
 นายส าเรงิ    เรื่องการเลีย้งผึง้ / การจดัการเรียนรูแ้ก่เยาวชน  
 นายทวีวตัร  เครือสาย กระบวนการแผนชมุชน  
 -  ผูร้บัผิดชอบประจ าจดุเรียนรู ้ ทัง้ในรูปแบบกลุม่ ฯ และ  บคุคล 
 -  ทีมพ่ีเลีย้ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส านกังานการเกษตร อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร  / สปก. 
ชมุพร / กศน. ละแม / อบต.ละแม 
 3)  การจดัการเรียนรู ้  
 ใชรู้ปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย  ดงันี ้
 

กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ/วิธีการ เนือ้หาสาระส าคญั เครื่องมือ/
อปุกรณ ์

เดก็และเยาวชน -การบรรยาย /อภิปราย
กลุม่ 
-การฝึกปฏิบตัิ / 
สรุปผลการเรียนรูท้กุ
ครัง้หลงัท ากิจกรรม 
-จดักลุม่ย่อย/วิเคราะห ์
/น าเสนอ 
- บนัทึก / แฟ้มสะสม
งาน 

หลกัสตูรทอ้งถ่ิน 
สมนุไพรกบัวิถีชีวิตชมุชน 
ชีวิตกบัการเปล่ียนแปลง 
คณุธรรมจรยิธรรม/ แผนท่ี
คนดี 

ส่ือวีดิทศัน/์
หลกัสตูร 
แปลงรวบรวม
พนัธุพื์ช 
จดุเรียนรูใ้น
ทอ้งถ่ิน 
ครวัเรือนเด็ก
เยาวชน 
  

สมาชิก 
ในเครือขา่ย 

- อบรม/สมัมนาเชิง
ปฏิบตัิการ 
-การฝึกปฏิบตัิ/สรุปผล
การเรียนรูท้กุครัง้หลงั
ท ากิจกรรม 
-จดักลุม่ย่อย/วิเคราะห ์
/น าเสนอ 
-เรียนรูภ้ายนอกทอ้งถ่ิน 

- การอนรุกัษท์รพัยากร 
- เทคนิคท าการเกษตร
ยั่งยืน 
- การแปรรูป 

- ส่ือวีดทิศัน ์/ 
เอกสาร 
-แปลงรวมพนัธุ์
พืช 
-จดุเรียนรูแ้ปลง
เกษตรของ
สมาชิก ใน
ทอ้งถ่ิน 
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กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ/วิธีการ เนือ้หาสาระส าคญั เครื่องมือ/
อปุกรณ ์

บคุคลภายนอก/
ทั่วไป 

-  บรรยายสรุป / 
แลกเปล่ียน 
-ศกึษาเรียนรูจ้ากจดุ
เรียนรู ้
-การฝึกปฏิบตัิ/สรุปผล
การเรียนรูท้กุครัง้หลงั
ท ากิจกรรม 
  

องคค์วามรูท้ัง้ 10  เรื่อง 
เกษตรยั่งยืน / การจดัการ
เรียนรู ้/ปุ๋ ยชีวภาพ/สมนุไพร
และยาพืน้บา้น / เพาะกลา้
ไม ้/ เลีย้งผึง้ / เลีย้งหม ู/ 
ออมทรพัยแ์ละ
สวสัดกิาร  ฯลฯ 

- ส่ือวีดทิศัน ์/ 
เอกสาร 
-แปลงรวมพนัธุ์
พืช 
-จดุเรียนรูแ้ปลง
เกษตรของ
สมาชิกใน
ทอ้งถ่ิน 
  

  
 4)  การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ / ส่ือวิดีทศัน ์และจดุการเรียนรูต้า่ง ๆ  ใหเ้อือ้ต่อ
การเรียนรู ้
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก  ศนูยเ์รียนรูบ้า้นสระขาว .ทวีวตัร  เครือสาย 
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2.4.4  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
 ศูนย์การเรียนรู้  ได้ด  าเนินการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  เ พ่ือจัดการเรียนรู ้               
ใหก้บัคนในชมุชน และผูส้นใจ ประกอบดว้ย แผนงานดงันี ้
 1) การเสรมิสรา้งการเรียนรูแ้ละการจดัการความรูข้องคนในทอ้งถ่ิน    
 ตอ้งพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ส่ือวิดีทัศน์  ไว้ส  าหรับการถ่ายทอดและเผยแพร ่    
และเสริมทักษะการถ่ายทอดความรู้แก่วิทยากรท้องถ่ิน   รวมทั้งการจัดท าหลักสูตร                                           
ท่ีใชส้  าหรบับคุคลภายนอก   และการเพิ่มศกัยภาพผูน้  าชมุชนเป็นนกัวิสาหกิจชมุชน  / พฒันา
ศกัยภาพนกัประกอบการวิสาหกิจชมุชน 
 2) การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกลุม่เครือขา่ยองคก์รชมุชน    
 ตอ้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยจัดสัมมนาเสริมทักษะในประเด็น          
ท่ีสมาชิกสนใจ  พรอ้มทัง้การไปเรียนรูน้อกพืน้ท่ี 
 3) การสรา้งความมั่นคงทางอาหารของทอ้งถ่ิน     
 ตอ้งขยายผลกิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่ใหค้รอบคลมุมากขึน้  เช่น  การปลกูพืชทอ้งถ่ินเป็น
อาหารและยา  , การท าเกษตรยั่งยืน ( มีแปลงเกษตรท่ีเป็นจดุเรียนรู้  13  แปลง ) , การเลีย้งหมู
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พืน้บา้น ( มีสมาชิกเลีย้งอยู่  17  ราย) , การปลกูไมใ้ชส้อย / ธนาคารตน้ไม้  ( สมาชิก 75  ราย) , 
การเลีย้งปลา ( มีบอ่เลีย้งปลา  35  บอ่)  , ก าลงัด  าเนินการสรา้งโรงสีขา้วชมุชน  ฯลฯ 
 4) การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม    
 ตอ้งขยายผลการสรา้งฝายชะลอน า้ , การปลกูตน้ไมร้ิมคลอง , การฟ้ืนฟูและรกัษาล าน า้
คลองละแม , การใชปุ้๋ ยชีวภาพ  , การรกัษาป่าตน้น า้  ฯลฯ 
 5) เพิ่มขีดความสามารถในการจดัการทรพัยากรดว้ยการแปรรูปผลผลิตและการตลาด   
 ตอ้งสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณใ์นการแปรรูปยาสมุนไพรทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ ,       
การจดัการผลิตภณัฑพื์ชผกัพืน้บา้น ( แบบสญูกาศ) , การรวบรวมผลผลิตแบบสหกรณ์  เป็นตน้
(รายละเอียดตามแผนงานท่ีแนบมา และ แผนแมบ่ทชมุชน ) 
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2.4.4  แนวทางในการบริหาร 
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถงึแหล่งเรียนรู้ 
 การบริหารและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในพื ้นท่ี  มีแนวทาง                             
ในการด าเนินงาน ดงันี ้
 1)  แนวทางในการบรหิาร 
 -  ใชก้ลไกการบรกิารงานแหลง่เรียนรูใ้นรูปของคณะท างานแบบพหภุาคี 
 -  จดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นเครือข่ายฯ ดว้ยเวทีชมุชน   , การสาธิต/ทดลอง , 
ฝึกปฏิบตักิาร  , มีเวทีสรุปบทเรียนหรือประเมินเป็นระยะ 
 -  สง่เสรมิการด าเนินงานตามแผนแมบ่ทชมุชนและแผนงานของเครือข่ายฯ 
 -  เพิ่มศกัยภาพกองทนุสง่เสรมิการจดัการทรพัยากรลุม่น า้ละแม 
 -  หนนุเสรมิใหเ้กิดกระบวนการใชท้นุทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นกลุม่ /ชมุชน 
 -  ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงาน เช่น  ธนาคารเพ่ือการเกษตรแสหกรณ ์ (ธกส.)  
ธนาคารออมสิน ฯลฯ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชท้นุ 
 2) แนวทางระดมทนุ  การเช่ือมโยงกบัแหลง่ทนุ และแหลง่สนบัสนนุอ่ืน ๆ 
 -  ใช้ทุนในการด าเนินการจากสมาชิกผู้ท่ีสนใจมาเรียนรู้    โดยเฉล่ียจ่าย                                
มาจากค่าอาหาร  แต่ก็ท าใหเ้กิดความยุ่งยากในการจัดการแก่ทีมท างาน   เพราะกระทบต่อ          
ผูท่ี้เขา้มาศกึษาดงูาน 
 -  การตัง้ตูบ้รจิาคส าหรบัผูมี้จิตศรทัธา 
 -  การจดัตัง้กองทนุ  โดยการทอดผา้ป่าสามคัคี หรือ รบัจากผูส้นบัสนนุ หรือ จดัหาสินคา้
ท่ีระลกึมาจ าหนา่ยเป็นรายได ้ หรือ การสมทบจากดอกผลจากกองทนุตา่ง ๆ ในหมูบ่า้น 
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 การประสานความร่วมมือกับ  องคก์รพฒันาเอกชน  / องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน / 
หนว่ยราชการ 
                3) กระบวนการคดิในการแกไ้ขปัญหา 
  จากประสบการณท่ี์ผ่าน   ใชว้ิธีการแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยหารือกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
หรือใช้เวทีการประชุมสมาชิกในเครือข่ายเพ่ือหารือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และ การประชุม
คณะกรรมการกลุ่ม / เครือข่าย เพ่ือแก้ไขปัญหา   ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ  ปัญหาและสภาพปัญหา           
หรือสาเหตรุะดบัความรุนแรง    ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคล  กลุ่มองคก์ร   กลุ่มบุคคล   
เครือขา่ยชมุชนทอ้งถ่ิน   ทัง้นีแ้กนน าหลกัจะหารือ  วิเคราะห ์พิจารณาปัญหาคน้หาหนทางแกไ้ข
แลว้จงึด  าเนินการไปทีละขัน้ตอน 
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2.4.5   องคค์วามรู้และบทเรียนส าคัญ 
ในการด าเนินงานของทางศูนย ์
 จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า  ทางศูนย์มีองค์ความรู้   และบทเรียนส าคัญ         
สามารถน ามาปรบัใชใ้นการด าเนินงานได ้ ดงันี ้
 1)  องคค์วามรูท่ี้โดดเดน่ / กิจกรรมท่ีประสบความส าเรจ็ / ปัจจยัท่ีสง่เสรมิใหส้  าเรจ็ 
 องคค์วามรูท่ี้สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่   ไดแ้ก่   กระบวนการเรียนรูแ้ผนแม่ชุมชน
และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  ทั้งระดับบุคคล  ระดับกลุ่มองค์กรหรือวิสาหกิจชุมชน               
ระดบัเครือขา่ย   ตวัอยา่ง  เชน่   
 -  พนัธุพื์ชทอ้งถ่ินและสมนุไพร  
 -  ยาพืน้บา้น   
 -  การท าเกษตรยั่งยืน  
 -  การเพาะขยายพนัธุไ์ม ้
 -  การท าจกัรสาน  
 -  การเลีย้งหม ู
 -  การเลีย้งผึง้ 
 -  การท าปุ๋ ยชีวภาพ  
 -  ออมทรพัยแ์ละสวสัดกิารชมุชน 
 -  การจดัการเรียนรูท้อ้งถ่ิน  
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 2)  บทเรียนท่ีส าคญัตอ่กระบวนการพฒันาท่ีผา่นมา   
 ปั จจัย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งหลายประการ   ท่ี จ ะท า ให้ก ร ะบวนการพัฒนาก้า วหน้า                            
หรือถอยหลงั  ชาวบา้นสระขาวจงึสรุปได ้ ดงันี ้
 หนึ่ง  เรื่องของภาวะผูน้  า ( ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน์
และแสวงหาความรู ้มีคุณธรรม เป็นนักประสานความร่วมมือ   เพราะผูน้  าจะเป็นก าลังหลัก         
ในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ภายใต้ทิศทางท่ีถูกต้อง              
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ 
 สอง  เรื่องระบบการจัดการชุมชน   ต้องมีการก าหนดกลไกและระบบการจัดการ                
ท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพของชุมชนและสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสภาวการณ์   ( ไม่ก๊อบบี ้        
เป็นแบบเดียวทัง้ประเทศ ) 
 สาม  เรื่องการเพิ่มทกัษะความรูแ้ก่บคุลากร   ทัง้การฝึกอบรม สมัมนาหรือศึกษาดงูาน
จะต้องมีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและต้องสอดคล้องกับความต้องการของคนและปัญหา           
หรือสถานการณใ์นพืน้ท่ี    ยงัมีความจ าเป็นท่ีภายนอกตอ้งช่วยใหช้าวบา้น เกิดการคิดวิเคราะห์
สถานการณภ์ายในกบั ภายนอกชมุชน  ใหส้มัพนัธแ์ละเช่ือมโยงกนั วางแผน หรือ แกไ้ขปัญหา
อยา่งถกูทิศถกูทาง และปรบักระบวนการคดิของชาวบา้นในการพึ่งตนเองมากกวา่หวงัพึ่งพิงผูอ่ื้น 
 ส่ี   เรื่องความสอดคลอ้งงานกับปัญหาและศกัยภาพของชุมชน   สงัเกตจากโครงการ   
หรือกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิม    หรือเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน                  
จะด าเนินการไดส้  าเรจ็และเกิดประโยชน ์ เป็นการเสรมิสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัคนในชมุชน 
 ห้า  เรื่องการน าทรัพยากรภายนอกเข้ามาในชุมชน    ทรัพยากรท่ีเป็นทั้งเงิน คน           
ปัจจัยการผลิต ท่ีน าเข้า หรือ ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกนั้น หากไม่กระบวนการคิด
วิเคราะหถ์ึงความจ าเป็นหรือประโยชนท่ี์จะไดร้บั และการวางแผนจดัการรว่มกนัแลว้  จะเป็นเหต ุ              
ให้เกิดความรา้วฉาน  แตกความสามัคคีในชุมชน และจะเป็นตัวเสริมการพึ่งพาภายนอก                               
จนเกิดเป็นพฤตกิรรมพึ่งพาไมช่ว่ยเหลือตนเอง 
 หก   เรื่องการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากภายนอก   ทัง้ท่ีเป็นราชการหรือองคก์รเอกชน    
ยงัจ  าเป็นตอ้งเป็นผูก้ระตุน้หรือเป็นผูช้ว่ยเหลือเอือ้อ านวย  (ขอ้มลูและความรูแ้ละจดักระบวนการ
เรียนรู ้)  ใหแ้ก่ชมุชนอยา่งสม ่าเสมอจนกว่าชมุชนจะยืนดว้ยตนเอง 
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2.5  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองธุรกิจชุมชน 
 ทีมวิจัยศึกษาข้อมูลความรู้ความเข้า ใจเรื่ องธุ ร กิจชุมชน   เ พ่ือน ามาปรับใช ้                         
ใหเ้กิดประโยชนใ์นการด าเนินงาน  ซึ่งสามารถสรุปความรูส้  าคญัได ้ ดงันี ้
2.5.1  ธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชน  หมายถึง  “ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน”   อันประกอบด้วย                
กิจกรรมทางการผลิต  กิจกรรมทางการขายผลผลิต   กิจกรรมการซื ้อ และการบริโภค                   
ของชมุชน จากความหมายขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  ชมุชนซึ่งเป็นรากฐานของชนบทไทยจะเขม้แข็งได ้
ชมุชนจะตอ้งยืนหยดัดว้ยล าแขง้ของชมุชนเอง โดยอาศยัความรว่มมือหรือการมีส่วนรว่มของคน
ในชมุชนในอนัท่ีจะพฒันากลุม่ธุรกิจของชมุชนท่ีจดัตัง้ขึน้  ใหมี้ความเจรญิเตบิโต   ซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ในการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอยูใ่นภาคชนบท  ใหมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ตอ่ไป   
 

2.5.2  ข้ันตอนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
 การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชน    ท่ีจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จได้นั้น                 
ควรมีขัน้ตอนท่ีส าคญั  ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  คน้หาความตอ้งการของตลาด   
 ธุรกิจชุมชนจะตอ้งทราบถึง ความตอ้งการสินคา้และบริการของตลาด ความไดเ้ปรียบ
ทางดา้นการผลิตหรือการแข่งขนั    เพราะชุมชนแต่ละพืน้ท่ีมีความไดเ้ปรียบทางดา้นทรพัยากร     
ท่ีแตกต่างกัน นั่นคือชุมชนควรตระหนักว่า จะน าทรัพยากรของชุมชนท่ีมีอยู่มาผลิตสินค้า
อะไร  ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร ์ปัญหาดังกล่าวนีจ้ะเรียกว่าปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีว่า       
ผลิตอะไร (What) 
 2)  เลือกวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม   
 ธุรกิจชมุชนตอ้งทราบวา่ผูท่ี้จะลงมือผลิตมีใครบา้ง  และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการผลิตมีใครบา้ง 
จึงควรใหผู้้ท่ีมีความสามารถนีเ้ป็นผูล้งมือผลิต ใหค้  าแนะน าในการผลิต ใหมี้การระดมสมอง      
ของคนเหล่านี ้ และยังสามารถพึ่งพาผู้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการผลิต เช่น หน่วยงานราชการ             
สถาบนัวิชาการตา่งๆ นอกจากนีใ้นการผลิตท่ีเหมาะสมของธุรกิจจะตอ้งค านึงถึง   ปัจจยัการผลิต 
อนัประกอบดว้ย 
 -  ท่ีดนิ (Land) 
 -  แรงงาน  (Labor) 
 -  ทนุท่ีใชใ้นการด าเนินงาน (Capital)   
 -  ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 
 ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์    ปัญหานี้จะเรียกว่าปัญหาพื ้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีว่า                
“ผลิตอยา่งไร (How)” 
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  3)  กลุม่เปา้หมาย  
  ธุรกิจชุมชนจะตอ้งทราบว่า   ควรขายสินคา้ใหก้ับใคร   และลูกคา้จะซือ้สินคา้ของเรา    
ไดอ้ย่างไร ซึ่งลูกคา้อาจแบ่งเป็นลูกคา้ทอ้งถ่ิน  และลูกคา้นอกทอ้งถ่ิน  ซึ่งขึน้อยู่กับตวัสินคา้     
และความต้องการสินค้าจะเป็นตัวก าหนดว่าลูกค้าเป็นใคร    เช่น   กรณีผ้าทอเกาะยอ              
ลกูคา้เป็นคนนอกทอ้งถ่ิน   กรณีป๊ัมน า้มนั  ลกูคา้จะเป็นคนในทอ้งถ่ิน ส าหรบัการเขา้ถึงลกูคา้นัน้ 
สามารถแบง่ลกูคา้ออกเป็นอีก 2 ประเภท ประกอบดว้ย ลกูคา้ปลีก คือ ลกูคา้รายย่อยท่ีซือ้สินคา้
เพ่ือน าไปบริโภคเอง และลูกค้าส่ง คือ ลูกค้าท่ีซื ้อสินค้าในปริมาณมากเพ่ือน าไปขายต่อ               
ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร ์  ปัญหานีจ้ะเรียกวา่ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีวา่ผลิตเพ่ือใคร  
  4)  ก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 รูปแบบท่ีเหมาะสมของธุรกิจชมุชน   แบง่เป็น 
 4.1) กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ(Informal Group)   คือ ไม่มีการจดทะเบียนตามกรอบ
กฎหมายใดๆ  มีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน แต่ไม่สามารถท านิติกรรมในนามของกลุ่มได ้
ขอ้เสียของการตัง้กลุ่มแบบนีคื้อ  ไม่สามารถระดมเงินทุนได ้และขอ้ดี คือ การบริหารงานภาย     
ในกลุม่มีความคลอ่งตวัเน่ืองจากสมาชิกจะบรหิารงานภายในกลุม่ 
 4.2)  กลุ่มท่ีเป็นทางการ (Formal Group) คือ กลุ่มท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย       
ไม่ว่าจะเป็นในรูปของสหกรณ ์หรือบริษัท จ ากัด ขอ้เสียของการจัดตัง้กลุ่มคือ การบริหารงาน       
มีความซบัซอ้นมากขึน้และมีความลา่ชา้ ส าหรบัขอ้ดี คือ การระดมทนุสามารถท าไดร้วดเรว็   
 ปัจจยัท่ีก าหนดความส าเรจ็ของการจดัตัง้ธุรกิจชมุชมุชนนัน้  มีดงัตอ่ไปนี ้
 -  ความเขา้ใจของสมาชิก  สมาชิกจะตอ้งเขา้ใจในความแตกตา่ง ขอบเขต และขอ้จ ากดั
ของกลุม่ท่ีจดัตัง้ขึน้ 
 -  ความตอ้งการและเป้าหมายของธุรกิจชมุชน ซึ่งบางชมุชนอาจท าการผลิตแคพ่ออยู่   
พอกิน   รูปแบบของกลุ่มอาจเป็นเพียงกลุ่มเพ่ือการผลิต เช่น กลุ่มท านา หรือกลุ่มเลีย้งสัตว ์      
บางชมุชนอาจมีเปา้หมายคือก าไร เพ่ือน าก าไร มายกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกใหดี้ขึน้ 
 -  เงินทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจัยหนึ่ง   ท่ีก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชุมชน                  
ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจกรรมเล็กไปใหญ่ ค่อยๆ สะสมเงินทุนจากชุมชน
เ พ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้เ กิดกับธุ ร กิจ  การรวมทุนทีละเล็กละน้อยอาจช้า เ กินไป                   
ชมุชนอาจสามารถระดมทนุในรูปของ สหกรณห์รือบรษิัทก็ได ้
 -  ทรัพยากรบุคคล  ซึ่งบุคคลประเหล่านีจ้ะต้องมีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและวิทยาการใหม่ๆ ทั้งนีจ้ะตอ้งเป็นคนท่ีรักงานของชุมชน   ชอบงานท้าทาย                       
มีความเสียสละ  ไมห่วงัผลตอบแทนมากเกินไป 
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 -  การมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสุดในการจัดตัง้ธุรกิจชุมชน   ถ้าสมาชิก     
ไม่ร่วมมือธุรกิจชุมชนก็เกิดขึน้ไม่ได ้โดยท่ีสมาชิกควรมี 4 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ              
รว่มท า   และรว่มรบัผิดชอบ 
 ธุรกิจชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดบัรายได ้ชีวิตความเป็นอยู่ และคณุภาพชีวิต
ของชาวบา้นหรือเกษตรกรในชนบทท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แตเ่ป็นกลุ่มคนท่ียากจนท่ีสุด
ของประเทศ หากกลุ่มชาวบา้นหรือกลุ่มเกษตรกรเหล่านีมี้รายไดสู้งขึน้จะส่งผลกระทบดา้นบวก
ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   โดยในการประกอบธุรกิจชุมชน    ควรมุ่งเน้น             
สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน  สง่เสรมิใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชนแบบพึ่งตนเอง ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และวตัถดุบิในชมุชน โดยคนในชมุชน เพ่ือคนในชมุชน 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก 
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8
%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97
%e0%b8%b  ธรุกิจชมุชนคืออะไร . สืบคน้เม่ือวนัท่ี  10  มกราคม  2563 
 

2.5.3  การเขียนแผนธุรกิจ 
 ทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลความรู้เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ OTOP         
และผูป้ระกอบการ SMEs  เพ่ือนน าความรูม้าปรบัใชใ้นการด าเนินงาน  ซึ่งสามารถสรุปแนวคิด
ส าคญัได ้ ดงันี ้
 1)  แผนธุรกิจ  คืออะไร   
 แผนธุรกิจ   เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณาและการตัดสินใจ        
ของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ  เป็นแผนท่ีชว่ยชีแ้นะการด าเนินงานขัน้ตอนตา่ง ๆ    
ในการก่อตัง้และด าเนินกิจการ/ โครงการ  และเป็นแผนท่ีใหร้ายละเอียดตา่ง ๆ ทางดา้นการตลาด 
การแขง่ขนั กลยทุธ ์การประมาณทางการเงิน โดยชีใ้หเ้ห็นประเดน็จดุออ่นและขอ้ควรระวงั 
 2) แผนธุรกิจ  มีความส าคญัอยา่งไร 
 แผนธุรกิจ  มีความส าคัญอย่างยิ่งในการให้รายละเอียดการเริ่มต้นธุรกิจ/ โครงการ       
เพ่ือชีน้  าเป้าหมายท่ีชดัเจนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ  เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งท่ีมาของเงินทุน         
จากผู้ร่วมทุน กองทุน และสถาบันการเงินต่าง ๆ  สามารถให้รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ               
เชน่ การจดัหาเงินทนุ การพฒันาผลิตภณัฑ ์การตลาด ฯลฯ 
 
 3) แผนธุรกิจ  ควรมีอะไรบา้ง 
 แผนธุรกิจท่ีดีควรจะมีการวิเคราะหร์ายละเอียดในตวัแปรส าคญั ดงันี ้
 -  สินคา้หรือบรกิารท่ีขาย  

https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%25b
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%25b
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%25b
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 -  กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 
 -  จดุออ่น จดุแข็ง โอกาสและอปุสรรคตา่ง ๆ ของธุรกิจ/ โครงการ 
  4)  ลกัษณะของแผนธุรกิจท่ีดี  ควรมีอะไรบา้ง 
 -  การก่อตัง้ธุรกิจ/ โครงการ มีความชดัเจนหรือสมบรูณแ์ลว้หรือยงั 
 -  ธุรกิจ/ โครงการนีมี้ความนา่ลงทนุมากนอ้ยเพียงใด 
 -  ธุรกิจ/ โครงการมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเรจ็ตัง้แตเ่ริ่มแรกมากนอ้ยเพียงใด 
 -  ธุรกิจ/ โครงการนีมี้ความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั ในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
 -  สินคา้และบรกิารจะตอ้งไปตามความตอ้งการของตลาด 
 - ผูบ้รหิารจะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้รงิก่อน 
 -  การก าหนด ตอ้งพิจารณาปัจจยัแวดลอ้ม โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั และค านึงถึง
คณุคา่ท่ีจะใหแ้ก่ลกูคา้เป็นหลกั 
 -  ดา้นการเงินจะตอ้งมีความชดัเจนวา่สว่นใดคือเงินส่วนตวั สว่นใดคือเม็ดเงินของธุรกิจ 
 -  ตอ้งสามารถค านวณตน้ทนุท่ีแทจ้รงิของธุรกิจ/ โครงการได ้
 -  หากธุรกิจ/ โครงการเป็นการผลิตสินคา้ ไมค่วร ลงทนุซือ้เครื่องจกัรเกินความจ าเป็น 
 -  พิจารณากระบวนการผลิตสินคา้วา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 -  สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 -  กระบวนการทางการตลาด   และกระบวนการผลิต  มีทางเลือกอ่ืนท่ีประหยัด                      
มีประสิทธิภาพไดม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูห่รือไม่ 
 - หนา้ท่ีตา่ง ๆ ในดา้นการผลิต การจดัการทางการเงิน การจดัองคก์รมีความเหมาะสม
หรือไม ่
 -  ธุรกิจ/ โครงการท่ีจะด าเนินการนัน้ มีพนกังานท่ีมีคณุภาพและมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
 5)  เหตผุลหลกัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งท าแผนธุรกิจ 
 -  เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นทิศทางเชิงกลยทุธข์องธุรกิจ 
 -  เป็นการส่ือทิศทางเชิงกลยทุธข์องธุรกิจใหแ้ก่บคุคล หรือองคก์รท่ีสามารถจดัสรรเงินทนุ
ใหไ้ดท้ราบ 
 -  เพ่ือศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
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2.5.4  องคป์ระกอบหลักของแผนธุรกิจ   
 การด า เนิ นธุ ร กิจชุมชนนั้น   ต้องค านึ งถึ ง องค์ประกอบหลักของแผนธุ ร กิ จ                          
เพ่ือสามารถออกแบบ  วางแผนการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งองคป์ระกอบหลัก   
ของแผนธุรกิจ  ท่ีส  าคญั  ประกอบดว้ย 
 1)  องคป์ระกอบหลกัของแผนธุรกิจ   
 -  ผูป้ระกอบการตอ้งรูว้า่ตนเองเป็นใคร 
 -  ธุรกิจของตนจะเดินไปในทิศทางไหน จะตอ้งอาศยัการก าหนดกรอบ 3 ประการ ไดแ้ก่
การก าหนดวิสยัทศัน ์ การก าหนดพนัธกิจ  และการก าหนดเปา้หมาย 
  -  รูว้่าตนเองจะไปไดอ้ย่างไร จะตอ้งมีการวางกลยทุธ์ในแตล่ะระดบัขัน้ ซึ่งประกอบดว้ย
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร  กลยทุธร์ะดบัธุรกิจ  และกลยทุธร์ะดบัหนา้ท่ี 
 2)  องคป์ระกอบของแผนธุรกิจท่ีประสบความส าเรจ็ 
 ตอ้งมีการล าดบัความส าคญัของเนือ้หาท่ีน าเสนอ ดงันี ้
 2.1)  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  เป็นส่วนท่ีรวบรวมประเด็นหลัก ๆ ของแผนทั้งเล่ม      
จุดเด่น คือ  จะตอ้งอ่านและจับประเด็นไดง้่าย  เนือ้หาท่ีน าเสนอประกอบดว้ย  ช่ือโครงการ    
เจ้าของโครงการ   สินค้าและบริการ  เงินลงทุนในโครงการ  โครงสร้างเงินทุนหลักทรัพย ์         
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั  อตัราผลตอบแทน  ระยะเวลาคืนทนุ 
 2.2)  วิสัยทัศน์ น า เสนอจุดมุ่ งหมายของผู้ประกอบการเ ก่ียวกับการท าธุ ร กิจ                        
ซึ่งมกัประกอบดว้ย จดุมุ่งหมายท่ีเฉพาะเจาะจง สามารถวดัคา่ได ้สามารถด าเนินการใหบ้รรลไุด ้
เป็นเหตเุป็นผล   และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิและมีกรอบระยะเวลาเป็นเครื่องก าหนด 
 2.3)  การวิเคราะหธ์ุรกิจ/ โครงการ  การวิเคราะหส์ถานการณ ์แบง่เป็น  2  สว่น คือ 
 2.3.1)  การวิเคราะหปั์จจัยภายนอก  เป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้   จะได้จาก        
การประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจะตอ้งเข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต   ทั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ/ โครงการ  ปัจจัย
ภายนอกท่ีผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจมี 5 ประการหลกั ๆ ดงันี ้
 - กลุม่ผูซื้อ้ หรือลกูคา้กลุม่เปา้หมาย 
 - คา่นิยมทางวฒันธรรมและสงัคม 
 - ความกา้วหนา้ ทางดา้นเทคโนโลยี 
 - สถานการณ ์และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
 - สถานการณ ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ กลุ่มผูผ้ลิต/ จ  าหน่ายวตัถดุิบ 
และเครือขา่ยธุรกิจ 
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 2.3.2)   การวิเคราะหปั์จจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคมุได ้ การวิเคราะหปั์จจยันี ้       
ถือเป็นการตรวจสอบความสามารถความพรอ้ม จดุอ่อนและจดุแข็งของธุรกิจ/ โครงการอาจแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอนหลกั  คือ 
 -  ก าหนดประเดน็ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอ่โครงการ 
 - วิเคราะหจ์ดักลุม่ของประเดน็ตา่ง ๆ เชน่ จดุแข็ง หรือ จดุออ่น 
 -  ประเมินความส าคญัของแต่ละประเด็น เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัสรรทรพัยากร       
(เงิน คน ของ) เพ่ือเสรมิจดุแข็ง และลดจดุออ่น 
 -  การวิเคราะหก์ารแขง่ขนั 
 -  พนัธกิจ 
 

อา้งอิงขอ้มลูจาก 
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8
%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97
%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0
%b8%81-    สืบคน้เม่ือวนัท่ี  10 มกราคม 2563 

https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/
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บทที ่3 
กระบวนการด าเนินงาน 

 

 การด า เนินงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง เยาวชนคนรุ่นใหม่                          
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนนกนางนวลเครือข่ายบา้นสระขาว
ลุ่มน า้ละแมตอนบน  อ าเภอละแม  จงัหวดัชุมพร  มีเปา้หมายเพ่ือศกึษารวบรวมขอ้มลูกลุ่มผูผ้ลิต
และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่    ให้มีทักษะ  ความรู้   ความสามารถ                                  
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นใหม่  สามารถปฏิบัติการจัดท าแผนธุรกิจชุมชน                            
รวมถึงน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้พัฒนาการท างาน   พัฒนาพื ้นท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้      
ตวัอย่างดา้น “ ธุรกิจชุมชน ” ตัง้แต่กระบวนการผลิตจนถึงการจ าหน่ายสินคา้และศนูยร์วมสินคา้
เพ่ือการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ชุมชนอย่างครบวงจร   ส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่  ไดมี้โอกาสท างาน
เพ่ือสรา้งอาชีพท่ีมั่นคง  สามารถพึ่งตนเอง  และมีส่วนรว่มในการท างานพฒันาชมุชนใหเ้ขม้แข็งได้
อยา่งยั่งยืน 
 

3.1 กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร ์
สนับสนุนใหก้ลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่   ศึกษาศักยภาพของชุมชนและระบบธุรกิจชุมชน     

เ พ่ือน าฐานข้อมูลความรู้และศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนมาปรับพัฒนาตนเอง ในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมอย่างเป็นระบบ           
ตั้งแต่กระบวนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์  การรับรองมาตรฐานสินค้า            
และการกระจายสินค้า   เพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่  สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน                
ท่ีมีศกัยภาพ   มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  และรว่มเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาชมุชนทอ้งถ่ินได ้
 

3.2  ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
 ดา้นประชากร  ประกอบดว้ย ทีมวิจัยจ านวน 10 คน  และกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ    
จ  านวน 10 คน  ซึ่งเป็นตวัแทนในพืน้ท่ี  2 ต  าบล 7 หมูบ่า้น  
 ดา้นเนือ้หา เนน้ส่งเสริมกลุ่มเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่  ในการศึกษาสถานการณ์ชุมชน  
รวมถึงสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้หค้นรุน่ใหม่  สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชุมชน   เรียนรูต้ัง้แต่กระบวนการผลิต  การพฒันาคณุภาพสินคา้  จนถึงการจ าหน่ายสินคา้
อยา่งครบวงจร   สามารถสรา้งอาชีพท่ีมั่นคงและพึ่งตนเองได ้
 ด้านพื ้นท่ีศึกษาวิจัย   ทีมวิจัยร่วมก าหนดพื ้นท่ีศึกษา คือ พื ้นท่ี 2 ต าบล 7 หมู่บ้าน                             
ตามแนวเขตต าบลละแมและต าบลทุ่งคาวัด   คือ หมู่ 16   บา้นสระขาว หมู่ 19 บา้นทรัพยท์วี                                     
หมู่ 13  บา้นคลองสงฆ์   หมู่  20 บา้นรุ่งเรือง และหมู่  7  บา้นหินลูกช้าง หมู่ 8 บา้นเนินสันติ        
หมู ่5 บา้นทบัใหม ่  ซึ่งมีพืน้ท่ีตดิตอ่อยูใ่นแนวเขตเดียวกนั 
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 ด้านระยะเวลา  การด าเนินงาน  1 ปี  3 เดือน  คือ  ระหว่างวันท่ี  1 สิงหาคม  2562 -              
วนัท่ี 31  ตลุาคม  2563  โดยแบง่การด าเนินงานเป็น  2  ชว่ง คือ  
 ชว่งท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี  1 สิงหาคม  2562 – วนัท่ี  31  มีนาคม 2563 
 ชว่งท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี  1 เมษายน  2563 –  วนัท่ี  31 ตลุาคม  2563    
 

3.3 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
       งานวิจัยนี ้   ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action 
Research)  ซึ่ ง มี การผสานระหว่ า งการวิ จัยแบบมีส่ วนร่วม  ( Participatory Research )                   
กา รวิ จัย เ ชิ งป ฏิบัติ ก า ร  (  Action Research ) โดย ทีมวิ จัย ใช้ก ระบวนกา ร มีส่ วนร่ วม                               
ในการเก็บรวบรวมฐานขอ้มูล   สถานการณ์ปัญหา   ท่ีส่งผลกระทบกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่            
และขอ้มลูศกัยภาพท่ีเอือ้ในการท าธุรกิจชมุชน     เพ่ือน าฐานขอ้มลูความรูแ้ละศกัยภาพของชมุชน
มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่   ให้เป็นผู้ประกอบการธุร กิจชุมชน                        
ท่ีมีทักษะ  ความสามารถ  มีความรับผิดชอบ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนธุรกิจในชุมชน 
ตั้งแต่กระบวนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินค้า   การจัดท าระบบตลาดกระจายสินค้า               
เพ่ือพฒันาระบบการด าเนินงานธุรกิจในชมุชนใหเ้กิดความยั่งยืน 
 

3.4 เคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจัย 
 ทีมวิจยัใชเ้ครื่องมือในการด าเนินงานวิจยั  คือ 
 1)  แบบสมัภาษณ ์ 
 ทีมวิจัยลงพื ้นท่ีเพ่ือเก็บข้อมูล  โดยใช้วิธีการลงพื ้นท่ีชุมชนเพ่ือสัมภาษณ์ชาวบ้าน                           
จ  านวน  7 หมู่บา้น   ซึ่งเป็นพืน้ท่ีหลกัในการศกึษาวิจยั  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานการณพื์น้ท่ี            
ปัญหา   ศกัยภาพของชมุชน   และตวัอยา่งกลุม่ผูป้ระกอบการธุรกิจในชมุชน   
 2)  ศกึษาขอ้มลู/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ทีมวิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล ท่ีเก่ียวข้อง  จากการลงพื ้นท่ีสัมภาษณ์คนในชุมชน     
เอกสารการประชุมของกองทุนชุมชนบ้านสระขาว  เอกสารการประชุมของกลุ่มผู้น  าชุมชน            
และขอ้มลูความรูจ้ากอินเตอรเ์น็ต   ซึ่งการศกึษาขอ้มลู/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   สามารถชว่ยใหที้มวิจยั
สามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการออกแบบ  วางแผนการด าเนินงานวิจยัตอ่ไป 
 3)  สงัเกตสภาพพืน้ท่ี / ทรพัยากรชมุชน / ศกึษาดงูาน 
 ทีมวิจยัไดล้งพืน้ท่ี เพ่ือสงัเกตระบบนิเวศนใ์นชมุชน  และศกึษาดงูานระบบการผลิตสินคา้       
ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนกลุ่มต่าง ๆ   ทั้ง  กลุ่มท่ีท าการเกษตร  กลุ่มผลิตอาหาร      
กลุม่ท่ีจดัท าสิ่งของเครื่องใช ้  เพ่ือใหเ้ห็นกระบวนการผลิตและปัจจยัสนบัสนนุการผลิตแตล่ะดา้น 
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 4)  เวทีประชมุระดบัพืน้ท่ี / เวทีประชมุเฉพาะกลุม่ (Focus  Group) / เวทีคืนขอ้มลูชมุชน 
 ทีมวิจัยไดล้งพืน้ท่ี  เพ่ือจัดเวทีประชุมร่วมกับชาวบา้น  กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน    
เพ่ือสร้างความเข้าใจ เรื่องการท างานวิจัย   รวมถึงการขอข้อมูลความรู้ในการผลิตสินค้า                   
แตล่ะประเภท  เพ่ือน าฐานขอ้มลูมาใชใ้นการด าเนินงานวิจยั จากนัน้จดัเวทีคืนขอ้มลูชมุชน 
 5)  ลงพืน้ท่ีส  ารวจขอ้มลูในพืน้ท่ี / จดัท าแผนท่ีชมุชน 
 ทีมวิจัยได้ลงพื ้นท่ีส ารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชุมชน         
เพ่ือน าฐานขอ้มลูมาใชใ้นการจดัท าแผนท่ีชมุชน  และแผนท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีท าการผลิตสินคา้
ในแตล่ะประเภท   ซึ่งด  าเนินการอยูใ่นชมุชน 
 6)  วิเคราะห ์จดุแข็ง จดุออ่น  ปัญหาอปุสรรค ในการด าเนินงาน  SWOT 
 ทีมวิจัยไดใ้ชเ้ครื่องมือ SWOT Analysis  เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส
และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้   ซึ่งสามารถน าฐานขอ้มลูมาประเมินสถานการณ ์ เพ่ือการก าหนดแผนธุรกิจ
ของกลุ่มเปา้หมาย   อีกทัง้การใชเ้ครื่องมือเพ่ือวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของเปา้หมาย 
ซึ่งน าฐานขอ้มลูมาใชใ้นการออกแบบ   สนบัสนนุ  การพฒันาศกัยภาพ  ผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน
รุน่ใหมต่อ่ไป 
 7)  แผนท่ีคนดี 
 ทีมวิจัยไดใ้ช้เครื่องมือแผนท่ีคนดี  ในการเก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการธุ รกิจ         
ในชุมชน  ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นก่อนท่ีไดด้  าเนินการมาแลว้ในชุมชน   เพ่ือน าประสบการณ ์ ความรู ้     
มาปรบัใชใ้นการสรา้งกระบวนการแสวงหา และประยุกตใ์ช้ “ทุนทางสังคม” รวมถึงองคค์วามรู้
เฉพาะดา้น “ความช านาญส่วนบุคคล” ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะสูญหายไปจากชุมชน  เพ่ือน าความรู้        
มาปรบัใชใ้นการพฒันากลุม่ผูป้ระกอบการรุน่ใหมต่อ่ไป 
 8)  การระดมความคดิเห็น  แผนท่ีความคดิ (mind map)  
 ทีมวิจัยได้ใช้เครื่องมือ  แผนท่ีความคิด (mind map)   เพ่ือระดมความรู ้ ความคิดเห็น         
ในประเด็นต่าง ๆ  เพ่ือใหป้ระเด็นความคิดในการท างานมีความหลากหลาย  มีข้อมูล  ความรู ้     
และมีทางเลือกในการออกแบบการด าเนินงานวิจยัไดเ้หมาะสมกบับรบิทพืน้ท่ี 
 9)  การใชเ้ครื่องมือ Time  line   
  ทีมวิจยัไดใ้ชเ้ครื่องมือ  Time  line  ในการคิด  ออกแบบ และ จดัท าแผนการด าเนินงาน 
ทั้งแผนการด าเนินงานวิจัยในพื ้นท่ี  และแผนการด าเนินงานวิจัยของกลุ่มเพ่ือนเครือข่าย               
เพ่ือทราบแผนการด าเนินงานในแตล่ะระยะสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน   
 10)  วิเคราะห ์ 4  ระดบั  System  Thinking 
 ทีมวิจัยใช้เครื่องมือ  System  Thinking  การคิด 4  ระดับ  เพ่ือวิเคราะหข์้อมูลปัญหา
ทางดา้นเศรษฐกิจของชมุชนท่ีสง่ผลกระทบกบักลุม่เด็ก เยาวชน ในเครือขา่ยนกนางนวลท่ีชดัเจน 
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3.5 กระบวนการด าเนินงานวิจัย 
 ทีมวิจยั  ไดด้  าเนินงานตามกระบวนการท่ีก าหนดไว ้ ดงันี ้
 กระบวนการเตรียมความพร้อมคณะท างาน   
 เพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เป้าหมาย กระบวนการด าเนินงานวิจยั  ใหส้มาชิกทีมวิจัย
และผู้มีส่วนเ ก่ียวข้องได้รับทราบ  เ พ่ือให้ ทีมวิจัย เตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ                           
ในการด าเนินงาน เช่น  ความเขา้ใจกระบวนการวิจยั  เครื่องมือการท างานวิจยั  และการบริหาร
จดัการโครงการวิจยั   
 1)  ประชุมชีแ้จงโครงการวิจัย    
 เพ่ือน าเสนอชีแ้จงโครงการวิจัยให้ผูเ้ก่ียวข้องไดร้ับทราบ  ทั้งเป้าหมาย   กระบวนการ
ด าเนินงาน  ความคาดหวงัในการท างานวิจยั   และสรา้งความรว่มมือในการด าเนินโครงการวิจยั 
 ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย    
 ทีมวิจัยและกลุ่มเยาวชน  ท่ีปรึกษา / ตวัแทนกลุ่มเป้าหมายผูป้ระกอบการ /  ทีมพ่ีเลีย้ง
งานวิจยั / แกนน าชมุชน  /  หนว่ยงานในพืน้ท่ี (ตวัแทน อสม. / ตวัแทนกองทนุหมูบ่า้น) 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน   
 ขัน้เตรียมงาน 
 -  ทีมวิจัยประชุม  เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  ก าหนดช่วงเวลาในการจัดประชุม           
และแบง่บทบาทหนา้ท่ีเพ่ือเตรียมประสานงานดา้นตา่ง ๆ  
 -  จัดเวทีพูดคุยระหว่างเยาวชนทีมวิจัยและคณะท่ีปรึกษา เพ่ือชีแ้จงวัตถุประสงคแ์ละ
กระบวนการในการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้
 -  ทีมวิจยัประสานงานผูเ้ขา้รว่มประชมุ  แบง่บทบาทหนา้ท่ี  และเตรียมความพรอ้ม    
 ขัน้การด าเนนิงาน 
 ทีมวิจยัด าเนินการจดัเวทีประชมุชีแ้จงโครงการ  โดย  
 -  ตวัแทนเยาวชนกลา่วทกัทาย และท ากิจกรรมเตรียมความพรอ้ม   แนะน าตวัผูเ้ขา้รว่ม  
 -  ทีมพี่เลีย้ง  กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ  และบอกเลา่เปา้หมายในการเขา้รว่มประชมุ 
 -  หวัหนา้โครงการวิจยับอกเล่าท่ีมา  เป้าหมาย  และกระบวนการในการด าเนินงานวิจยั  
ทัง้โครงการ  ใหผู้เ้ขา้รว่มรบัทราบ 
 -  หวัหนา้โครงการวิจยั  แนะน าสมาชิกทีมวิจยัแตล่ะคนใหผู้เ้ขา้รว่มเวทีไดรู้จ้กั 
 -  หวัหนา้โครงการ  ขอความรว่มมือแกนน าชมุชน  หนว่ยงาน  องคก์ร  และผูเ้ขา้รว่มในเวที
ครั้งนี ้ ร่วมแสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานวิจัยของกลุ่มเด็ก เยาวชน  
(ระหว่างการพูดคยุ  ทีมพ่ีเลีย้งและตวัแทนทีมวิจยัไดเ้ก็บประเด็นความคิดเห็นบนกระดาษบรู๊ฟ  
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มไดเ้ห็นประเดน็ส าคญัรว่มกนั) 
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 -  หวัหนา้โครงการวิจยัสรุปประเด็นการพูดคยุ  และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  พรอ้มใหผู้เ้ขา้ร่วม
พดูคยุ  และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 -  ทีมวิจัย  กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะ  และร่วมสนับสนุน     
การด าเนินงานวิจยัของกลุม่เยาวชนเพิ่มเตมิ 
 -  ทีมพี่เลีย้งกลา่วขอบคณุ  และปิดการประชมุ 
 ขัน้สรุปผลการด าเนนิงาน 
 -  ทีมวิจยัรว่มสะทอ้นความรูส้กึในการจดัประชมุครัง้นี ้
 -  ทีมวิจยัท่ีรบัผิดชอบหลกั  สรุปผลการด าเนินการประชมุ  และขอ้เสนอแนะจากเวที 
 -  ทีมวิจยัรว่มกนัวางแผนทิศทางการท างานตอ่ไป 
 

 2)   เวทปีระชุมทมีวิจัยประจ าเดอืน 
 เพ่ือใหที้มวิจัยไดท้ราบเป้าหมาย  กระบวนการ  ความมุ่งหวัง    ในการด าเนินงานวิจัย  
สามารถปฏิบตัิงานวิจยัตามเปา้หมายของโครงการได้  และร่วมกนับอกเล่าความคืบหนา้  ปัญหา  
อุปสรรค  และผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานวิจัยในแต่ละช่วง เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานวิจยัตอ่ไปได ้
 ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย   
 ทีมวิจยักลุม่เยาวชน  ท่ีปรกึษา  ตวัแทนผูป้ระกอบการ  และทีมพี่เลีย้งงานวิจยั 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน   
 - ทีมวิจยัประชุมเตรียมงาน จดัท าแผนการประชุม(Time  line)  เพ่ือร่วมก าหนดประเด็น  
ในการพูดคุย   รวมถึงช่วงเวลา  สถานท่ี   ในการจัดประชุมแต่ละเดือน    ซึ่ งแต่ละครั้ง                         
ทีมวิจยัจะมีการนดัหมายตามความเหมาะสม 
 - ทีมวิจัยแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดประชุม  เช่น  การประสานงาน
สถานท่ี  เตรียมเอกสาร  อุปกรณ์ในการประชุม  บันทึกข้อมูล  การสรุปการประชุม  เป็นต้น          
โดยการประชุม  ในแต่ละครัง้ทีมวิจยัจะแบ่งบทบาทหนา้ท่ี   และสลบับทบาท   เพ่ือใหแ้ต่ละคน         
ไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะในดา้นตา่ง ๆ  
 -  ทีมวิจยัท่ีปรกึษา  และพี่เลีย้ง  รว่มด าเนินการประชมุตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นแตล่ะชว่ง   
 -  สรุปการประชมุ บทเรียนท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน  
 -  บนัทกึเอกสารการประชมุ 
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         3)  อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพทมีวิจัย PAR / CBR   

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ทีมวิจัย    มีทักษะ  ความรู ้ ในการท างานวิจัยแบบมีส่วนร่วม    
และการท างานวิจยัทอ้งถ่ินโดยใชชุ้มชนเป็นฐานในการด าเนินงาน  ช่วยใหที้มวิจยัมีความเขา้ใจ
กระบวนการด าเนินงาน  เป็นการเตรียมความพรอ้มทีมวิจัยให้สามารถคิด ออกแบบ  วางแผน      
การด าเนินงานวิจยัไดส้อดคลอ้งกบับริบทพืน้ท่ี 
 3.1) อบรมพฒันาศกัยภาพทีมวิจยั PAR 
 เ พ่ือพัฒนายกระดับทักษะ ความคิด   ความสามารถของทีมวิจัย   ให้สามารถ                  
ด  าเนินงานวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 เขา้ร่วมประกอบดว้ย   
 ทีมวิจัยกลุ่มเยาวชนนกนางนวล  กลุ่มเยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด   พ่ีเลี ้ยงโครงการ              
ทีมพี่เลีย้งจากมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน   
 ขัน้เตรียมงาน 
 -  หัวหน้าโครงการวิจัย   ประสานทีมวิจัยในเครือข่ายนกนางนวล    จังหวัดชุมพร                   
เพ่ือเขา้ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบตัิการ  ท่ีจังหวดันครศรีธรรมราช   โดยมีการบอกเล่าเป้าหมาย    
ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้  เน้นการฝึกทักษะการท างานวิจัย   อบรมเครื่ องมือท่ีใช้                        
ในการด าเนินงานวิจยั   
 -  ทีมวิจยัเขา้รว่มอบรมตามกระบวนการในชว่งวนั เวลา ท่ีก าหนด 
 ขัน้การด าเนนิการอบรม 
 วัน ท่ี   1  เ น้นการ เ รี ยน รู้ เป้ าหมายในการด า เนิ นงานวิ จัย   เ ครื่ อ ง มื อส าคัญ                                    
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานวิจยั  และเครื่องมือในการท างานอยา่งมีสว่นรว่มในชมุชน 
 -  ทีมพ่ีเลี ้ยงบรรยายพร้อมให้ทดลองปฏิบัติการ   เรื่องการใช้เครื่องมือชุมชนในฝัน            
การพฒันาชมุชน   การพฒันาท่ียั่งยืน   การพฒันาแบบมีสว่นรว่ม   
 -  เรียนรูเ้ครื่องมือการท างานวิจยั  การเก็บขอ้มลู  การท าแผนท่ีชมุชน  การท าแผนท่ีคนดี  
เครื่องมือ Time  line การศึกษาประวัติชุมชน  การสัมภาษณช์ุมชน  เครื่องมือ mind  mapping  
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชแ้ผนผงักา้งปลา  เครื่องมือ  SWOT  และการน าเสนอขอ้มลู 
 -  เตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกปฏิบัติการลงพืน้ท่ีและเรียนรู้ชุมชน เช่น  การตั้งค  าถาม         
การเลือกเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู   การเลือกเครื่องมือในการสรุปขอ้มูล  และแบง่บทบาทหนา้ท่ี
ในการด าเนินงานรว่มกนัในกลุม่ 
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 วนัท่ี 2  เนน้การทดลองใชเ้ครื่องมือในพืน้ท่ีจริง  โดยการลงเก็บขอ้มูลในประเด็นต่าง ๆ  
ตามกลุม่ท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 -  ประชมุเตรียมความพรอ้มในการเก็บขอ้มลู  อปุกรณ ์ เครื่องมือ  และลงพืน้ท่ี 
 -  แตล่ะกลุม่ทดลองลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 -  หลงัจากการลงพืน้ท่ีแตล่ะกลุ่มรว่มสรุปขอ้มลู  และเตรียมน าเสนอขอ้มลู 
 -  แตล่ะกลุม่รว่มสะทอ้นความรูส้กึ  และน าเสนอขอ้มลู  โดยใหเ้พ่ือนสมาชิกและทีมพี่เลีย้ง  
ทีมวิทยากร  ชว่ยใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 วันท่ี 3  เน้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   และน าเสนอข้อมูล  โดยให้เพ่ือน                
ท่ีเขา้ร่วมอบรม   และทีมพ่ีเลีย้ง   ช่วยใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  และร่วมวางแผนการด าเนินงาน   
ของพืน้ท่ีและเครือขา่ย  เพ่ือด าเนินการรว่มกนัตอ่ไป 
 -  ทีมวิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูใหเ้พ่ือนสมาชิกรบัทราบ 
 -  ทีมพี่เลีย้ง  และเพ่ือนสมาชิกรว่มแสดงความคดิเห็น  และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 -  รว่มวางแผนการด าเนินงานของกลุม่ในชว่งตอ่ไป 
 -  ทีมวิจยัแตล่ะกลุ่มร่วมน าเสนอแผนการด าเนินงานในพืน้ท่ี  และทีมพ่ีเลีย้งรว่มเติมเต็ม
ขอ้มลู  กิจกรรรม  แผนการด าเนินงานในชว่งตา่ง ๆ  
 -  ทีมพ่ีเลีย้งจากมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม(มอส.)  ร่วมบอกเล่าแผนการด าเนินงาน       
ของสว่นกลาง  เพ่ือนดัหมายชว่งวนั เวลา ในการด าเนินงานตอ่ไป 
 -  สะทอ้นความคดิเห็นจากการเขา้รว่มอบรม 
 -  สรุป  ปิดการประชมุ 
 ขัน้สรุปผลการด าเนนิงาน 
 -  หัวหน้าโครงการวิจัย  ชวนทีมวิจัยร่วมสรุป  สะท้อนความคิดเห็น  สิ่งท่ีได้เรียนรู้           
จากการอบรม  และสิ่งท่ีจะน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินงานภายในกลุม่ตอ่ไป 
  

 3.2)  อบรมทกัษะการเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้  (จดัในพืน้ท่ี) 
 เพ่ือให้เยาวชนทีมวิจัย  มีทักษะ   ความรู้  ความเข้าใจ  กระบวนการท างานวิจัย                   
ทั้ง การคิด   การวิเคราะห์  เก็บรวบรวมข้อมูล  รวมถึงการเตรียมความพรอ้มในการลงพืน้ท่ี          
เก็บรวบรวมขอ้มลูในดา้นตา่ง ๆ ตามกระบวนการงานวิจยั 
 ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย  ทีมวิจัย   กลุ่มเยาวชนแกนน านกนางนวล   ท่ีปรึกษาโครงการ  
ตวัแทนผูป้ระกอบการ   และทีมพี่เลีย้งงานวิจยั 
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 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 ขัน้เตรียมงาน 
 -  หัวหนา้โครงการวิจัย  นัดหมายทีมพ่ีเลีย้ง  ร่วมประชุม  เพ่ือคิด  ออกแบบ  วางแผน     
การจัดอบรมเรื่องการเก็บข้อมูลเบื ้องต้นให้กับทีมวิจัย  เพ่ือให้ทีมวิจัยสามารถน าความรู้                 
ไปใชใ้นการด าเนินงานเก็บขอ้มลูในพืน้ท่ีได ้
 -   หัวหน้าโครงการวิจัย   นัดหมายทีมวิจัย เ พ่ือร่วมประชุม เตรียมความพร้อม                         
รว่มก าหนดประเดน็ความสนใจท่ีอยากจะเรียนรู ้ แบง่บทบาทหนา้ท่ี และนดัหมายการอบรม 
 ขัน้การด าเนนิการอบรม 
 -   หัวหน้าโครงการวิจัย   บอกเล่า เป้าหมาย  กระบวนการฝึกอบรมให้ทีมวิจัย                       
และสมาชิกท่ีเขา้รว่มอบรมไดร้บัทราบ 
 -  ทีมพ่ีเลีย้งโครงการในพืน้ท่ี  ซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรม  ไดเ้นน้ย า้เป้าหมายส าคัญ    
เรื่ องการเก็บข้อมูลให้ทีมวิจัยได้รับทราบ  และให้ความรู้เพิ่ม เติมในเรื่ องความจ าเป็น                      
และความส าคัญในการเก็บรวมรวมข้อมูล    เพ่ือให้ทีมวิจัยมีฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง  น่าเช่ือถือ          
และสามารถน ามาใชใ้นการศกึษาวิจยัไดต้ามเปา้หมายในการด าเนินงานวิจยั 
 -  ทีมพ่ีเลีย้ง  บอกเล่าประสบการณใ์นการเก็บขอ้มูล  ทักษะท่ีจ าเป็นในการเก็บขอ้มูล  
และการสรุปผลขอ้มลูในแตล่ะดา้น 
 -  พ่ีเลีย้งทีมวิจัยให้ความรู้เพิ่มเติม  เช่น  การสัมภาษณ์ชาวบ้านในพืน้ท่ี การเตรียม      
ความพรอ้มก่อนลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลู  การจดัท าแบบฟอรม์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู  รวมถึงกระบวนการ
ใชเ้ครื่องมืองานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  ซึ่งตอ้งปฏิบตักิารในพืน้ท่ีจรงิ 
 -  ทีมพ่ีเลีย้งใหส้มาชิกทีมวิจยัทดลองสมัภาษณ์  และเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัแทนท่ีเขา้รว่ม
ประชมุในครัง้นี ้  โดยมีหวัหนา้โครงการวิจยั  ท าหนา้ท่ีสงัเกตและช่วยสนบัสนนุอปุกรณท่ี์แตล่ะคน
ตอ้งการใชเ้พิ่มเตมิ 
 -  ทีมวิจยัทดลองสรุปขอ้มลู  และน าเสนอขอ้มลูใหผู้เ้ขา้รว่มไดร้บัทราบ 
 -  ทีมพี่เลีย้งเพิ่มเตมิทกัษะในแตล่ะดา้น  เพ่ือใหที้มวิจยัน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินงาน 
 -  ทีมพ่ีเลี ้ยง และหัวหน้าโครงการ  กล่าวของคุณผู้เข้าร่วม และขอความร่วมมือ                   
ในการสนบัสนนุการเรียนรูข้องกลุม่เยาวชนพืน้ท่ีตอ่ไป 
 ขัน้สรุปผลการด าเนนิงาน 
 -  หวัหนา้โครงการวิจยัรว่มสรุป  สะทอ้นความคดิเห็นของทีมวิจยั 
 -  ทีมวิจยัเตรียมวางแผนเพ่ือด าเนินการการเก็บขอ้มลูในพืน้ท่ี   
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
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 กระบวนการออกแบบ / วางแผนการเก็บข้อมูล 
 เพ่ือเตรียมความพรอ้มคณะท างาน  ทีมวิจยั  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานวิจยั
ใหส้ามารถก าหนดแผนการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมกับช่วงเวลา  สภาพพืน้ท่ี   ซึ่งช่ วยให้        
ทีมวิจัยสามารถวางแผนการด าเนินงานวิจัย และวางแผนงานของตนเอง  สามารถเข้าร่วม
ด าเนินงานวิจยัไดโ้ดยไมก่ระทบกบัภารกิจหลกั 

4)  เวทเีตรียมลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมูล   
 เพ่ือใหที้มวิจยั  ร่วมออกแบบ  วางแผนกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ในประเด็นตา่ง ๆ  
ให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายการท่ีก าหนดไว้  และให้เยาวชนทีมวิจัยมีการเตรียมความพร้อม           
ก่อนการลงพืน้ท่ี  เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั  ในประเดน็ตา่ง ๆ  ตามเปา้หมายโครงการวิจยั 

 ผูเ้ขา้รว่มประกอบดว้ย  ทีมวิจยั   กลุม่เยาวชนแกนน านกนางนวล    และทีมพี่เลีย้งงานวิจยั 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 -  หัวหน้าโครงการวิจัย  นัดหมายทีมพ่ีเลี ้ยงและทีมวิจัย   ร่วมวางแผนการลงพื ้นท่ี              
ทั้ง  ประเด็นท่ีต้องการเก็บข้อมูล  กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูล  (กลุ่มตัวแทน
ผูป้ระกอบการในชมุชน)   
 -  ทีมวิจัยแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละด้าน  เพ่ือสามารถลงพื ้นท่ีได้          
เช่น  การประสานงานกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีจะลงไปเก็บขอ้มูล  ทีมบนัทึกข้อมูล   การประสาน     
เรื่องการเดินทาง  การประสานทีมพ่ีเลี ้ยงเพ่ือร่วมลงพื ้นท่ีช่วยสังเกตการณ์  และสนับสนุน              
การด าเนินงานของทีมวิจยั 
 -  ทีมวิจยัลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวมรวมขอ้มลูในแตล่ะดา้นตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
 -  สรุปผลการด าเนินงานวิจยั 
 

 กระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะหข้์อมูล  
 เพ่ือใหที้มวิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล  เนือ้หา  ตามประเด็นการวิจยั  และส่งเสริมใหที้มวิจัย
สามารถน าฐานข้อมูลมาใช้ในการคิดวิเคราะห์   และน าไปปรับใช้ออกแบบกระบวนการ         
ด  าเนินงานวิจยัและน าฐานขอ้มลูไปปรบัใช ้  เพ่ือแกไ้ขปัญหาในประเดน็การวิจยัได ้ 
  5)  เก็บข้อมูลชุมชน   

 เพ่ือให้ทีมวิจัย   ได้ด  าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     ตามประเด็นท่ีได้ศึกษาวิจัย                          
เช่น  สถานการณปั์ญหาในพืน้ท่ี  ศกัยภาพ  ตน้ทุนชุมชน  และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน
กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน  เป็นต้น  โดยการเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริงและพื ้นท่ีจริง                  
เน้นให้มี ระบบฐานข้อมูลความเป็นจริง    สามารถน าไปปรับใช้ในการคิด    ออกแบบ                         
และพฒันาการด าเนินงานวิจยัตามเปา้หมายโครงการได ้  
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5.1) ศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูเศรษฐกิจของชมุชนและผลกระทบตอ่เยาวชน 
 เพ่ือส่งเสริมใหที้มวิจัยลงพืน้ท่ีชุมชนทัง้  2 ต าบลเห็นสภาพพืน้ท่ีจริง  และไดเ้ก็บข้อมูล        
ใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนั  สามารถน าขอ้มูลเศรษฐกิจชุมชนและปัญหาชุมชนมาวิเคราะหผ์ลกระทบ     
ท่ีมีผลตอ่เยาวชนได ้   
 ผูเ้ข้าร่วมประกอบดว้ย ทีมวิจัย ท่ีปรึกษา พ่ีเลีย้ง กลุ่มเยาวชนแกนน าชุมชนในพืน้ท่ี 
ตวัแทนกลุม่อาชีพ  ตวัแทนกลุม่ผูป้ระกอบการ หนว่ยงาน และประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะพืน้ท่ี 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 ขัน้เตรียมงาน 
 -   ก่อนการลงพื ้นท่ีนั้น  ทีมวิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลเบื ้องต้นของพื ้นท่ีนั้น  ๆ เช่น                     
ถ้าทีมวิจัยตอ้งการข้อมูลเรื่องผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ทีมวิจัยจะไปติดต่อใคร เพ่ือให้ไดข้้อมูล        
เป็นต้น   ซึ่ งก่อนการลงพื ้นท่ีในแต่ละครั้งนั้น   ทีมวิจัยต้องมีการพูดคุย  วางแผนร่วมกัน                    
เพ่ือสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัก่อนการท างาน 
 -    ทีมวิจยันดัหมาย  เตรียมความพรอ้มก่อนลงพืน้ท่ี  ทัง้ดา้นเครื่องมือ  อปุกรณ ์ ทบทวน
เปา้หมายการลงพืน้ท่ี  และการเดนิทาง 
 -  ส  าหรับการลงพื ้นท่ีแต่ละครั้ง   ทีมวิจัยจะมีการประสานกับกลุ่มแกนน าชุมชน                
เพ่ือนัดหมายช่วงวันเวลา  จากนัน้จึงลงพืน้ท่ีเพ่ือสัมภาษณข์้อมูลท่ีก าหนดไว้และบนัทึกข้อมูล       
แตล่ะดา้น 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 -   ทีมวิจัยได้ลงพื ้นท่ีท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 7 หมู่บ้านคือ หมู่  16 บ้านสระขาว               
หมู่  19 บ้านทรัพย์ทวี   หมู่ 13บ้านคลองสงฆ์  หมู่  20 บ้านรุ่งเรือง   หมู่  7 บ้านหินลูกช้าง                 
หมู่   8  บ้านเนินสันติ    และหมู่   5 บ้านทับใหม่    ซึ่ ง มีพื ้นท่ีติดต่ออยู่ในแนวเขตเดียวกัน                     
กบัต าบลละแมและทุง่คาวดั  
  ขัน้สรุปผลการด าเนนิงาน 
 -  หวัหนา้โครงการวิจยัรว่มสรุป  สะทอ้นความคดิเห็นของทีมวิจยั 
 -  ทีมวิจยั (ทีมบนัทกึ)  บนัทกึสรุปขอ้มลู 
 

 5.2) ส ารวจเก็บขอ้มลูกลุม่ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี 
 เพ่ือส ารวจกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพืน้ท่ี   และสังเกตกรระบวนการท างาน          
ของกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละพื ้นท่ี    เ พ่ือให้ทีมวิจัย  สามารถน ามาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูล                 
กลุม่ผูผ้ลิตผลิตสินคา้ในพืน้ท่ีตอ่ไป   
 ผูเ้ข้าร่วมประกอบด้วย  ทีมวิจัย  พ่ีเลีย้ง  ท่ีปรึกษา  กลุ่มแกนน าในพืน้ท่ีแต่ละต าบล          
ทัง้ 2 ต  าบล  กลุม่ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี   
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 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน   
 -  ทีมวิจัยประชุมวางแผนการท างานร่วมกัน    โดยเน้นกลุ่มทีมงานท่ีต้องลงพื ้นท่ี                 
แตล่ะอ าเภอ   โดยมีการเตรียมค าถาม  แบบส ารวจ  สมัภาษณ ์ และนดัหมายกลุม่ท่ีจะสมัภาษณ ์
 -  จากนัน้จงึลงพืน้ท่ี  เพ่ือด าเนินการสมัภาษณ ์ส ารวจ และบนัทกึขอ้มลู   
 -   เม่ือด าเนินการเสร็จแลว้ทีมวิจยัไดน้  าขอ้มูลมาบนัทึกจัดหมวดหมู่  เพ่ือสรุปผลขอ้มูล  
ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีในพื ้นท่ีมีความหลากหลาย  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากสภาพทรัพยากร
สิ่งแวดลอ้ม  วิถีชีวิต   วฒันธรรมพืน้ถ่ิน  และความหลากหลายของวตัถดุบิในพืน้ท่ี 
 -  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 5.3)  ส  ารวจกลุม่ผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนในพืน้ท่ี(รายบคุคล) 
 เพ่ือส ารวจขอ้มูลกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนในพืน้ท่ี  และสงัเกตกระบวนการท างาน
การผลิต  รวมถึงการจ าหน่าย  ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพืน้ท่ี    เพ่ือให้ทีมวิจัย                
สามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการจดัท าฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนในพืน้ท่ี   
 ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย  ทีมวิจัย  พ่ีเลีย้ง  ท่ีปรึกษา กลุ่มแกนน าในพืน้ท่ี  ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนในพืน้ท่ี 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน   
 -  ทีมวิจยัไดป้ระชุมวางแผนการท างานร่วมกัน  เพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนการลงพืน้ท่ี      
ทัง้ประเด็นค าถาม  เครื่องมือ  อปุกรณก์ารบนัทึกขอ้มลู  และทบทวนบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของทีมวิจยัแตล่ะคนในการลงพืน้ท่ี  ทัง้  ทีมตัง้ค  าถาม  สมัภาษณ ์ ทีมบนัทึกขอ้มูล  ทีมถ่ายภาพ  
และการนดัหมายตวัแทนท่ีจะสมัภาษณ ์เป็นตน้ 
 -  ทีมวิจยัลงพืน้ท่ีแตล่ะบา้นเพ่ือด าเนินการสมัภาษณ ์ ส ารวจ  และบนัทกึขอ้มลู 
 -  ทีมวิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าบนัทึก   จดัหมวดหมู่   เตรียมสรุปผลขอ้มูล  
ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการแต่ละพืน้ท่ี   เลือกใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลักจากสิ่งของท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน       
และสามารถจัดการได้  แต่ก็มีผลเสียเน่ืองจากวัตถุดิบมีน้อย  ไม่เพียงพอต่อความต้องการ          
และสินคา้บางชนิดขายผา่นตลาดในชมุชนเทา่นัน้ 
 

         กระบวนการสรุปผลการด าเนินงานวิจัย  

 เพ่ือใหที้มวิจยัสรุป  ประมวลผล  ฐานขอ้มลูความรู ้และแนวทางท่ีคน้พบในการด าเนินงาน
ในช่วงแรก  และเตรียมน าเสนอขอ้มูลใหชุ้มชนไดร้บัทราบ พรอ้มทัง้ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ  ร่วมสะทอ้นความคิดเห็น  ใหข้อ้เสนอแนะ  เพ่ือน าขอ้เสนอแนะไปปรบัใช้      
ในการพฒันาการด าเนินงานวิจยัใหเ้กิดประโยชนต์อ่ไป 
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 6)  ประชุมทมีวิจัยทบทวนวิเคราะหท์ุนชุมชน  
 เพ่ือให้ทีมวิจัยพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูล  สถานการณ์   ทบทวนทุนและศักยภาพชุมชน
ตั้งแต่ระดับครัวเรือนและชุมชน  โดยทีมวิจัยน าฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผนการผลิต             
โดยใชศ้กัยภาพของทรพัยากรและพันธุพื์ชในทอ้งถ่ิน   และเพ่ือใหที้มวิจัยไดส้รุปทบทวนขอ้มูล                    
ผลการด าเนินงาน  และคดิออกแบบวางแผนกระบวนการด าเนินงานในแตล่ะชว่งใหมี้ความชดัเจน   
สามารถด าเนินงานไดต้ามเปา้หมายและแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้ 
 ผู ้เข้า ร่วมประกอบด้วย   ทีมวิจัย  พ่ีเลี ้ยงในพื ้นท่ี   ท่ีปรึกษา  กลุ่มแกนน าในพื ้นท่ี                                 
กลุม่ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีศกึษา 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน   
 -  ทีมวิจัยไดมี้การนดัหมาย   เพ่ือประชุมเตรียมความพรอ้มทีมงาน รวมถึงการประสาน
กลุม่แกนน าในชมุชนตา่ง ๆ เพ่ือเขา้รว่มการประชมุตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีไดน้ดัหมาย 
 -   ด  าเนินการประชุมตามแผนท่ีก าหนดไว้  โดยทีมวิจัยน าเสนอผลการด าเนินงาน          
และขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากพืน้ท่ี  ใหเ้พ่ือนสมาชิกไดร้ับทราบ จากนัน้จึงจัดหมวดหมู่ วิเคราะห ์ 
และรว่มเพิ่มเตมิขอ้มลูในแตล่ะดา้น 
 -  ทีมวิจยัท่ีไดร้บัมอบหมายบนัทกึการประชมุ 
 -   สรุปผลการด าเนินงาน 
 

7)  เวทจัีดระบบข้อมูล / จัดเวทสีรุปข้อมูลในแต่ละพืน้ที ่
 เพ่ือใหที้มวิจัยน าฐานขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษาเก็บรวบรวมไว้ มาจัดท าฐานขอ้มูลในแต่ละดา้น     
ใหมี้ความชดัเจน  เช่น ความรู ้ ภูมิปัญญา   ขอ้มลูศกัยภาพพืน้ท่ี ศกัยภาพของเยาวชนคนรุน่ใหม่   
ท่ีจะพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ข้อมูลสินค้า และผลิตภัณฑ์ท่ีมีในชุมชน            
และเพ่ือน าฐานขอ้มลูไปใชป้ระโยชนต์ามเปา้หมายการวิจยัได ้ 
 ผู ้เข้า ร่วมประกอบด้วย   ทีมวิจัย  พ่ีเลี ้ยงในพื ้นท่ี   ท่ีปรึกษา  กลุ่มแกนน าในพื ้นท่ี                                 
กลุม่ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีศกึษา 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน   
 -  ทีมวิจัยไดมี้การนดัหมายผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละชุมชน  เพ่ือร่วมสรุปขอ้มูลและนดัหมาย   
เพ่ือจดัท าระบบฐานขอ้มลูการวิจยัรว่มกนั 
 -   ด  าเนินการประชุมจัดระบบข้อมูลตามแผนท่ีก าหนดไว้  โดยทีมวิจัยน าเสนอข้อมูล          
ท่ีเก็บรวบรวมจากพืน้ท่ีในแต่ละประเด็น  ซึ่งไดมี้การทบทวนไวแ้ล้วเบือ้งตน้  ให้เพ่ือนสมาชิก       
และผูเ้ก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ จากนัน้จงึรว่มเพิ่มเตมิขอ้มลูในแตล่ะดา้น   
 -  ทีมวิจัยและผูเ้ขา้ร่วม  ช่วยกันแยกแยะข้อมูลแต่ละดา้น  เพ่ือท าให้ขอ้มูลแต่ละเรื่อง           
มีความชดัเจนมากขึน้ 
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 -  ทีมวิจยัท่ีไดร้บัมอบหมายบนัทกึการประชมุ เพ่ือเตรียมจดัท ารายงาน  
 -   สรุปผลการด าเนินงาน 
 

         8) เวทวีิเคราะห ์สรุปข้อมูลร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  (คืนข้อมูลชุมชน)   

 เ พ่ือให้ทีมวิจัยน าระบบฐานข้อมูล ในแต่ละด้านมาวิ เคราะห์ พัฒนาฐานข้อมูล                     
ในแต่ละประเด็น  เช่น  เ ง่ือนไขปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจชุมชน         
ศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการท าธุรกิจชุมชน  เป็นต้น   เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์              
และพฒันายกระดบัการด าเนินงานวิจยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

8.1)  เวทีคืนขอ้มลูสูช่มุชน   
เ พ่ื อ ให้ ที ม วิ จั ยน า ฐ านข้อ มู ล แต่ ล ะด้า น ท่ี ไ ด้วิ เ ค ร า ะห์ไ ว้น  า เ สนอ ให้ชุ ม ชน                               

และผู้มีส่วนเก่ียวข้องไดร้ับทราบ   โดยให้ชุมชนร่วมเติมเต็มฐานข้อมูล   และร่วมหาแนวทาง         
ในการพฒันาสง่เสรมิผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน 
 ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย  ทีมวิจยั พ่ีเลีย้ง ท่ีปรกึษา และตวัแทนแกนน าแตล่ะพืน้ท่ี 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 -  ทีมวิจัยได้มีการเปิดเวทีกลุ่มย่อย   โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในแต่ละพื ้นท่ี             
เพ่ือบอกเลา่ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการลงพืน้ท่ีและเก็บรวบรวมขอ้มลูน ามาสรุปไวเ้บือ้งตน้แลว้ 
 -  น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมในแต่ละพืน้ท่ีมาสรุปตามหัวข้อ    และเปิดเวที            
ใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งในแตล่ะพืน้ท่ีไดร้ว่มเตมิเตม็ขอ้มลูในแตล่ะดา้นใหส้มบรูณ์ 
 -   จัดล าดับความส าคัญของปัญหา   โดยทีมวิจัยน าฐานข้อมูลท่ีพบมาจัดล าดับ
ความส าคญัของปัญหา   
 -  ทีมวิจยัน าฐานขอ้มลูความส าคญัของปัญหาไปปรบัใชใ้นการคดิ  ออกแบบ  หาแนวทาง
แกไ้ข  และพฒันาการด าเนินงานใหมี้ความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการวิจยัของโครงการ  
 -  ทีมวิจัยและผู้เก่ียวข้องร่วมเติมเต็มข้อมูลและร่วมพัฒนาข้อมูล  โดยการลงพื ้นท่ี          
เก็บขอ้มลูเพิ่มในสว่นท่ียงัไมส่มบรูณ ์  และน าขอ้มลูท่ีไดม้าสรุปอีกครัง้ 
 -  ทีมวิจยัสรุปบนัทกึขอ้มลู 
 

          8.2)  เวทีพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
และจดัท าแผนปฏิบตักิารธุรกิจในชมุชน  
เพ่ือให้ทีมวิจัยและผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานไดร้่วมพัฒนาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและท าแผนปฏิบตัิการธุรกิจในชมุชน   เพ่ือน าแนวทางท่ีคน้พบไปปรบัใชท้ดลองด าเนินการ
ในชมุชนตอ่ไป 

ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย  ทีมวิจยั พ่ีเลีย้ง ท่ีปรกึษา และตวัแทนแกนน าแตล่ะพืน้ท่ี 
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 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 -  ทีมวิจัย ร่วมระดมความคิดเห็นแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในชุมชน           

รวมถึงแนวทางในการพฒันาศกัยภาพเยาวชน   การสนบัสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจในชมุชน 

-  ทีมวิจยัรว่มสรุปทบทวนแนวทางการแกปั้ญหาการพฒันาธุรกิจในชมุชน   โดยบทบาท
ของกลุม่เยาวชนรุน่ใหมใ่นเครือขา่ยนางนวล   
 -  ทีมวิจยั ท่ีปรกึษา  และแกนน าชมุชน รว่มสรุปวิเคราะหแ์นวทางในการท าธุรกิจในชมุชน
และสรุปแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน  โดยบทบาทของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่าย        
นกนางนวล 
 -  ร่วมออกแบบวางแผนปฏิบตัิการผูป้ระกอบการธุรกิจในชุมชน  ตัง้แต่กระบวนการผลิต
กระบวนการพฒันาคณุภาพสินคา้  จนกระทั่งกระบวนการจดัจ าหนา่ยสินคา้และผลิตภณัฑ ์ 
 -  เตรียมจดัท าแผนทดลองปฏิบตักิารธุรกิจในชมุชน  
 

 กระบวนการทดลองจัดท าโครงการโดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม  
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมวิจัยน าข้อมูลท่ีค้นพบจากการศึกษามาออกแบบ             
วางแผนปฏิบตักิารพฒันาธุรกิจของกลุม่เยาวชน  โดยใชง้านวิจยัแบบมีสว่นรว่ม  
 9)  เยาวชนทดลองเป็นผู้ประกอบการ  /  ผลิต จ าหน่าย สินค้า 
 เพ่ือใหเ้ยาวชนในเครือขา่ยนกนางนวลน าความรูจ้ากการศกึษาวิจยัไปทดลองใชจ้รงิ 

ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย  ทีมวิจยั พ่ีเลีย้ง ท่ีปรกึษา และตวัแทนแกนน าแตล่ะพืน้ท่ี 
ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
-  ทีมวิจัยประชุมเพ่ือร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ   และวางแผนการด าเนินงาน              

ใหมี้ความชดัเจน 
- ประสานทีมพ่ีเลีย้ง  แหล่งทุน  เพ่ือขอรบังบประมาณสนบัสนุนการทดลองปฏิบตัิงาน

จากส านกังานกองทนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.) 
- ลงมือปฏิบัติการโดยทีมวิจัยได้ประสานงานกับผู้ประกอบการในชุมชน  โดยเน้น        

กรณีตวัอย่าง 10 กลุ่มธุรกิจในชุมชน  ร่วมช่วยสนับสนุนให้เยาวชนแกนน าสามารถด าเนินการ            
จัดท าธุรกิจของตนเอง  โดยเยาวชนแกนน าในเครือข่ายนกนางนวลลงมือปฏิบัติการตามแผน          
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแตล่ะชว่ง       

- ทีมพ่ี เลี ้ยงติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื ้น ท่ี    รวมถึงติดตามสนับสนุน            
กลุ่มผู้ประกอบการธุร กิจชุมชนรุ่นใหม่   ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
เกิดการยกระดบัคณุภาพสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละสามารถกระจายสินคา้ได ้ 

- สรุปผลการด าเนินงาน 
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กระบวนการสรุปผลการด าเนินงานวิจัย / ถอดบทเรียน 
และจัดท ารายงานการวิจัย 

 เ พ่ือสรุปทบทวนผลการด าเนินงานท่ีเ กิดขึ ้นในแต่ละด้าน   โดยทีมวิจัยสามารถ                     
น าฐานขอ้มูลท่ีเกิดขึน้มาร่วมออกแบบ  พฒันา และสนบัสนุนผูป้ระกอบการธุรกิจในชุมชนต่อไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เกิดการยกระดบัการด าเนินงานใหมี้ความยั่งยืน 
 10) เวทสีรุปผลการด าเนินงาน / ถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
 เ พ่ือให้กลุ่ม เยาวชนผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ได้ทบทวนการท างาน  ส รุปความรู้               
บทเรียนท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน  และน าบทเรียนไปปรบัใชพ้ฒันาการท างานท่ีดีขึน้  

ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย  ทีมวิจยั พ่ีเลีย้ง ท่ีปรกึษา และตวัแทนแกนน าแตล่ะพืน้ท่ี 
ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

 -  ทีมวิจยัประสานผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งเพ่ือรว่มสรุปผลการด าเนินงาน   
-  กลุ่มเยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล  น าเสนอผลการท างาน  การพัฒนาตนเอง          

การทดลองเป็นผูป้ระกอบการ  โดยสรุปทบทวนผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ตัง้แตก่ระบวนการผลิต  
ตลอดถึงการขายสินคา้ 
 -  สรุปผลการด าเนินงาน   จากกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  กรณีตวัอย่าง 10   กลุ่ม 
โดยร่วมวิเคราะหศ์กัยภาพ  ปัญหา  ขอ้จ ากัด  ความเส่ียง   โอกาส ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน          
ใหส้ามารถด าเนินงานตอ่ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 -  สรุปแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่   เพ่ือให้สมาชิกเครือข่าย     
และองคก์รหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบ  พัฒนากระบวนการสนับสนุน     
การด าเนินงานธุรกิจชมุชนตอ่ไปได ้
  

11)  จัดท ารายงานการวิจัย 
 เพ่ือใหส้มาชิกในทีมวิจยั   ทีมพ่ีเลีย้ง  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดม้าร่วมสรุปผลการด าเนินงาน      
ท่ีเกิดขึน้จากการลงพืน้ท่ี การเก็บขอ้มลู และจดัท าเอกสารรายงานการวิจยั  และเพ่ือสรุปประมวล
ความ รู้ ท่ี เ กิดขึ ้นจากการด า เนินงานให้ผู้ มี ส่ วน เ ก่ี ยวข้อง ได้รับทราบ    และสามารถ                                
น าผลการด าเนินงานไปใชป้ระโยชนต์อ่ไปได ้   
 ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย ทีมวิจยั พ่ีเลีย้ง ท่ีปรกึษา 
 ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 -  ทีมวิจยันดัหมายชว่งวนั เวลา  เพ่ือรว่มสรุปผลการด าเนินงานวิจยั 
 -  ทีมวิจยั  ท่ีปรกึษาและพี่เลีย้ง  รว่มสรุปบทเรียนการด าเนินงาน  
 -  แบง่บทบาทหนา้ท่ีในการจดัท าเอกสารรายงานวิจยั 
 -  รว่มสรุปและจดัท าเอกสารรายงานวิจยัเป็นรูปเลม่ท่ีสมบรูณ ์
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กระบวนการส่ือสารและน าเสนอผลการด าเนินงาน 
 เพ่ือสนบัสนุนใหที้มวิจยัไดส่ื้อสาร  ขยายผลการด าเนินงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดร้บัราบ  และ
สนบัสนนุใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการด าเนินงานไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป  
 12) เวทนี าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยในระดับชุมชน   

เพ่ือใหค้นในชมุชนไดร้บัทราบ และรว่มสนบัสนุนการด าเนินงานกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ
รุน่ใหมใ่นชมุชน  และรว่มหาแนวทางการน าผลการศกึษาวิจยัไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นสงัคม 
 -  ทีมวิจยัประสานแกนน าชุมชนเพ่ือน าเสนอผลงานในเวทีประชุมหมู่บา้น  โดยน าเสนอ                 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ใหค้นในชมุชนไดร้บัทราบ  
 -  ตวัแทนทีมวิจัยร่วมบอกเล่าการท างานผ่านส่ือวิทยุชุมชนและเสียงตามสายในชุมชน  
เพ่ือบอกเลา่ผลการด าเนินงานใหค้นในชมุชนไดร้บัทราบ  

-  ทีมวิจยัร่วมบอกเล่าการท างาน  ผ่านเวทีเครือข่ายประชาสงัคมในระดบัจังหวัดชุมพร 
และเวทีระดบัเครือขา่ยภมูิภาคภาคใต ้(งานเครือขา่ยสขุภาพภาคใต)้  
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บทที ่4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 การด า เนินงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง เยาวชนคนรุ่นใหม่                         
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนนกนางนวลเครือข่ายบา้นสระขาว
ลุม่น า้ละแมตอนบน อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  มีเปา้หมายเพื่อศกึษาวิเคราะหส์ถานการณปั์ญหา
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน  ที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล               
รวมถึงประเมินศักยภาพ  ความพรอ้มของชุมชน   กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล                          
ในการพัฒนาธุ รกิจชุมชน    และเพื่ อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่                  
เครือข่ายนกนางนวลให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ                   
มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม   และสามารถรว่มพฒันาเครือข่ายธุรกิจในชมุชนต่อไปได ้
 งานวิจยันีม้ีกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงาน  คือ สนบัสนุนใหก้ลุ่มเยาวชน
คนรุน่ใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  ไดม้ีสว่นรว่มในการศกึษาศกัยภาพชมุชนและระบบธุรกิจชุมชน                              
เพื่ อน าฐานข้อมูล   ความ รู้   และศักยภาพที่ มี อยู่ ในชุมชน  มาปรับใช้พัฒนาตนเอง                             
และพฒันาเครือข่ายผูป้ระกอบการทางสงัคมอย่างเป็นระบบ  ตัง้แต่กระบวนการผลิต   การพฒันา
คุณภาพสินคา้  การรบัรองมาตรฐานสินคา้  และการกระจายสินคา้  เพื่อใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่  
สามารถเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ   มีความรบัผิดชอบต่อสังคม  และร่วม เป็น   
พลงัส าคญัในการพฒันาเครือข่ายธุรกิจชมุชนต่อไปได ้
 ส าหรบัการด าเนินงาน ทีมวิจัยได้ประสานความร่วมมือกับแกนน าชุมชน ผูป้ระกอบการ    
ในชุมชนและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง   เพื่ อร่วมคิด  ออกแบบ วางแผน   และสนับสนุน                           
การด าเนินงานวิจัยในแต่ละกระบวนการ  ซึ่งทีมวิจัยได้ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง            
โดยเริ่มจากกระบวนการเตรียมความพร้อมคณะท างาน  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ                   
เรื่องเป้าหมาย  กระบวนการด าเนินงานวิจัย  ใหส้มาชิกทีมวิจัยและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ  
สง่เสรมิใหท้ีมวิจยัเตรียมความพรอ้มและพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงาน   
 จากนัน้จึงจัดกระบวนการเก็บขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูล โดยเนน้ใหท้ีมวิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูล  เนือ้หา ตามประเด็นการวิจัย   รวมถึงส่งเสริมให้ทีมวิจัยน าฐานข้อมูลมาใช้ในการคิด
วิเคราะห ์  โดยน าขอ้มลูไปปรบัใชใ้นการออกแบบกระบวนการด าเนินงานวิจยั  และน าฐานขอ้มูล
ไปปรบัใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในประเด็นการวิจยัได ้  
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 การด าเนินงาน  ทีมวิจัยได้รับการสนับสนุนให้น าความรู้ที่ เกิดขึน้จากการศึกษาวิจัย         
มาทดลองใชจ้ริง  โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ(สสส.)                   
ซึ่ งทีมวิจัยได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ   เพื่อน าข้อมูลความรู้ที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัย           
ม า ร่ วมออกแบบหาแนวทางแก้ ไ ข ปัญหา   และปฏิบั ติ กา รตาม เป้ าหมายกา ร วิ จั ย                             
รวมถึงการสรุปผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ในแต่ละด้าน  จากนั้นจึงน าบทเรียนมาใช้สนับสนุน      
การพัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน    และจัดกระบวนการสื่อสาร   น าเสนอผลการด าเนินงาน     
โดยสนับสนุนใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง  ร่วมหาแนวทางการน าผลการศึกษาวิจัยไปสู่การใชป้ระโยชน์    
ในสงัคมต่อไป 
 

 ทีมวิจยั สามารถสรุปผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานวิจยั  ดงันี ้
 

4.1 สรุปข้อมูลสภาพพืน้ทีแ่ละศักยภาพของพืน้ที ่
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ทีมวิจัยได้ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพพืน้ที่ต  าบลละแมและต าบลทุ่งคาวัด

อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร  ซึ่งเป็นพื ้นที่ศึกษาหลัก  เพื่อให้ทีมวิจัยทราบข้อมูลเบื ้องต้น       

นอกจากนี ้  ทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลศักยภาพของพื ้นที่   ซึ่งเน้นฐานข้อมูลที่สามารถน ามาใช้

สนับสนุนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล ในการพัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน    

ซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลูสภาพพืน้ที่และศกัยภาพของพืน้ที่ได ้ ดงันี ้

4.1.1  สรุปข้อมูลสภาพพืน้ทีต่ าบลละแม 
และต าบลทุ่งคาวัด อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
         การศึกษาข้อมูลสภาพพื ้นที่    ทีมวิจัยเน้นศึกษาพื ้นที่ ในขอบเขต  7  หมู่บ้าน ได้แก่              
พืน้ที่ต  าบลทุ่งคาวัด  คือ หมู่ที่  5  บา้นทับใหม่ ,หมู่ที่ 8  บา้นเนินสนัติ , หมู่ที่ 13  บา้นคลองสง,     
และพืน้ที่ต  าบลละแม คือ หมู่ที่ 16  บา้นสระขาว, หมู่ที่ 19 บา้นทรพัยท์วี,หมู่ที่  20  บา้นรุ่งเรือง ,
หมู่ที่  7  บ้านหินลูกช้าง   จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื ้นที่   ทีมวิจัยได้เลือกเฉพาะข้อมูล                      
ที่เป็นประโยชนใ์นการพฒันาผูป้ระกอบการรุน่ใหม่  ซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลูได ้ ดงันี ้
 1)  สภาพพืน้ที่ต  าบลละแมและต าบลทุ่งคาวดั    
 จากการศึกษาขอ้มลูพบว่า  ประชากรในพืน้ที่ส่วนใหญ่ยา้ยมาจากทุกจังหวัดของภาคใต ้
เช่น ชมุพร  สรุาษฎรธ์านี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  พทัลงุ ฯ  โดยมีการอพยพมาจบัจองที่ดินท ากิน  
ตัง้แต่ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2500  หลงัจากปี พ.ศ.2525  มีประชากรจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
อพยพเข้ามาเป็นแรงงานในการท าสวนยาง  สวนกาแฟ  จากนั้นจึงจับจองที่ดิน และซือ้ที่ ดิน        
เพื่ออยู่อาศยัในชมุชนเพิ่มเติม    
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ส าหรับชุมชนบ้านสระขาวนั้น  มีผู ้คนเริ่มมาส ารวจจับจองผืนป่าละแม  และบุกเบิก         
แผว้ถางท าการเพาะปลกูมาตัง้แต่ประมาณ ปี 2520  พืน้ที่บริเวณนีม้ีล  าหว้ย น า้ใส หาดทรายขาว
ละเอียดเสมือนสระน า้  จึงเรียกว่าหว้ยสระขาวต่อมาเป็นชื่อหมู่บา้นสระขาว    แบ่งเขตการปกครอง
จากหมู่ที่ 11 เป็นหมู่ที่ 13 และเป็นหมู่ที่ 16 ในปี 2533  มผีูใ้หญ่บา้นคนแรก คือนายอทุยั เครือสาย 
ดว้ยสภาพชุมชนในอดีตเป็นหมู่บา้นทุรกันดารจึงมีการเร่งรดัพัฒนาโดยความร่วมมือสนับสนุน   
จากหลาย ๆ หน่วยงาน    

สภาพพื ้นที่   ในชุมชนเป็นพื ้นที่ราบริมคลองละแม  ลาดเอียงเชิงเขา พื ้นที่มีเนินเขา
สลบัซบัซอ้น  สภาพภมูิอากาศรอ้นชืน้  แบ่งเป็น  3  ฤด ู คือ  
 -  ฤดรูอ้น  ช่วงเดือนกมุภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม  มีอากาศรอ้นถึงรอ้นจดั 
 -  ฤดฝูน  ช่วงเดือนมิถนุายนถึงเดือนพฤศจิกายน มีปรมิาณฝนมากในแต่ละปี 
 - ฤดหูนาว  ชว่งเดือนธันวาคมถึงมกราคม บางช่วงฤดหูนาวจะหนาวจดั  
 สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  มีพืน้ที่ 4,272 ไร่ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) 
และป่าสงวนแห่งชาติละแม   

ชุมชนบ้านสระขาวมีพื ้นที่ ป่าชุมชนซึ่ง เ ป็นแปลงอนุรักษ์พันธุพืชท้องถิ่ นสระขาว          
ปัจจุบนัชุมชนใชพ้ืน้ที่ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ตัง้ศูนยพ์ัฒนาผูป้ระกอบการชุมชนละแม (ศูนยเ์รียนรู้
เกษตรกรในเขตปฏิ รูปที่ ดินอ า เภอละแม)    ส าหรับพื ้นที่ ป่าแปลงนี ้ในอดีตคณะสหาย                   
(พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย: พคท.) ได้กันผืนป่าติดคลองละแมประมาณ  100 ไร่              
โดยติดป้ายว่า “ ห้ามผู้ใดตัดไม้บริเวณนี ้   รักษาไว้ให้ลูกหลาน ผู้ใดฝ่าฝืนตาย จาก พคท.”             
ท าใหผู้ส้มัปทานป่าหรือผูบ้กุเบิกแผว้ถางไม่กลา้ตดัไมใ้นบรเิวณนีแ้มแ้ต่ตน้เดียว  

ต่อมาในปี  2526  ชุมชนเริ่มสรา้งที่พักสงฆท์ี่ป่าแหลมเศียรและพัฒนาเป็นส านักสงฆ์
แหลมเศียร   โดยคนในชุมชนยังช่ วยกันดูแลรักษาพื ้นที่ นี ้ให้ เ ป็นป่าชุมชนบ้านสระขาว                        
มาจนถึงปัจจุบนั   ผืนป่าและสายน า้คลองละแมแห่งนี ้   จึงเป็นแหล่งอนุรกัษ์และเรียนรูพ้ันธุ์พืช        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยครูภูมิปัญญาได้ส่งทอดแนวคิดความรูม้ารุ่นต่อรุ่น  โดยมีการสืบสาน       
ต่อยอด  ขยายผลความรู้  สร้างความรัก  ความดีงามของแผ่นดินถิ่นนี ้  ด้วยหลักค าสอน                
ตามแนวทางของพ่อหลวงรชักาลที่  9  ตามศาสตรพ์ระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งมอบ       
สืบสาน  ต่อยอดความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นและศาสตรพ์ระราชาถึงคนรุน่ใหม่ใหม้ีส  านึกรกัถิ่นอาศยั 
รกับา้นรกัเมือง           
 

 2)  อาชีพของประชากรในพืน้ที่ 
 ด้วยสภาพพื ้นที่ มี ความลาดเ อียงสลับกับ เนิน เ ขา   และมี แหล่ งน ้า ในชุมชน                               
จึงท าใหส้ามารถท าการเกษตรไดดี้  ดังนัน้คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางการเกษตร  
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จากฐานขอ้มลูของกลุ่มเครือข่ายเกษตรชมุชน  พบว่า  โดยสว่นใหญ่มีการปลกูพืชเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ 
ปลูกยางพารา( คิดเป็น 28.1 %  ของพืน้ที่ทัง้หมด) ปลูกปาลม์น า้มัน (คิดเป็น 48.4 % ของพืน้ที่
ทัง้หมด) และท าสวนทเุรียน/ผลไม ้(คิดเป็น 19.9 %  ของพืน้ที่ทัง้หมด)  
 ประชาชนในชุมชนมีการใช้พื ้นที่ ส่วนใหญ่ สร้างที่ อยู่ อาศัยและท าการเกษตร                    
แบบผสมผสาน (คิดเป็น 4.4 % ของพืน้ที่ทัง้หมด) โดยเฉลี่ยครวัเรือนถือครองที่ดินมากกว่า 15 ไร่/
ครวัเรือน  และแนวโนม้ในอนาคตจะเกิดครอบครวัขยายเพิ่มขึน้    ซึ่งจะส่งผลใหก้ารถือครองที่ดิน
น้อยลง   นอกจากนี ้ยังมีการเพาะปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น  ซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจ  พืชสมุนไพร         
และพืชผกั  เช่น  กระวาน  หน่อไม ้ ผกัเหลียง  เล็บรอก  บ่างแผ่น  โด่ไม่รูล้ม้  รางจืด  ขมิน้ฤษี  มนัป ู 
ยางพารา  ปาล์มน ้ามัน ทุเรียน  ฯลฯ ประชากรอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่ วไป                    
อีกสว่นหนึ่งประกอบอาชีพการคา้ขายและบรกิารต่างๆ 
 

 3)  รายไดโ้ดยประมาณของประชากรในพืน้ที่ 
           จากการส ารวจข้อมูลของกลุ่มกองทุนการเงินบ้านสระขาว ปี 2560 -2561 เรื่องรายได้      
ของประชากรในพื ้นที่   พบว่า  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ 38,000 บาท/ปี                     
เฉลี่ยต่อครวัเรือน  ประมาณ  250,000  บาท/ปี   นอกจากนีย้ังพบว่าแต่ละครัวเรือนมีรายจ่าย
ครวัเรือนละประมาณ  200,000 บาท/ปี และมีหนีส้ินเฉลี่ยต่อครวัเรือน  ประมาณ 150,000 บาท/ปี   
คนในชุมชนมี เ งิ น เก็บส ารองในครัว เ รื อนไม่มากนัก  ส่วนใหญ่น ามาใช้ในการลงทุน                            
เพื่อประกอบอาชีพและการสง่บตุรหลานเรียนต่อ 
 

 4)  วิถีชีวิต  วฒันธรรมชมุชน 
 หว้งเวลากว่าสามสิบปีในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องในชุมชนนี ้   ท าใหเ้กิดการผสมผสาน  
ทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมทางภาคใตแ้ละภาคอ่ืนๆ   เนื่องจากประชากรทัง้หมดในพืน้ที่นี ้
นับถือศาสนาพุทธ  จึงมีประเพณีที่ส  าคัญ ไดแ้ก่  ประเพณีบุญเดือนสิบ  สงกรานต ์ ลอยกระทง   
และงานบุญทางศาสนา   โดยใชส้  านักสงฆแ์หลมเศียรเป็นจุดศูนยร์วมจิตใจ  ส านักสงฆแ์ห่งนี ้       
มีพืน้ที่สวนป่า  ประมาณ  45 ไร่  ซึ่งคนในชุมชนสามารถใชป้ระโยชนร์่วมกันในการท ากิจกรรม  
และรว่มงานบญุประเพณีต่าง ๆ  ซึ่งมีการจดัรว่มกนัอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับการจัดงานบุญประเพณีในชุมชน  พบว่า  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม          
ทั้ง วัฒนธรรมชาวใต้  วัฒนธรรมอีสานและภาคเหนือ   โดยคนในชุมชนได้มีการผสมผสาน            
ข้ามวัฒนธรรมกันอย่างลงตัว   ในอดีตคนในชุมชนนีม้ีการช่วยเหลือแบ่งปัน  และช่วยท างาน
พฒันาในชุมชนร่วมกนั   แมว้่าคนในชุมชนไม่ไดเ้ป็นพี่นอ้งเครือญาติ  แต่การอยู่ร่วมกนัท าใหรู้จ้ัก           
และผูกพันกัน  ช่วยเหลือซึ่งกนัและกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  บางครอบครวัมีการแต่งงานกนั  
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ในชุมชน   ท าให้ประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อต่างๆ  มีการผสมผสานกันไป  คนในชุมชน           
จึงไดม้ีโอกาสรว่มงานบญุประเพณีต่างๆ   อย่างต่อเนื่อง  
  

4.1.2 สรุปข้อมูลศักยภาพของพืน้ที ่
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ทีมวิจัยร่วมกับทีมพี่เลีย้ง แกนน าชุมชน  และหน่วยงานในพืน้ที่   ศึกษารวบรวมข้อมูล
ศักยภาพ  ต้นทุน  สิ่ ง ดี  ที่มีอยู่ ในชุมชน  ที่ สามารถน ามาสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน                       
การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวลในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน               
ทั้ง  ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ความรู ้   ภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ชุมชน    เพื่อน าฐานข้อมูล          
มาปรบัใชใ้นการออกแบบ  หาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกจิชมุชน  ทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลูศกัยภาพชมุชนได ้  ดงันี ้
 1)  ศกัยภาพดา้นแกนน าชมุชน  
 จากการศึกษาข้อมูล   พบว่า   ในชุมชนมีกลุ่มแกนน าที่มีความตั้งใจในการท างาน             
เพื่อพัฒนาชุมชน   และมีทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชน                     
โดยส่วนใหญ่ผู้น าชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน    จึงท าให้
สามารถน าทกัษะความรู ้ มาปรบัใชใ้นการพฒันาชมุชนไดเ้ป็นอย่างดี  คือ  
 -  กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้นและทีมผูน้  าชุมชน  มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น
ทกุเดือน   โดยจะมีการสลบัหมนุเวียนกนัไปประชุมทุกหมู่บา้น   ซึ่งแต่ละครัง้  จะมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  สถานการณ์ การท างานของผู้น าแต่ละพื ้นที่  โดยน าข้อมูลข่าวสารของแต่ละหมู่บ้าน         
มาบอกเล่าและร่วมหาแนวทางในการพฒันาชมุชน    ซึ่งท าใหเ้กิดความรว่มมือในการแกไ้ขปัญหา
ที่เกิดขึน้ในดา้นต่างๆ 

 -  กลุ่มก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน   พบว่า ชุมชนมีชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอละแม                              
ซึ่ งนัดหมายประชุมร่วมกันทุกเ ดือน   เพื่ อน าข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและการพัฒนา                       
ของแต่ละหมู่บ้านมาบอกเล่า   และเตรียมจัดท าแผน  เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ                
ใหก้บัคนในชุมชน  นอกจากนี ้ ยงัท าการส่งต่อขอ้มูลการพัฒนาชุมชนใหแ้ก่ผูน้  าในแต่ละหมู่บา้น
ไดร้บัทราบ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและร่วมพัฒนาชุมชน   ที่ผ่านมาทางเครือข่ายไดม้ีการแจ้ง
ขอ้มลูข่าวสารของทางราชการใหก้ลุ่มแกนน าชุมชนรบัทราบ    แลว้น าไปถ่ายทอดใหก้บัประชาชน
ในแต่ละพื ้นที่    รวมถึงการจัดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนในชุมชน   เพื่อให้ประชาชน                 
ได้มี ส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    และน าข้อมูล ไปสู่การแก้ไข ปัญหาร่วมกัน                     
ระหว่างหน่วยงานราชการและคนในชุมชน   ซึ่ งท าให้การพัฒนาชุมชนมีความต่อเนื่อง                  
และเกิดประโยชนก์บัพี่นอ้งประชาชนในดา้นต่างๆ  
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 -  แกนน าชุมชน  โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่อาศัยในพืน้ที่มายาวนาน   มีความเขา้ใจพืน้ที่    
และมีความสนิทสนมกับกลุ่มประชาชนในพื ้นที่    ท าให้มีความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา                
ของพี่น้องประชาชน   จึงสามารถประสานความร่วมมือกับคนในชุมชน  หน่วยงานราชการ             
และหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ  เพื่อสนบัสนนุการท างานพฒันาในชมุชนได ้
 -  แกนน าชุมชนมีการท างานเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน    จึงท าให้คนในชุมชน               
ใหค้วามเคารพ  นบัถือ  และสามารถประสานความรว่มมือกบัคนในชมุชนได ้ 
 -  มีคณะกรรมการหมู่บา้นและทีมผูน้  าชุมชนในการบริหารจัดการหมู่บา้น  มีการประชุม
ประจ าเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือนหมุนเวียนกันไปทุกหมู่บ้าน    โดยจะมีผู้น า             
แต่ละหมู่บา้น   น าขอ้มลูข่าวสารจากวาระประชุมประจ าเดือนของชมรมก านนัผูใ้หญ่อ าเภอละแม 
ส่ง ต่อข้อมูลและสร้างความเข้าใจการประชุมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามวาระ                     
ของทางราชการ  และมีสรุปผลขอ้มูลข่าวสารทางราชการมาถ่ายทอดใหก้ับประชาชนในชุมชน         
ไดร้บัทราบ    พรอ้มกบัรบัฟังปัญหาและรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน   เพื่อน าไปสูก่ารประสาน
ความรว่มมือระหว่างหน่วยงานราชการกบัชมุชน   
 -  ทีมแกนน าชุมชนช่วยใหข้อ้มูลความรูด้า้นต่าง ๆ เพิ่มเติมใหก้ับทีมวิจัย    โดยเฉพาะ   
กลุ่มผู้ประกอบการที่ด  า เนินการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในชุ มชน  เช่น  กลุ่มที่ท าการเกษตร                     
กลุ่มเลีย้งสตัว ์  กลุ่มที่ท าขนม   กลุ่มทอผา้  ซึ่งเป็นฐานขอ้มูลใหท้ีมวิจัยสามารถลงไปสมัภาษณ์
เพิ่มเติมได ้
 -   แกนน าชุมชน  ช่วยสื่อสารการด าเนินงานวิจยัของกลุ่มเยาวชนใหค้นในชุมชนรบัทราบ
ผ่านเวทีประชุมในชุมชน  เพื่อใหค้นในชุมชนไดร้ับทราบ  และใหค้วามร่วมมือกับกลุ่มเยาวชน      
ในการขอขอ้มลูในดา้นต่าง ๆ ไดส้ะดวกขึน้  
 

 2)  ศกัยภาพดา้นกลุม่องคก์รในชมุชน  
 จากการศึกษาขอ้มูล  ท าใหท้ีมวิจัย พบว่า ชุมชนมีกลุ่มองคก์รและแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน   
ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้หก้ับกลุ่มเด็กเยาวชน  รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุน
กลุม่ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ในชมุชนได ้ คือ 
 -  ชุมชนมีการรวมกลุ่มเครือข่าย  เพื่อท ากิจกรรมการออมเงิน   รวมถึงการใหส้ินเชื่อชมุชน
และสนบัสนุนสวัสดิการต่างๆ ภายในชุมชน   สามารถช่วยสนับสนุนกลุ่มคนไดห้ลากหลายอาชีพ   
ทัง้กลุม่เกษตรกร  กลุม่ผูผ้ลิตสินคา้ชมุชน  กลุม่คา้ขายในชมุชน  เป็นตน้  
 -  กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลิต  ชุมชนมีกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลิต   ซึ่งช่วยสนับสนุน    
กลุ่มคนในชุมชนที่มีความสนใจจะท าการผลิตและแปรรูปสินคา้ต่าง ๆ ในชุมชน    โดยสามารถ      
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ช่วยสนับสนุนต้นทุนในการด าเนินงานได้   ตามหลักเกณฑ์ในการออมและการกู้ยืมเงินส ารอง        
มาใชเ้พื่อการผลิต 
 -  การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  และส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้           
ในด้านการท าการเกษตร   รวมถึงการส่งเสริมวิ ถี เกษตร โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ                   
เพื่อกระตุน้ใหค้นในชุมชนท าการผลิต   สามารถสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหก้ับคนในชุมชน
ซึ่งการส่งเสริมงานด้านนี ้  มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนงานอย่างต่อเนื่อง           
ท าใหพ้ี่นอ้งประชาชนมีขอ้มลูความรู ้ สามารถน าไปพฒันาอาชีพของตนเองได ้ 
 -  กลุ่ มผลิตปุ๋ ย อินทรี ย์ชี วภาพ   ในชุมชนมี การท าการ เกษตร เ ป็นส่ วน ให ญ่                            
ดังนั้น  กลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ  จึงสามารถช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื ้นที่    มีความรู้               
ในเรื่องการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์  ปุ๋ ยชีวภาพ   นอกจากนี ้ทางกลุ่มยังได้ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ              
เพื่อจ าหน่ายใหก้ับพี่น้องประชาชนในราคาไม่แพง   ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมใหพ้ี่น้องประชาชน      
ใชปุ้๋ ยอินทรียช์ีวภาพในการท าการเกษตรไดม้ากขึน้ 
 -  ตลาดนัดชุมชน   คือ  ตลาดใต้เ ค่ียมและตลาดต้องชม  ในพื ้นที่ อ  า เภอละแม                         
ซึ่งการจัดตั้งตลาดชุมชนขึน้   เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้า  รวมถึงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า           
ของพี่ น้องประชาชนในพื ้นที่    ท า ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่ มขึ ้น                             
โดยตลาดจะมีการจดัขึน้ในทุกวันอาทิตย ์ ปัจจุบนัมีกลุ่มผูส้นใจจากภายนอกชมุชนเขา้มาเลือกชม
และเลือกซือ้สินคา้จากชุมชนเพิ่มมากขึน้   ซึ่งเป็นช่องทางในการขายสินคา้ของพี่น้องประชาชน    
ไดเ้ป็นอย่างดี  
 -  ชุมชนมีการจัดการเรื่องระบบสุขภาพของคนในชุมชน    โดยมีทีมอาสาสมัครสุขภาพ
หมู่บา้น (อสม.)   และเจา้หนา้ที่จาก  รพ. สต.บา้นทบัใหม่  ซึ่งท าหนา้ที่ใหค้วามรู ้ และมีการตรวจ
คัดกรองสุขภาพของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื ้อรัง            
ซึ่งเจา้หนา้ที่ รพ. สต และ อสม. ไดม้ีการประสานความรว่มมือเพื่อท างานรว่มกนั   ทัง้การใหค้วามรู้
การส่งเสริมสุขภาพ   และส่งเสริมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขภาพ   ซึ่งมีการจัดกิจกรรม    
อย่างต่อเนื่อง   และมีการประชมุเครือข่ายในทกุๆ 3 เดือนเพื่อพฒันาการด าเนินงานของเครือข่าย  
  -  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  พืน้ที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ท าสวน   เพื่อสนับสนุนความรู้     
ในการท าการเกษตรและมีการสนับสนุนกองทุนต่างๆ  เพื่อใหพ้ี่นอ้งเกษตรกร  สามารถน าความรู ้  
ไปใชใ้นการท าการเกษตร  และสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองเพิ่มเติมได้   ซึ่งจะมีเจา้หน้าที่     
จากหน่วยงานภาครฐัเขา้มาสนบัสนนุการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
         -  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจครัว เ รื อน   การส่ง เสริม เศรษฐกิจครัว เ รื อน                       
เนน้ใหทุ้กครวัเรือนไดม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้   และส่งเสริมความรูอ่ื้นๆ  ที่สามารถช่วยใหป้ระชาชน
ในแต่ละครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  และลดภาระทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ                 
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ซึ่งการด าเนินงานจะมีคณะท างานในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ    สนับสนุนและฝึกอบรม   
ใหก้บัประชาชนในแต่ละครวัเรือนอยู่เสมอ  ในประเด็นต่างๆ  ตามความสนใจของคนในชมุชน  
  -  ชุมชนมีการสนับสนุนกิจกรรมการออมเงิน   และการให้สินเชื่อแก่พี่น้องประชาชน         
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ   ส่งเสริมการผลิต  การแปรรูปสินค้า           
และส่ง เสริมด้านสวัส ดิการต่างๆ  ให้กับประชาชนในพื ้นที่   โดยส่ง เสริม ให้เกษตรกร                         
และกลุม่ผูป้ระกอบการในชมุชนสามารถใชเ้งินกองทนุและสินเชื่อต่างๆ ในการพฒันาอาชีพได ้
 

 3)  ศกัยภาพดา้นการสง่เสรมิกิจกรรมการเรียนรู/้ แหลง่เรียนรูใ้นชมุชน 
 จากการศึกษาข้อมูลท าให้ทีมวิจัยพบว่า   ชุมชนมีศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรม           
การ เ รี ยน รู้ให้กับ เ ด็ก เยาวชนและกลุ่ มคนในชุมชน    ที่ ป ระกอบอาชีพ ในด้าน ต่างๆ                                 
เช่น  กลุม่พี่นอ้งเกษตรกรมีการใหค้วามรูเ้รื่องการท าเกษตร  กลุม่แม่บา้นใหค้วามรูเ้รื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจในครอบครวั  นอกจากนีย้ังมีการส่งเสริมการเรียนรูใ้หก้ับคนในชุมชนในประเด็นต่าง ๆ   
ผ่านแหลง่เรียนรูใ้นชมุชนอย่างต่อเนื่อง  คือ 
 -  แหล่งเรียนรูใ้นเรื่องการบริหารจัดการการเงินบญัชี  คือ  ชุมชนมีศนูยก์ารเรียนรูก้ารเงิน
บา้นสระขาว   ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรูใ้นการบริหารจัดการเรื่องการเงิน  รวมถึงใหค้วามรู้       
ในเรื่องสถาบนัการเงิน  กองทนุชมุชน  และแหลง่เงินกูต่้างๆ   เพื่อสนบัสนนุกลุม่คนในชมุชน             
         -  การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน    ในชุมชนมีหน่วยงานภาครฐั   
และหน่วยงานเอกชน  เช่น  มูลนิ ธิสัมมาชีพ   ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มพี่น้องประชาชน                         
ในเรื่องการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมครวัเรือนในการท าเกษตรพอเพียง   และการเพิ่มรายได ้  
ลดรายจ่ายในครอบครัว    ซึ่ งสามารถช่วยให้พี่ น้องในชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้                            
ในการลดรายจ่ายในครอบครวัได ้ และมีการสง่เสรมิอาชีพใหก้บัคนในชมุชนเพิ่มเติมดว้ย  
         - การส่งเสริมความรูท้างการเกษตร  พบว่า  ในชุมชนมีการสนบัสนุนความรูใ้นการพัฒนา
เรื่องการเกษตรในหลายดา้น   ทัง้  การปลกูพืช   ชนิดของพืช   การตรวจสภาพดิน  การวดัสภาพน า้
รวมถึงการส่งเสริมในเรื่องกระบวนการเพาะปลูก   การเตรียมดิน   การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ                     
เพื่อใช้ในการเกษตร   รวมถึงส่งเสริมความรูใ้นการรวมกลุ่ม   เพื่อให้คนในชุมชนได้น าทักษะ  
ความรู ้  ไปปรบัใชใ้นการท าเกษตร   ทัง้ที่เป็นอาชีพและทัง้ที่ท าเพื่อการบริโภคภายในครวัเรือน      
ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ  เขา้มาใหค้วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง  
         - ชุมชนมีแหล่งเรียนรูใ้นเรื่องพลงังานทางเลือก พลงังานแสงอาทิตย ์ ซึ่งสามารถส่งเสริม  
ใหพ้ี่นอ้งประชาชนมีความรู ้ ความเขา้ใจ  ในเรื่องพลงังานทางเลือก  การท าโซลา่เซลล ์    นอกจากนี ้
ยังไดม้ีการส่งเสริมความรูใ้หก้ับพี่นอ้งประชาชนที่มีความสนใจ  โดยมีการแนะน าเรื่องการติดตั้ง
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แผงโซลา่เซลลใ์นครวัเรือน   และในพืน้ที่แปลงเกษตร  ซึ่งสามารถช่วยสนบัสนุนใหพ้ี่นอ้งประชาชน
ลดรายจ่ายทางดา้นพลงังานได ้
 - ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน   ส านักสงฆ์แหลมเศียร มีพื ้นที่สวนป่า   ประมาณ  45 ไร่           
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้ความรู้ในเรื่อง  ระบบนิเวศป่า  พืชสมุนไพร  และยังเป็นพื ้นที่              
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชน  ทั้ง  งานด้านวัฒนธรรม งานบุญ  ประเพณี                  
และงานดา้นการพฒันาต่าง ๆ  
 - ชุมชนมีกลุ่มผู้ประกอบการ  ซึ่งท าการผลิตแปรรูปสินค้าและท าผลิตภัณฑ์ในชุมชน   
สามารถเป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้กับเด็กเยาวชนและผู้สนใจได้  คือ  กลุ่มแปรรูปอาหารและสินค้า
ทางการเกษตร  สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้  เช่น การท าน ้ามันแดงจากผลปาลม์          
การท าหน่อไม้ดอง   การท าเครื่องด่ืมจากสมุนไพร  การท าเครื่องแกง  เป็นต้น   นอกจากนี ้              
ยงัมีแหล่งเรียนรูใ้นดา้นการผลิตสิ่งของเครื่องใชต่้าง ๆ เช่น  การทอผา้   การท าเครื่องมือทางการ
เกษตร เป็นตน้ 
 -  ชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่หลากหลาย  สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาคณุภาพสินคา้
ผลิตภัณฑ์ได้  เช่น  ภูมิปัญญาการท าอาหาร   การแปรรูปพืชสมุนไพร  การแพทย์แผนไทย           
การปลกูพืชผกัปลอดสาร  ท าปุ๋ ยชีวภาพ  การรกัษาดิน  รกัษาแหลง่น า้  ผลิตภณัฑจ์ากไผ่  เป็นตน้ 
 -  ชมุชนมีประเพณี วฒันธรรมชมุชน  ซึ่งคนในชมุชนใหค้วามเชื่อถือ  ศรทัธา  ยดึถือปฏิบติั  
และมีส านกัสงฆแ์หลมเศียรเป็นศนูยร์วมจิตใจของทกุคนในหมู่บา้น   
 4)  ศกัยภาพดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 จากการศึกษาขอ้มูลท าใหท้ีมวิจัยพบว่า   ชุมชนมีศักยภาพในดา้นทรพัยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม  ทั้ง  พื ้นที่ ป่า  แหล่งน ้า  และสภาพดิน  สามารถใช้ในการท าการเกษตร               
และพบว่าในชุมชนไดม้ีการพฒันาผลิตภัณฑต่์าง ๆ โดยใชฐ้านทรพัยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก
เพื่อลดตน้ทุนการผลิต   และสามารถน าวตัถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาปรบัใชใ้นการผลิตไดเ้ป็นอย่างดี
ทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลูได ้ ดงันี ้
 -  พืน้ที่ป่าชุมชนส านกัสงฆแ์หลมเศียร  ซึ่งมีพืน้ที่สวนป่า  ประมาณ 45 ไร่  มีพืชสมนุไพร
หลากหลายชนิด ทัง้ สมนุไพรหายาก และสมนุไพรที่สามารถน ามาใชแ้ปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆได้
นอกจากนี ้ พืน้ที่ยงัสามารถเป็นแหล่งเรียนรู ้ และเป็นสถานที่สนบัสนุนใหก้ลุ่มเด็กเยาวชนผูส้นใจ
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ที่ได ้  
 -  แหล่งน า้ธรรมชาติ พบว่า  ชุมชนมีแหล่งน า้ธรรมชาติที่ยังสามารถน ามาใชป้ระโยชน์     
ในการท าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน า้เต็มแหล่งน า้แต่ในช่วงฤดูแล้ง          
น า้จะลดลงและในบางจุดอาจจะเกือบแหง้ลงไป   ซึ่งกลุ่มแกนน าในชุมชนไดร้่วมกันพัฒนาพืน้ที่
แหลง่น า้ชมุชน   เพื่อรว่มกนักกัเก็บน า้ไวใ้หพ้ี่นอ้งประชาชนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นช่วงฤดแูลง้   
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 2)  กองทนุและแหลง่เงินกูใ้นชมุชน  
 จากการศึกษาข้อมูลท าให้ทีมวิจัยพบว่า   ชุมชนมีศักยภาพในเรื่องเงินกองทุน            
สามารถสนับสนุนพี่น้องประชาชนในพืน้ที่   เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้เงินในกองทุน           
ในการลงทุนเพื่อท าการเกษตรและพัฒนาอาชีพเสริมได้  นอกจากนี ้  เงินกองทุนยังสามารถ        
ช่ ว ย สนั บสนุ น กลุ่ ม คน รุ่ น ใ หม่ ที่ มี ค ว ามตั้ ง ใ จ   อ ย ากจ ะพัฒนาอาชี พ ข อ ง ตน เ อ ง                                       
ซึ่งสามารถใชเ้งินกองทนุชมุชนในการพฒันาศกัยภาพและพฒันาอาชีพได ้  ดงันี ้
 -  กองทุนหมู่บา้น  ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บา้น  สามารถสนับสนุนใหค้นในชุมชน    
สามารถใชเ้งินกองทุนในการพฒันาอาชีพหรือลงทุนทางการผลิต  เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวั
นอกจากนี ้ กองทุนหมู่บา้นยังสามารถช่วยส่งเสริมการออมของพี่น้องประชาชนในพืน้ที่ไดด้ว้ย        
ท าใหเ้กิดกองทนุหมนุเวียนในชมุชน  ซึ่งคนในชมุชนสามารถใชไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 - กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน  เป็นกองทุนเฉพาะที่ทางหมู่บ้านได้จัดตั้งขึ ้น              
โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ    เน้นการสนับสนุนกลุ่มพี่น้องประชาชนในการท ากิจกรรม              
หรือสง่เสรมิงานเรื่องการแกปั้ญหาความยากจนในชมุชน  
 -  ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)  และธนาคารออมสิน                       
ซึ่ ง เข้ามาช่วยสนับสนุนคนในชุมชน   ผ่านการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับพี่น้องประชาชน                   
และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาอาชีพ  รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตสินคา้
ผลิตภัณฑต่์างๆ จากชุมชน   เพื่อจัดจ าหน่าย  ช่วยสรา้งรายไดแ้ละสรา้งอาชีพใหก้ับคนในชุมชน   
ซึ่งทางธนาคารจะด าเนินการพิจารณาสินเชื่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื ้นที่ตามเงื่ อนไข                 
ของธนาคาร  ซึ่งมีอยู่หลากหลายสินเชื่อใหพ้ี่นอ้งประชาชนไดเ้ลือกเพื่อใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
 

4.2  สรุปฐานข้อมูลและศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล 
ในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ทีมวิจัย ได้ศึกษาข้อมูล เ รื่ องศักยภาพของกลุ่ ม เครื อข่ าย เยาวชนนกนางนวล                        
โดยมีการทบทวนประวัติความเป็นมาของกลุ่ม   ระดมความคิดเห็นศักยภาพด้านต่างๆ                  
ของกลุ่มเยาวชน เพื่อการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่    ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล             
และถอดบทเรียนความรูจ้ากเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล  จังหวัดชุมพร   ท าใหพ้บศักยภาพ       
ของกลุม่เด็กเยาวชนในการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  ไดด้งันี ้
4.2.1 สรุปข้อมูลประวัติความเป็นมา 
กลุ่มเยาวชนนกนางนวล  จังหวัดชุมพร 
 กลุ่มเยาวชนนกนางนวลเครือข่ายละแมตอนบน   เริ่มก่อตั้งขึน้  เมื่อปี  พศ .2548 – 2551
โดยการสนับสนุนจากโครงการเรียนรู้อยู่ ดีที่ ปักษ์ใต้  ซึ่งได้จัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น              
ประเด็นพนัธุพ์ืชทอ้งถิ่น  ของโรงเรียนบา้นทบัใหม่และโรงเรียน ตชด.สิริราษฎร ์  ซึ่งมีกลุ่มนกัเรียน
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ระดับประถมปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  จ านวน  86 คน  เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้    
ช่วงนั้นไดเ้ขา้มาเรียนรูท้ี่แปลงอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชทอ้งถิ่นบา้นสระขาว  หมู่มี่ 16  ต าบลละแม  
อ า เภอละแม   จั งหวัดชุมพร   โดยวิทยากรค รูภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น และแกนน าชุมชน                               
จากการสนบัสนนุการเรียนรูท้  าใหม้ีการพฒันาเป็นศนูยเ์รียนรูป่้าชมุชน  พืน้ที่ 17 ไร ่ 
 หลงัจากปี 2551 แกนน าชมุชน  ครูภมูิปัญญา  และครูในระบบโรงเรียนที่เขา้รว่มงานกนัมา   
ไดม้ีการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หก้ับกลุ่มเด็ก ยาวชน และผูส้นใจอย่างต่อเนื่อง   ทัง้  เรื่องสมนุไพร
การท าเกษตร  การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร  ซึ่งได้มีการจัดการเรียนรูใ้นศูนย์การเรียนรู้       
และคณะครูที่เขา้รว่มไดน้ าความรูไ้ปปรบัใชส้อนนกัเรียนผ่านหลกัสตูรทอ้งถิ่นอย่างต่อเนื่อง    
 ต่อมาในช่วงปี  พ  .ศ . 2555 – 2558  สมาคมประชาสังคมชุมพร  ไดส้นับสนุนการเรียนรู้
ให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียนต่อผ่านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนและค่ายเยาวชน                      
จากการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ท าให้กลุ่มเด็ก เยาวชน           
ไดเ้รียนรูเ้รื่องชุมชนท้องถิ่น  สิทธิชุมชน  จึงท าใหเ้กิดความสนใจและมีการเชื่อมรอ้ยเครือข่าย      
ของกลุ่มเด็กเยาวชนจาก 4  อ าเภอ  ได้แก่  กลุ่มเยาวชนบ้านสระขาวละแม   อ าเภอละแม           
กลุ่มเยาวชนบา้นควน  อ าเภอหลงัสวน    เด็กเยาวชนอ่าวทอ้งตม  อ าเภอสวี    กลุ่มเด็กเยาวชน
อ่าวบางสนปะทิว   อ าเภอปะทิว   จนก่อเกิดเครือข่ ายเยาวชนนกนางนวล  จังหวัดชุมพร                    
ซึ่งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายประเด็น   ทั้งเรื่องสุขภาพ  พลังงาน          
การส่งเสริมอาชีพ   การท าเกษตร  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
งานจิตอาสาพฒันาในชมุชน  เป็นตน้   
 หลงัจากปี 2558 กลุม่เยาวชนนกนางนวลไดเ้นน้กิจกรรมระดบัพืน้ที่ ซึ่งจดัในชมุชนมากขึน้   
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมความมั่ นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร                    
เนน้สรา้งการเรียนรูใ้หน้กัเรียน  4  โรงเรียนในพืน้ที่  2 อ าเภอ  คือ  อ าเภอละแมและอ าเภอหลงัสวน
โดยมีทีมเยาวชนนกนางนวลเป็นพี่เลีย้งในการจดักระบวนการเรียนรูม้าตลอดโครงการ   
 ส าหรบัการจดัการเรียนรูเ้นน้การเรียนรูใ้นประเด็นการส่งเสริมอาชีพใหค้นรุ่นใหม่ในชมุชน  
การออม  การท าแปลงเกษตรปลอดสารเคมี  เป็นตน้  กลุ่มเยาวชนบา้นควน  อ าเภอหลังสวน       
เน้นการเรียนรู้ในประเด็นการส่งเสริมอาชีพให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน  การท างานเรื่องพลังงาน
ทางเลือก (โซลา่เซลล)์  งานอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   งานดา้นสขุภาพ  เป็นตน้  
กลุ่มเด็กเยาวชนอ่าวทอ้งตม  อ าเภอสวี   เนน้การเรียนรูใ้นประเด็นการส่งเสริมอาชีพใหค้นรุ่นใหม่ 
การท าการเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑใ์นชุมชน  เป็นตน้  กลุ่มเด็กเยาวชนอ่าวบางสนปะทิว   
อ าเภอปะทิว  เนน้การเรียนรูใ้นประเด็นการส่งเสริมอาชีพ  การสรา้งรายไดใ้หค้นรุ่นใหม่ในชุมชน                                 
การจดัการท่องเที่ยวชมุชน   การแปรรูปสินคา้ชมุชน  กิจกรรมการอนรุกัษฯ์  เป็นตน้ 
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 การด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้กลุ่มเยาวชนนกนางนวล    สามารถพัฒนากลุ่มเยาวชน    
แกนน าในเครือข่าย   จ านวน 20 คน   ที่สามารถเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ใหก้ับเพื่อนเยาวชนในพืน้ที่ได ้   คือ   ทีมเยาวชนนกนางนวลเป็นพี่เลีย้งจัดกิจกรรมการเรียนรู ้   
ให้กับโรงเรียน  4   โรงเรียนในพื ้นที่อ  าเภอละแมและอ าเภอหลังสวน    ในประเด็นต่าง ๆ                 
เช่น  พลังงาน  การสรา้งอาชีพ  พัฒนาทักษะทางอาชีพ  งานอาสาพัฒนา  งานด้านสุขภาพ         
งานการเกษตร   งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เป็นต้น        
 นอกจากนี ้ยังพบว่า  เกิดการขยายกลุ่มเครือข่ายเพื่อนเยาวชนในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึน้                     
และมีพืน้ที่แหล่งเรียนรูใ้นแต่ละชมุชน    ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรูใ้นเรื่องอาชีพ  และการเรียนรู้
ในประเด็นอ่ืน ๆ ได ้    
 ปัจจุบันกลุ่มเด็กเยาวชนในเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล   ได้เติบโตส าเร็จการศึกษา         
ในระดบัอดุมศึกษาหรือปริญญาตรี   บางคนประกอบอาชีพรบัจา้งมีงานท าในเมือง   สมาชิกกลุ่ม
บางคนมาท างานเป็นแรงงานภาคเกษตร  บางคนเป็นผู้ประกอบการธุรกิ จในครอบครัว                 
บางคนท างานรับจ้างติดตั้งไฟฟ้าในบ้านเรือน   ติดตั้งโซล่าเซล   และงานอาชีพด้านอ่ืน ๆ            
ตามความถนดั  และความสามารถของแต่ละบคุคล   
 สมาชิกในเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล  ไดม้ีสว่นช่วยจดักิจกรรมในชมุชนและกลุม่องคก์ร
ในชมุชนอยู่เสมอ  เช่น  กลุม่เกษตรกร  วิสาหกิจชมุชน   สถาบนัการเงินชมุชน   และมีการเชื่อมโยง
กับทางโรงเรียน ตชด.สิริราษฎร ์  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สรา้งวินัยการออมให้กับเด็กๆ        
เพื่อเป็นแกนน าคนรุน่ใหม่ดา้นการออม    
 สิ่งที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน  ท าใหเ้กิดกลุ่มแกนน าเยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล       
ที่มีทกัษะ  ความรู ้   ไดน้ าทกัษะความรูม้าปรบัใชใ้นการท างานพฒันารว่มกบัชมุชน   เกิดรูปธรรม
ในแต่ละพืน้ที่  สามารถเป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้กลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจเรียนรูใ้นประเด็นต่าง ๆ ได้     
นอกจากนีย้งัก่อเกิดกลุ่มแกนน าชุมชน  ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูข้องเด็กเยาวชนในพืน้ที่  
เกิดการขยายกลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจ  เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้นเครือข่ายนกนางนวล                
และเกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ในและนอกพืน้ที่    เพื่อร่วมสนับสนุน
กิจกรรมการเรยีนรูข้องกลุม่เยาวชน  ใหส้ามารถพฒันาตนเอง  และท างานพฒันาในชมุชนได ้  
 ส าหรับในช่วงปี  2560 – 2562  กิจกรรมระดับเครือข่ายนั้นมีน้อย   สมาชิกจะได้               
พบเจอแลกเปลี่ยนในช่วงที่มีกิจกรรมชุมชน หรือมีกิจกรรมระดับจังหวัดหรือระดับภาค                  
เช่น   สมชัชาสขุภาพ  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดบัจงัหวดัหรือภมูิภาค แต่สมาชิกยงัมีการรวมตัวกัน  
เพื่อจดักิจกรรมเฉพาะกิจ  ซึ่งจะมีการนดัหมายเพื่อด าเนินงานร่วมกนั  เช่น  กิจกรรมงานประเพณี      
งานรณรงค ์ หรือการท างานอาสาช่วยสงัคม เป็นตน้ 
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 ปัจจุบันกลุ่มสมาชิกกลุ่มเยาวชนนกนางนวลรุ่นพี่     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแล้ว              
แ ต่มีการส่ งทอดงานให้สมาชิก รุ่น ต่อ  ๆ  ไปในการสานต่อกิจกรรม   และด า เนินงาน                             
เพื่อรว่มพฒันาชมุชน  สงัคมต่อไป  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   ที่มีความหลากหลายมากขึน้   ทัง้กิจกรรม
งานอาสาในพืน้ที่   งานค่ายเยาวชน  งานอบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่   ซึ่งสมาชิกแกนน า      
ของกลุ่มยังมีการประสานและช่วยเหลืองานกัน  ผ่านการสนับสนุนของประชาสังคมชุมพร          
และเครือข่ายความรว่มมือในระดบัพืน้ที่และระดบัจงัหวดั    
 

4.2.2  สรุปข้อมูล ความรู้ ศักยภาพของกลุ่มเยาวชนนกนางนวล 
ในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ทีมวิจัยไดส้รุปบทเรียนการท างานของกลุ่มเยาวชน และศึกษารวบรวมขอ้มูลศักยภาพ   
ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล  ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน   ทั้งประเด็น             
ความสนใจ  ความถนัด  ความมุ่งมั่นตั้งใจ    รวมถึงทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเอง      
เป็นนักธุรกิจชุมชน   ซึ่งทีมวิจัยสามารถสรุปฐานข้อมูล ศักยภาพของกลุ่มเยาวชนนกนางนวล       
ในการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  ไดด้งันี ้ 
 1)  กลุม่เยาวชนแกนน ามีทกัษะความสามารถเฉพาะ 
 กลุ่มเยาวชนแกนน าในเครือข่ายจ านวน 20 คน  สามารถเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ให้กับเพื่อนเยาวชนในพืน้ที่ได้  โดยทีมเยาวชนนกนางนวลเป็นพี่เลีย้งจัดกิจกรรม         
การเรียนรูใ้ห้นักเรียน 4 โรงเรียนในพืน้ที่  อ าเภอละแมและอ าเภอหลังสวน   ในประเด็นต่าง ๆ       
เช่น  พลังงาน  การสรา้งอาชีพ  พัฒนาทักษะทางอาชีพ  งานอาสาพัฒนา  งานด้านสุขภาพ        
งานการเกษตร  งานการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในชุมชน  เป็นตน้  นอกจากนี ้
ยังพบว่าเกิดการขยายกลุ่มเครือข่ายเพื่อนเยาวชนในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึน้  และมีพืน้ที่แหล่งเรียนรู้      
ในแต่ละชมุชน   ที่สามารถสง่เสรมิการเรียนรูใ้นเรื่องอาชีพและการเรียนรูใ้นประเด็นอ่ืน ๆ ได ้  
   
 2)  กลุม่เยาวชนแกนน าอาศยัอยู่ในชมุชนซึ่งคนในชมุชนใหก้ารยอมรบั 
 กลุ่มเยาวชนแกนน าเครือข่ายนกนางนวลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน    
ท าใหม้ีความเขา้ใจสถานการณปั์ญหา   รวมถึงทราบขอ้มูลต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน   และมีบทบาท    
ในการช่ วย เหลื อ ง านในชุมชนมาอย่ า ง ต่อ เนื่ อ ง   ท า ให้คนในชุมชนให้กา รยอมรับ                                
และพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มเด็กและเยาวชน    นอกนอกนี ้แกนน า               
กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวลส่วนใหญ่  ท างานอาสาพฒันาในชุมชนในประเด็นต่างๆอยู่แลว้
ทั้งการท างานอาสา   งานค่ายพัฒนาเยาวชน  รวมถึงการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาล                     
และงานบุญประเพณีต่างๆ  จึงท าให้กลุ่มแกนน าเยาวชนเป็นที่ รู ้จัก   และได้รับการยอมรับ           
จากกลุม่คนในชมุชน 
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 3)  แกนน าเรียนจบระดบัชัน้มธัยม ระดบัอดุมศกึษาและระดบัปรญิญาตรี 
 เยาวชนแกนน าของกลุ่มเยาวชนนกนางนวลส่วนใหญ่เรียนจบในระดับชั้นอุดมศึกษา      
และระดับปริญญาตรีแล้ว   ส่วนหนึ่งกลับมาอยู่บ้าน  ท าให้มีทักษะความรู้ในการท างาน                
ทัง้ความรูด้า้นการสื่อสาร   การใชเ้ทคโนโลยี   การเขียนขอ้มลูข่าวสาร   การประชุมร่วมกบัชุมชน
การสืบค้นหาข้อมูลวิทยาการใหม่ๆ   จากแหล่งความรู้ต่างๆ   ซึ่ งท าให้แกนน าเยาวชน               
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานในพื ้นที่ ได้   นอกจากนี ้กลุ่มแกนน าเยาวชน                       
ยั ง ไ ด้น า วิ ช าความ รู้    ม าปรับ ใช้ในการช่ วยงานชุมชนและช่ วยงานครอบค รัว ไ ด้                                     
เช่น   การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  และการจดัท าตลาดสินคา้ออนไลน์    รวมถึงกระบวนการ
ขนสง่สินคา้ต่างๆ  เป็นตน้ 
 

4.2.3  แกนน าเยาวชนนกนางนวลทีเ่ข้าร่วม 
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ด้วยต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนและสถานการณ์ปัญหาที่พบ  ท าให้กลุ่มแกนน าเยาวชน            
ในเครือข่ายนกนางนวล  มีความสนใจเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มเครือข่าย             
ที่ สนใจพัฒนาอาชีพและท าธุ รกิจ    เพื่ อเ ป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ                  
ตั้งแต่กระบวนการสร้างแนวความคิด   สร้างความมั่นใจให้กลุ่มเยาวชนประกอบอาชีพ                  
ท าธุรกิจในชมุชนได ้  รวมถึงมีความรู ้เขา้ใจระบบการผลิต  การแปรรูป การรบัรองมาตรฐานสินคา้ 
จนกระทั่งการจัดการระบบการตลาด  ซึ่งเป็นการเรียนรูส้  าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  
เพราะหากเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ อย่างเป็นระบบแล้ว                
จะสามารถช่วยใหค้นรุน่ใหม่สามารถพฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนได ้
 จากการสรุปบทเรียนความรูข้องกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล   ท าใหม้ีกลุ่มแกนน า
เยาวชนที่สนใจและร่วมพัฒนาทักษะความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่                        
ซึ่งเขา้รว่มกระบวนการพฒันาศกัยภาพรว่มกบัเครือข่ายจ านวน  16  คน  ดงันี ้                          
 1) นางสาวอรอมุา   ศรีตงันนัท ์ อาย ุ 36  ปี 
 2) นางสาวเรวดี   สขุสม  อาย ุ 29  ปี 
 3) นางสาวอรวรรณ   ศรีตงันนัท ์ อาย ุ 33  ปี 
 4) นางสาวจไุรภรณ ์  สขุสม  อาย ุ 22  ปี 
 5) นางสาวรุง่ทิพย ์  ศรีตงันนัท ์ อาย ุ 18  ปี 
 6) นางสาวเพชรรตัน ์  ทรงราษี   อาย ุ 17  ปี 
 7) นางสาวพชัรี    ทรงราษี    อาย ุ 15  ปี 
 8) นางสาวตภีภสั  คลงัภกัดี อาย ุ 13  ปี 
 9) นางสาวฑารตัน ์ แมงเมิน  อาย ุ 12  ปี 
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 10) นางสาวสิวาลยั ถือชยั  อาย ุ 18  ปี 
11) นางสาวสนุิสา         ดว้งอ่อน อาย ุ 22  ปี 
12) นายธวชัชยั   สมศรี  อาย ุ 24  ปี 
13) นางสาวเสาวณี นาลรอด อาย ุ 36  ปี 
14) นางสาวณฐัณิชา เจรญิสวุรรณ อาย ุ 15  ปี 
15) นางสาวนราณินภา เพ็ชรทอง อาย ุ 29  ปี 
16) นายสานวุฒัน ์ สทุธิพนัธุ ์ อาย ุ 17  ปี 

 ส าหรบัการพัฒนาทักษะความรูใ้นการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนนัน้     กลุ่มเยาวชน
แกนน าไดร้่วมคน้หาประเด็นความสนใจและพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง  เพื่อพัฒนา
เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนในแต่ละดา้น   ซึ่งไดม้ีการออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
รว่มกนัจนกระทั่งสามารถน าความรูไ้ปปรบัใชพ้ฒันาอาชีพของตนเองได ้
 

4.3  สรุปสถานการณปั์ญหาเศรษฐกิจของชุมชน   
ทีส่่งผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล 
 ทีมวิจัยได้ร่วมศึกษารวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน  
รวมถึงสถานการณ์ภาวะหนีส้ิน  ที่ส่งผลกระทบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล     
ซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปสงัเคราะหฐ์านขอ้มลูได ้ ดงันี ้  
 1)  สรุปสถานการณปั์ญหาเศรษฐกิจของชมุชน 
 ที่สง่ผลกระทบต่อเยาวชนคนรุน่ใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  ดงันี ้ 
 -  ครอบครวัของกลุ่มเด็กเยาวชนส่วนใหญ่  พบปัญหาดา้นเศรษฐกิจภายในครอบครัว   
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเด่ียว ปลูกปาลม์น า้มัน และยางพารา ซึ่งราคาผลผลิต
ตกต ่าติดต่อกันมาระยะเวลานาน  ประกอบกับในครอบครวัมีรายจ่ายเพิ่มขึน้จากการด ารงชีพ        
ทัง้ ค่าอาหาร  สิ่งของเครื่องใชท้ี่จ  าเป็นในครวัเรือน   ท าใหค้รอบครวัไม่มีงบประมาณไม่เพียงพอ   
ในการใชจ้่าย  รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ท าใหเ้กิดปัญหาความเครยีดในครอบครวั 
 -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าลงมากและต่อเนื่อง   ท าให้คนในชุมชนมีรายได้         
ลดน้อยลง  จากการศึกษาขอ้มูลเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนบา้นสระขาว  พบว่า  คนในชุมชน    
โดยส่วนใหญ่ท าอาชีพทางการเกษตร   โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว เช่น 
ยางพารา  ปาลม์น า้มนั   กาแฟ  และราคาพืชผกั  ผลไม ้ ในช่วงที่ผ่านมราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต ่ ามากและมีระยะเวลานานต่อเนื่ อง   ท าให้กลุ่มเกษตรกรต้องลงทุนในการซื ้อปุ๋ ย                
รวมถึงค่าดแูลพืชผลทางการเกษตรแต่ราคาผลผลิตตกต ่าท าใหม้ีหนีส้ินเพิ่มมากขึน้ 
 -  คนในชุมชนบางกลุ่มยงัไม่ไดม้ีการพฒันาตนเองในการสรา้งอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้   
และไม่มีการลดรายจ่ายในครัวเรือน   ท าให้หลายครอบครัวยังมีเงินจากการท าการเกษตร               
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ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดแต่ต้องใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้    ท าให้เกิดภาวะเงินขาดแคลน   ไม่มีเงินออม           
และมีหนีส้ินในครวัเรือนเพิ่มขึน้  
 -  คนในชุมชนโดยส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับการท าการเกษตรพืชเศรษฐกิจ              
และพืชเชิงเด่ียว  ทั้ง  ยางพารา  ปาลม์น า้มัน  และกาแฟ   ท าใหไ้ม่มีการพัฒนาแปลงเกษตร
เพิ่มเติม   ไม่มีรายไดเ้สรมิ  เกิดปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอในการใชจ้่าย  
 -  คนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  ยังขาดความรูใ้นเรื่องการผลิต      
การแปรรูปสินค้า   และการจัดจ าหน่ายสินค้า    ท าให้การผลิตสินค้าต่าง  ๆ  ในชุมชน                           
ยังไม่สามารถจัดจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้อย่างเพียงพอ   โดยส่วนใหญ่                
จะท าการผลิตเพื่อขายในชมุชนเท่านัน้   นอกจากนีย้งัพบปัญหาการลงทนุ   ซึ่งบางคนมีการทดลอง
ท าผลิตภณัฑ ์ ซึ่งลงทนุสงู  แต่รายไดท้ี่เกิดขึน้นอ้ยกว่าการลงทนุ   ท าใหเ้กิดภาวะขาดทนุ  
 -  คนในชุมชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่  ขาดความรูใ้นเรื่องการจัดการระบบการเงินการออม
และไม่ทราบแหล่งเงินทุนต่างๆ  ที่สามารถสนับสนุนคนในชุมชนได้   ท าใหบ้างกลุ่มมีการกู้เงิน    
นอกระบบ   ซึ่งต้องเสียดอกเบี ้ยสูง    ท าให้เกิดภาวะความเครียดและกดดันในครอบครัว                
เกิดปัญหาความไม่เขา้ใจกนัและทะเลาะกนั สง่ผลใหม้ีความรุนแรงในครอบครวัเพิ่มขึน้ 
 -  หลายครอบครัวพบปัญหารายจ่ายเพิ่มขึน้ในเรื่องการส่งเสียลูกหลานในการเรียน            
ท าใหต้อ้งกูย้ืมเงิน  เพื่อใชใ้นการส่งบุตรหลานเรียนในระดับที่สูงขึน้  ดว้ยความหวังว่า  ลูกหลาน    
จะกลบัมาท างานสรา้งรายไดเ้ลีย้งครอบครวัได ้  แต่ปัจจบุนักลบัพบว่าลกูหลานจ านวนมากตกงาน  
ไม่มีงานท า จึงต้องมาอยู่ในชุมชน  เกิดปัญหาเรื่องค่าครองชีพ   และการใช้จ่ายในครอบครัว
ตามมา  
 -  เด็กเยาวชนและสมาชิกเครือข่ายน านางนวลบางคน  มีหนี ้สินจากกองทุนกู้ยืม             
เพื่ อการศึกษา   ซึ่ งท าการกู้ยืมในช่วงที่ ศึกษาอยู่    เมื่ อจบการศึกษาแล้วไม่มีงานท า                            
จึงไม่สามารถสง่คืนเงินกูใ้หก้บัทาง กยศ. ได ้ ท าใหเ้กิดภาวะความเครียดมากขึน้ 
 -  ราคาตน้ทุนการผลิตดา้นการเกษตรมีราคาสูงขึน้  เป็นเหตุใหก้ารประกอบอาชีพหลัก
ทางด้านการเกษตรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน   ผลผลิตทางด้านการเกษตรถูกก าหนดราคา                  
โดยพ่อคา้คนกลาง  เป็นเหตใุหเ้กษตรกรขายผลผลิตไดใ้นราคาที่ไม่เป็นธรรม 
 

 2)  สรุปสถานการณปั์ญหาดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 ที่สง่ผลกระทบกบัเยาวชนคนรุน่ใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  ดงันี ้   
 2.1)  ปัญหาดา้นสงัคม  
 ประชาชนในหมู่บ้านยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการพัฒนา   และการท างาน               
เพื่อการพึ่งพาตนเองมากนัก    นอกจากนี ้ประชาชนในชุมชนยังขาดวินัยทางด้านการเงิน                  
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มีการใชจ้่ายที่ฟุ่ มเฟือย  ไม่มีความรอบคอบในการใชจ้่าย  ทัง้ในระดับครวัเรือนและระดับชุมชน    
ประชาชนบางกลุ่มยงัขาดองคค์วามรูใ้นดา้นการส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร  สภาพสงัคมชุมชน
เกษตรกรรมปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนตามกระแสทุนนิยมและสื่อ  ปัญหาอบายมขุ เล่นพนนั การเล่นหวย  
และยาเสพติด  มีเพิ่มขึน้ 
 2.2)  ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม  
 การขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง   ท าให้ในบางปีไม่มีน ้าส าหรับใช้ในการเกษตร                 
ดว้ยสภาพพืน้ที่    เป็นพืน้ที่ราบริมคลองละแมและลาดเอียงเชิงเขาที่สลบัซบัซอ้น  มีแหล่งน า้ดิบ  
ในฝายน า้ลน้หว้ยในคลองละแม และสระน า้ในแปลงเกษตร   ในขณะที่แหล่งกกัเก็บน า้มีขนาดเล็ก                    
และจ านวนนอ้ย   ท าใหไ้ม่เพียงพอต่อการกกัเก็บน า้ไวใ้ชท้ าการเกษตร  และไม่มีน า้ในการอปุโภค
ช่วงฤดูแล้ง   ส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตร  โดยเฉพาะสวนผลไม้  ทุเรียน  ลองกอง                   
ให้ผลได้น้อยลง  ท าให้หลายครอบครัวต้องลงทุนเพิ่มขึน้  ทั้ งการท าระบบน ้า  การใส่ปุ๋ ย                 
การใชส้ารเคมรีกัษาผลผลิต  แต่รายไดก้ลบันอ้ยลง  ไม่คุม้กบัการลงทนุ 
 2.3)  ปัญหาดา้นสขุภาพ 
 จากการศึกษาขอ้มูล  พบว่า  คนในชุมชนมีการป่วยเป็นโรคเรือ้รงัเพิ่มขึน้    โดยเฉพาะ    
กลุ่มผูสู้งอายุ  จากฐานขอ้มูลการคัดกรองโรคเรือ้รงัของเจา้หน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
บา้นทับใหม่  พบว่า  คนในชุมชนมีการป่วยเรือ้รงัเพิ่มขึน้  ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องอาหาร    
การกิน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไป   รวมถึงการไม่ออกก าลังกาย   นอกจากนี ้              
ยงัพบว่ากลุม่เกษตรกรในชมุชนบางกลุม่ใชส้ารเคมี จึงท าใหม้ีผลกระทบกบัสขุภาพเพิ่มขึน้     
 ปัจจุบนัปัญหาดา้นสุขภาพในกลุ่มเด็กเยาวชนในพืน้ที่ก็มีผลกระทบมากขึน้    ส่วนใหญ่      
มีสาเหตุมาจากปัญหาพฤติกรรมของเด็กเยาวชนในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์          
และพฤติกรรมการพักผ่อนที่ไม่เหมาะสม   เพราะบางคนเล่นโทรศัพทม์ือถือ  เล่นเกมออนไลน์        
ท าให้ไม่ได้พักผ่อน  บางคนไม่ยอมรับประทานอาหาร   เนื่องจากเล่นเกมออนไลน์ติดพัน                 
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นสขุภาพของเด็กตามมา 
 2.4)  ปัญหาดา้นการศกึษาของเด็ก เยาวชน  
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มเด็ก  เยาวชน  ในชุมชน บางคนออกจากระบบ                  
เพื่อมาช่วยครอบครวัท าการเกษตร  เนื่องจากครอบครวัมีภาวะหนีส้ิน   ไม่สามารถส่งใหล้กูหลาน
เรียนต่อได ้  เด็กบางคนพบปัญหาเรื่องการปรับตัว  ซึ่งไม่สามารถปรับตัวเพื่อเรียนในระบบได้
เนื่องจากไม่ผ่านการวัดประเมินผล  ท าใหอ้อกจากรระบบการศึกษา  นอกจากนีย้ังพบปัญหา
พฤติกรรม และมีภาวะเสี่ยงเรื่ องยาเสพติด  ท าให้ไม่ เรียนต่อ  บางคนมีหนี ้สิน กยศ.                             
ที่ตอ้งผ่อนช าระ  ท าใหเ้กิดความเครียด  และเกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
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2.5)  ปัญหาดา้นการพฒันาชมุชน 
 การพัฒนาในชุมชน  พบว่า เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อ สัญจรไปมาในชุมชน        
ยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร  และยังไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทั้งพืน้ที่    ประชาชนในบางหมู่บ้าน         
ยังค่อนข้างขาดแคลนน ้าสะอาดส าหรับการบริโภค /อุปโภค   นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้น าชุมชน         
บางกลุ่มยังขาดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ  ท าให้การพัฒนาบางเรื่ อง                      
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน อย่างเป็นกระบวนการ                     
และพบว่าการประสานแผนงาน/โครงการ/เงินงบประมาณ  กับหน่วยงานเจา้ของเงินงบประมาณ  
ยงัค่อนขา้งจ ากดั  ดว้ยศกัยภาพของชมุชนยงัเขา้ไม่ถึงแหลง่ทนุ 
 2.6)  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจุบนัพบว่า  คนในชุมชนบา้นสระขาวมีจ านวนครวัเรือนที่
เป็นหนีเ้พิ่มขึน้  อนัเนื่องมาจากหลายสาเหต ุ จากขอ้มลูของกลุม่กองทนุการเงินบา้นสระขาวพบว่า  
คนในชมุชนหลายครอบครวัมีเงินออมนอ้ยลง  หนีส้ินเพิ่มขึน้  มีฐานขอ้มลูในการกูเ้งินกองทนุต่าง ๆ 
ภายในชมุชนเพิ่มขึน้   
 2.7) สถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19 ที่ผ่านมาทางชุมชนได้ปฏิบัติตามกฎกติกา           
การเวน้ระยะห่าง และสรา้งมาตรการปอ้งกนัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในชมุชน  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา  
ท าให้คนในชุมชนจ านวนมากไม่สามารถออกไปท างานได้  เกิดภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจ              
ในครัว เรือน  รายได้น้อยลง  แม้ว่ าหลายครัว เ รือนจะสามารถอยู่ ได้อย่ างไม่ล  าบาก                       
เพราะมีการปลูกพืชผักไว้สามารถรับประทานได้ไม่อด  แต่บางคนก็เกิดภาวะความเครียด      
เนื่องจากบางคนถูกเลิกจ้าง  ตกงาน  ขาดรายได้  ส่งผลต่อสุขภาพและความไม่มั่นคงในชีวิต       
เกิดความวิตก  เครียด  มากขึน้ 

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชน   ส่งผลกระทบในการด าเนินงาน
พฒันาชุมชน  และมีผลในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาเรื่องการท าธุรกิจในชุมชน   สถานการณ์
ปัญหาที่สง่ผลกระทบในชมุชนและสง่ผลเชื่อมโยงในทกุๆ  ดา้น  ทัง้ 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  พบว่า  คนในชุมชนส่วนใหญ่พบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  ในช่วงที่ผ่านมาราคาผลผลิตตกต ่า  ตน้ทุนในการท าการผลิตค่อนขา้งสูง  
ท าใหเ้จอปัญหาขาดทนุ  ลงทนุแลว้ไม่สามารถมีรายไดต้ามที่ก าหนดไวไ้ดเ้นื่องจากราคาสินคา้ทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยกลุ่มพ่อค้านอกชุมชน   เช่น ราคายางพารา  ปาลม์น า้มัน  
ทเุรียน  ลองกอง  และพืชผกัต่าง ๆ เป็นตน้  ท าใหห้ลายครอบครวัมีรายไดไ้ม่เพียงพอในการใชจ้่าย  
ประชาชนเป็นหนีท้ัง้ในระบบและนอกระบบมากขึน้  สง่ผลกระทบดา้นสงัคมสูปั่ญหาครอบครวั เมื่อ
ครวัเรือนขาดสภาพคลอ่งทางดา้นการเงินท าใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทสง่ผลกระทบดา้นจิตใจต่อเด็ก
เยาวชน ในครัวเรือน ในบางรายเด็กไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากไม่มีเงิน  ดังนั้นหากมีการพัฒนา
ศกัยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนจะสามารถช่วยใหค้นในชุมชน มี
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แนวคิดในการร่วมพฒันาคณุภาพ สินคา้และผลิตภณัฑใ์นชุมชนและร่วมกนัส่งเสริมใหก้ลุ่มคนรุ่น
ใหม่พฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการ   ซึ่งสามารถสรา้งรายไดแ้ละ พึ่งตนเองได ้

ปัญหาดา้นแนวคิด ทศันคติของคนในชมุชน  พบว่า  โดยสว่นใหญ่คนในชมุชนมีแนวคิดใน
การท างานเพื่อสรา้งรายได ้ มีการปลูกฝังเรื่องการท าเกษตรโดยการปลูกพื ชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว  
โดยเฉพาะยางพารา  ปาลม์น า้มัน  เนื่องจากในอดีตมีรายได้ดี  คุม้ค่าในการลงทุน  ประกอบกับ
ทางหน่วยงานไดม้ีการสนบัสนุนในเรื่องการปลกูพืชเชิงเดี่ยวและมีงบประมาณสนบัสนุน  ท าใหค้น
นิยมปลกูพืชเชิงเด่ียว และโค่นพนัธไ์มอ่ื้น ๆ ออกไป  นอกจากนีย้งัพบว่าคนในชุมชนบางกลุ่มยังมี
ความหวงัว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรจะดีขึน้  ท าใหไ้ม่มีการฝึกฝนพฒันาตนเองในการท าอาชีพ
เสริม  จึงมีรายไดเ้พียงการท าเกษตร  และเมื่อเจอสถานการณปั์ญหาโรคระบาด covid-19 ท าให ้
เกิดผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึน้ ทั้งนี ้บางครอบครัวไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
สถานการณ ์เนื่องจากไม่ไดม้ีการฝึกฝนพฒันาตนเองในการท าอาชีพเสรมิ  หรือไม่มีการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได ้ท าใหเ้กิดผลกระทบเรือ่งการปรบัตวัในท่ามกลางสถานการณปั์ญหาโรคระบาดที่เกิดขึน้ 

ปัญหาดา้นการจดัการเรียนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพคนรุน่ใหม่ในพืน้ที่  พบว่า  คนรุน่ใหม่ 
ในชุมชนส่วนใหญ่จะออกไปท างานนอกชุมชนเพื่อสรา้งรายไดใ้หก้ับตนเองและครอบครวั   โดยจะ
กลบัมาเยี่ยมบา้นเยี่ยมชุมชนไม่บ่อยนกัแต่จะส่งเงินกลบัมาใหค้รอบครวั  ซึ่งก่อนหนา้นีก้็สามารถ 
มีเงินเก็บสรา้งบา้นและดูแลครอบครวัไดดี้   แต่ในช่วงสถานการณ์ปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่
เกิดขึน้ รวมถึงสถานการณปั์ญหาดา้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในช่วงที่ผ่านมา   ท าให้
กลุ่มคนรุ่นใหม่จ านวนมากที่ไปท างานนอกพืน้ที่ เช่น  ไปท างานในบริษัทหรือหน่วยงาน ดา้นการ
ท่องเที่ยว  งานบรกิารโรงแรม และงานอ่ืนๆ หลายคนถกูเลิกจา้ง ถกูลดเงินเดือน บางคนไม่มีงานท า
แลว้ตอ้งกลบัมาอยู่ที่บา้น   ซึ่งเมื่อกลบัมาอยู่ในชุมชนแลว้ไม่รูว้่าจะท าอาชีพอะไรและไม่มั่นใจว่า
จะสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับตนเองและครอบครวัได้  ท าใหเ้กิดความเครียดและส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาอ่ืนๆมากขึน้ 

 
 

4.4  สรุปฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพืน้ทีบ่้านสระขาว 
 ทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ท าการผลิตและแปรรูปสินค้าอาหารอินทรีย์                                 
และผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชน   เพื่อน าความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ            
ธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสามารถเป็นผู้ประกอบการได้   ซึ่งทีมวิจัยได้คัดเลือก              
กรณีตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง จากกลุ่มผูท้  าการผลิตในพืน้ที่   นอกจากนีท้ีมวิจัยยังไดส้รุปฐานขอ้มลู
ตัวอย่างสินคา้เด่นที่มีอยู่ในชุมชน   เพื่อจัดท าฐานขอ้มูล   ในการผลิตสินคา้และน าฐานข้อมูล       



79 
 

มาใชใ้นการพฒันากลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ต่อไปซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลู  
ในแต่ละดา้น  ไดด้งันี ้
4.4.1 สรุปกลุ่มตัวอย่างผู้ท าการผลิตในชุมชน 
เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ทีมวิ จัย   คัด เลื อกกรณีตัวอย่ า ง  10 ตัวอย่ า ง  จากกลุ่ มผู้ท าการผลิตในพื ้นที่                              
เพื่อน าความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่   ซึ่งทีมวิจัยสามารถ        
สรุปฐานขอ้มลูกรณีตวัอย่างได ้ ดงันี ้
 กรณีศกึษาที่ 1   
 นางจิราภรณ ์ แกว้ประดิษฐ์ ( ปา้นอ้ย ) อาย ุ53 ปี 
 ท าการผลิตเก่ียวกบั การเพาะกลา้ไมพ้นัธุไ์ม ้ และการท าขนม 
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่นคือ ตน้ไมแ้คระ    
 จุดเด่นของต้นไม้แคระ คือ เป็นต้นไม้ที่ก าลังนิยมในกลุ่มของวัยรุ่นและวัยท างาน          
เพราะมีขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก  เป็นตน้ไมท้ี่ครอบครวัเพาะปลกูเอง   
 ปัญหาที่พบจากการปลูกต้นไม้แคระ   คือ   ต้นไม้แคระบางชนิดมีการดูแลยาก                 
ตอ้งใชเ้วลาในการเพาะเลีย้งนาน  และมีราคาสงูในการลงทนุ 
 รายได ้  มีรายได้จากอาชีพหลกั คือการท าสวน  ประมาณ  250,000 - 300,000 บาท/ปี  
และรายไดจ้ากอาชีพเสรมิ  คือ  การเพาะปลกูตน้ไมแ้คระ ประมาณ 100,000 บาท / ปี   
  

 กรณีศกึษาที่ 2  
 นางพรทิพย ์ เกือ้กลู ( ปา้ทิพย ์) อาย ุ57 ปี  
 ท าการผลิตเก่ียวกับ การแปรรูปสมุนไพร เช่น การท าข่าฉาบน ้าตาล   น ้ามัลเบอร์รี่              
ปลกูพืชสมนุไพรในครวัเรือน 
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ  ข่าฉาบน า้ตาลสามรส 
 จุดเด่นของข่าฉาบน า้ตาลสามรส คือ ใช้วัตถุดิบจากครัวเรือน  ซึ่งมีอยู่ในบริเวณบ้าน       
และสามารถท าเองไดทุ้กขั้นตอน  นอกจากนีย้ังมีประโยชน ์เพราะสรรพคุณของข่า   มีฤทธิ์รอ้น   
ช่วยขบัลม      
 ปัญหาที่พบจากการจากการท าข่าฉาบน ้าตาลสามรส  คือ  ไม่ ค่อยมี เวลาท า               
เนื่องจากการท าข่าฉาบน า้ตาลสามรสต้องใช้เวลานาน  เพราะมีหลายขั้นตอน  เช่น  เลือกข่า         
ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปมาหั่น  แล้วน าไปแช่น ้าปูนประมาณ 2 วัน  เพื่อไม่ให้ขม   หลังจากนั้น        
น ามาฉาบดว้ยน า้ตาลที่เตรียมไว้  รอจนน า้ตาลเขา้ที่เป็นอันเสร็จ  และที่ส  าคัญคือ ไม่มีตลาด       
ในการขายสินคา้ 
 รายได ้  มีรายไดจ้ากอาชีพหลกั คือ  การท าสวน  ประมาณ  20,000 – 30,000  บาท/เดือน   
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และรายไดจ้ากอาชีพเสรมิ คือ การแปรรูปสมนุไพร  ประมาณ 500 – 700บาท/เดือน 
 

 กรณีศกึษาที่ 3  
 นางธนพร  ศรีรกัษา ( พี่จุ๊บ )  อาย ุ44 ปี  
 ท าการผลิตเก่ียวกบั  การผลิตสบู่  แชมพ ู จากพืชสมนุไพร 
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ  สบู่กอ้นน า้ผึง้และแชมพนู า้ผึง้ 
 จุดเด่นของสบู่ก้อนน า้ผึง้และแชมพูน า้ผึง้  คือ  ท ามาจากน า้ผึง้สดซึ่งเป็นผึง้ที่เลีย้งเอง    
และใช้สมุนไพรที่มีในพืน้ที่มาเป็นส่วนประกอบ  เช่น  มะขาม  มังคุด  อัญชัน  กาแฟ เป็นต้น  
 ปัญหาที่พบจากการท าสบู่ก้อนน ้าผึ ้งและแชมพูน ้าผึ ้ง   คือ  วัตถุ ดิบไม่ เพียงพอ                    
ในการท าผลิตภัณฑ ์ เช่น น า้ผึง้ไม่พอในการท าสบู่และพบปัญหาเรื่องการตลาดเพราะมีสถานที่   
สง่จ าหน่ายนอ้ยแต่สบู่ที่ท ามีจ านวนมาก 
 รายได้   มีรายได้จากอาชีพหลัก คือ  การท าสวน  ประมาณ   15,000 บาท /เดือน                
และรายไดเ้สรมิ คือ การผลิตสบู่  แชมพ ู จากพืชสมนุไพร  ประมาณ  5,000 บาท/เดือน   
 

 กรณีศกึษาที่ 4  
 นางพวงรตัน ์ ภู่สิน  ( ปา้ต่าย )  อาย ุ 54  ปี 
 ท าการผลิตเก่ียวกบั  พนัธุข์า้วไรเ่บอรี่  (ขา้วอินทรีย)์ 
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ   พนัธุข์า้วไรเ่บอรี่   
 จดุเด่นของ พนัธุข์า้วไรเ่บอรี่ คือ ปลกูเองไม่ใชเ้คมี  เมล็ดขา้วสวยไรส้ารเคมี   ดีต่อสขุภาพ 
 ปัญหาที่พบจากการปลูกข้าว  คือ  มีแมลงรบกวน  ราคาไม่ ค่อยดี และช่องทาง                    
ในการสง่ขายยงัมีนอ้ย   คนในชมุชนยงัไม่นิยมมากนกั 
 รายได้  มีรายได้จากอาชีพหลัก คือ  การเป็นเกษตรกร ปลูกข้าว ท าสวน  ประมาณ  
ประมาณ 10,000 บาท /เดือน  และรายไดเ้สรมิจากการรบัจา้งทั่วไป  ประมาณ  7,000  บาท /เดือน 
 

 กรณีศกึษาที่ 5  
 นางสาวปภาณชั  แสงจนัทร ์( พี่ไก่ )  อาย ุ24 ปี 
 ท าการผลิตเก่ียวกบั  การท าเครื่องแกง  
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ  เครื่องแกงนอ้งไก่   
 จดุเด่นของเครื่องแกง  คือ มีสว่นผสมของพืชสมนุไพร  ใชว้ตัถดิุบที่ปลกูเองบรเิวณขา้งบา้น
ปลอดสารเคมี  และท าเองทกุขัน้ตอน  สะอาด  ปลอดภยั 
 ปัญหาที่พบจากการท าเครื่องแกง  คือ  วัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต  ท าใหไ้ม่สามารถ     
ผลิตเครื่องแกงไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูซ้ือ้ 
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 รายได ้  มีรายได้จากอาชีพหลัก คือ การขายเครื่องแกง  ประมาณ   8,000 บาท /เดือน  
และรายไดเ้สรมิจากการท าสวน  ประมาณ  5,000 บาท / เดือน 
 

 กรณีศกึษาที่ 6  
 นางสาวอาภาภรณ ์ เกือ้เพชร ( นา้นอ้ง ) อาย ุ28 ปี  
 ท าการผลิตเก่ียวกบั  ชาดอกกาแฟเพื่อสขุภาพ 

 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ ชาดอกกาแฟเพื่อสขุภาพ   
 จุดเด่นของชาดอกกาแฟเพื่อสุขภาพ  คือ  เป็นชาที่ท าเอง   มาจากกาแฟที่ปลูกเอง         
โดยใชน้ า้หมกัแทนปุ๋ ยเคม ี  มีกระบวนการดแูลกาแฟที่มีคณุภาพ 

 ปัญหาที่พบจากการท าชาดอกกาแฟเพื่อสุขภาพ  คือ  มีกระบวนการในการผลิตชา       
ดอกกาแฟที่ค่อนข้างนาน  ตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยเนื่องจากมีกระบวนการท าหลายขั้นตอน        
คือต้องรอให้ดอกกาแฟบาน แล้วเลือกเก็บดอกกาแฟที่มีคุณภาพดี  มาตากแดด และต้องน า        
ดอกกาแฟมาคั่ ว   และต้องดูแลให้แห้งสนิท   ซึ่ งต้องใส่ใจเลือกดอกกาแฟที่มีคุณภาพ                       
หากดอกกาแฟที่ไม่ไดค้ณุภาพตอ้งคดัออกไป  การด าเนินงานมีปัญหาอปุสรรค  คือ  ชาดอกกาแฟ
ที่ผลิตได้ไม่ค่อยมีตลาดในการจ าหน่าย    ท าให้ขายได้เพียงกลุ่มคนเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น                                            
ยงัขาดการประชาสมัพนัธ ์เพื่อจ าหน่ายสินคา้ ท าใหม้ีช่องทางในการจ าหน่ายนอ้ย 

 รายได ้  มีรายได้จากอาชีพหลัก  คือ  การท าการเกษตรในครอบครวั  ประมาณ 6,000 
บาท/เดือน  และรายไดเ้สรมิจากการท าชาดอกกาแฟ  ท าไรก่าแฟ ประมาณ 5,000 บาท/เดือน 
 

 กรณีศกึษาที่ 7  
 นางสาวจารไน   ธรรมรตัน ์(ครูหม)ู อาย ุ43 ปี  
 ท าการผลิต เ ก่ียวกับ   การแปร รูปอาหาร  เช่น  กะหรี่ ป๊ับ   สะตอดอง   ขิ งดอง                            
และแปรรูปผลิตภณัฑก์ารเกษตรส าหรบัใชใ้นครวัเรือน  คือ น า้มนัแดง 
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ  กะหรี่ป๊ับน า้ตกจ าปนู   
 จุดเด่นของกะหรี่ป๊ับน า้ตกจ าปูน  คือ มีไส้ที่หลากหลาย เช่น ไส้กระเจี๊ยบ ไส้บลูเบอรี่       
เป็นตน้   และยงัเป็นไสท้ี่ท าเองจากวตัถดิุบคณุภาพในชมุชนและบรเิวณบา้น   
 ปัญหาที่พบจากการท ากะหรี่ ป๊ับน า้ตกจ าปูน  คือ  ขาดวัตถุดิบในการท าไส้กะหรี่ ป๊ับ          
ไม่มีเวลาในการท า  และช่องทางขายนอ้ย  มีเพียงตลาดในชมุชน 
 รายได ้  มีรายไดจ้ากอาชีพหลัก  คือการท าสวน  ประมาณ  15,000 บาท / เดือน   และ
รายไดเ้สรมิจากการขายสินคา้ ประมาณ  2,000 – 3,000 บาท / เดือน 
 

 กรณีศกึษาที่ 8  
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 นางสาวสพุตัรา   หน่อพฒุิ ( พี่หน่อย )  อาย ุ29 ปี 
 ท าการผลิตเก่ียวกับ  ท าขนมขาย   เช่น  บราวนี่  โดนัทแฟนซี  โดนัทหน้ารวม คัพเค้ก        
ชิพฟ้อน  เคก้ไข่  
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ   โดนทัแฟนซี 
 จุดเด่นของโดนัทแฟนซี  คือ แป้งนุ่ม หอม มีขนาดจิ๋วและที่ส  าคัญมีหลากหลายหน้า              
สีสนัสวยงาม  น่ากิน    
 ปัญหาที่พบจากการท าโดนัทแฟนซี คือ วตัถุดิบไม่เพียงพอ  และช่องทางขายและส่งออก   
มีนอ้ย 
 รายได้   มีรายได้จากอาชีพหลัก  คือ งานรับจ้าง ประมาณ  10,500 บาท/เดือน และ    
รายไดเ้สรมิจากการท าขนมขาย ประมาณ  1,500 บาท/เดือน 
 

 กรณีศกึษาที่ 9  
 นางส าลี  วงศรีแกว้ ( ปา้ส าลี ) อาย ุ57  ปี 
 ท าการผลิตเก่ียวกบั ขายจิง้หรีด และทอผา้ 
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น   ชนิดที่  1 คือ   จิง้หรีดปา้ส าลี 
 จุดเด่นของจิง้หรีดป้าส าลี  คือ เป็นจิง้หรีดที่เลีย้งเองแบบธรรมชาติ  ท าใหจ้ิง้หรีดแข็งแรง         
มีความสมบรูณ ์
 ปัญหาที่พบจากการเลีย้งจิง้หรีด   คือ  เลีย้งยาก  ตายง่าย  ตอ้งดูแลต่อเนื่อง ไม่มีตลาด 
ส่วนใหญ่ส่งขายในกลุ่มคนเฉพาะ  ซึ่งเป็นเจา้ประจ าที่ตอ้งการอยู่แลว้  แต่ไม่มีตลาดใหม่ ๆ  และ
เมื่อมีสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 ท าใหม้ีรายไดน้อ้ย  เพราะแม่คา้รบัซือ้ไดเ้ดินทางกลบับา้น    
ที่ต่างจงัหวดั  จึงท าใหข้ายไม่ค่อยได ้
 รายได ้  มีรายไดจ้ากอาชีพหลกั  คือ งานรบัจา้ง ประมาณ  13,500 บาท / เดือน (450 บาท 
/วนั)  และ รายไดเ้สรมิจากการเลีย้งจิง้หรีด  ประมาณ 3,000 บาท / เดือน 
 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  ชนิดที่ 2  คือ  ผา้ทอปา้ส าลี 
 จดุเด่นของผา้ทอปา้ส าลี  คือ มีลวดลายสวยงาม   
 ปัญหาที่พบจากการท า   คือ  ไม่มีเวลาในการผลิต ไม่มีตลาดช่วยสง่ขาย    
 รายได ้  มีรายไดจ้ากอาชีพหลกั  คือ งานรบัจา้ง ประมาณ  13,500 บาท / เดือน (450 บาท 
/วนั)    และ รายไดเ้สรมิจากการทอผา้  ประมาณ 2,500  บาท /เดือน  
 กรณีศกึษาที่ 10    
 นางส าลี  หีตเรียง  ( ปา้แอน )   อาย ุ59 ปี 
 ท าการผลิตเก่ียวกบั  เลีย้งเป็ด  ขายไข่เป็ด  ท าไข่เค็ม   
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 สินคา้และผลิตภณัฑเ์ด่น  คือ   ไข่เค็มปา้แอน 
 จุดเด่นของไข่เค็มป้าแอน คือ ไข่เป็ดที่เลีย้งเอง  และไดน้ าไข่ส่วนหนึ่งไปจ าหน่ายขายสด   
อีกส่วนหนึ่งไดน้ ามาท าไข่เค็ม  ดองไข่เค็มเองและเป็นการดองเป็นแบบสมุนไพร   จากวัตถุดิบ             
ที่ปลกูเองตามบรเิวณขา้งบา้น   ปลอดสารเคม ี
 ปัญหาที่พบจากการท าไข่เค็มป้าแอน   คือ  ตน้ทุนในการเลีย้งเป็ดมีราคาสูง  ประมาณ  
600,000 บาท ( ปลูกโรงเรือนเพื่อเลี ้ยงเป็ด  ) ค่าอาหาร 30,000 บาท /เดือน   และบางช่วง              
ขายไข่ไม่ค่อยได ้
 รายได้  มีรายได้จากอาชีพหลัก  คือ การท าเกษตร  ประมาณ  280,000 บาท/ปี และ     
รายได้เสริมจากการจากการขายไข่ เ ป็ด/  ไข่ เ ค็ม  คือไข่สด  ประมาณ 1,400 บาท /วัน                           
ไข่เค็มขายได ้ 400  ฟอง  ประมาณ  2,800 บาท/เดือน 
  

4.5  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ชุมชนบ้านสระขาว  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
 ทีมวิจัยร่วมกับทีมพี่ เลี ้ยงแกนน าและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน  ร่วมกันพัฒนา               
กรอบแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  เพื่อพัฒนาสู่การสรา้งอาชีพ  
และการสนับสนุนใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนไดก้ลับมาอยู่และพัฒนาชุมชนต่อไป   ซึ่งทีมวิจัย
สามารถสรุปกรอบแนวคิดและกระบวนการพฒันาผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ชมุชนบา้นสระขาวได ้ ดังนี ้  
4.5.1  กรอบแนวคิดในการท างานพัฒนาผู้ประกอบการ 
ธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  บ้านสระขาว  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
 การพัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  ในชุมชนบา้นสระขาว  มีเป้าหมายส าคัญ
เพื่อพฒันาศกัยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ใหม้ีทักษะความรูใ้นพฒันาธุรกิจชุมชน  เพิ่มมลูค่าผลผลิต
สินคา้และบริการ  ยกระดบัการผลิตและรายไดร้ะดบัครวัเรือน    ของสมาชิกสถาบนัและสมาชิกใน
ชุมชนทอ้งถิ่น 7 หมู่บา้น  560 ครวัเรือน   เนน้การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
 การด าเนินงานมีกลไกความร่วมมือหลกั  คือ คณะท างานวิจัยเยาวชน  สถาบนัการเงิน
ชุมชนบา้นสระขาว  กลุ่มเกษตร  และแกนน าครวัเรือน  ซึ่งมีแผนการด าเนินงานร่วมกัน  เนน้การ
พัฒนาความรู้ วิจัย  การผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า  สื่อสารประชาสัมพันธ์           
รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งตลาดในท้องถิ่นและเครื อข่ายคู่ค้าภาคเอกชน                    
เพื่อสามารถกระจายสินคา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคได ้  
 การด าเนินงานเน้นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง                  
ทั้งในชุมชน  ภาครัฐ   เอกชน  เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องความรูต่้าง ๆ รวมถึงการประสาน     
แหล่งทุนเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบการ  ทัง้ธนาคาร  และกองทุนในชุมชน  นอกจากนี ้   
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ยังประสานกับสถาบันการศึกษา   เพื่อร่วมพัฒนายกระดับการด าเนินงานให้มีคุณภาพ         
สามารถน าความรูม้าปรบัใช ้ พฒันาต่อยอด  เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

 แผนภาพ  ก 
สรุปกรอบแนวคิดและกระบวนการด าเนินงาน 

 
 
4.5.2  กรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  บ้านสระขาว  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 

การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  ในชุมชนบ้านสระขาว   เน้นการพัฒนา
ศักยภาพผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ที่มีส  านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม  โดยเนน้ใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้
ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  เช่น  ความรูจ้ากภูมิปัญญาชุมชน  ทรัพยากรชุมชน  แหล่งทุน  
แหล่งเรียนรูใ้นชุมชน  แลว้น ามาพฒันาต่อยอดตามความถนัดและความสนใจของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่แต่ละคน 

 
ส าหรบัการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกิจรุน่ใหม่  เนน้การพฒันาดา้นส านึกคณุธรรม  

สรา้งแรงบนัดาลใจในการท าธุรกิจ  ส านึกรกัชุมชน รกัษาทรพัยากรในชุมชน  ช่วยพัฒนาชุมชน
ต่อไปได ้ ส านึกพลเมือง  มีคณุธรรม   จากนัน้จึงพฒันาความรูใ้นการท าธุรกิจ  ตัง้แต่การวิเคราะห์
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ตน้ทนุ แผนธุรกิจ  การจดัการตลาด  คณุภาพสินคา้  และพฒันาธุรกิจชมุชน /ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  
น าสูก่ารสรา้งอาชีพ  กระจายรายได ้ พึ่งตนเองได ้

กระบวนการพฒันาศกัยภาพคนรุ่นใหม่  เริ่มจากพฒันาคนรุน่ใหม่สูผู่ป้ระกอบการ  รุน่ใหม่  
โดยคน้หาคนสนใจจริง  สรา้งความรูผู้ป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  ส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่คน้หาแนว
ธุรกิจของตนเอง   จากนัน้จึงสนับสนุนใหค้นรุ่นใหม่พัฒนาแผนธุรกิจชุมชนสู่การทดลองท า  เช่น  
พัฒนาแผนธุรกิจ   วิเคราะห์ฐานข้อมูลความรูต้้นทุนปัจจัยการผลิต  แผนทดลองท าการผลิต      
สรา้งธุรกิจของตนเอง  และทดลองท าการผลิตสรา้งธุรกิจของตนเองตามความสนใจ  ความถนัด  
และความพรอ้มของแต่ละคน  เช่น  รา้นกาแฟ  ท าขนมเคก้  ผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพร  เฟอรน์ิเจอร์
จากไมไ้ผ่  เป็นตน้   เมื่อด าเนินการแลว้ตอ้งมีการสรุปผลเพื่อพัฒนาความรู ้  สู่การต่อยอดธุรกิจ  
วิเคราะหค์วามคุม้ทนุ  สรุปบทเรียน และปรบัปรุง / พฒันาต่อ 

ตลอดการด าเนินงาน  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ทัง้ทีมพี่เลีย้ง  แกนน าชุมชน ที่ปรึกษาดา้นธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งใหก้ารสนบัสนนุการเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การประสานแหลง่ทนุเพื่อสนับสนุน
การลงทุน  การพัฒนากลไกการสนับสนุน  รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาด  และสื่อสาร      
ขยายผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนาสู่เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปได้           
อย่างเหมาะสม 

 

แผนภาพ  ข 
สรุปแนวคิดในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุน่ใหม่  
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4.6  ตัวอย่างสินค้าเด่นจากชุมชน 
ทีส่ามารถน ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑชุ์มชนได้ 
 ทีมวิจัยได้ด าเนินการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล     จากตัวอย่างสินค้าเด่นที่มีอยู่ในชุมชน                  
แต่ละประเภท  ทั้ง อาหาร  ขนม  และเครื่องด่ืม  การแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร/พืชสมุนไพร     
และ สิ่งของ / เครื่องใช้  ซึ่งทีมวิจัยมีการสรุปข้อดีและข้อจ ากัดในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด           
เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ   การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน            
และเ ป็นบทเรียนให้ทีมวิจัย   สามารถน าฐานข้อมูลความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง                          
เพื่อเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่   ซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปฐานขอ้มลูได ้ ดงันี ้ 
4.6.1  ตัวอย่างสินค้าเด่นจากชุมชน 
ทีผ่ลิตโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตสินค้าในชุมชน 

ทีมวิจัยได้รวบรวมตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์เ ด่น  ที่ท าการผลิตและแปรรูป                  
โดยกลุ่มคนในชุมชน  ซึ่ งทีมวิจั ย ได้มี การสัมภาษณ์และยกกรณีตัวอย่ าง   10  กรณี                     
สามารถน ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑช์ุมชนและถ่ายทอดใหค้นรุ่นใหม่น าความรูไ้ปปรบัปรุงพัฒนา    
ต่อไปได ้ โดยสรุป  ดงันี ้
 

อาหาร  ขนม  และเคร่ืองดื่ม 
ชื่อสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ขอ้ดี ขอ้จ ากดั หมายเหต ุ

กะหรีป๊ั่บน า้ตกจ าปนู - มีไสท้ี่หลากหลาย  
- ใชว้ตัถดิุบคณุภาพ 
- วัตถุดิบสามารถหาได้  
ในชมุชนและบรเิวณบา้น 

-  บางช่วงขาดวัตถุดิบ
ในการท าไสก้ะหรี่ป๊ับ 
 -ไม่มีเวลาในการท า 
-ช่องทางการขายนอ้ย 

ครูหม ู

เ ค รื่ อ ง แ ก ง น้ อ ง ไ ก่   
เครื่องแกงเผ็ด  
เครื่องแกงสม้ 

- ใ ช้วั ตถุ ดิบที่ ปลูก เ อ ง
บรเิวณขา้งบา้น 
-ท าเองท าขัน้ตอน 
-สะอาด  ปลอดภยั 

-วัตถุดิบไม่เพียงพอใน
ก า ร ผ ลิ ต  ท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถผลิตเครื่องแกง
ได้ เพี ยงพอต่อความ
ตอ้งการของผูซ้ือ้ 

พี่ไก่ 

โดนทัแฟนซี - แปง้นุ่ม  
- มีกลิ่นหอม  
- มีขนาดจิ๋ว 
- มีหลากหลายหนา้  
- สีสนัสวยงาม 
-  อรอ่ย น่ากิน 

- วตัถดิุบไม่เพียงพอ 
-ช่องทางขาย 
และสง่ออกมีนอ้ย 

พี่หน่อย 
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ข่าฉาบน า้ตาลสามรส -ใชว้ัตถุดิบจากครวัเรือน
ซึ่งมีอยู่ในบา้น 
-สามารถท า เองได้ทุก
ขัน้ตอน  

- ไ ม่ ค่ อ ย มี เ ว ล า ท า  
เนื่องจากการท าข่าฉาบ
สามรสตอ้งใชเ้วลานาน
เพราะมีหลายขัน้ตอน 
 

ปา้ทิพย ์

ขิงดอง -เป็นขิงที่ปลกูเอง 
-ปลอดสารเคม ี
-  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต 
สะอาด  

-ไม่มีตลาด 
- ขั้นตอนในการท ามี
หลายขัน้ตอน 

ปา้ทิพย ์

ไข่เค็มปา้แอน -ไข่เป็ดที่เลีย้งเอง 
-ปลอดภยั 
-ไม่มีสารเคมี 

-บางครัง้วตัถุดิบที่จะท า
ไข่ เ ค็มไม่ เพียงพอต่อ
การท าไข่เค็ม 
-ขาดตลาดที่จะส่งออก 
ช่องทางการขายนอ้ย 

ปา้แอน 

จิง้หรีดปา้ส าลี - เลีย้งเองแบบธรรมชาติ 
ท าให้จิ ้งหรีดแข็งแรง มี
ความอดุมสมบรูณ ์

-เลีย้งยาก  
- ต า ย ง่ า ย  ต้อ ง ดู แ ล
ต่อเนื่อง  
-ไม่มีตลาดช่วยสง่ขาย 

ปา้ส าลี 

กลว้ยอบ -กลว้ยท่ีปลกูเอง 
-ปลอดสารเคม ี

-วตัถดิุบไม่เพียงพอ 
-ใชเ้วลานาน 
-ไม่มีตลาดในการขาย
สินคา้ 

ครูหม ู

ขนมเคก้  -  ใ ช้ ส มุ น ไ พ ร เ ป็ น
สว่นประกอบ 
-แปง้นุ่ม 
-ไม่หวานมากไป 

ช่องทางการขายนอ้ย ครูหม ู

ขนมพืน้บา้น -ใชว้ตัถดิุบจากครวัเรือน 
 

ช่องทางการขายนอ้ย 
ส่ ว น ใ ห ญ่ ส่ ง ข า ย ใ น
ชมุชน 
เก็บรกัษาไดไ้ม่นาน 

ครูหม ู
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ใบเหลียงแผ่นปรุงรส 
อบกรอบ 

- ใบเหลียงที่ปลูกเองใน
พืน้ที่ 
-ปลอดสารเคม ี
-รสชาดอรอ่ย 

ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร ท า
ค่อนข้างนาน เพราะมี
หลายขัน้ตอนในการท า 
 

 

 

การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร/พืชสมุนไพร 
ชื่อสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ขอ้ดี ขอ้จ ากดั หมายเหต ุ
ตน้ไมแ้คระ -เป็นตน้ไมท้ี่ก าลงันิยม 

ในกลุ่มของวัยรุ่นและวัย
ท างานเพราะมีขนาดเล็ก 
-สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก 

- เป็นตน้ไมท้ี่มีการดูแล
ยาก 
- ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร
เพาะเลีย้งนาน 
-มีราคาสงูในการลงทนุ 

ปา้นอ้ย 

สบู่กอ้นน า้ผึง้ -ท ามาจากน า้ผึง้สด 
-ผึง้ที่เลีย้งเอง 
-ใชส้มนุไพรที่มีในพืน้ที่มา
เป็นสว่นประกอบ 

-วัตถุดิบไม่เพียงพอใน
การท าผลิตภณัฑ ์
- ช่ อ งทา งกา ร ตล าด      
ยงัมีนอ้ย 

พี่จุ๊บ 

พนัธุข์า้วไรเ่บอรี ่ -  ปลูก เอง  ใช้แ รง งาน
ในครรอบครวั 
- ไม่ใชเ้คมี  
-เมล็ดขา้วสวย  
-ดีต่อสขุภาพ 

-มีแมลงรบกวน  
-ราคาไม่ค่อยดี 
-ช่องทางในการส่งขาย
ยงัมีนอ้ย 
-ยังไม่ค่อยได้รับความ
นิยมในการบริโภคจาก
คนในชมุชน 

ปา้ต่าย 

น า้ยาเอนกประสงค ์ ใชส้่วนผสมที่มีในพืน้ที่มา
เป็นส่วนประกอบในการ
ผลิต 

วตัถดิุบไม่เพียงพอ 
ในการท าผลิตภณัฑ ์

ครูหม ู

สบู่ผกัเหลียง -ใชผ้กัเหลียงที่ปลกูเอง 
-ลงทนุไม่สงูมากนกั 

ช่องทางการขายนอ้ย พี่จุ๊บ 

ยาหม่องไพร  ใชส้มุนไพรที่มีในพืน้ที่มา
เป็นสว่นประกอบ 

-วัตถุดิบไม่เพียงพอใน
การท าผลิตภณัฑ ์
-ช่องทางการขายนอ้ย 

พี่จุ๊บ 
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ยาดมสมนุไพร ใชส้มุนไพรที่มีในพืน้ที่มา
เป็นสว่นประกอบ 

-วัตถุดิบไม่เพียงพอใน
การท าผลิตภณัฑ ์
-ช่องทางการขายนอ้ย 

พี่จุ๊บ 

น า้มนัแดง ใช้ผลปาลม์น า้มันที่มีอยู่
แลว้ในสวน 

คนยั ง ไ ม่ นิ ย มน า ม า
ท าอาหาร 

ครูหม ู

ชาผกัเหลียง -เป็นผกัเหลียงที่ปลกูเอง 
-ปลอดสารเคม ี
-มีปะโยชนต่์อสขุภาพ 

บ า ง ค รั้ ง วั ต ถุ ดิ บ ไ ม่
เพียงพอต่อการผลิต 

นา้นาง 

ชาใบรางจืด -เป็นชาที่ท าเอง ท าจาก
ใบรางจืดที่มีในพืน้ที่ 
-ปลอดสารเคม ี
-มีประโยชนต่์อสสขุภาพ 

ไม่มีตลาดช่วยสง่ขาย นา้นาง 

ชาดอกกาแฟเพื่อสขุภาพ -เป็นชาที่ท าเอง  
-มาจากกาแฟที่ปลกูเอง 
-ปลอดสารเคมี  
-มีกระบวนการดแูลกาแฟ
ที่มีคณุภาพ 

-มีกระบวนการในการ
ผลิ ตช าดอกกาแฟที่
ค่อนข้างนาน ต้องใช้
เวลาในการรอคอยนาน 
-ไม่มีตลาดในการส่ง
ขายสินคา้ 

นา้นอ้ง 

 

ส่ิงของ / เคร่ืองใช้ 
ชื่อสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ขอ้ดี ขอ้จ ากดั หมายเหต ุ
ผา้ทอ มีลายเฉพาะตวั  

-สามารถเป็นของฝากได ้
ขาดช่องทางในการขาย ปา้ส าลี 

ผา้ขาวมา้ -คนในชุมชนสามารถซือ้ 
อุดหนุนได้ ในราคาไม่
แพง 
-สามารถสั่งจองล่วงหนา้
ได ้

-ขายสินคา้ไดน้อ้ย ปา้ส าลี 

ผา้คลมุไหล ่ -สามารถเป็นของใช ้และ
ของฝากได ้

-ขายสินคา้ไดน้อ้ย 
-ยังไม่ เ ป็นที่นิยมของ
ตลาดในชมุชน 

ปา้ส าลี 
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-สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ใหค้นรุน่ใหม่ได ้

-ขาดการสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการพัฒนา
ลวดลายใหม่ ๆ เพื่อให้
เป็นที่ตอ้งการของตลาด 

 

4.6.2  ตัวอย่างสินค้าเด่นจากชุมชน 
ทีผ่ลิตโดยกลุ่มเยาวชนทีเ่ข้าร่วมพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ทีมวิจัยได้รวบรวมตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์เ ด่น  ที่ท าการผลิตและแปรรูป                  
โดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่           
ในชมุชน   ซึ่งสามารถสรุปไดเ้ป็น  3  กลุม่หลกั  ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 เยาวชนอายรุะหว่าง 15 - 20 ปี 
กลุ่มนี ้ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนซึ่งยังเรียนในระบบการศึกษาและเรียนนอกระบบ

การศึกษา  แต่มีความสนใจเข้าร่วมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่   ซึ่งแต่ละคน        
ไดม้ีการทดลองแปรรูปสินคา้และผลิตภณัฑเ์พื่อทดลองจ าหน่ายทัง้ในชมุชน  ในโรงเรียน และตลาด
ออนไลน ์ ดงันี ้
 

กลุ่มที ่1 เยาวชนอายุระหว่าง 15-20  ปี 

รายชื่อ ผลิตภณัฑ ์ แหล่งจ าหน่าย รูปภาพประกอบ 

นางสาวรตัภีภสั คลงัภกัด ี ขนมเคก้ ชมุชน/ตลาดออนไลน ์

 

นางสาวรุง่ทิพย ์ ศรีตงันนัท ์ ขนมหวานบวัลอยแฟนซ ี ชมุชน/ตลาดออนไลน ์

 

นางสาวณฐัณิชา เจรญิสวุรรณ เครปเย็น ชมุชน/ตลาดออนไลน ์
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นางสาวสิวาลยั   ถือชยั ขนมดอกจอก ชมุชน/ตลาดออนไลน ์

 

นางสาวพชัรี   ทรงราษี ขนมบราวนี่ ชมุชน/ตลาดออนไลน/์

โรงเรียน 
 

นางสาวเพชรรตัน ์ ทรงราษี โดนทัแฟนซี ชมุชน/ตลาดออนไลน/์

โรงเรียน 
 

นางสาวจฑุารตัน ์ แมงเมิน คกุกี ้ ชมุชน/ตลาดออนไลน ์  

 

กลุม่ที่ 2 เยาวชน คนรุน่ใหม่ อายรุะหว่าง 21-35  ปี 
กลุ่มนีส้่วนใหญ่เรียนจบแลว้  บางคนจบระดับมัธยมศึกษา บางคนจบระดับปริญญาตรี      

โดยสว่นใหญ่กลบัมาอยู่ในชมุชน  มีความสนใจเขา้รว่มพฒันาตนเองเพื่อเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่   
ซึ่งแต่ละคนได้มีการทดลองแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองจ าหน่ายทั้งในชุมชน               
ตลาดนอกชมุชนและตลาดออนไลน ์ ดงันี ้
 

กลุม่ที่ 2 คนรุน่ใหม่อายรุะหว่าง 21-35  ปี 

รายชื่อ ผลิตภณัฑ ์ แหล่งจ าหน่าย รูปภาพประกอบ 

นางสาวอรอมุา  ศรีตงันนัท ์

 

 

แปรรูปผลไม ้/ทเุรียนกวน/ทอด 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

ตลาดออนไลน ์

 
นางสาวเรวดี   สขุสม ผกัสลดั/น า้สลดั   
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นางสาวพรรณิกา เพ็ชรทอง น า้สมนุไพร  

 

นางสาวจไุรภรณ ์ สขุสม ลกูชิน้ย่าง  

 

นางสาวอรวรรณ  ศรีตงันนัท ์ ย า/สม้ต า ตลาดออนไลน ์

 

นางสาวเสาวณี   นวลรอด ขนมดอกจอก  

 

นายสิทธิพร   ใจเป่ียม รงันกนางแอ่น ลานประมลูโคอ๊อป/

ชมุชน 
 

นางสาวอาภาพร  เกือ้เพชร กาแฟ/ชาดอกกาแฟ ชมุชน/ตลาดใตเ้คี่ยม 
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กลุม่ที่ 3  คนรุน่ใหม่และแกนน าชมุชน อายรุะหว่าง  36 - 30  ปี 
กลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นแกนน าและผูท้ี่มีการท าการผลิตแปรรูปสินคา้และผลิตภัณฑต่์าง ๆ     

ในชมุชนอยู่แลว้  มีความสนใจเขา้รว่มพฒันาทกัษะความสามารถเพิ่มเติม   เพื่อเป็นผูป้ระกอบการ 
ซึ่งแต่ละคนได้มีการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายทั้งในชุมชน ตลาดนอกชุมชน            
และไดม้ีการพฒันาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านระบบตลาดออนไลน ์ ดงันี ้

 

กลุม่ที่ 3 ผูป้ระกอบการอายรุะหว่าง 36 - 60 ปี 

รายชื่อ ผลิตภณัฑ ์ แหล่งจ าหน่าย รูปภาพประกอบ 

นางส าลี  หีตเรียง เลีย้งเป็ด/ไข่เค็ม ชมุชน/ตลาดใต้
เคี่ยม 

 
นางจิราภรณ ์แกป้ระดิษฐ ์ เคก้กลว้ย/กลา้ไมม้งคล ชมุชน/ตลาดใต้

เคี่ยม 

 
นางพวงรตัน ์ ภู่สิน ขา้วไร ่ ชมุชน/ตลาดใต้

เคี่ยม 

 
นางจาระไน  ธรรมรตัน ์ กะหรี่ป้ับ ชมุชน/ตลาด

ออนไลน ์
 

นางพรทิพย ์ เกือ้สกลุ แปรรูปสมนุไพร /ข่าฉาบ
สมนุไพร/ 
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นางธนพร  ศรีรกัษา การท าสบู่สมนุไพร ชมุชน/ตลาดใต้
เคี่ยม 

 
นางส าลี  วงศศ์รีแกว้ ทอผา้ ชมุชน/ตลาด

ออนไลน ์

 

นายสมเกียรติ วรรณขาว แปรรูปสมนุไพร ชมุชน/ตลาดใต้
เคี่ยม 

 
นายสมนึก  เกือ้เพชร  พนัธไ์ม/้กลา้ทเุรียน/กลา้โกโก ้ ชมุชน/ตลาด

ออนไลน ์

 
นางสาวอ าภาพร  จนัทภกัดิ ์ การแปรรูปลกูชก ชมุชน/ตลาด

ออนไลน ์
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นายนเรช  เกือ้เพชร จานผลิตภณัฑก์าบหมาก  

 
 

4.6.3  ทดลองเปรียบเทยีบความยาก-ง่าย  
ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด 
 ทีมวิจัยไดท้ดลองน าฐานขอ้มูลสินคา้บางชนิด  มาวิเคราะหค์วามยาก ง่าย ในการผลิต  
เพื่อทดลองเปรียบเทียบความยาก-ง่าย ในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด  ซึ่งจะน าฐานขอ้มลูไปปรบัใช้
ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าแต่ละชนิด   ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ ต่อไป                 
ซึ่ งทีมวิจัยสามารถสรุปผลการทดลองวิ เคราะห์ฐานข้อมูล   เปรียบเทียบความยาก-ง่าย                   
ในการผลิตสินคา้ได ้ ดงันี ้
ตารางเปรียบเทียบความยาก-ง่าย ในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด 
ชนิดผลิตภัณฑ ์ น ้ามันแดง ขนมกะหร่ีป๊ับ หน่อไม้ดอง ขิงดอง 
ต้นทุนการผลิต 1 2 1 2 
วิธีการผลิต 2 2 1 1 

การหาวัตถุดิบ 1 1 2 2 
การตลาด 1 1 1 2 

รวม 5 6 5 7 
หมายเหต ุ1 = ง่าย  2 = ปานกลาง  3 = ยาก 
 จากตารางพบว่า ขิงดอง เป็นอันดับที่ ผลิตยากที่สุด  มีต้นทุนการผลิตปานกลาง                   
มีวิธีการผลิตที่ง่าย  การหาวัตถุดิบปานกลางสามารถหาได้ในชุมชน   การตลาดปานกลาง ซึ่ง
สามารถขายได ้ แต่อาจจะไม่มากนกั   
 รองลงมา คือ  ขนมกะหรี่ป๊ับ เป็นอันดับรองลงมาจากขิงดอง เพราะมีต้นทุนการผลิต     
ปานกลาง มีวิธีการท าปานกลางไม่ยากเกินไป  สามารถหาวัตถุดิบง่าย  การตลาดยังขายไดง้่าย 
รวมแลว้เป็นสินคา้ที่มีความยากปานกลาง   
 ส าหรบัน า้มันแดง เป็นอันดับที่รองลงมาจากขนมกะหรี่ป๊ับ เพราะมีต้นทุนการผลิตที่ง่าย    
มีวิ ธีการท าปานกลาง  หาวัตถุ ดิบง่ าย  การตลาดง่าย  รวมแล้ว เป็นสินค้าที่ ง่ ายที่ สุด                        
และหน่อไมด้อง เป็นอนัดบัเท่ากันกับน า้มันแดง  เพราะมีตน้ทุนการผลิตที่ง่าย   มีวิธีการท าที่ง่าย 
หาวตัถดิุบปานกลาง   การตลาดง่าย   รวมแลว้เป็นสินคา้ที่ง่ายที่สดุ 
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4.6.4 การผสานความรู้ระหว่างความรู้เดิมของชุมชน 
และความรู้ใหม่ทีม่ีอยู่ในตัวคนรุ่นใหม่ 

จากการศกึษาวิจยั  พบว่า  การด าเนินงานเพื่อพฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนนัน้  คณะท างานได้
มีการเชื่อมผสานความรูร้ะหว่างความรูเ้ดิมของชุมชนและความรูใ้หม่ที่มีอยู่ในตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่   
โดยคณะท างานไดใ้ชโ้อกาสในการด าเนินงานโครงการวิจัยเพื่อเป็นพืน้ที่กลางในการแลกเปลี่ยน
แนวความคิดและความรูร้่วมกันระหว่างกลุ่มคนในชุมชนและคนรุ่นใหม่  เพื่อสรา้งพื ้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละร่วมพัฒนาสินคา้ร่วมกัน  นอกจากนีย้ังไดเ้ปิดพืน้ที่ในการท ากิจกรรมเพื่อ
การพฒันาชุมชนและการพฒันาสินคา้ในชุมชน   ผ่านการประชุม  การสมัภาษณ ์ จดักิจกรรมให้
ความรูใ้หก้ับกลุ่มคนรุ่นใหม่   การสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ   โดยที่ผ่านมามีการจัดท าขอ้มลูปราชญ์
ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในทุกดา้น ทัง้ดา้นการเกษตร ดา้นสมนุไพร ดา้นการแปรรูป ดา้นการ
ทอผา้ ดา้นการท าขนม ดา้นการเลีย้งสตัว ์ดา้นการเงินการบญัชี  ดา้นการท าปุ๋ ย  ซึ่งในการท างาน
เราใช้ฐานข้อมูลที่มีในการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้เยาวชนเป็นแกนกลางในการ
เชื่อมโยงความรูร้ะหว่างคน 2  วยั            

ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้   ได้มีการจัด
กิจกรรมโดยส่งเสริมให้เยาวชนและกลุ่มคนที่สนใจลงไปเรียนรู้ในพืน้ที่จริงที่มีอยู่ในชุมชน   ซึ่งใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ไดม้ีการแลกเปลี่ยนและถ่ายถอดความรูแ้ก่กัน   ทัง้ในการใชส้ื่อโซเชียลเพื่อการ
ขายสินคา้ การออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค การท าตลาดแนวใหม่ใน
ยุคดิจิตอล การร่วมจดัท าแผนการผลิตรายบุคคล  อีกทัง้มีการพฒันายกระดบัความรูแ้ละรูปแบบ
ผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม โดยไดร้บัการพฒันาศกัยภาพจากหน่วยงานต่างๆจากภาครฐั และมหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ในการสนบัสนนุความรูแ้ละบคุลากรในการพฒันาศกัยภาพพืน้ที่ดว้ย 

 

4.7  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ทีมวิจัยได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่าย             
นกนางนวล  เพื่อการส่งเสริมใหเ้ป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนและสามารถด าเนินงานธุรกิจชุมชน
ต่อไป   ซึ่ ง สามารถส รุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครื อข่ ายนกนางนวล                                   
สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  ไดด้งันี ้
4.7.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 จากฐานข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มคนในชุมชน    เรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็ก              
และเยาวชนคนรุ่นใหม่   ในการเป็นผู้ประกอบการ   รวมถึงการจัดเวทีระดมความคิดเห็น               
เรื่องสิ่งที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายเยาวชนนกนางนวล  ควรต้องการจะพัฒนาเพิ่มเติม     
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เพื่อให้มีทักษะความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่    ท าให้ทีมวิจัย        
สามารถพบแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรูข้องเยาวชนในเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองเพื่อเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม่   ซึ่งทีมวิจยัสามารถสรุปแนวทางส าคญั  ไดด้งันี ้ 
 แนวทางที่ 1   

สรา้งแนวคิด  แรงบนัดาลใจในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุ่นใหม่ 
 -  ส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่ไดท้บทวนตนเอง  และคน้พบความถนัด  ความสนใจของตนเอง   
เพื่อสามารถพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  ตามแนวทางที่ตนเองสนใจ 
 -   ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีการศึกษาดูงาน   และศึกษาข้อมูลความรู้    รวมถึง           
ตัวอย่างกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ   เพื่อใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถน าขอ้มูล
ความรูม้าใชใ้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้ 
 -  ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่   ได้น าบทเรียนความรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการทางสังคม               
หรื อกลุ่ มผู้ป ระกอบการธุ รกิ จชุมชน    เพื่ อ ให้ เ ด็ก เยาวชนเห็นบท เรียนความส า เ ร็จ                              
และเกิดแรงบนัดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการท างาน    เพื่อเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  
 -  สรา้งแรงจูงใจในเรื่องการพัฒนาอาชีพ   และการเสริมรายไดข้องเยาวชนคนรุ่นใหม่       
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  เพื่ อให้คนรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจในการท างาน                    
และสามารถพฒันาสขุภาพตวัเอง  เพื่อสรา้งรายไดเ้พิ่มจากสินคา้  และผลิตภณัฑต่์างๆ  ต่อไปได ้ 
 -   สนบัสนุนใหก้ลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ไดพ้ฒันาแบรนดส์ินคา้ของตวัเอง   เพื่อใหเ้ยาวชน
เกิดความภาคภูมิใจ  และมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ           
เพื่อจดัจ าหน่ายและสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัต่อไป 
 

 แนวทางที่  2   
สรา้งการเรียนรู ้ พฒันาทกัษะที่จ  าเป็นส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ 

 -   พัฒนาศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล    ให้มีความรู้   ความเข้าใจ                    
เรื่องการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนอย่างครบวงจร  ตัง้แต่กระบวนการผลิต   กระบวนการพฒันา
คณุภาพสินคา้   กระบวนการออกแบบแบรนดส์ินคา้   และกระบวนการจดัจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ
เพื่อใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ไดม้ีทกัษะ  ความรู ้ อย่างครบวงจร  สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้ 
 -  ฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใหก้ับเยาวชนคนรุ่นใหม่   เพื่อสามารถวิเคราะห์
ตน้ทุน  ปัจจัย  เงื่อนไข  ความพรอ้ม  ความเสี่ยง   และศักยภาพของตนเอง    รวมถึงวิเคราะห์
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การตลาด   เพื่อสามารถวางแผนธุรกิจของตนเอง   และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง           
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในชมุชนได ้
 -  พัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดจ าหน่ายสินค้า   ผ่านระบบตลาดออนไลน์             
ให้กับกลุ่ม เยาวชนคนรุ่นใหม่    เพื่ อสามารถพัฒนาช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า                       
และผลิตภณัฑไ์ดม้ากขึน้  
 

 แนวทางที่  3   
สง่เสรมิใหค้นรุน่ใหม่ทดลองปฏิบติัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน 

 -  ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวลได้เรียนรูก้ระบวนการงานวิจัย      
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   เพื่อให้เยาวชนมีทักษะ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้            
และสามารถออกแบบกระบวนการด าเนินงานของตนเองไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน 
 - ส่ง เสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มี โอกาสคิด   และพัฒนาศักยภาพของตนเอง                  
เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ในประเด็นที่ตนเองมีความสนใจ    เกิดการเรียนรู้            
และการพฒันาตนเอง ต่อไปได ้ 
 - ส่งเสริมใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  ไดม้ีส่วนร่วมในการท างานพัฒนา
ชุมชนทอ้งถิ่น   เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นตน้ทุนและศกัยภาพของชุมชน   สามารถน าความรูไ้ปปรบัใช้
ในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑ์  หรือพฒันาศกัยภาพของตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชมุชนรุน่ใหม่ได ้ 
 - ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่    ได้มีเวทีประชุมและเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้า           
และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน    เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถทดลอง  คิด  ออกแบบ       
และพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดได ้ 
 

 แนวทางที่  4   
สง่เสรมิใหค้นรุน่ใหม่เขา้ถึงแหลง่เงินกองทนุ / ทรพัยากรชมุชน 

 -  สนบัสนนุใหค้นรุ่นใหม่ไดศ้ึกษารวบรวมขอ้มลูทุนและศกัยภาพการผลิตระดบัครวัเรือน /
กลุม่กิจกรรมในชุมชน  ทัง้ดา้น พนัธุพืชที่มีในทอ้งถิ่น เช่น กาแฟ  ผลไม ้ พืชผกัพืน้บา้น สมนุไพร ฯ 
รวมถึงศึกษาขอ้มูล จ านวน  ปริมาณ  ของพืชแต่ละชนิด  ที่สามารถน ามาใชใ้นการผลิต  แปรรูป    
และใชป้ระโยชน ์ เพื่อใหค้นรุน่ใหม่สามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองต่อไป 
 -   ประสานงานกับแหล่งเงินทุนต่างๆ   เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนในเครือข่าย                
นกนางนวล  และกลุม่เยาวชนที่มีความสนใจจะพฒันาศกัยภาพของตนเองเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชน   ให้สามารถใช้เงินกองทุนในการด าเนินงานได้   โดยมีการพัฒนาเงื่ อนไขพิ เศษ                     
เพื่อสนบัสนนุการเรียนรูข้องเยาวชนและผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 
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 แนวทางที่  5  
สนบัสนนุการพฒันาต่อยอดการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน 

 -  ส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์สินค้า  และคุณภาพสินค้า  ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่        
เพื่อสามารถพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองใหม้ีคณุภาพมากขึน้ได ้
 -    สนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า   ผ่านระบบตลาดในรูปแบบต่างๆ                        
ทั้งตลาดชุมชน ตลาดของกลุ่ม เครือข่าย    และตลาดออนไลน์    เพื่ อให้กลุ่ม เยาวชน                 
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้หลากหลายช่องทาง    สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชน
ผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้
 

4.8  สรุปความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 การพฒันาศกัยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล    เพื่อการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  
รุ่นใหม่  มีความจ าเป็นที่ต้องสรา้งการเรียนรูเ้พิ่มเติมให้กับกลุ่มเยาวชน  ทั้งความรูท้ี่เก่ียวข้อง        
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะหต์น้ทุน ความพรอ้ม การผลิต    
จนกระทั่งถึงการจ าหน่ายสินคา้  นอกจากนีย้งัตอ้งมีความรูเ้พิ่มเติมในดา้นอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการ
วิเคราะหแ์ละวางแผนการท าธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่   เพื่อใหค้นรุ่นใหม่เห็นทรพัยากร
ที่หลากหลาย  สามารถน ามาปรบัใชใ้นการพฒันาสินคา้และต่อยอดธุรกิจได ้ คือ   
 
4.8.1 ความรู้เฉพาะในเร่ืองการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 
 จากฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยท าให้พบว่า   การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่                  
ในการพฒันาศกัยภาพของตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่นัน้   ตอ้งมีการเสริมทกัษะ
และพัฒนาศักยภาพในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับเรื่องธุรกิจชุมชน    ตั้งแต่กระบวนการผลิต                
การพัฒนาคุณภาพสินค้า    จนกระทั่ ง ถึ งการจัดจ าหน่ ายสินค้า    ซึ่ งที มวิ จัยพบว่ า                               
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  ให้มีทักษะ  ความสามารถ             
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่นัน้  มีความรูท้ี่ส  าคญัตอ้งฝึกฝนพฒันา  คือ 

 -  ความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจชุมชน คนรุ่นใหม่ต้องมีความรู้ในเรื่องธุรกิจชุมชน               
ว่า ธุรกิจชมุชนคืออะไรและมีกระบวนการอะไรบา้ง  รวมถึง  ทกัษะที่จ  าเป็น ในการท าธุรกิจชมุชน 
 -  เรียนรูก้ระบวนการวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการผลิตสินคา้  และการจ าหน่ายสินคา้ 
 -   คน้หาความตอ้งการของตลาด  เพื่อทราบว่าตลาดตอ้งการอะไร  และเราควรผลิตอะไร  
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 -  การเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม โดยต้องอาศัยฐานความรู้ ทักษะ ความสามารถ  
ความชอบ  ความถนัด  ความพร้อมของตนเอง  และต้องค านึงถึงฐานต้นทุนทางทรัพยากร               
ที่มีอยู่ในชมุชน  เพื่อสามารถลงมือท าการผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
 -   เ รี ยน รู้กลุ่ ม เป้ าหมาย   เพื่ อสามา รถผลิตสินค้า ได้ตรงตามความต้องการ                             
ของกลุ่มเป้าหมาย   และออกแบรนสินค้า   ออกแบบบรรจุภัณฑ์   และพัฒนาคุณภาพสินคา้         
ใหเ้หมาะกบัแต่ละกลุม่ได ้
  -   ฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   เพื่อสามารถเสนอแผนธุรกิจให้กับแหล่งทุนต่าง ๆ        
เพื่อขอรบัการสนบัสนนุการด าเนินการต่อได ้
 

4.8.2 ความรู้เพ่ิมเติมทีเ่กี่ยวข้องในการผลิต 
และการลดต้นทุนการผลิต 
 จากฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยท าให้พบว่า   การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่                   
ในการพฒันาศกัยภาพของตนเองเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุ่นใหม่นัน้  ตอ้งมีการพฒันาทกัษะ
ในการผลิตพลังงานทางเลือก  และการลดต้นทุนการผลิต  เพื่อสามารถ ช่วยลดต้นทุน                      
ในการผลิตสินค้าได้  โดยต้องมีการวิเคราะห์และพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนในด้านต่าง ๆ         
อย่างต่อเนื่ องตามความเหมาะสมกับแผนการผลิตของผู้ประกอบการรุ่นใหม่แต่ละคน                     
ซึ่งทางเครือข่ายไดพ้ฒันาทกัษะใหก้บักลุม่เยาวชนเพิ่มเติม  คือ  
 -  เรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก  โซล่าเซลล์   เพื่อสามารถลดต้นทุน               
การใชพ้ลงังาน ในช่วงที่ท าการผลิตได ้
 -  เรียนรูเ้รื่องการท าเกษตรอินทรีย์   การส่งเสริมแปลงเกษตรอินทรีย์  และการท าปุ๋ ย
ชีวภาพ  เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนไม่ตอ้งใชส้ารเคมีในการท าการผลิตสินคา้   ที่มาจากกลุ่มเกษตร  
สามารถช่วยใหเ้กิดการดแูลรกัษาระบบนิเวศ  ท าใหส้ินคา้ไม่สง่ผลอนัตรายกบักลุม่ผูบ้ริโภค 
 -  เรียนรูก้ารรบัรองมาตรฐานแปลงการเกษตร กระบวนการรบัรองมาตรฐาน PGS   
 

4.9  สรุปแนวทางและแผนการพัฒนายกระดับ 
เยาวชนเครือข่ายนกนางนวลในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปี 2563  นัน้ 
คณะกรรมการสถาบันฯ และกลุ่มผูป้ระกอบการ ซึ่งไดเ้ขา้สู่ระบบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 
PGS และสมาชิกสถาบัน  ได้พิจารณาน าแนวทางการด าเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่                 
ผู้ประกอบรุ่นใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการ   ปี 2563-2565  ซึ่งมีเป้าหมาย      
ยกระดับการผลิตและรายไดร้ะดับครวัเรือน    ของสมาชิกสถาบนัและสมาชิกในชุมชนทอ้งถิ่น 7 
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หมู่บ้าน  500 ครัวเรือน ซึ่ง เป็นเขตบริการทางการเงินของสถาบันการเงินบ้านสระขาว                    
และกลุม่เกษตรกรท าสวนสระขาวละแม   โดยมีแผนงานกิจกรรมส าคญั ดงันี ้  
 1)   แผนงานงานส่งเสริมเรียนรูแ้ละวิจัยพัฒนาการผลิตและบริการ มีกิจกรรมส าคัญ       
เช่น  การจัดแผนธุรกิจชุมชน   บัญชีฟารม์  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
สมนุไพรทอ้งถิ่น  การลดตน้ทนุการผลิต ฯ    
 2)  แผนงานพฒันาคณุภาพมาตรฐานสินคา้ เช่น การรบัรองมาตรฐานสินคา้ ระบบ GAP  
PGS และ RSPO พรอ้มพฒันาบรรจภุณัฑใ์หเ้กิดมลูค่าเพิ่ม   
 3)   แผนยกระดับการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์    เช่น   การจัดการผลิต               
ระดับครัวเรือน   แต่บริหารจัดการเรียนรูแ้ละจัดการปัจจัยการผลิตผ่านรูปแบบกลุ่มกิจกรรม       
หรือองคก์รชุมชน องคก์รประกอบการ  รวมทัง้การจัดการขอ้มูลสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์ 
ทางสื่อออนไลน ์ สื่อทั่วไปที่หลากหลายช่องทางของแต่ละกลุม่เป้าหมาย     
 4) แผนจัดการตลาดภายในและภายนอกทอ้งถิ่น  เช่น ระบบขายออนไลทแ์บบมีออเดอร์
สินค้า  ขายหน้าฟารม์  รวบรวมส่งให้ผู ้ประกอบการหรือตลาดภายนอก ตลาดใต้เคียมละแม  
รา้นคา้เกษตรอินทรียว์ิถีชมุพร  เป็นตน้       
 โดยทั้ง 4 แผนงานกิจกรรม มีแม่ข่ายหลักคือ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนละแม : 
รา้นคา้ประชารฐัสระขาว  เป็นจุดเรียนรู ้ จุดรวบรวม  จุดกระจายสินคา้และบริการ ผ่านกลุ่มลกูคา้
หรือผูบ้ริโภคในพืน้ที่บริการ 2,000 ครวัเรือน และส่งออกสู่ตลาดภายนอกทอ้งถิ่น  จดัการเชื่อมโยง
สินคา้และบรกิารระหว่างผูผ้ลิต กบัผูบ้รโิภค โดยใชร้ะบบบานขอ้มลูสารสนเทศการผลิตและบริการ 
ที่ด  าเนินการไวก้ว่า 80 % แลว้  รวมทัง้เชื่อมเครือข่ายสมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืนชมุพร (SDGPGS) 
 

 กิจกรรมที่ใหบ้รกิารภายใตศ้นูยศ์กึษาและพฒันาวิสาหกิจ(ผูป้ระกอบการ)   คือ 
 1)   ผู้ป ระการชุมชนและศูนย์พัฒนาผู้ป ระกอบการ   ท าการผลิตและแปร รูป               
ผลิตภัณฑ์น ้าชุมชน    อาหารและเครื่อง ด่ืม   และจัดสินค้าอุปโภคที่ จ  า เ ป็นในครัว เรือน                      
เนน้อาหารท่ีปลอดภยั ราคาถกูกว่ารา้นคา้ทั่วไป  
 2)   จัดบริหารเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรระหว่าง ผู้ผลิตกับพ่อค้าหรือผู้บริโภค       
ผ่านระบบสั่งจองลว่งหนา้  
 3)   กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้เป็นสมาชิกใน กองทุนหมู่บา้น (สถาบนัการเงินชุมชนบา้น
สระขาว) /กลุ่มเกษตรกรท าสวนสระขาวละแม  มีสมาชิก กว่า 500 ครวัเรือน ราย กระจายใน 7 
หมู่บา้นใกลเ้คียง 2,000 ครวัเรือน และมีสมาชิกเพิ่มขึน้เฉลี่ยเดือนละ 20 ราย ดว้ยเป็นแหลง่เงินทุน
หมุนเวียนแก่สมาชิกและเปิดบริการทุกอาทิตย์ และกลุ่มเป้าหมายรองเป็นลูกค้าในเครือข่าย
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กองทุนหมู่บา้นอ าเภอละแม ประชาชนทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวน า้ตกจ าปูน กว่า 15,000 ราย      
ต่อเดือน  
 4)   การก าหนดราคาสินค้าและบริการ  ต้นทุนการผลิต+การจัดการ 30% +ก าไร                
หรือส่วนต่าง 10%= ราคาสินค้าที่จะหน่ายให้แก่สมาชิก ทั้งนี ้  ขึน้อยู่กับ จ านวนและปริมาณ      
การผลิตและการสั่งซือ้  
 5)  จดัจ าหน่ายใหก้บัสมาชิกในหมู่บา้น  ณ  ศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการชุมชน (ศนูยเ์รียนรู้
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอ าเภอละแม)  และกระจาย หรือเชื่อมจดุจ าหน่ายให ้ รา้นเกษตรอินทรีย ์
PGS ชมุพร   ตลาดใตเ้คี่ยมละแม ฯ  รา้นคา้ขายของช าในหมู่บา้นและหมู่บา้นใกลเ้คียง  
 6)    การประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์   ผ่ านช่องทางสื่อออนไลน์  ได้แก่                     
LINE กองทุน /กลุ่ ม เกษตรกรท าสวนบ้านสระขาวละแม   เฟสบุ๊ คบ้านสระขาวชุมพร                          
ลานปาลม์สระขาว ฯ  
 7)  ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุน/ลูกค้าในเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน /    
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ที่ เป็นเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกันในทุกรอบปีทางบัญชี            
และประ เมิ น โดยใช้แบบสอบถาม   ห รื อ แบบส า ร วจความ คิด เห็ น ของผู้ รับบ ริ ก า ร                                           
และสรุปเพื่อพฒันาการใหบ้รกิารของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น 
 การด าเนินงานทางเครือข่ายจะใชฐ้านขอ้มูลงานวิจัยนีเ้พื่อสนับสนุนใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ได้
พัฒนาศักยภาพและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน                      
ในระดับเครือข่าย   เพื่อสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  เกิดประโยชน์กับเด็ก เยาวชน          
และชุมชน  เกิดการยกระดับการผลิตและรายไดร้ะดับครวัเรือนและสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน
สามารถจดัการตนเองและพึ่งตนเองได ้  

ปัจจุบันทางชุมชนได้ร่วมกันสนับสนุนให้เยาวชนได้ทดลองเปิดร้านเพื่อท าธุรกิจจริง        
เป็นการสรา้งการเรียนรูใ้หก้ับเยาวชนผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน  และเป็นแหล่งช่วยกระจาย
สินค้าของชุมชนด้วย   คือ   ร้าน  N-Nor.by Srakhaw Shop (New Normal by Srakhaw )                     
ซึ่งเป็นสนามแห่งการเรียนรู ้บ่มเพาะผูค้นรุน่ใหม่ของเครือข่ายลุม่น า้ละแมตอนบน   

ส าหรบั  รา้น N-Nor.by Srakhaw Shop (New Normal by Srakhaw ) นี ้ นบัเป็นการสรา้ง
การเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่ชุมชนไดร้บัผลกระทบ ทั้ง   จากสถานการณ์โรคระบาด     
โควิด – 19   วิกฤติภยัสงัคม และภยัทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม   ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ   
ของคนในชุมชนมากขึ ้น  ดังนั้นการด าเนินงานที่ผ่านมาจึงสามารถช่วยสร้างการเรียนรู้                 
และสรา้งรูปธรรมใหค้นในชุมชนปรบัตัวอยู่ในชุมชนใหม้ีชีวิตวิถีใหม่แบบปกติสขุในชุมชนทอ้งถิ่น  
ดูแลตนเองและครอบครวัให้มีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่เย็นเป็นสุข  สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือ   
ดแูลคนในชมุชนได ้  
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บทที ่5 
สรุปผลอภปิรายผลการวิจัย 

 

 โครงการศึกษาแนวทางการเสริมสรา้งเยาวชนคนรุ่นใหม่   ในการเป็นผู้ประกอบการ         
ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนนกนางนวลเครือข่ายบ้านสระขาวลุ่มน า้ละแมตอนบน    
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อศึกษาวิเคราะหส์ถานการณปั์ญหา
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน  ที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล               
รวมถึงประเมินศกัยภาพ  ความพรอ้มของชมุชน   และกลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล                          
ในการพัฒนาธุ รกิจชุมชน   และเพื่ อศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง เยาวชนคนรุ่นใหม่                  
เครือข่ายนกนางนวลให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ                   
มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม   และสามารถรว่มพฒันาเครือข่ายธุรกิจในชมุชนต่อไปได ้
 การด าเนินงานวิจยัมีกรอบแนวคิดและยทุธศาสตร ์คือ สนบัสนนุใหก้ลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่
เครือข่ายนกนางนวล  ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาศักยภาพชุมชน และระบบธุรกิจชุมชน                  
เพื่ อน าฐานข้อมูล    ความรู้   และศักยภาพที่ มีอยู่ ในชุมชน  มาปรับใช้พัฒนาตนเอง                           
และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต                     
การพัฒนาคุณภาพสินค้า  การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า   และการกระจายสินค้า            
เพื่อใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่  สามารถเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศกัยภาพ   มีความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม และรว่มเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาเครือข่ายธุรกิจชมุชนต่อไปได ้
 งานวิจัยนีใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research)  
ซึ่ งมีการผสานระหว่างการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research ) และการวิจัย                 
เชิงปฏิบัติการ  ( Action Research ) โดยทีมวิจัยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่   และข้อมูลศักยภาพ            
ที่ เ อื ้อ ในการท า ธุ ร กิ จ ชุมชน      เพื่ อน า ฐานข้อมูลความ รู้และศักยภาพของชุม ชน                                     
มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเ ด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่   ให้เ ป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน                       
ที่มีทักษะ  ความสามารถ  มีความรบัผิดชอบ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนธุรกิจในชุมชน                       
ตัง้แต่กระบวนการผลิต  การพฒันาคณุภาพมาตรฐานสินคา้  การจดัท าระบบตลาดกระจายสินคา้               
เพื่อพฒันาระบบการด าเนินงานธุรกิจในชมุชนใหเ้กิดความยั่งยืน 
 ส าหรับการด าเนินงาน  ทีมวิจัยได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มแกนน าชุมชน           
เครือข่ายผู้ประกอบการในชุมชน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อร่วมคิด  ออกแบบ วางแผน        
และสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยในแต่ละกระบวนการ   ซึ่งทีมวิจัยได้ด าเนินงานตามแผน         
อย่างต่อเนื่อง  โดยเริ่มจากกระบวนการเตรียมความพร้อมคณะท างาน  เพื่อสร้างความรู้            
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ความเขา้ใจเรื่องเป้าหมาย  กระบวนการด าเนินงานวิจัย  ใหส้มาชิกทีมวิจัยและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง  
ไดร้บัทราบโดยสง่เสรมิใหท้ีมวิจยัเตรียมความพรอ้มและพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงาน   
 จากนั้นจึงจัดกระบวนการเก็บข้อมูลในชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นให้ทีมวิจัย        
เก็บรวบรวมขอ้มูล  ตามประเด็นเนือ้หาการวิจัย   รวมถึงส่งเสริมใหท้ีมวิจัยสามารถน าฐานขอ้มูล                 
มาใชใ้นการคิดวิเคราะห ์   แลว้น าขอ้มูลที่คน้พบจากการศึกษาวิจัยมาร่วมออกแบบ  วางแผน
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่โดยการทดลองท าแผนธุรกิจ                
และท าการผลิตจริ ง   จากนั้นจึ ง ส รุปผลการด า เนินงานวิ จัย  ถอดบทเรี ยน   ความ รู้                                
และจัดกระบวนการสื่อสารน าเสนอผลการด าเนินงาน    สุดท้ายได้ร่วมกันหาแนวทาง                
พฒันายกระดบัการท างานและน าผลการศกึษาวิจยัใชป้ระโยชนต่์อไป 
 

 การด าเนินงานวิจยัเกิดผลส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้ ดงันี ้
 

5.1 สภาพพืน้ทีแ่ละศักยภาพของพืน้ที ่
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 การศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพพื ้นที่ต  าบลละแมและต าบลทุ่งคาวัดอ าเภอละแม          
จงัหวดัชุมพร โดยมีขอบเขตการวิจยั 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ พืน้ที่ต  าบลทุ่งคาวดั คือ หมู่ที่ 5 บา้นทบัใหม่ 
,หมู่ที่ 8  บา้นเนินสนัติ , หมู่ที่ 13  บา้นคลองสง,  และพืน้ที่ต  าบลละแม คือ หมู่ที่ 16  บา้นสระขาว, 
หมู่ที่  19 บ้านทรัพย์ทวี ,หมู่ที่   20  บ้านรุ่งเรือง ,หมู่ที่  7  บ้านหินลูกช้าง  ซึ่งเป็นพื ้นที่หลัก                  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้   ทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลศักยภาพของพืน้ที่  เน้นฐานข้อมูลที่สามารถ
น ามาใชส้นบัสนนุกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล    ในการพฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชมุชน  และปรบัใชใ้นการออกแบบ  วางแผนการด าเนินงานต่อไป  
 สภาพพืน้ที ่ต าบลละแมและต าบลทุ่งคาวัด 
 ต าบลละแมและต าบลทุ่งคาวัด  มีสภาพพืน้ที่ราบสลบัเนินเขามีความลาดเอียง บริเวณ
พืน้ที่บางส่วนเป็นพื ้นที่ป่าเขา  มีแหล่งน า้   ซึ่งนับว่าเป็นพืน้ที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ประชากรส่วนใหญ่ยา้ยมาจากหลายพืน้ที่  โดยช่วงแรกประมาณปี พ.ศ. 2500 เป็นกลุ่มคนภาคใต้
ที่ย้ายมาอาศัยจับจองพื ้นที่ เพื่อท าการเกษตร  ต่อมาในช่วงปี  พ.ศ. 2525  เริ่มมีประชากร             
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออพยพเข้ามาเป็นแรงงานในการท าสวนยาง  สวนกาแฟ               
จากนั้นจึงจับจองที่ ดินและซือ้ที่ ดินเพื่ออยู่อาศัยในชุมชนเพิ่มเ ติม   ห้วงเวลากว่าสามสิบปี               
ในการอยู่ร่วมกนัของพี่นอ้งในชุมชนนี ้  ท าใหเ้กิดการผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรม
ทางภาคใตแ้ละภาคอ่ืนๆ   เนื่องจากประชากรทัง้หมดในพืน้ที่นีน้ับถือศาสนาพุทธ  จึงมีประเพณี      
ที่ส  าคัญ ได้แก่  ประเพณีบุญเดือนสิบ  สงกรานต์  ลอยกระทง   และงานบุญทางศาสนา              
โดยใชส้  านกัสงฆแ์หลมเศียรเป็นจดุศนูยร์วมจิตใจ     
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 ด้วยสภาพพื ้นที่ มี ความลาดเ อียงสลับกับ เนิน เ ขา   และมี แหล่ งน ้า ในชุมชน                               
จึงท าใหส้ามารถท าการเกษตรไดดี้  ดังนัน้คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางการเกษตร 
โดยส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ ปลูกยางพารา ปลูกปาลม์น า้มัน และท าสวนทุเรียน 
สวนผลไม้  ตามล าดับ  รายได้ของประชากรในพื ้นที่  ส่วนใหญ่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ประมาณ 38,000 บาท/ปี   เฉลี่ยต่อครวัเรือน  ประมาณ  250,000  บาท/ปี   นอกจากนีย้ังพบว่า    
แต่ละครวัเรือนมีรายจ่ายครวัเรือนละประมาณ  200,000 บาท/ปี และมีหนีส้ินเฉลี่ยต่อครวัเรือน  
ประมาณ 150,000 บาท/ปี   หนี ้สินส่วนใหญ่เกิดขึ ้นมาจากการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ              
และการสง่บตุรหลานเรียนต่อ   ปัจจบุนัคนในชมุชนสว่นใหญ่มีเงินเก็บส ารองในครวัเรือนนอ้ยลง  
 

 ศักยภาพของพืน้ทีศ่ึกษา 
 ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 ชุมชนมี  ศักยภาพ  ต้นทุน   สิ่ ง ดี  ที่ สามารถน ามาสนับสนุนการขับเคลื่ อนงาน                      
การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล   เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนได้              
ทัง้  ดา้นทรพัยากรสิ่งแวดลอ้ม   ความรู ้  ภมูิปัญญา  แหลง่เรียนรูช้มุชน    ซึ่งสามารถน าฐานขอ้มลู          
มาปรบัใชใ้นการออกแบบ  หาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชน  คือ 
 1)  ศักยภาพด้านแกนน าชุมชน    ในชุมชนมีกลุ่มแกนน าที่มีความตั้งใจ  และมีทักษะ  
ความรู้  ความสามารถ  ในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชน   ซึ่งผู้น าชุมชนได้รับการสนับสนุน           
จากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน   จึงท าใหส้ามารถน าทกัษะความรู ้ มาปรบัใชใ้นการพฒันา
ชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี    นอกจากนีย้ังพบว่าแกนน าชุมชนโดยส่วนใหญ่  เป็นคนที่อาศัยในพืน้ที่        
มายาวนาน   ท าใหม้ีความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาความตอ้งการของพี่น้องประชาชนในพืน้ที่   
แ ล ะมี ค ว ามสนิ ทสนมกับกลุ่ มป ร ะชาชน ในพื ้นที่    เ ป็ นที่ ย อม รับของ คน ในชุ มชน                                      
จึงสามารถประสานความร่วมมือกับคนในชุมชน  หน่วยงานราชการ และหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ  
เพื่อสนบัสนนุการท างานเพื่อการพฒันาในชมุชนได ้
  2)  ศักยภาพด้านกลุ่มองค์กรในชุมชน  ชุมชนมีกลุ่มองค์กรและแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน      
สามารถช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้ห้กับกลุ่มเด็กเยาวชน  รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุน     
กลุม่ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในชมุชนได ้ คือ  ชมุชนมีการรวมกลุม่เครือข่าย  เพื่อท ากิจกรรมการออม 
รวมถึงการใหส้ินเชื่อและสนบัสนนุสวสัดิการต่างๆ ภายในชมุชน   สามารถช่วยสนบัสนนุกลุม่คนได้
หลากหลายอาชีพ   ทั้งกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ           
ศูนย์การเรียนรู้ในด้านการท าการเกษตร  กลุ่มค้าขายในชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต         
กลุม่การปลกูผกัปลอดสารพิษ  กลุม่เกษตรกรท าสวน  เป็นตน้  ซึ่งแต่ละกลุม่สามารถช่วยสนบัสนุน
การพฒันาศกัยภาพเยาวชนในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนได ้
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 นอกจากนี ้  ยังมีการสนับสนุนประชาชนในพืน้ที่  ในด้านความรูแ้ละวิทยาการต่าง ๆ         
ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ประกอบกา รธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ได้                
เช่น   ทีมอาสาสมคัรสขุภาพหมู่บา้น (อสม.)   และเจา้หนา้ที่จาก  รพ. สต.บา้นทบัใหม่  ใหค้วามรู้
เรื่องระบบสุขภาพของคนในชุมชน   หน่วยงานทางการเกษตร  ให้ความรูใ้นการท าการเกษตร   
ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ  ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน  การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ครวัเรือน  โดยเนน้ใหท้กุครวัเรือนไดม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  รวมถึงกลุม่องคก์รการเงิน  กองทนุชมุชน
ไดใ้หค้วามรูใ้นเรื่องการเงิน  การออม  และแหล่งเงินทุนในชมุชน  และกลุ่มองคก์รหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้เข้ามาให้ความรู้กับคนในชุมชนในด้านการพัฒนาอาชีพ  การแปรรูปสินค้า  และส่งเสริม          
ดา้นสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัประชาชนในพืน้ที่ 
 ส าหรบัแหลง่กระจายสินคา้ของชมุชน  พบว่า   ชมุชนมีตลาดนดัชมุชน  คือ  ตลาดใตเ้ค่ียม
และตลาดต้องชม ในพืน้ที่อ  าเภอละแม  ซึ่งสามารถกระจายสินค้าได้  ปัจจุบันมีกลุ่มผู้สนใจ        
ภายในชุมชนและจากภายนอกชุมชน  เขา้มาเลือกชมและเลือกซือ้สินคา้จากชุมชนเพิ่มมากขึน้      
ซึ่งเป็นช่องทางในการขายสินคา้ของพี่นอ้งประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี  
 3)   ศักยภาพด้านการส่ ง เสริมกิ จกรรมการ เ รี ยน รู้ และแหล่ ง เ รี ยน รู้ในชุมชน                        
ชุมชนมีศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  ใหก้ับเด็ก  เยาวชน  และกลุ่มคนในชุมชน              
ที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ  เช่น  กลุ่มพี่น้องเกษตรกรมีการให้ความรู้เรื่องการท าเกษตร           
กลุม่แม่บา้นใหค้วามรูเ้รื่องการพฒันาเศรษฐกิจในครอบครวั  นอกจากนีย้งัมีการสง่เสรมิการเรียนรู้
ใหก้บัคนในชมุชนในประเด็นต่าง ๆ   ผ่านแหลง่เรียนรูใ้นชมุชนอย่างต่อเนื่อง เช่น 
 แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินบัญชี   สนับสนุนความรู้เรื่องการออม               
การจัดการระบบการเงิน  บญัชี   และขอ้มูลแหล่งทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  ศูนยก์ารเรียนรู้
การเงินบา้นสระขาว  ศนูยส์ง่เสรมิการเรียนรูเ้รื่องการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน  เป็นตน้ 
 แหล่ง เ รี ยน รู้ด้านการ เกษตร   สนับสนุนความ รู้ในการพัฒนาเรื่ องการ เกษตร                            
ทั้ง  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปลูกผัก    ชนิดของพืช   การตรวจสภาพดิน  การวัดสภาพน ้า             
รวมถึงการส่งเสริมในเรื่องกระบวนการเพาะปลูก  การเตรียมดิน   การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ   เช่น         
ศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียง  ศนูยเ์รียนรูปุ้๋ ยชีวภาพ  เป็นตน้ 
 แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์  เน้นการส่งเสริมความรู้           
ความเขา้ใจ  ในเรื่องพลงังานและการใชพ้ลงังานทางเลือก  การท าระบบโซล่าเซล  การลดตน้ทุน
ทางการผลิต  เช่น  ศนูยพ์ลงังานทางเลือกในชมุชน  ลานปาลม์ชมุชน  เป็นตน้    
 แหลง่เรียนรูด้า้นทรพัยากรสิ่งแวดลอ้ม  สง่เสรมิการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติในชุมชน 
และระบบนิเวศป่า  พืชสมนุไพร  เช่น   ศนูยก์ารเรียนรูป่้าชมุชน   ส านกัสงฆแ์หลมเศียร  เป็นตน้        
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 แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตแปรรูปสินค้าและท าผลิตภัณฑ์ในชุมชน   ส่งเสริมความรู้          
เรื่องการผลิต   การพัฒนาอาชีพ   การแปรรูปพืชสมุนไพร    เช่น  กลุ่มแปรรูปอาหารและสินค้า
ทางการเกษตร   กลุม่การเกษตร   กลุม่แม่บา้น  เป็นตน้ 
 แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน  ส่งเสริมความรู้              
เรื่องภูมิปัญญาที่มีในชุมชน  ทัง้ การแพทยแ์ผนไทย  อาหาร  การดแูลสขุภาพ  ประเพณีในชุมชน
เช่น  ส านกัสงฆแ์หลมเศียร  ศนูยเ์รียนรูส้มนุไพร  เป็นตน้ 
 4)  ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ชุมชนมีศักยภาพในเรื่อง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ทัง้  พืน้ที่ป่าชุมชน   แหล่งน า้  ฝาย ดิน และสภาพอากาศ       
ที่สามารถใชใ้นการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยใชฐ้านทรพัยากรที่มีอยู่ในชุมชน     
เป็นหลกั  เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและสามารถน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาปรบัใชใ้นการผลิตได้    
คือ พื ้นที่ป่าชุมชนส านักสงฆ์แหลมเศียร  ซึ่งมีพื ้นที่สวนป่า  ประมาณ 45 ไร่  มีพืชสมุนไพร
หลากหลายชนิด ทัง้ สมนุไพรหายาก และสมนุไพรที่สามารถน ามาใชแ้ปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆได ้
แหล่งน า้ธรรมชาติในชุมชน  พบว่า  ชุมชนมีแหล่งน า้ธรรมชาติที่ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์        
ในการท าการเกษตรไดอ้ย่างต่อเนื่อง แมว้่าในช่วงฤดแูลง้น า้จะลดลง  แต่ทางกลุ่มแกนน าในชมุชน
ไดร้ว่มกนัพฒันาพืน้ที่แหลง่น า้ชมุชน เพื่อเก็บน า้ไวใ้หพ้ี่นอ้งประชาชนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นช่วงฤดแูลง้   
 5)  ศักยภาพดา้นกองทุนและแหล่งเงินกูใ้นชุมชน   ชุมชนมีศักยภาพในเรื่องเงินกองทุน            
สามารถส่งเสริมการออมของพี่น้องประชาชนในพืน้ที่ และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในชุมชน
สามารถใช้เงินกองทุนในชุมชน    เพื่อการลงทุนทางการเกษตรและพัฒนาอาชีพเสริมได้                        
นอกจากนีย้งัสามารถช่วยสนบัสนนุกลุม่คนรุน่ใหม่ในการพฒันาศกัยภาพเพื่อการพฒันาอาชีพและ
สามารถช่วยเป็นแหลง่เงินทนุใหก้บักลุม่คนรุ่นใหม่ในชมุชนไดโ้ดยเยาวชนตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
ในกลุ่มต่าง ๆ และสามารถใช้สิทธิ ในการใช้เงินกองทอนเพื่ อท าอาชีพของแต่ละคนได้                     
เช่น   กองทุนหมู่บ้าน   กองทุนหมุนเวียนในชุมชน  กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน                    
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน  เป็นตน้ 
 

5.2  ศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล 
ในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล  มีการทบทวนประวัติความเป็นมาและศักยภาพ         
ดา้นต่างๆ   ท าใหพ้บศักยภาพของกลุ่มเด็กเยาวชน ในการพัฒนาเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน   
รุน่ใหม่   คือ 
 1)  กลุ่มเยาวชนแกนน ามีทักษะความสามารถเฉพาะที่สามารถพัฒนาต่อและน ามาใช้    
เพื่อการประกอบอาชีพพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้   เช่น  ความรู้ด้านพลังงาน          
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งานอาสางานพัฒนาในชุมชน   งานด้านสุขภาพ  งานด้านการเกษตร  งานการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในชมุชน  เป็นตน้   
 2)  กลุ่มเยาวชนแกนน า  อาศัยอยู่ในชุมชน  ซึ่งคนในชุมชนรู้จักและให้การยอมรับ  
เนื่องจากมีบทบาทในการช่วยเหลืองานในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง   ทั้งการท างานอาสา                   
งานค่ายพัฒนาเยาวชน  รวมถึงการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาล  และงานบุญประเพณีต่างๆ         
จึ งท าให้กลุ่มแกนน า เยาวชนเป็นที่ รู ้จัก   และได้รับการยอมรับ จากกลุ่มคนในชุมชน                          
ท าใหค้นในชมุชนพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่เด็กและเยาวชน    
 3)  แกนน าเรียนจบระดับชั้นอุดมศึกษาและระดับปริญญาตรี   ส่วนหนึ่งกลับมาอยู่บา้น     
มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนได้                   
ทัง้ความรูด้า้นการสื่อสาร    การใชเ้ทคโนโลยี   การเขียนขอ้มลูข่าวสาร และการจดัท าตลาดสินคา้
ออนไลน์   รวมถึงกระบวนการขนส่งสินค้าต่างๆ    และมีทักษะการประชุมร่วมกับชุมชน                    
ท าใหส้ามารถสืบคน้หาขอ้มลูความรูว้ิทยาการใหม่ๆ  จากแหล่งความรูส้ากลและความรูท้อ้งถิ่นได ้
ซึ่งสามารถน าความรูม้าปรบัใชใ้นการท างานในพืน้ที่ได ้  
 ดว้ยตน้ทุนและสถานการณปั์ญหาที่พบในชุมชน  ท าใหก้ลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล  
มีความสนใจจะเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายที่สนใจพัฒนาอาชีพ              
เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ   ตั้งแต่กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ       
พัฒนาแนวความคิด   สรา้งความมั่นใจใหก้ลุ่มเยาวชนในการประกอบอาชีพ   ส่งเสริมความรู ้ 
ความเขา้ใจระบบการผลิต  การแปรรูป การรบัรองมาตรฐานสินคา้ จนกระทั่งการจัดการระบบ
การตลาด  ซึ่งเป็นการพฒันาการเรียนรูแ้ละเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชน   เพราะหากเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน  มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างเป็นระบบแลว้  
จะช่วยใหค้นรุน่ใหม่สามารถพฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนได ้
 จากการสรุปบทเรียนความรูข้องกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล   ท าใหม้ีกลุ่มแกนน า
เยาวชนสนใจจะพฒันาทกัษะ  ความรู ้ ความสามารถ  ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุ่นใหม่                           
และเขา้ร่วมกระบวนการพฒันาศกัยภาพร่วมกับเครือข่าย  จ านวน 16 คน  ซึ่งไดม้ีการด าเนินการ
จัดอบรมพัฒนาในเรื่องที่ เ ก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม   และมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเ้พื่อสนบัสนนุการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่รว่มกนั 
 

5.3  สถานการณปั์ญหาเศรษฐกิจของชุมชน   
ทีส่่งผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล 
 สถานการณปั์ญหาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชน  ที่ส่งผลกระทบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในเครือข่ายนกนางนวล   มีความสมัพนัธก์บัปัญหาหลายดา้น  ซึ่งมีความซบัซอ้นและสง่ผลกระทบ
ถึงกัน  คือ ปัญหาการศึกษา  การท าเกษตร  การประกอบอาชีพ  ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้ม  สุขภาพ 
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และการพัฒนาชุมชน  ซึ่งลว้นแลว้แต่กระทบถึงปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครวั  ชุมชน  
รวมถึงสถานการณ์หนีส้ินที่เพิ่มขึน้  การออมน้อยลง  เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ กระทบกับเด็ก 
เยาวชน คนในครอบครวั  และชมุชนเพิ่มขึน้  กลา่วคือ 
 1)  ปัญหาดา้นราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า  ปัจจุบนัราคาผลผลิตทางการเกษตร               
ซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของคนในชุมชนตกต ่าลงมากและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะยางพารา  ปาลม์น า้มัน   
กาแฟ  และราคาพืชผัก  ผลไม ้  ท าใหก้ลุ่มเกษตรกรตอ้งลงทุนในการซือ้ปุ๋ ย  รวมถึงยาฆ่าแมลง
และอุปกรณเ์ครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตร   แต่ราคาผลผลิตตกต ่าท าใหไ้ม่คุม้     
กับการลงทุน  นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุ่มเกษตรกร ไม่มีการพัฒนาแปลงเกษตรเพิ่ม เ ติม                       
และขาดความรูใ้นเรื่องการบริหารจัดการการเงินในครอบครวัของกลุ่มเกษตรกร  ท าใหเ้กิดภาวะ
เงินขาดแคลน   ไม่มีเงินออม  และมีหนีส้ินในครวัเรือนเพิ่มขึน้  
 2)  ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจเรื่องการเงิน การออม การผลิต  ปัจจุบันคนในชุมชน  
ขาดความรู้ในเรื่องการออม การลงทุน และไม่ทราบแหล่งเงินทุนต่างๆ  ที่สามารถสนับสนุน             
คนในชุมชนได ้  ท าใหบ้างกลุ่มมีการกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งตอ้งเสียดอกเบีย้สงู   ไม่มีเงินเก็บออม  
ในครอบครวั   ท าใหเ้กิดภาวะความเครียดและกดดันในครอบครวั  เกิดปัญหาความไม่เขา้ใจกัน
และทะเลาะกนั สง่ผลใหม้ีความรุนแรงในครอบครวัเพิ่มขึน้ 
 นอกจากนี ้ยังพบว่าคนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล ขาดความรู้              
ในเรื่องการผลิต   การแปรรูปสินค้า  และการจัดจ าหน่ายสินค้า   ท าให้การผลิตสินค้าต่าง ๆ           
ในชุมชนไม่สามารถจัดจ าหน่ายเพื่อสรา้งรายไดใ้หค้นในชุมชนไดอ้ย่างเพียงพอ   โดยส่วนใหญ่                     
จะท าการผลิตเพื่อใชใ้นครวัเรือนและขายในชมุชนเท่านัน้   
 3)  ปัญหาการลงทุนทางการศึกษาของบุตรหลาน   ปัจจุบันหลายครอบครวัพบปัญหา   
เรื่องการส่งเสียลูกหลานในการเรียน   ท าให้ต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการส่งบุตรหลานเรียน                 
ในระดับที่สูงขึน้   มีรายจ่ายสูงในการส่งบุตรหลานเรียน ดว้ยความหวังว่า  ลูกหลานจะกลับมา
ท างานสร้างรายได้เลี ้ยงครอบครัวได้   แต่ปัจจุบันกลับพบว่าลูกหลานจ านวนมากตกงาน                
ไม่มีงานท าจึงต้องมาอยู่ในชุมชน   เกิดปัญหาเรื่องค่าครองชีพ  และการใช้จ่ายในครอบครัว         
เพิ่มสูงขึน้  ครอบครัวมีหนี ้สินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ท าให้เกิดภาวะความเครียด           
สง่ผลต่อสขุภาพมากขึน้ 
 นอกจากนี ้ยังพบปัญหากลุ่มเด็ก  เยาวชน  ในชุมชน บางคนออกจากระบบการศึกษา     
เพื่อมาช่วยครอบครวัท าการเกษตร  เนื่องจากครอบครวัมีภาวะหนีส้ิน   ไม่สามารถส่งใหล้กูหลาน
เรียนต่อได ้  เด็กบางคนพบปัญหาเรื่องการปรับตัว  ซึ่งไม่สามารถปรับตัวเพื่อเรียนในระบบได้
เนื่องจากไม่ผ่านการวัดประเมินผล  ท าใหอ้อกจากรระบบการศึกษา  บางคนมีปัญหาพฤติกรรม 
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และมีภาวะเสี่ยงเรื่องยาเสพติด  ท าให้ไม่เรียนต่อ  บางคนมีหนี ้สิน กยศ. ที่ต้องผ่อนช าระ                
ท าใหเ้กิดความเครียด  กบัเด็ก และคนในครอบครวั  และเกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
 4)  ปัญหาดา้นสงัคม ปัจจุบนัประชาชนในหมู่บา้นยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการพฒันา   
และการท างานเพื่อการพึ่งพาตนเองมากนกั   นอกจากนีป้ระชาชนในชุมชนยงัขาดวินยัทางการเงิน  
มีการใชจ้่ายฟุ่ มเฟือย  ไม่มีความรอบคอบในการใชจ้่าย     ทัง้ในระดับครวัเรือนและระดับชุมชน   
ประชาชนบางกลุ่มยงัขาดองคค์วามรูใ้นดา้นการสง่เสรมิอาชีพทางการเกษตร  คนในชมุชนปัจจุบนั
ได้เปลี่ยนวิถีตามกระแสทุนนิยมและสื่อสังคมออนไลน์  ชอบเสี่ยงโชค    เกิดปัญหาอบายมุข       
เลน่พนนั  การเลน่หวย  และยาเสพติด  มีเพิ่มขึน้ 
 5)  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันชุมชนพบปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง          
ท าให้มีน ้าไม่เพียงพอส าหรับใช้ในการเกษตร   ด้วยสภาพพื ้นที่ เป็นพื ้นที่ราบริมคลองละแม          
และลาดเอียงเชิงเขาที่สลบัซบัซอ้น  มีแหล่งน า้ดิบในฝายน า้ลน้   หว้ยในคลองละแม และสระน า้    
ในแปลงเกษตร   ในขณะที่แหล่งกักเก็บน ้ามีขนาดเล็กและมีจ านวนน้อย   ท าให้ไม่เพียงพอ            
ต่อการกักเก็บน า้ไวใ้ชท้ าการเกษตร  และไม่มีน า้ในการอุปโภคช่วงฤดูแลง้  ท าใหส้่งผลกระทบ       
ต่ อการท าการ เ กษตร   โดย เฉพาะสวนผลไม้   ทุ เ รี ยน   ลองกอง  ให้ผล ได้น้อ ยล ง                                        
ท าใหห้ลายครอบครวัตอ้งลงทุนเพิ่มขึน้  ทัง้การท าระบบน า้  การใส่ปุ๋ ย  การใชย้ารกัษาผลผลิต       
แต่รายไดก้ลบันอ้ยลง  ไม่คุม้กบัการลงทนุ 
 6)   ปัญหาด้านสุขภาพ    ปัจจุบันคนในชุมชนมีการป่วยเป็นโรคเรื ้อรัง เพิ่มขึ ้น           
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งข้อมูลการคัดกรองโรคเรื ้อรังของเจ้าหน้าที่  จากโรงพยาบาล           
ส่งเสริมสขุภาพบา้นทบัใหม่  พบว่า  คนในชุมชนมีการป่วยเรือ้รงัเพิ่มขึน้  ส่วนหนึ่งมีสาเหตมุาจาก
เรื่องอาหารการกิน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ เปลี่ยนไป   รวมถึงการไม่ออกก าลังกาย   
นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุ่มคนบางกลุ่มใช้สารเคมี  จึงท าให้มีผลกระทบกับสุขภาพเพิ่มขึ ้น             
ปัจจุบนัปัญหาดา้นสุขภาพในกลุ่มเด็กเยาวชนในพืน้ที่ก็มีผลกระทบมากขึน้    ส่วนใหญ่มีสาเหตุ    
มาจากปัญหาพฤติกรรมของเด็กเยาวชน   ในการเลือกบริโภคอาหารที่ ไม่ เป็นประโยชน์                  
และพฤติกรรมการพักผ่อนที่ไม่เหมาะสม   เพราะบางคนเล่นโทรศัพทม์ือถือ  เล่นเกมออนไลน์      
ท าให้ไม่ได้พักผ่อน  หรือบางคนไม่ยอมรับประทานอาหาร  เนื่องจากเล่นเกมออนไลน์ติดพัน         
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นสขุภาพของเด็กตามมา 
 7)  ปัญหาดา้นการพัฒนาชุมชน  ปัจจุบนัการพัฒนาในชุมชนบางพืน้ที่เสน้ทางคมนาคม   
ที่ใชใ้นการติดต่อสัญจรไปมาในชุมชนยังไม่มีมาตรฐาน และยังไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทั้งพื ้นที่   
ประชาชนในบางหมู่บ้าน  ขาดแคลนน า้สะอาดส าหรับการบริโภค/อุปโภค และการท าเกษตร          
นอกจากนีย้ังพบว่า   ผูน้  าชุมชนบางกลุ่มยังขาดทักษะ  ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ     
ท าให้การพัฒนาชุมชนบางเรื่องขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน    
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อย่างเป็นกระบวนการ    และพบว่าการประสานแผนงาน/โครงการ/เงินงบประมาณ  กบัหน่วยงาน
เจา้ของเงินงบประมาณ  ยงัค่อนขา้งจ ากดั  ดว้ยศกัยภาพของชมุชนยงัเขา้ไม่ถึงแหลง่ทนุ 
 ส าหรบัปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบในการพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชมุชนที่มีในชมุชน  มีอีกหลายดา้น  กลา่วคือ   

1) ปัญหาดา้นสงัคม คือประชาชนในหมู่บา้นยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการพัฒนา       
และขาดวินัยทางดา้นการเงิน  ไม่มีความรอบคอบในการใชจ้่าย สภาพสงัคมชุมชนเกษตรกรรม
ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนตามกระแสทุนนิยมและสื่อ ปัญหาอบายมุข เล่นพนัน เล่นหวย  และยาเสพติด    
มีเพิ่มขึน้ 

2) ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม  คือชุมชนขาดแคลนน า้ในช่วงฤดูแลง้  ท าใหใ้นบางปีไม่มีน า้
ส  าหรบัใชใ้นการเกษตร  สง่ผลกระทบต่อการท าการเกษตร  โดยเฉพาะสวนผลไม ้ ทเุรียน  ลองกอง
ใหผ้ลไดน้้อยลง  ท าใหห้ลายครอบครวัตอ้งลงทุนเพิ่มขึน้  เช่น การลงทุนท าระบบน า้ การใส่ปุ๋ ย                  
การใชส้ารเคมีรกัษาผลผลิต  แต่รายไดก้ลบันอ้ยลง  ไม่คุม้กบัการลงทนุ 

3) ปัญหาดา้นสุขภาพ กล่าวคือคนในชุมชนมีการป่วยเป็นโรคเรือ้รงัเพิ่มขึน้   โดยเฉพาะ    
กลุ่มผูสู้งอายุ  จากฐานขอ้มูลการคัดกรองโรคเรือ้รงัของเจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
บา้นทับใหม่  พบว่า  คนในชุมชนมีการป่วยเรือ้รงัเพิ่มขึน้  ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องอาหาร    
การกิน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไป   นอกจากนีย้ังพบว่ากลุ่มเกษตรกรในชุมชน         
บางกลุ่มใชส้ารเคมี จึงท าใหม้ีผลกระทบกับสุขภาพเพิ่มขึน้    ส าหรบักลุ่มเด็กเยาวชนในพื ้นที่          
ก็มีผลกระทบเรื่องสุขภาพมากขึน้   ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาพฤติกรรมของเด็กเยาวชน       
ในการเลือกบริโภคอาหารที่ ไม่ เ ป็นประโยชน์และพฤติกรรมการพักผ่อน ที่ ไม่ เหมาะสม                      
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นสขุภาพของเด็กตามมา 

4) ปัญหาด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชนในชุมชน   กล่าวคือกลุ่มเด็ก  เยาวชน                
บางคนออกจากระบบเพื่อมาช่วยครอบครวัท าการเกษตร  เด็กบางคนพบปัญหาเรื่องการปรบัตวั  
เพื่อเรียนในระบบได้เนื่องจากไม่ผ่านการวัดประเมินผล  ท าให้ออกจากรระบบการศึกษา  
นอกจากนี ้ยังพบปัญหาพฤติกรรม และมีภาวะเสี่ยงเรื่องยาเสพติด  บางคนมีหนี ้สิน กยศ.                             
ที่ตอ้งผ่อนช าระ  ท าใหเ้กิดความเครียด  เป็นตน้ 

5) ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน  กล่าวคือ การพัฒนาบางเรื่องขาดการมีส่วนร่วม            
ของประชาชน ในกา รพัฒนาหมู่ บ้ า น    ข าดก ระบวนกา ร ว า ง แผน ในกา รท า ง า น                                     
และพบว่าการประสานแผนงาน/โครงการ/เงินงบประมาณ  กับหน่วยงานเจา้ของเงินงบประมาณ   
ยงัมีขอ้จ ากดั   ท าใหค้นในชมุชนยงัเขา้ไม่ถึงแหลง่ทนุ 

6) สถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19 ที่ผ่านมาทางชุมชนได้ปฏิบัติตามกฎกติกา              
การเวน้ระยะห่างและสรา้งมาตรการป้องกนัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในชมุชน  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา  
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ท าให้คนในชุมชนจ านวนมากไม่สามารถออกไปท างานได้  เกิดภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจ              
ในครัว เรือน  รายได้น้อยลง  แม้ว่ าหลายครัว เ รือนจะสามารถอยู่ ได้อย่ างไม่ล  าบาก                       
เพราะมีการปลูกพืชผักไว้สามารถรับประทานได้ไม่อด  แต่บางคนก็เกิดภาวะความเครียด      
เนื่องจากบางคนถูกเลิกจ้าง  ตกงาน  ขาดรายได้  ส่งผลต่อสุขภาพและความไม่มั่นคงในชีวิต       
เกิดความวิตก  เครียด  มากขึน้ 
 

5.4  ตัวอย่างสินค้าเด่นจากชุมชน 
ทีผ่ลิตโดยกลุ่มเยาวชนทีเ่ข้าร่วมพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

การศึกษากลุ่มผูท้  าการผลิตในพืน้ที่  ซึ่งมีช่วงอายุ 20 - 60  ปี จ านวน  10  กรณีตัวอย่าง     
ท าให้ทีมวิจัยทราบข้อมูลตัวอย่างสินค้าเด่นที่มีอยู่ในชุมชน  รวมถึงกระบวนการผลิตสินค้า          
การลงทุน  ปัญหาอปุสรรค   ซึ่งสามารถน าฐานขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันากลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชนรุ่นใหม่ในด้านต่าง ๆ ได้  ทั้งด้านการผลิตสินค้า  การออกแบบพัฒนาสินค้า  การลงทุน            
การลดตน้ทนุ   การวิเคราะหค์วามเสี่ยง  การจดัการระบบตลาด  เป็นตน้ 

ตัวอย่างสินค้าเด่นจากชุมชน 
ส าหรับตัวอย่างสินค้าเด่นที่มีอยู่ในชุมชนแต่ละประเภท  ทั้ง อาหาร  ขนม เครื่องด่ืม  

รวมถึงการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร  พืชสมนุไพร  และ สิ่งของ เครื่องใช ้ ทีมวิจยัไดม้ีการสรุป
วิเคราะหข์อ้ดีและขอ้จ ากัดในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด  เพื่อน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการพัฒนา
คณุภาพ  การพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑใ์นชมุชน และเป็นบทเรียนใหท้ีมวิจยั  สามารถน าฐานขอ้มลู
ความรูม้าใชใ้นการพฒันาตนเอง   เพื่อเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่  ได ้ กลา่วคือ 
 1)  การแปรรูปอาหาร  ขนม  และเครื่องดื่ม ตวัอย่างสินคา้  จ านวน   11  ชนิด  ไดแ้ก่ โดนทั
แฟนซี กลว้ยอบ  ขนมเคก้ กะหรี่ป๊ับน า้ตกจ าปนู    ขนมพืน้บา้นเครื่องแกงนอ้งไก่   ข่าฉาบน า้ตาล
สามรส  ขิงดอง  ไข่เค็มปา้แอน  จิง้หรีดปา้ส าลี  และใบเหลียงแผ่นปรุงรสอบกรอบ 
 2) การแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร/พืชสมนุไพร  จ านวน   11  ชนิด  ไดแ้ก่  สบู่กอ้นน า้ผึง้ 
ต้นไม้แคระ  ข้าวไร่เบอรี่  น ้ายาเอนกประสงค์  สบู่ผักเหลียง  ยาหม่องไพร  ยาดมสมุนไพร         
น า้มนัแดง  ชาผกัเหลียง  ชาใบรางจืด  และชาดอกกาแฟเพื่อสขุภาพ 
 3)  สิ่งของ / เครื่องใช ้ จ านวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่  ผา้ทอ  ผา้ขาวมา้  และผา้คลมุไหล่ 
 

ตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑเ์ด่น   
ทีท่ าการผลิตและแปรรูปโดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
สินคา้และผลิตภัณฑเ์ด่น ที่ท าการผลิตและแปรรูปโดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน      

ที่เขา้ร่วมกระบวนการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน   ซึ่งสามารถสรุปไดเ้ป็น  3  กลุ่ม  
ดงันี ้
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กลุม่ที่ 1 เยาวชนอายรุะหว่าง 15 - 20 ปี 
กลุ่มนี ้ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนซึ่งยังเรียนในระบบการศึกษาและเรียนนอกระบบ

การศึกษา  แต่มีความสนใจเข้าร่วมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่   ซึ่งแต่ละคน        
ได้มีการทดลองแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองจ าหน่ายทั้งในชุมชน  ในโรงเรียน              
และตลาดออนไลน ์ คือ ขนมเคก้  ขนมหวานบวัลอยแฟนซี เครปเย็น ขนมดอกจอก ขนมบราวนี่  
โดนทัแฟนซี  คกุกี ้ เป็นตน้ 

กลุม่ที่ 2 เยาวชน คนรุน่ใหม่ อายรุะหว่าง 21-35  ปี 
กลุ่มนีส้่วนใหญ่เรียนจบแลว้  บางคนจบระดับมัธยมศึกษา บางคนจบระดับปริญญาตรี      

โดยสว่นใหญ่กลบัมาอยู่ในชมุชน  มีความสนใจเขา้รว่มพฒันาตนเองเพื่อเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่   
ซึ่งแต่ละคนได้มีการทดลองแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองจ าหน่ายทั้งในชุมชน               
ตลาดนอกชุมชนและตลาดออนไลน ์ คือ  แปรรูปผลไม ้ทุเรียนกวน  ทุเรียนทอด ผลไมต้ามฤดกูาล 
ผักสลัด  น ้าสลัด  น ้าสมุนไพร  ลูกชิ ้นย่าง  ส้มต า  ขนมดอกจอก  รังนกนางแอ่น   กาแฟ                   
ชาดอกกาแฟ  เป็นตน้ 

กลุม่ที่ 3  คนรุน่ใหม่และแกนน าชมุชน อายรุะหว่าง  36 - 30  ปี 
กลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นแกนน าและผูท้ี่มีการท าการผลิตแปรรูปสินคา้และผลิตภัณฑต่์าง ๆ     

ในชมุชนอยู่แลว้  มีความสนใจเขา้รว่มพฒันาทกัษะความสามารถเพิ่มเติม   เพื่อเป็นผูป้ระกอบการ 
ซึ่งแต่ละคนได้มีการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายทั้งในชุมชน ตลาดนอกชุมชน            
และไดม้ีการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านระบบตลาดออนไลน ์ คือ เลีย้งเป็ด   ไข่เค็ม  
เคก้กลว้ย  กลา้ไมม้งคล  ขา้วไร่  กะหรี่ป้ับ  แปรรูปสมุนไพร ข่าฉาบสมุนไพร  การท าสบู่สมุนไพร  
ทอผา้  แปรรูปสมุนไพร  พันธ์ไม ้ กลา้ทุเรียน  กลา้โกโก้  แปรรูปลูกชก  จานผลิตภัณฑก์าบหมาก  
เป็นตน้ 

 

5.5  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ชุมชนบ้านสระขาว  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 

กรอบแนวคิดและกระบวนการพฒันาผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ชมุชนบา้นสระขาวได ้ ดงันี ้
เป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่   
ชุมชนบ้านสระขาว  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 

 การพัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  ในชุมชนบา้นสระขาว  มีเป้าหมายส าคัญ
เพื่อพฒันาศกัยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ใหม้ีทักษะความรูใ้นพฒันาธุรกิจชุมชน  เพิ่มมลูค่าผลผลิต
สินคา้และบริการ  ยกระดับการผลิตและรายไดร้ะดับครวัเรือน    ของสมาชิกสถาบนัและสมาชิก    
ในชมุชนทอ้งถิ่น 7 หมู่บา้น  560 ครวัเรือน   เนน้การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
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 การด าเนินงานมีกลไกความร่วมมือหลกั  คือ คณะท างานวิจัยเยาวชน  สถาบนัการเงิน
ชุมชนบ้านสระขาว  กลุ่มเกษตร  และแกนน าครัวเรือน  ซึ่งมีแผนการด าเนินงานร่วมกัน                  
เนน้การพฒันาความรู ้วิจยั  การผลิต การพฒันาคณุภาพมาตรฐานสินคา้  สื่อสารประชาสมัพันธ์          
รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งตลาดในท้องถิ่นและเครือข่ายคู่ค้าภาคเอกชน                    
เพื่อสามารถกระจายสินคา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคได ้  
 การด าเนินงานเน้นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง                  
ทั้งในชุมชน  ภาครัฐ   เอกชน  เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องความรูต่้าง ๆ รวมถึงการประสาน     
แหล่งทุนเพื่ อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบการ  ทั้งธนาคาร  และกองทุนในชุมชน            
นอกจากนีย้งัประสานกับสถาบนัการศึกษา   เพื่อร่วมพฒันายกระดบัการด าเนินงานใหม้ีคุณภาพ         
สามารถน าความรูม้าปรบัใช ้ พฒันาต่อยอด  เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่   
ชุมชนบ้านสระขาว  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  ในชุมชนบ้านสระขาว   เน้นการพัฒนา

ศักยภาพผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ที่มีส  านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม  โดยเนน้ใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้
ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  เช่น  ความรูจ้ากภูมิปัญญาชุมชน  ทรัพยากรชุมชน  แหล่งทุน  
แหล่งเรียนรูใ้นชุมชน  แลว้น ามาพฒันาต่อยอดตามความถนัดและความสนใจของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่แต่ละคน 

ส าหรบัการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกิจรุน่ใหม่  เนน้การพฒันาดา้นส านึกคณุธรรม  
สรา้งแรงบนัดาลใจในการท าธุรกิจ  ส านึกรกัชุมชน รกัษาทรพัยากรในชุมชน  ช่วยพัฒนาชุมชน
ต่อไปได ้ ส านึกพลเมือง  มีคณุธรรม   จากนัน้จึงพฒันาความรูใ้นการท าธุรกิจ  ตัง้แต่การวิเคราะห์
ตน้ทนุ แผนธุรกิจ  การจดัการตลาด  คณุภาพสินคา้  และพฒันาธุรกิจชมุชน /ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  
น าสูก่ารสรา้งอาชีพ  กระจายรายได ้ พึ่งตนเองได ้

กระบวนการพฒันาศกัยภาพคนรุ่นใหม่  เริ่มจากพฒันาคนรุ่นใหม่สู่ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  
โดยค้นหาคนสนใจจริง  สร้างความรูผู้ ้ประกอบการธุรกิจชุมชน  ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ค้นหา        
แนวธุรกิจของตนเอง   จากนัน้จึงสนับสนุนใหค้นรุ่นใหม่พัฒนาแผนธุรกิจชุมชนสู่การทดลองท า  
เช่น  พฒันาแผนธุรกิจ   วิเคราะหฐ์านขอ้มลูความรูต้น้ทุนปัจจยัการผลิต  แผนทดลองท าการผลิต      
สรา้งธุรกิจของตนเอง  และทดลองท าการผลิตสรา้งธุรกิจของตนเองตามความสนใจ  ความถนัด  
และความพรอ้มของแต่ละคน  เช่น  รา้นกาแฟ  ท าขนมเคก้  ผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพร  เฟอรน์ิเจอร์
จากไมไ้ผ่  เป็นตน้   เมื่อด าเนินการแลว้ตอ้งมีการสรุปผลเพื่อพัฒนาความรู ้  สู่การต่อยอดธุรกิจ  
วิเคราะหค์วามคุม้ทนุ  สรุปบทเรียน และปรบัปรุง / พฒันาต่อ 
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ตลอดการด าเนินงาน  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ทัง้ทีมพี่เลีย้ง  แกนน าชุมชน ที่ปรึกษาดา้นธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งใหก้ารสนบัสนนุการเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การประสานแหลง่ทนุเพื่อสนับสนุน
การลงทุน  การพัฒนากลไกการสนับสนุน  รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาด  และสื่อสาร      
ขยายผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนาสู่เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปได้          
อย่างเหมาะสม 

 

5.6  ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
 การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน  คนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นั้น             
ต้องมีการเติมความรู้ทั้งในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและความรู้ที่ เ ก่ียวข้อง                   
ในดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหค้นรุน่ใหม่สามารถน าความรูไ้ปปรบัใชไ้ด ้ กลา่วคือ 
 ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 การสนับสนุนกลุ่ ม เ ยาวชนคน รุ่ น ใหม่    ในการพัฒนาศักยภาพของตน เอง                                 
เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่นั้น ทีมวิจัยพบว่าต้องมีการเสริมทักษะและพัฒนา
ศกัยภาพในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องธุรกิจชุมชน   ตัง้แต่กระบวนการผลิต  การพฒันาคุณภาพ
สินคา้  จนกระทั่งถึงการจดัจ าหน่ายสินคา้    

ส าหรับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายให้มีทักษะ  ความสามารถ        
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่   พบว่ามีความรู้ส  าคัญที่ต้องฝึกฝนพัฒนา                
ใหก้บักลุม่คนรุน่ใหม่  คือ  ความรู ้   ความเขา้ใจเรื่องธุรกิจชมุชน   กระบวนการวิเคราะหค์วามเสี่ยง
ในการผลิตสินคา้ รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ และการคน้หาความตอ้งการของตลาด เพื่อทราบว่า
ตลาดตอ้งการอะไร  เราควรผลิตอะไร  ตน้ทนุการผลิต  ความคุม้ทนุ  เป็นตน้   
 นอกจากนีต้อ้งเรียนรูใ้นเรื่องการเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม โดยตอ้งอาศัยฐานความรู ้
ทักษะ  ความสามารถ  ความชอบ  ความถนัด  ความพร้อมของตนเอง  และต้องค านึงถึง              
ฐานต้นทุนทางทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  เพื่อสามารถลงมือท าการผลิตได้อย่างเหมาะสม       
รวมถึงเรียนรูก้ลุ่มเป้าหมาย  เพื่อสามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย   
และออกแบบแบรนสินค้า   ออกแบบบรรจุภัณฑ์   และพัฒนาคุณภาพสินค้า  ให้เหมาะสม            
กับแต่ละกลุ่ม   และต้อง ฝึกทักษะการ เขียนแผนธุ รกิจ    เพื่ อสามารถเสนอแผนธุ รกิจ                       
ขอรบัการสนบัสนนุจากแหลง่ทนุต่าง ๆ  เพื่อการด าเนินการต่อได ้
 

 ความรู้ด้านการใช้พลังงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 การสนบัสนุนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการพฒันาศกัยภาพของตนเองเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่นัน้  ตอ้งมีการพัฒนาทักษะในการผลิตพลงังานทางเลือก  และการลดตน้ทุน   
การผลิต   เพื่อสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าได้   ซึ่งทางเครือข่ายได้พัฒนาทักษะ       
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ให้กับกลุ่มเยาวชนเพิ่มเติม  คือ เรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก  โซล่าเซลล์                   
เพื่อสามารถลดตน้ทุนการใชพ้ลงังาน ในช่วงที่ท าการผลิต  รวมถึงเรียนรูเ้รื่องการท าเกษตรอินทรีย ์  
การส่งเสริมแปลงเกษตรอินทรีย ์ และการท าปุ๋ ยชีวภาพ  เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนไม่ตอ้งใชส้ารเคมี   
ในการท าการผลิตสินค้าที่มาจากกลุ่มเกษตร   สามารถช่วยให้เกิดการดูแลรักษาระบบนิเวศ         
ท าให้สินค้าไม่ส่งผลอันตรายกับกลุ่มผู้บริโภค  และส่งเสริมการเรียนรู้การรับรองมาตรฐาน        
แปลงการเกษตร กระบวนการรบัรองมาตรฐาน PGS เพื่อสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

5.7  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 การส่งเสริม  สนบัสนุน  และพฒันาศกัยภาพกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายนกนางนวล  
ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน พบแนวทางส าคัญ  สามารถน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินงาน
ต่อไปไดอ้ย่างมีคณุภาพ คือ 
 1)  สรา้งแนวคิด  แรงบนัดาลใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
 เน้นส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่ไดท้บทวนตนเอง  คน้หาความถนัด  ความสนใจ ศึกษาดูงาน    
และศึกษาข้อมูล  ความรู ้ ตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ  เพื่อให้เด็กเยาวชน          
เห็นบทเรียนความส าเร็จ  ปัญหา  ขอ้จ ากดั  เพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจและสามารถพฒันาศกัยภาพ
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่  ตามแนวทางที่ตนเองสนใจได ้ สามารถพัฒนาแบรนด์
สินคา้ของตัวเอง  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑห์รือสินคา้ต่างๆ  เพื่อจัดจ าหน่ายและสรา้งรายได้    
ใหก้บัตนเองและครอบครวั  พึ่งตนเองได ้
 2)  สนบัสนนุการพฒันาทกัษะ  ความรู ้ ที่จ  าเป็นส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ 
 เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล   ให้มีความรู ้  ความเข้าใจ                    
เรื่องการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนอย่างครบวงจร  ตัง้แต่กระบวนการผลิต   กระบวนการพฒันา
คุณภาพสินคา้   การออกแบบแบรนดส์ินคา้ การวิเคราะห์ต้นทุน ปัจจัย  เงื่อนไข  ความพรอ้ม  
ความเสี่ยง  การประเมินความสามารถของตนเอง  การท าแผนธุรกิจ และจัดจ าหน่าย                       
ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ไดม้ีทักษะ  ความรู ้ อย่างครบวงจร  สามารถพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้  
 3)  สง่เสรมิใหเ้ยาวชนทดลองปฏิบติัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ 
 เน้นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายนกนางนวล  ได้เรียนรูก้ระบวนการ
งานวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาตนเองใหม้ีทักษะ ความสามารถ ในการออกแบบ
กระบวนการด าเนินงานของตนเองไดอ้ย่างเป็นขั้นตอน    มีส่วนร่วมในการท างานพัฒนาชุมชน 
เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นตน้ทนุและศกัยภาพของชมุชน  สามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นการปฏิบติังาน
และพฒันาศกัยภาพของตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้  
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 4)  สง่เสรมิใหค้นรุน่ใหม่เขา้ถึงแหลง่เงินกองทนุ / ทรพัยากรชมุชน 
 เน้นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลทุน   และศักยภาพการผลิต         
ระดับครัวเรือน /กลุ่มกิจกรรมในชุมชน   ทั้งด้าน พันธุพืชที่มีในท้องถิ่น เช่น กาแฟ  ผลไม้             
พืชผักพื ้นบ้าน สมุนไพร ฯ  รวมถึงศึกษาข้อมูล  จ านวน  ปริมาณ  ของพืชแต่ละชนิด                               
ที่ ส า ม า ร ถน า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต   แ ป ร รู ป   แ ล ะ ใ ช้ป ร ะ โ ย ช น์   เ พื่ อ ใ ห้คน รุ่ น ใ ห ม่                                   
สามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเอง  และประสานงานกบัแหล่งเงินทุนต่างๆ  
เพื่อสนบัสนนุใหก้ลุม่เยาวชนในเครือข่ายนกนางนวล  สามารถใชเ้งินกองทนุในการด าเนินงานได ้  
 5)  สนบัสนนุการพฒันาต่อยอดการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน 
 เนน้การสนับสนุนช่องทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา้ การพัฒนาแบรนดส์ินค้า  
จัดจ าหน่ายสินค้า  ผ่านระบบตลาดในรูปแบบต่างๆ  ทั้งตลาดชุมชน ตลาดของกลุ่มเครือข่าย      
และตลาดออนไลน์   เพื่อให้กลุ่มเยาวชนสามารถจ าหน่ายสินค้าได้หลากหลายช่องทาง               
ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บักลุม่เยาวชนผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่และพึ่งตนเองได ้ 
 

5.8  แนวทางการพัฒนายกระดับเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล  
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปี 2563  นัน้ 
คณะกรรมการสถาบันฯ และกลุ่มผูป้ระกอบการ ซึ่งไดเ้ขา้สู่ระบบรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 
PGS และสมาชิกสถาบัน  ได้พิจารณาน าแนวทางการด าเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่                  
ผู้ประกอบรุ่นใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการ   ปี 2563-2565  ซึ่งมีเป้าหมาย      
ยกระดับการผลิตและรายไดร้ะดับครวัเรือน    ของสมาชิกสถาบนัและสมาชิกในชุมชนทอ้งถิ่น 7 
หมู่บ้าน 500 ครัวเรือน ซึ่ ง เ ป็นเขตบริการทางการเงินของสถาบันการเงินบ้านสระขาว                    
และกลุม่เกษตรกรท าสวนสระขาวละแม    
 5.8.1 แผนการส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนายกระดับการด าเนินงาน 
 1)   แผนงานงานส่งเสริมเรียนรูแ้ละวิจัยพัฒนาการผลิตและบริการ มีกิจกรรมส าคัญ       
เช่น  การจัดแผนธุรกิจชุมชน   บัญชีฟารม์  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
สมนุไพรทอ้งถิ่น  การลดตน้ทนุการผลิต ฯ    
 2)  แผนงานพฒันาคณุภาพมาตรฐานสินคา้ เช่น การรบัรองมาตรฐานสินคา้ ระบบ GAP  
PGS และ RSPO พรอ้มพฒันาบรรจภุณัฑใ์หเ้กิดมลูค่าเพิ่ม   
 3)   แผนยกระดับการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์    เช่น   การจัดการผลิต               
ระดับครัวเรือน   แต่บริหารจัดการเรียนรูแ้ละจัดการปัจจัยการผลิตผ่านรูปแบบกลุ่มกิจกรรม       
หรือองคก์รชุมชน องคก์รประกอบการ  รวมทัง้การจัดการขอ้มูลสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์ 
ทางสื่อออนไลน ์ สื่อทั่วไปที่หลากหลายช่องทางของแต่ละกลุม่เป้าหมาย     
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 4) แผนจัดการตลาดภายในและภายนอกทอ้งถิ่น  เช่น ระบบขายออนไลน์แบบมีออเดอร์
สินค้า  ขายหน้าฟารม์  รวบรวมส่งให้ผู ้ประกอบการหรือตลาดภายนอก ตลาดใต้เคียมละแม  
รา้นคา้เกษตรอินทรียว์ิถีชมุพร  เป็นตน้       
 โดยทั้ง 4 แผนงานกิจกรรม มีแม่ข่ายหลักคือ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนละแม : 
รา้นคา้ประชารฐัสระขาว  เป็นจุดเรียนรู ้ จุดรวบรวม  จุดกระจายสินคา้และบริการ ผ่านกลุ่มลกูคา้
หรือผูบ้ริโภคในพืน้ที่บริการ 2,000 ครวัเรือน และส่งออกสู่ตลาดภายนอกทอ้งถิ่น  จดัการเชื่อมโยง
สินคา้และบรกิารระหว่างผูผ้ลิต กบัผูบ้รโิภค โดยใชร้ะบบบานขอ้มลูสารสนเทศการผลิตและบริการ 
ที่ด  าเนินการไวก้ว่า 80 % แลว้  รวมทัง้เชื่อมเครือข่ายสมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืนชมุพร (SDGPGS) 
  

 5.8.2 แนวทางการสนับสนุนการเรียนรู้ 
 เยาวชนเครือข่ายนกนางนวลเพ่ือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 กิจกรรมที่ใหบ้รกิารภายใตศ้นูยศ์กึษาและพฒันาวิสาหกิจ(ผูป้ระกอบการ)   คือ 
 1)   ผู้ประกอบการชุมชนและศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ   ท าการผลิตและแปรรูป               
ผลิตภัณฑ์น ้าชุมชน    อาหารและเครื่อง ด่ืม   และจัดสินค้าอุปโภคที่ จ  า เ ป็นในครัว เรือน                      
เนน้อาหารท่ีปลอดภยั ราคาถกูกว่ารา้นคา้ทั่วไป  
 2)   จัดบริหารเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรระหว่าง ผู้ผลิตกับพ่อค้าหรือผู้บริโภค       
ผ่านระบบสั่งจองลว่งหนา้  
 3)   กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้เป็นสมาชิกใน กองทุนหมู่บา้น (สถาบนัการเงินชุมชนบา้น
สระขาว) /กลุ่มเกษตรกรท าสวนสระขาวละแม  มีสมาชิก กว่า 500 ครวัเรือน ราย กระจายใน 7 
หมู่บา้นใกลเ้คียง 2,000 ครวัเรือน และมีสมาชิกเพิ่มขึน้เฉลี่ยเดือนละ 20 ราย ดว้ยเป็นแหลง่เงินทุน
หมุนเวียนแก่สมาชิกและเปิดบริการทุกอาทิตย์ และกลุ่มเป้าหมายรองเป็นลูกค้าในเครือข่าย
กองทุนหมู่บา้นอ าเภอละแม ประชาชนทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวน า้ตกจ าปูน  กว่า 15,000 ราย      
ต่อเดือน  
 4)   การก าหนดราคาสินค้าและบริการ  ต้นทุนการผลิต+การจัดการ 30% +ก าไร                
หรือส่วนต่าง 10%= ราคาสินค้าที่จะหน่ายให้แก่สมาชิก ทั้งนี ้  ขึน้อยู่กับ จ านวนและปริมาณ      
การผลิตและการสั่งซือ้  
 5)  จดัจ าหน่ายใหก้บัสมาชิกในหมู่บา้น  ณ  ศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการชุมชน (ศนูยเ์รียนรู้
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอ าเภอละแม)  และกระจาย หรือเชื่อมจดุจ าหน่ายให ้ รา้นเกษตรอินทรีย ์
PGS ชมุพร   ตลาดใตเ้คี่ยมละแม ฯ  รา้นคา้ขายของช าในหมู่บา้นและหมู่บา้นใกลเ้คียง  
 6)    การประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์   ผ่ านช่องทางสื่อออนไลน์  ได้แก่                     
LINE กองทุน /กลุ่ ม เกษตรกรท าสวนบ้านสระขาวละแม   เฟสบุ๊ คบ้านสระขาวชุมพร                          
ลานปาลม์สระขาว ฯ  
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 7)  ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุน/ลูกค้าในเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน /     
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ที่ เป็นเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกันในทุกรอบปีทางบัญชี           
และประ เมิ น โดยใช้แบบสอบถาม   ห รื อ แบบส า ร วจความ คิด เห็ น ของผู้ รับบ ริ ก า ร                                           
และสรุปเพื่อพฒันาการใหบ้รกิารของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น 
 

 5.8.3 การพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานสู่ความย่ังยืน  
การด าเนินงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการเสริมสรา้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน กรณีกลุ่มเยาวชนนกนางนวล จงัหวดัชุมพร สามารถเห็นรูปธรรมในการ
ด าเนินงานซึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนรู้   การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่   รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบคุณภาพสินคา้ตลอดถึงการจัดการตลาด  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผูป้ระกอบการที่ดีมีคุณธรรม
และมีศกัยภาพ  สามารถพฒันาต่อยอดการท างานได ้ จากการศึกษารวบรวมขอ้มลูทีมวิจยัพบว่า 
การด าเนินงานสามารถพฒันาต่อยอดความรูเ้พื่อใหเ้กิดความยั่งยืนได ้ คือ  
   1) การผสานเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างกลุม่คนรุน่ใหม่และรุน่เก่า 

การพัฒนายกระดับการด าเนินงานโดยการผสานเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่
และรุ่นเก่าซึ่งมีภูมิปัญญาเดิมของชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้  กล่าวคือ              
การพฒันายกระดับการด าเนินงาน  จะเนน้การเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า
ซึ่งมีภมูิปัญญาเดิมของชมุชน  เพื่อสรา้งการเรียนรูใ้หม่รว่มกนั  เช่น  

การพฒันายกระดับการด าเนินงานในการเคลื่อนงานของศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการชุมชน
ละแม : N-Nor.by Srakhaw Shop  ตัง้อยู่ที่บา้นสระขาว หมู่ที่ 16 ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดั
ชุมพร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งอนุรกัษ์และเรียนรูพ้นัธุพ์ืช ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น มาตัง้แต่ปี 2546  โดย
ครูภมูิปัญญาหลายท่าน เช่น ครูบวั  ครูสงดั  ครูสมเกียรติ  ครูสวสัดิ ์ครูสมปอง  ครูไพสิทธ ์  ครูหลา้  
ครูดล  ครูโสภา  ครูสุทัศน ์ ครูส าเริง ครูสหชล ฯ  ผ่านคนรุ่นกลางที่เป็นทีมประสานจัดการ เช่น  
นายทวีวัตร  เครือสาย นางสาวเสาวณี  นวลรอด  นางสาวอรอุมา  ศรีตังนันท ์ นายพรเดช  หนู
สวสัดิ ์   ส่งผ่านถึงเยาวชนบา้นทบัใหม่-ตชด.สิริราษฎร ์3 รุ่น เช่น เด็กหญิงเรวดี สขุสม , เด็กหญิง
อรสา ช่วยแกว้, เด็กหญิงมนฤดี  โยมา ,เด็กชายศกัดิ ์ขนัทอง , เด็กชายกิติศกัดิ ์ ศิรกิานต ์ เด็กชาย
ทวินนัท ์ เกือ้ช่วย  ฯลฯ  ภายใตก้ารจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรทอ้งถิ่น    

จากวันนัน้จึงมีวันนีแ้ละต่อไปในการสืบสาน ต่อยอด ขยายผลความรู ้ ความรกั  ความดี
งามแห่งแผ่นดินถิ่นนี ้ ดว้ยหลกัค าสอนของพ่อหลวง รชักาลที่ 9 ตามศาสตรพ์ระราชา สูก่ารพฒันา
ที่ยั่งยืน โดยการส่งมอบ สืบสาน ต่อยอด ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและศาสตรพ์ระราชา ถึงคนรุ่น
ใหม่ใหม้ีส  านึกรกัถิ่นอาศัย รกับา้นรกัเมือง  จวบจนเป็นบุคคลผู้ก่อตั้งรา้น N-Nor.by Srakhaw 
Shop   (New Normal by Srakhaw ) ซึ่งเป็นสนามแห่งการเรียนรู ้ บ่มเพาะผูค้นรุ่นใหม่อีกยุคหนึ่ง
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ของเครือข่ายลุ่มน า้ละแมตอนบน  โดยปรบัประยุกตก์ารเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับสถานกานการณ์ที่
ชุมชนทอ้งถิ่นตอ้งรบัผลกระทบทางภยัเศรษฐกิจ ภยัสงัคม และภยัทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม   
ตอ้งท าอย่างไรใหม้ีชีวิตอยู่รอด อยู่ไดอ้ย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินถ่ินอาศัย   ดังนัน้ เยาวชน-คนรุ่น
ใหม่-เกษตรกร ตอ้งเป็น นักประกอบการชุมชน  ที่มีขีดความสามารถในการผลิต-แปรรูปได ้ขาย
เป็น  หรือหลกัการท าเกษตรที่สมสมยัตอ้ง “ ท านอ้ย ไดม้าก ”  ประกอบกบัภยัโรคไวรสัโควิท-19  ที่
ตอ้งปรบัตวัใหม้ี  ชีวิตวิถีใหม่แบบปกติสขุ  มีความอยู่ดีกินดี  อยู่เย็นเป็นสขุ  ในชมุชนทอ้งถิ่นแห่งนี ้  

2)  การพฒันาศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการชมุชนละแม : N-Nor.by Srakhaw Shop   
การพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายผูป้ระกอบการทางสังคม  ผ่านศูนยพ์ัฒนา
ผูป้ระกอบการชุมชนละแม : N-Nor.by Srakhaw Shop  เน้นสรา้งการเรียนรู ้  สรา้งอาชีพ สรา้ง
รายได ้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนรุ่นใหม่และคนในชุมชนมีความมั่นคง  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพสินคน้  แบรนสินคา้  ของกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  เพื่อสรา้ง
รายไดท้ี่มั่นคง ภายใตน้ิยาม “กินอ่ิม นอนอุ่น ทนุมี หนีห้มด  สขุภาพดี ครอบครวัมีสขุ 

การด าเนินงานเน้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนางานจากฐานความ
ตอ้งการของชุมชน   สรา้งความเป็นเจา้ของร่วม  มุ่งมั่นเพื่อตอบเป้าหมายชีวิตของคนในทีม สรา้ง
คณุภาพชีวิตที่ดี  มีศกัดิศ์รี  และมีรายไดท้ี่มั่นคงในการประกอบอาชีพ  สามารถพึ่งตนเองได ้

ส าหรับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท างาน   เน้นพัฒนาการจัดท า
แผนงานธุรกิจโดยการด าเนินงานร่วมกันเพื่อเพื่อการด าเนินงานที่ยั่ งยืน  โดยมีการจัดสรร
ผลประโยชนร์่วมกนั  คือ  ทีมงานทุกคนที่เขา้ร่วมด าเนินงานเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ภายในศนูย ์
จะมาร่วมเป็นคณะท างานภายในศูนย ์ โดยจะได้รบัค่าตอบแทนอัตราค่าแรงขั้นต ่า วันละ 300 
บาท/วนั   ซึ่งทีมงานจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 100  บาท   ส าหรบัอีก  200บาท  จะเป็น
เงินสะสมผ่านหุน้  ซึ่งทีมงานจะไดร้บัในช่วงการปันผลในแต่ละรอบปี  นอกจากนีส้มาชิกจะไดร้บั
เงินปันผลตามเงื่อนไขและรายไดข้องทางศูนย์ฯ  ส าหรบัการบริหารจดัการแบบนี ้ มีความมุ่งหวงั
เพื่อใหท้กุคนไดม้ีสว่นร่วมในการด าเนินงานและเป็นเจา้ของกิจกรรมร่วมกนั  ซึ่งช่วยใหค้ณะท างาน
มีความตัง้ใจช่วยกนัพฒันาการท างาน  น าสินคา้มาวางเพื่อจ าหน่ายที่ศนูยฯ์  และช่วยกนัอดุหนุน
สินคา้ที่ทางศนูยจ์ดัจ าหน่าย  เพราะรายไดจ้ะถูกจดัสรรเป็นเงินปันผลของสมาชิกต่อไป  ซึ่งช่วยให้
เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานต่อไปได ้
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5.9  บทเรียน  ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานวิจัย 
ของเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล 
 จากการสรุปทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การท างานของทีมวิจัย และบทเรียน            
ที่เกิดขึน้   ท าใหพ้บบทเรียนในการท างานที่ส  าคญั คือ 

1) วิเคราะหก์ารด าเนินงานวิจัย 
 ของเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล 

ขอ้ดี  จดุแข็ง ในการด าเนินงาน  
 ทีมวิจยักลุม่เยาวชนนกนางนวลมีความสนใจ  พฒันาอาชีพ  สรา้งรายได ้เนื่องจากสมาชิก
หลายคนเจอสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจมี รายจ่ายมากแต่รายได้น้อย   โดยเฉพาะ                    
ในช่วงสถานการณโ์ควิด  ท าใหห้ลายคนตกงาน  ไม่มีงานท า  ไม่มีรายได ้ ตอ้งกลบัมาท างานที่บา้น   
ท า ให้มี ความสนใจอยากจะพัฒนาศักยภาพตัว เอง เ ป็นผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ชุม ชน                              
เพื่อสามารถสรา้งอาชีพพึ่งตนเองได ้  อีกทัง้กลุ่มเด็กเยาวชนแกนน าเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล  
เป็นลูกหลานของคนในชุมชน   ซึ่งไดม้ีการท างานร่วมกับชุมชน ท าใหค้นในชุมชนใหก้ารยอมรบั  
และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนมีสว่นรว่มในการท างานพฒันาชมุชนไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนีย้งัพบว่าเยาวชนนกนางนวล   มีประสบการณใ์นการท างานอาสาพฒันาชุมชน
ในประเด็นต่าง ๆ  ทั้ง  ประเด็นเรื่องสุขภาพ   พลังงานทางเลือก  อาชีพ    การท าโซล่าเซล              
การท างานกองทุนสถาบันการเงิน  และการร่วมงานกับองค์กรต่างๆ ท าให้มีชุดประสบการณ์          
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง   เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ได้           
และเยาวชนนกนางนวลมีความสนใจท าโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชน  รวมถึงการสรา้งอาชีพ
สง่เสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี    ยดึหลกัการพฒันาบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ   โดยมุ่งเนน้การสง่เสริม
อาชีพ   สรา้งรายได ้  ยกระดบัผลิตภัณฑ ์ในครวัเรือนใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อแกปั้ญหา
เรื่องเศรษฐกิจในชมุชน 
 

 ปัญหาขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน 
 ทีมวิจยักลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล มีจุดอ่อนในการด าเนินงาน คือ เรื่องการบริหาร
จัดการเวลาของกลุ่มเยาวชนแกนน า   พบว่า  กลุ่มเยาวชนแกนน าส่วนใหญ่ต้องท างาน                      
มีอาชีพหลกัที่ตอ้งรบัผิดชอบ   ดงันัน้จึงไม่สามารถจดัแบ่งเวลาในการด าเนินงานวิจยัไดอ้ย่างเต็มที่    
ซึ่งตอ้งมีการจัดแบ่งช่วงเวลาในการด าเนินงานวิจัยและการท างานประจ า   นอกจากนีย้ังพบว่า  
สมาชิกทีมวิจัยบางคน  ยังเรียนอยู่ในระบบการศึกษา ท าให้มีช่วงเวลาในการด าเนินงานวิจัย          
ไดเ้พียงช่วงวันหยุด   ซึ่งท าใหก้ารด าเนินงานวิจัยมีความล่าชา้และตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนกิจกรรม    
ที่ก าหนดไวใ้นบางช่วง   



121 
 

 นอกจากนีย้ังพบปัญหาการขาดทักษะ  ความรู ้  ในเรื่องการท างานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานในครั้งแรก   ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมไม่มีความชัดเจน             
มีความลา่ชา้   ซึ่งทกัษะ  ความสามารถ  ที่ยงัเป็นจดุอ่อนของทีมคือ  การบนัทกึขอ้มลู การวิเคราะห ์ 
การเขียนสรุปรายงานการวิจัย การสรุปงาน  และการสื่อสารข้อมูลให้คนในชุมชนได้รับทราบ                                   
ท าให้การด าเนินงานวิจัยที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว   ขาดการจัดระบบที่ชัดเจน   และไม่สามารถ      
สื่อสารใหก้บัคนในชมุชนไดร้บัทราบเพื่อเติมเต็มขอ้มลูไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ  
 

 โอกาสในการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของทีมวิจัยของกลุ่มเยาวชนเครื อข่ายนกนางนวล มีโอกาสที่ เ อื ้อ               
และสนับสนุนการท างาน  คือ  ทีมพี่ เลี ้ยงจากประชาสังคมจังหวัดชุมพร  ให้การสนับสนุน             
การด าเนินงานของกลุ่มเยาวชนนกนางนวลอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการสนบัสนนุความรูใ้นดา้นต่างๆ 
เ พิ่ ม เ ติ ม   ทั้ ง เ รื่ อ ง ก า รบริ ห า รจั ดกา ร โค ร งกา ร   ก า ร เ งิ นบัญชี   ก า รพัฒนาอาชี พ                                   
รวมถึงการพฒันาศกัยภาพในดา้นอ่ืน ๆ   ซึ่งเป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานวิจัยของกลุ่มเยาวชน   
ท าใหเ้ยาวชนมีทกัษะความรูเ้พิ่มเติมในการด าเนินงาน  และพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้
 นอกจากนีย้ังช่วยสนับสนุนให้เยาวชนเครือข่ายนกนางนวลได้มีโอกาสเรียนรูก้ับภาคี
เครือข่ายองค์กรต่างๆ  ทั้งในชุมชนและในระดับจังหวัด   เช่น  เรียนรู้เรื่องพลังงานทางเลือก       
เรียนรู้เรื่องระบบการพัฒนาคุณภาพสินค้า    เรียนรู้เรื่องการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์          
แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS  ซึ่งท าให้เยาวชน สามารถน าความรูม้าปรับใช้ในการด าเนินงาน        
และรูจ้ักเครือข่ายต่างๆ  ท าใหส้ามารถประสานความร่วมมือ  เพื่อขอรบัการสนับสนุนการด าเนิน
งานวิจยัของกลุม่ได ้ 
 ส าหรบัการด าเนินงานวิจัยของกลุ่มเยาวชน   ไดป้ระสานงานกับศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชน             
บา้นสระขาว   ซึ่งด าเนินงานเรื่องการเงิน  บัญชี  การออม   และมีฐานขอ้มูลเรื่องกองทุนต่างๆ         
ที่เข้ามาสนับสนุนในชุมชน   ท าให้กลุ่มเยาวชนสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับแหล่งทุนสนับสนุน         
การด าเนินงานผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ได ้ 
 

 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 ทีมวิจัยกลุ่ม เยาวชนเครือข่ ายนกนางนวล มี ปัญหาอุปสรรคที่ เ ข้ามากระทบ                           
ในการด าเนินงาน   คือ  สถานการณโ์ควิด-19  ท าใหก้ารด าเนินงานโครงการมีความล าบากมาก                            
ทีมวิจัยไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  เนื่องจากประชาชนมีความต่ืนกลัว              
และมีนโยบายในชุมชนกักตัวในพืน้ที่หา้มเดินทาง   ดังนั้นทีมวิจัยตอ้งของดเวน้การด าเนินงาน      
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ที่ตอ้งรวมกลุ่มและงดกิจกรรมที่ตอ้งเดินทางออกนอกพืน้ที่  เพื่อร่วมป้องกันสถานการณท์ี่เกิดขึน้  
ท าใหย้งัไม่ไดท้ ากิจกรรมในบางกิจกรรม  
 

2) บทเรียนทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินงานวิจัย 
 ของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนกนางนวล 

- การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  ในช่วงต้น               
ควรมีการสร้างแรงบันดาลใจ  สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกอบการธุรกิจ               
ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่   โดยเฉพาะความรู้  บทเรียนการท าธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ                       
ซึ่งมีประสบการณต์รงในการด าเนินงาน  เพื่อสนบัสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน  คนรุ่นใหม่ไดเ้ห็นบทเรียน
ความรูท้ี่เกิดขึน้จรงิสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

- การสนบัสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  ตอ้งการการเรียนรู้
ในเรื่องการวิ เคราะห์ศักยภาพ  ต้นทุนนของชุมชนในแต่ละด้านเพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่               
สามารถน าฐานทรพัยากรและตน้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน  มาปรบัใชใ้นการคิด  ออกแบบ การท าธุรกิจ
ของตนเอง  และสามารถน าทรพัยากรที่มีอยู่มาใชใ้นการลดตน้ทุนการผลิต  และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดแูลรกัษาทรพัยากรในชมุชนได ้

- การสนับสนุนความรูแ้ละประสานแหล่งทุน  งบประมาณ  ควรตอ้งมีการประสานงาน
กบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อเขา้มาช่วยสนบัสนนุเรื่องการลงทนุใหก้บักลุม่คนรุน่ใหม่ที่มีความสนใจ  
สามารถจดัท าแผนธุรกิจ เพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการลงทนุไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

- การสนับสนุนใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  ควรมีมีการส่งเสริมให้
คนรุ่นใหม่ไดท้ดลองด าเนินงานจริง  โดยใหแ้ต่ละคนไดคิ้ดออกแบบแผนธุรกิจ  และทดลองท าจริง  
เพื่อให้ได้รับบทเรียนจริงจากการด าเนินงาน  สามารถน าบทเรียนมาปรับใชใ้นการพัฒนาการ
ด าเนินงานของตนเองต่อไปได ้    

- การเติมเต็มความรูท้ี่เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานธุรกิจชุมชน  ควรมีการเติมความรูใ้น
ดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ทัง้การวิเคราะหก์ารตลาด  การพัฒนากระบวนการผลิต  การแปรรูป  
การออกแบบแบรนสินคา้  การพฒันาคณุภาพสินคา้  ช่องทางการตลาด   และความรูอ่ื้น ๆ เพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถพัฒนาสินคา้  ผลิตภัณฑ ์ และพัฒนาต่อยอดสู่การ
สรา้งอาชีพและการพฒันาธุรกิจต่อไปได ้

- การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ควรมีการประสานงานเพื่อช่วยสนับสนุน
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กเยาวชน  คนรุ่นใหม่  ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง   เช่น  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั  ช่วยส่งเสริมและพฒันา
ช่องทางการกระจายสินคา้  ส านักงานเกษตรในพืน้ที่   ช่วยสนับสนุนความรูใ้นการท าการเกษตร  



123 
 

การแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร   รวมถึงการประสานแหล่งเงินทุนและธนาคารต่าง ๆ เพื่อช่วย
สนบัสนนุเงินลงทนุใหก้บักลุม่ผูป้ระกอบการรน่ใหม่ในการท าธุรกิจชมุชน  เป็นตน้ 

- การส่งเสริมใหเ้กิดการขยายเครือข่ายกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่   ควรมีการส่งเสริมให้
คนรุน่ใหม่มีการท างานร่วมกนัในระดบัเครือข่าย  เพื่อรว่มแลกเปลี่ยนบทเรียน  ประสบการณ ์ และ
เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเพื่อกระจายสินคา้ร่วมกัน  ช่วยเหลือกัน  และมีการต่อรองเรื่อง
ราคาสินคา้รว่มกนัได ้ 

- การเสริมพลงั  แรงบนัดาลใจ  ควรสนับสนุนใหค้นรุ่นใหม่เห็นคุณค่าที่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินงานวิจัยไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจ  แต่การท าวิจัยนีท้  าใหเ้ห็นมิติความสมัพันธ์ของชุมชน  
ความภาคภูมิใจ  ศกัดิ์ศรีความเป็นทอ้งถิ่น มีการพฒันาต่อไป  เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหเ้กิดขึน้ใน
ชุมชน  ซึ่งการด าเนินงานนั้นมีการท าครอบคลุมทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจในเรื่องการสรา้งอาชีพ
สรา้งรายได ้ ดา้นสงัคมบุคคล การยกระดบัการเรียนรูเ้พิ่มศกัยภาพตวับุคคล การจดัท าแผนธุรกิจ 
เรียนการตลาดออนไลน ์ ดา้นกลไก มีจดัตัง้รวบรวมทุนในการสรา้งรา้นโดยมีทัง้หุน้ ที่เป็นเงินและ
หุน้ที่เป็นแรงงาน ดา้นสิ่งแวดลอ้ม มีการสรา้งพืน้ที่การเรียนรูแ้ละกิจกรรมที่ใหทุ้กคนไดล้งมือท า  
อีกทัง้ใหม้ีการเปิดโอกาสทุกคนไดแ้สดงออกในความสามารถศักยภาพที่มีเพื่อพฒันาตนเอง   อีก
ทั้งในการด าเนินงานวิจัยยังมีการจัดท าข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลด้านตัวบุคคล ชุมชน 
สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ดา้นอาชีพ  ดา้นพนัธุพ์ืช หรือปัญหาความตอ้งการของชมุชน ซึ่งระบบขอ้มลู 
สามารถน าไปใชเ้พื่อการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ในชมุชนต่อไปได ้ และการพฒันานีเ้กิดขึน้มาจากปัญหา
และความตอ้งการของชมุชนอย่างแทจ้รงิ  

- การด าเนินงานวิจัยครัง้นีไ้ม่ใช่เพียงเรื่องศึกษาการเสริมสรา้งผูป้ระกอบการและการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว  แต่การท าวิจัยนีท้  าเพื่อใหเ้ห็นมิติความสมัพนัธ์ของชุมชนกลุ่มคนใน
การพัฒนา   ความภาคภูมิใจ  และศักดิ์ศรีความเป็นทอ้งถ่ิน ดังนั้นควรพัฒนาต่อยอดความรูท้ี่
เกิดขึน้จากการวิจยัเพื่อใชป้ระโยชนใ์นการพฒันายกระดบัความสามารถของกลุ่มคนรุน่ใหม่ในการ
เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน  และมีการจดัท าหลกัสตูรการเรียนรูเ้พื่อเผยแพรก่ารท างานต่อไป 

 

3) การยกระดับการท างานสู่เร่ืองนโยบาย   
การสนบัสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อพฒันาศกัยภาพตนเองสู่การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ

ชุมชนนัน้  มีความจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนการเรียนรู ้ การพฒันาศกัยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่  และตอ้งมี
การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหน่วยงานและองคก์รที่มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถให้
การสนับสนุนเพื่อสรา้งรูปธรรมการด าเนินงานและเกิดการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานสู่การ
พฒันาระบบฐานเศรษฐกิจของชุมชนและเกิดความยั่งยืนได ้ ซึ่งมีขอ้เสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
คือ 

3.1 ) ระดบัพืน้ที่ ทอ้งถิ่น 
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- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาต่อยอดการด าเนินงานของกลุ่ม
คนรุน่ใหม่เพื่อสนบัสนนุการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  โดยการสนบัสนุนเรื่องระบบการจัดการ
ตลาดในชุมชน  รวมถึงการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มเด็ก เยาวชน 
คนรุ่นใหม่ ในการจดักิจกรรมสรา้งสรรค ์ในชุมชน  และเปิดพืน้ที่การแลกเปลี่ยนความรู ้พืน้ที่การ
จัดกิจกรรมสรา้งสรรคใ์หก้ับกลุ่มเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ในชุมชนต่อไปได ้  รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณในการพฒันาสินคา้  ผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหม้ีคณุภาพและเป็นสินคา้ที่มีอตัลกัษณข์องชุชน
ต่อไปได ้

- ศนูยก์ารเรียนรูชุ้มชน  แหล่งเรียนรูท้อ้งถิ่น  สนบัสนุนความรู ้ ภูมิปัญญาในดา้นต่าง ๆ ที่
มีในชุมชน  เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ สามารถน าภูมิปัญญาที่มีในชุมชนไปปรบัใชพ้ัฒนา
สินคา้  ผลิตภณัฑ ์ เพื่อสรา้งช่องทางในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได ้

3.2 ) หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและสถาบนัการศึกษาในพืน้ที่ 
-  ร่วมสนับสนุนความรู ้เทคโนโลยี  และเครื่องมือที่มีความจ าเป็นในการพฒันายกระดบั

ศกัยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนต่อไปได้  เพื่อใหค้นรุ่นใหม่มีการ
พฒันาต่อยอดความรู ้ สูก่ารพฒันาอาชีพได ้

- ร่วมจัดหาช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้า  เพื่อให้สินค้าชุมชนสามารถจัด
จ าหน่ายไดใ้นกลุม่ตลาดที่หลากหลาย   

- รว่มจดัหาแหลง่เงินทุน เพื่อสนบัสนนุใหก้ลุม่คนรุ่นใหม่มีช่องทางในการเป็นเจา้ของธุรกิจ
ขนาดเล็กในชุมชน  สามารถเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ที่ท าการผลิตสินคา้ไดอ้ย่างมีคณุภาพ  และ
สามารถพฒันาต่อยอดธุรกิจในชุมชนได ้   เช่น  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตร  กองทุน
หมู่บา้น  และแหลง่เงินทนุจากทางภาครฐัที่กระจายลงสูช่มุชน  เป็นตน้  
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 หลกัสตูรทอ้งถ่ิน สมนุไพรทอ้งถ่ิน ( รร.บา้นทบัใหม่-รร.ตชด.สิรริาษฎร)์ (สืบคน้เม่ือ 20 มี.ค63) 
 รายงานสรุปผลการสง่เสรมิการเรียนรูเ้ยาวชนนกนางนวลจงัหวดัชมุพร  (สืบคน้เม่ือ 20 มี.ค63)  
ขอ้มลูประวตัิความเป็นมาจงัหวดัชมุพร : (ระบบออนไลน)์ (สืบคน้เม่ือ 27 มี.ค63) 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%
A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8
%A3#%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%
E0%B8%87  /วิกิพีเดีย  สารานกุรมเสรี    

https://www.gotoknow.org/posts/212444%20%20สืบค้น
https://www.gotoknow.org/posts/212444
https://www.gotoknow.org/posts/212444
https://www.gotoknow.org/posts/212444
https://www.gotoknow.org/posts/212444
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3#%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3#%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3#%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3#%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3#%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87


 
ข้อมูลอ าเภอละแม  : (ระบบออนไลน)์ (สืบคน้เม่ือ 27 มี.ค63) 
http://www2.amphoe.com/menu.php?am=126&pv=11&mid=1 

ลักษณะภูมิประเทศอา้งอิงขอ้มลูจาก 
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1  สืบคน้เม่ือ 12  พย  2562 
ประชากรในพืน้ทีอ่ าเภอละแม อา้งอิงขอ้มลูจาก  วิกิพีเดีย(ระบบออนไลน)์
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%
AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B
9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%
B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0
%B8%95 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2562 
ข้อมูลต าบลละแม : (สืบคน้เม่ือ 27 มี.ค63) 
https://www.lamae.go.th/general1.php 
ข้อมูลต าบลทุ่งคาวัด(สืบคน้เม่ือ 27 มี.ค63) 
https://www.noplink.com/postcode_t.php?t=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8
%A1&a=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1&p=%E0%B8%8A%E0%B8%B
8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3&pc=86170&cm= 

เศรษฐกิจในพืน้ทีจั่งหวัดชุมพร  อา้งอิงขอ้มลูจาก    
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography  จงัหวดัชมุพร  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27  ตลุาคม 2562 
ทรัพยากรธรรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอา้งอิงขอ้มลูจาก    
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography  จงัหวดัชมุพร  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27  ตลุาคม 2562 
 
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองธุรกิจชุมชน อา้งอิงขอ้มลูจาก 
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0
%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b  ธุรกิจ
ชมุชนคืออะไร . สืบคน้เม่ือวนัท่ี  10  มกราคม  2563 
 
 
 

http://www2.amphoe.com/menu.php?am=126&pv=11&mid=1
http://www.chumphon.go.th/2013/page/ampher_lamae/lang/1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1#%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://www.lamae.go.th/general1.php
https://www.noplink.com/postcode_t.php?t=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1&a=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1&p=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3&pc=86170&cm=
https://www.noplink.com/postcode_t.php?t=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1&a=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1&p=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3&pc=86170&cm=
https://www.noplink.com/postcode_t.php?t=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1&a=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1&p=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3&pc=86170&cm=
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography%20%20จังหวัด
http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography%20%20จังหวัด
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%25b
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%25b


ธุรกิจชมุชน คือ อะไร /ธุรกิจชมุชนท าอะไร? (สืบคน้เม่ือ 27 มี.ค63) 
https://souvenirbuu.wordpress.com 

http://www.mcc.cmu.ac.th/agbus/ag_busi.htm 

http://www.mcc.cmu.ac.th/agbus/data/project/suffEcon_prop.pdf 

http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5402/2/Fulltext.pdf 

http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/8026/Fulltext.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

              
การเขียนแผนธุรกิจและองคป์ระกอบหลักของแผนธุรกิจ  อา้งอิงขอ้มลูจาก 
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0
%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0
%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-    
 สืบคน้เม่ือวนัท่ี  10 มกราคม 2563 
 
 

 
 

https://souvenirbuu.wordpress.com/
http://www.mcc.cmu.ac.th/agbus/ag_busi.htm
http://www.mcc.cmu.ac.th/agbus/data/project/suffEcon_prop.pdf
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5402/2/Fulltext.pdf
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/8026/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/8026/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/
https://souvenirbuu.wordpress.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/


 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

   ภาคผนวก 



1 
 

ภาคผนวก ก  บันทกึสรุปการประชุมและการด าเนินงาน 
โครงการศกึษาแนวทางการเสรมิสรา้งเยาวชนคนรุน่ใหมใ่นการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน : 
กรณีศกึษากลุม่เยาวชนนกนางนวลเครือขา่ยบา้นสระขาวลุม่น า้ละแมตอนบน  จงัหวดัชมุพร 
สรุปผลการด าเนินงาน  ช่วงที ่1 
กิจกรรมที ่1 
ช่ือกิจกรรม ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี   5  สิงหาคม 2562  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือชีแ้จงเป้าหมายกระบวนการด าเนินงานวิจยัใหค้ณะท างานในพืน้ท่ีไดร้บัทราบ
และเกิดความเขา้ใจในการด าเนินงานรว่มกนั  
 2)  เพ่ือเตรียมความพรอ้มทีมวิจยั ในการด าเนินงานรว่มกนั   
 3)  เพ่ือจดัท าแผนการด าเนินงานวิจยัใหมี้ความชดัเจนสามารถด าเนินการได ้
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรกึษาโครงการวิจยัในพืน้ท่ี  

รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 เตรียมความพรอ้มกลุ่มเยาวชนและแกนน าในการด าเนินงาน   โดยบอกเล่าเป้าหมาย 
กระบวนการวิจยัตลอดโครงการ  และความคาดหวงัท่ีอยากจะใหเ้กิดขึน้จากการด าเนินงานวิจยันี ้ 
เพ่ือใหส้มาชิกทีมวิจยัในพืน้ท่ีมีความเขา้ใจเปา้หมาย  และกระบวนการด าเนินงานตัง้แตเ่ริ่มตน้   
นอกจากนี้  ทีมพ่ีเ ลี ้ยงนักวิจัยยังได้มีการระดมความคิดเห็นจากเ พ่ือนสมาชิกในกลุ่ม                  
เพ่ือตอบค าถามขอ้ขอ้งใจของแตล่ะคน   เพ่ือใหท้กุคนไดมี้ความเขา้ใจการด าเนินงานวิจยัรว่มกนั
อยา่งชดัเจน   สามารถขบัเคล่ือนงานรว่มกนัในอนาคตได ้
 จากนั้น  ทีมวิจัยได้ร่วมวางแผนการด าเนินงาน  โดยจะมีการจัดเวทีชีแ้จงโครงการ         
ใหค้นในชมุชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ    และไดเ้ตรียมแผนการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล
สมาชิก   ทัง้ของสถาบันการเงินชุมชนบา้นสระขาว   และกลุ่มเกษตรกรท าสวนบา้นสระขาว    
โดยจัดแบ่งกันตามโซนพื ้นท่ี  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นในเรื่องศักยภาพของชุมชน             
โดยการใชแ้บบฟอรม์ในการจดัเก็บขอ้มลู    ซึ่งจะมีการจดัท าแบบฟอรม์การจดัเก็บขอ้มลูรว่มกนั
ก่อนการลงพืน้ท่ี  โดยทีมวิจยัจะร่วมกันพฒันาแบบสอบถามใหมี้ค าถามครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ   
เพ่ือใชใ้นการสมัภาษณค์นในชมุชนตอ่ไป 
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กิจกรรมที ่2 
ช่ือกิจกรรม เวทีประชมุชีแ้จงโครงการ 
วนัท่ี   5  กนัยายน 2562  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์    
 1)   เ พ่ือ ส่ือสารสร้างความเข้า ใจ เรื่ องงานวิจัย เ พ่ือท้อง ถ่ินและกระบวนการ                          
ในการด าเนินงานโครงการวิจยัในพืน้ท่ีไดร้บัทราบ 
 2)   เ พ่ือหาแนวทางสนับสนุนการด า เนินงานของกลุ่ม เยาวชนท่ีวิจัยในพื ้น ท่ี                        
ใหส้ามารถขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือจดัท าแผนการด าเนินงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละบริบทพืน้ท่ี  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
 แกนน าเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย  ทีมวิจยั  แกนน าชุมชน  ตวัแทนทอ้งถ่ิน/ตวัแทนทอ้งท่ี
ตวัแทนจากสถานศกึษา  ตวัแทนกลุม่อาชีพในชมุชน  ตวัแทน อสม. ตวัแทนองคก์รการเงิน 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุ  จ  านวน   50  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม   
 ประชุมชี ้แจงโครงการ   เ พ่ือให้คณะท างานและสมาชิกทุกคนเข้าใจเป้าหมาย                                   
และแผนการด าเนินงานร่วมกัน   สามารถท างานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทัง้ทีมวิจยัและ       
ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ 
 จากการด าเนินการประชุม  ท าให้ทีมวิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชน  ท่ีสามารถ         
น ามาปรบัใชใ้นการด าเนินงานวิจยัได ้ คือ 
 -  ทีมแกนน าชมุชนชว่ยใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิ  โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีด าเนินการผลิต
สินคา้ต่าง ๆ ในชุมชน  เช่น  กลุ่มท่ีท าการเกษตร  กลุ่มเลีย้งสัตว ์ กลุ่มท่ีท าขนม  กลุ่มทอผ้า          
ซึ่งเป็นฐานขอ้มลูใหที้มวิจยัสามารถลงไปสมัภาษณข์อ้มลูเพิ่มเตมิได ้
 -   แกนน าชุมชน  จะช่วยส่ือสารการด าเนินงานวิจัยของกลุ่มเยาวชนให้คนในชุมชน
รับทราบผ่านเวทีประชุมในชุมชน  เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับทราบ  และให้ความร่วมมือ                  
กบักลุม่เยาวชนในการขอขอ้มลูในดา้นตา่ง ๆ ไดส้ะดวกขึน้  
 -  ทีมพ่ีเลีย้ง  แกนน าชุมชน  จะช่วยประสานองคก์ร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม         
เพ่ือเขา้มาช่วยใหค้วามรูก้ับทีมวิจัย  เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยสามารถพัฒนาต่อไปได ้ เช่น  
ความรูเ้รื่องการพฒันาคณุภาพสินคา้  การจดัท าระบบตลาดออนไลน ์ การรบัรองคณุภาพสินคา้
และผลิตภณัฑ ์ เป็นตน้  ซึ่งจะสนบัสนนุใหที้มวิจยัเขา้รว่มอบรมความรูก้บัหน่วยงานตา่ง ๆ ตอ่ไป 
 -  ทีมวิจัยและชุมชนได้ช่วยกันก าหนดช่วงเวลา  และนัดหมาย เรื่องการลงพื ้นท่ี               
เพ่ือส ารวจและสมัภาษณข์อ้มลูผูป้ระกอบการ  ขอ้มลูเรื่องทรพัยากร  และศกัยภาพของชมุชน 
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กิจกรรมที ่3 
ช่ือกิจกรรม  ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / ส  ารวจพืน้ท่ี 

วนัท่ี   6 -7 กนัยายน  2562  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16  ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือเตรียมพรอ้มวางแนวทางในการจดัเก็บขอ้มลูชมุชน 
 2)  เพ่ือส ารวจขอ้มลูศกัยภาพในพืน้ท่ี เก็บขอ้มลูพืน้ท่ี พดูคยุกบัแกนน าในชมุชน 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ แกนน าเยาวชน ทีมวิจยั  แกนน าชมุชน 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุ  จ  านวน   10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้ 
 ช่วงเช้า  ทีมวิจัยบอกเล่าการเรียนรูชุ้มชน  มีเป้าหมายให้ทีมวิจัยลงพืน้ท่ีเพ่ือส ารวจ     
เ ก็บข้อมูลศักยภาพ   สัง เกตสภาพชุมชน   และพูดคุยกับกลุ่มพ่ีน้องแกนน าในชุมชน                      
เพ่ือบอกเล่าการด าเนินโครงการวิจยัของกลุ่มเด็กเยาวชน   เพ่ือรบัฟังเสียงสะทอ้น  ขอ้เสนอแนะ   
จากกลุ่มคนในชุมชน   โดยเนน้ใหที้มวิจยัไดเ้รียนรูส้ภาพพืน้ท่ีในแต่ละดา้น  เพ่ือน าฐานขอ้มูล    
มาใชใ้นการคดิ  ออกแบบ  การจดักิจกรรมภายใตโ้ครงการวิจยัได ้   
 หลังจากนัน้ทีมวิจัยไดแ้บ่งบทบาทนา้ท่ีรบัผิดชอบในการลงพืน้ท่ี  ซึ่งทุกคนจะมีหนา้ท่ี
รบัผิดชอบหลกั  เชน่  การพดูคยุ  การบนัทกึขอ้มลู  การถ่ายภาพ   เป็นตน้ 
 การลงพืน้ท่ีส ารวจชมุชนในครัง้นี ้ มีการลงพืน้ท่ีในศนูยก์ารเรียนรูต้่าง ๆ ท่ีไดด้  าเนินการ
จดัการเรียนรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และการท าผลิตภัณฑต์่าง ๆ   ซึ่งทีมวิจยัจะน าฐานขอ้มูล    
มาใชใ้นการศกึษาวิจยัตอ่ไป 
 จากนั้นทีมวิจัยจึงได้ลงพื ้น ท่ีไปในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ   เ พ่ือพูดคุยกับแกนน า                 
และชมสินคา้ผลิตภณัฑท่ี์ทางเครือขา่ยไดจ้ดัท าขึน้ 
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กิจกรรมที ่4 
ช่ือกิจกรรม  เวทีเรียนรูช้มุชนสรุปขอ้มลูชมุชนและจดัท าแผนการผลิต 

      โดยการทบทวนทนุและศกัยภาพระดบัครวัเรือน 
วนัท่ี   10 กนัยายน  2562  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือทบทวนทนุระดบัครวัเรือนและชมุชนน ามาใชใ้นการวางแผนการผลิต 
 2)  เพ่ือสรา้งความเขา้ใจแก่เยาวชนในการส ารวจทนุและศกัยภาพรายครวัเรือน 
 3)  เพ่ือจดัเก็บขอ้มลูในชมุชนเพิ่มเตมิ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ประกอบดว้ย แกนน าเยาวชน กลุ่มเปา้หมาย  ทีมวิจยั  แกนน าชุมชน  ตวัแทน
ท้องถ่ิน/ตัวแทนท้องท่ี ตัวแทนจากสถานศึกษา  ตัวแทนกลุ่มอาชีพในชุมชน  ตัวแทน อสม. 
ตวัแทนองคก์รการเงิน  รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุ  จ  านวน   50  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม 
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 คณะท างานโครงการและตวัแทนครวัเรือนจ านวน 50 คน จดัเวทีคืนขอ้มูลและทบทวน
แผนครัวเรือนให้ชุมชนรับทราบ   เพ่ือร่วมเรียนรู้และวางแผนการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน          
ในชุมชนในระยะตอ่ไป   โดยการประเมินขอ้มูล น ามาวิเคราะห ์  และจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ    
เพ่ือจดัท าแผนธุรกิจครวัเรือน 
 ในจดัเวทีประชุมมีตวัแทนจากหลายภาคส่วน  มีตวัแทนตวัแทนทอ้งถ่ิน/ตวัแทนทอ้งท่ี/
ตวัแทนจากสถานศึกษา/ตวัแทนกลุ่มอาชีพ/ตวัแทน อสม.ตวัแทนองคก์รการเ งิน โดยเป้าหมาย 
เพ่ือเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพชุมชน ในทุกๆดา้น เพ่ือให้ทุกคน         
ไดมี้สว่นรว่มในการด าเนินงานอยา่งเตม็ท่ี   
 ประเดน็เรื่องจดุเดน่ของพืน้ท่ี  มีดงันี ้ 
 1)  มีทรพัยากรธรรมชาตท่ีิเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาหมูบ่า้นและคงมีความอุดมสมบรูณ ์
 2)  มีสภาพดิน/ทรัพยากรน า้ตามธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับ       
การท าการเกษตรและเลีย้งสตัว ์
 3)  มีกลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีเข้มแข็ง   มีหลากหลายกลุ่มองคก์ร /องคก์รท่ีมีศักยภาพ        
ดา้นการบรหิารการจดัการชมุชน 
 4)  มีวตัถดุบิท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาหตักรรมในครวัเรือน   และมีผูมี้ความสามารถท่ีถ่ายทอด
ภมูิปัญญา 
 5)  มีภมูิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาหมูบ่า้น  
 6)  ประชาชนในหมูบ่า้นมีความสมคัร สมาน สามคัคี เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัอยา่งมั่นคง 
 7)  มีประเพณี วัฒนธรรมชุมชนท่ีประชาชนใหค้วามเช่ือถือยึดถือปฏิบตัิ เป็นศนูยร์วม
จิตใจของทกุคนในหมูบ่า้น 
 8)  มีผู้น  าหมู่บ้านท่ีเข้มแข็ง แกนน าชุมชนมีความพร้อมเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้าน                
ใหเ้จรญิกา้วหนา้สืบไป 
 9)  กองทุนในชุมชนมีความเขม้แข็ง เพ่ือสนับสนุนพัฒนาอาชีพสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน      
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ประเดน็เรื่องจดุออ่นของพืน้ท่ี  มีดงันี ้
 1)  เสน้ทางคมนาคมท่ีใชใ้นการติดตอ่ สญัจรไปมาในชุมชนยงัไม่มีมาตรฐานเท่าท่ีควร
และยงัไมท่ั่วถึง ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ี 
 2)  ประชาชนในหมู่บา้นยังไม่ค่อยเห็นถึงความส าคญัของการพัฒนา   เพ่ือการพึ่งพา
ตนเองมากนกั 
 3)   ประชาชนในชุมชนยังขาดวินัยทางด้านการเ งิน  มีการใช้จ่ายท่ีฟุ่ มเ ฟือย                        
ไมมี่ความรอบคอบในการใชจ้า่ยทัง้ในระดบัครวัเรือนและระดบัชมุชน 
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 4)  ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
ไมเ่ห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในกระบวนการเรียนรูช้มุชน 
 5)  ประชาชนยงัขาดองคค์วามรูใ้นดา้นการสง่เสรมิอาชีพดา้นการเกษตร 
 6)  ประชาชนในหมูบ่า้นยงัคอ่นขา้งขาดแคลนน า้สะอาดส าหรบัการบรโิภค/อปุโภค 
 ประเดน็เรื่องอปุสรรคของพืน้ท่ี  (ผลกระทบเชิงลบ)   มีดงันี ้
 1)  ราคาปัจจัยส่งเสริมการผลิตดา้นการเกษตรมีราคาสูงขึน้  เป็นเหตใุหก้ารประกอบ
อาชีพหลกัทางดา้นการเกษตรไมคุ่ม้คา่กบัการลงทนุ 
 2)  ผลผลิตทางดา้นการเกษตรถกูก าหนดราคาโดยพ่อคา้คนกลาง  เป็นเหตใุหเ้กษตรกร
ขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีไมเ่ป็นธรรม 
 3)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาชุมชน  ยังขาดการส่งเสริม  สนับสนุนในดา้น     
การพฒันาหมูบ่า้นอยา่งใกลช้ิดและจรงิจงั 
 4)  การประสานแผนงาน /โครงการ /เงินงบประมาณ  กับหน่วยงานเจ้าของเงิน
งบประมาณยงัคอ่นขา้งจ ากดัดว้ยศกัยภาพของชมุชน 
 ประเดน็เรื่องโอกาสของพืน้ท่ี  (ผลกระทบเชิงบวก)   มีดงันี ้
 1)  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑช์ุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  
และสามารถสรา้งเสรมิรายไดห้ลกัใหก้บัราษฎรในหมูบ่า้นไดเ้ป็นอยา่งดียิ่ง 
 2)  กลุ่ม/องคก์รชมุชน  ในหมู่บา้นมีความเขม้แขง้  มีความพรอ้ม  ท่ีจะรบัการสนบัสนุน  
สง่เสรมิจากหนว่ยงานภายนอกชมุชนท่ีเก่ียวขอ้งอยูต่ลอดเวลาและตอ่เน่ือง 
 3)  หน่วยงานภายนอกชุมชน  ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั  
หน่วยงานภาคเอกชน   หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน  ไดเ้ล็งเห็นถึงความพรอ้มของชุมชนท่ีรองรบัการ
พฒันาในทกุรูปแบบ  หากหน่วยงานตา่งๆ  ดงักล่าว  เขา้ให ้การสนบัสนนุ   สง่เสรมิ  อยา่งจริงจงั
และตอ่เน่ือง 
 4)  การพัฒนาหมู่บ้าน  อาศัยระบบการบริหารจัดการชุมชนท่ีหน่วยงานพัฒนา               
เขา้มาใหก้ารสนบัสนนุสง่เสรมิ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
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กิจกรรมที ่5 
ช่ือกิจกรรม   ประชมุทีมคณะท างานกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี  5 ตลุาคม 2562   เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว  หมูท่ี่ 16  ต  าบลละแม  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์  
 1)  เพ่ือสรุปทบทวนและตดิตามผลการด าเนินงานวิจยัท่ีผา่นมา 
 2)  เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและเตรียมความพรอ้มในการจดัเก็บขอ้มลู 
 3)  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานวิจยัในกิจกรรมตอ่ไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ทีมวิจัย /  กลุ่มเยาวชนแกนน า   ทีมพ่ีเลี ้ยงนักวิจัยในพื ้นท่ี   ท่ีปรึกษา
โครงการวิจยัในพืน้ท่ี  แกนน าชมุชนในพืน้ท่ี (กลุม่ท าการผลิตวิสาหกิจชมุชน)  
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 ประชุมคณะท างานประจ าเดือน   เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม                  
ในการจดัเก็บขอ้มูล  จากการประชุมทีมวิจยัไดส้ะทอ้นปัญหาท่ีพบจากการเก็บขอ้มูลใหพ่ี้เลีย้ง  
ในพืน้ท่ีไดร้บัทราบ  เช่น   การบันทึกขอ้มูลไม่ทนั  ไม่สามารถบนัทึกสิ่งท่ีพ่ีนอ้งในชุมชนพูดได้
ทัง้หมด  บางครัง้เม่ือสอบถามขอ้มลูปรากฎว่ามีกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูช่วยกนัตอบ ซึ่งมีบางคนพดูแทรก
เพิ่มเติม  ท าให้ฟังและจดบันทึกไม่ทัน    และจากการทดลองเก็บข้อมูลท่ีผ่านมาพบว่า                   
ทีมวิจัยยังไม่สามารถจับประเด็นในสิ่งท่ีคนในชุมชนเล่าได ้ เพราะบางครัง้เขาเล่าหลายเรื่อง      
แตที่มวิจยัจบัประเดน็ไมไ่ดใ้นสิ่งท่ีเขาส่ือสารมา 
 จากการพดูคยุ  ท าใหที้มพ่ีเลีย้งช่วยกนับอกเล่าเทคนิคในการเก็บขอ้มลู  และใหที้มวิจยั
เตรียมตวัและเตรียมความพรอ้มก่อนการลงไปเก็บขอ้มลูในพืน้ท่ี  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูตามเป้าหมาย    
ท่ีตอ้งการ  คือ ตอ้งมีการประชมุรว่มกนัก่อนว่าการลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลูนัน้  ทีมวิจยัตอ้งการเก็บ
ข้อมูลเรื่องอะไรบ้าง  โดยให้ทีมวิจัยช่วยแตกย่อยประเด็นรายละเอียดท่ีตอ้งการเก็บข้อมูล            
ให้ได้มากท่ีสุด  และเลือกประเด็นค าถามเพ่ือเตรียมใช้ในการสัมภาษณ์   และต้องรู ้ว่า                 
การเก็บข้อมูลจากใคร  ซึ่งได้มีการก าหนดกลุ่มบุคคลท่ีจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างชัดเจน        
จากนัน้ใหที้มวิจยั   ท าแผนการลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูว่าจะไปในพืน้ท่ีไหน  วนัไหน   เก็บขอ้มูลในเรื่อง
อะไรบา้ง  ใครมีบทบาทหนา้ท่ีอะไรบา้ง  เพ่ือสามารถใหท้กุคนมีสว่นรว่มในการเก็บขอ้มลูครัง้นี ้
 การเตรียมความพรอ้มก่อนลงพืน้ท่ีครัง้นี ้ ทีมวิจยัไดแ้บง่บทบาทหนา้ท่ี  คนท่ีจะท าหนา้ท่ี
น าคยุ   สัมภาษณข์อ้มูล  และกลุ่มท่ีบนัทึกขอ้มูล  ซึ่งไดมี้การทดลองสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย      
ซึ่งเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี     
 จากการทดลองเก็บขอ้มูล  ท าใหที้มวิจยัมีความมั่นใจในการลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มูลมากขึน้  
และการสมัภาษณใ์นครัง้นี ้ ก็สามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการบนัทึกงานวิจยัได ้ เพราะมีฐานขอ้มลู
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ท่ี เ ก่ียวข้องในเรื่ องศักยภาพชุมชน  และสถานการณ์ปัญหาในชุมชนท่ีส่งผลกระทบ                          
ในเรื่ องการผลิตสินค้นในชุมชน  ทั้ง เรื่ องไม่ มีความรู้ในการผลิตสินค้าอย่างเพียงพอ                        
ไม่มีการพฒันาคณุภาพบรรจภุัณฑใ์หมี้ความน่าสนใจ  และขาดการจดัการเรื่องระบบการตลาด  
ท าใหส้ินคา้ท่ีผลิตมาแลว้ไมแ่หลง่ตลาดในการสง่ขาย  เป็นตน้ 

   
 

กิจกรรมที ่6 
ช่ือกิจกรรม   ลงพืน้ท่ีส  ารวจขอ้มลูชมุชน สมาชิกเกษตรกรสถาบนัการเงิน 
                  และสมาชิกกลุม่เกษตรกรบา้นสระขา้วในพืน้ท่ีเปา้หมาย 
วนัท่ี   20  ตลุาคม 2562   เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชมุหมูบ่า้น  ต  าบลละแม/ต าบลทุง่คาวดั   อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นสุขภาพ  เศรษฐกิจ  ผลผลิต ปัญหาและความตอ้งการ
ระดบัครวัเรือนของกลุม่ครวัเรือนในพืน้ท่ี 
 2)  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานวิจยัในกิจกรรมตอ่ไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ทีมวิจัย /  กลุ่มเยาวชนแกนน า   ทีมพ่ีเลี ้ยงนักวิจัยในพื ้นท่ี   ท่ีปรึกษา
โครงการวิจยัในพืน้ท่ี  แกนน าชมุชนในพืน้ท่ี (กลุม่ท าการผลิตวิสาหกิจชมุชน)  
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการประชมุ  ดงันี ้
 ทีมวิจยั ลงพืน้ท่ีส  ารวจจดัเก็บขอ้มลูครวัเรือน / เกษตรกร โดยใชแ้บบฟอรม์และสมัภาษณ ์
เรื่องสขุภาพ  เศรษฐกิจ  ผลผลิต ปัญหาและความตอ้งการระดบัครวัเรือน   โดยทีมวิจยัไดบ้นัทึก
ขอ้มลูการสมัภาษณล์งแบบฟอรม์   และเตรียมวิเคราะหข์อ้มลูในชว่งตอ่ไป 

 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณข์อ้มูลชมุชนครัง้นี ้ ทีมวิจยัไดมี้การแบง่บทบาทหนา้ท่ีชดัเจนก่อน
การลงพืน้ท่ี โดยใหส้มาชิกในทีมวิจยัร่วมกนัถาม  จดบนัทึกขอ้มลูในแต่ละดา้น  และช่วยกนัจบั
ประเด็นในสิ่งท่ีคนในชมุชนใหข้อ้มลูมา  เพราะบางครัง้ทีมท่ีจดบนัทึกไม่สามารถจดบนัทึกขอ้มลู
ไดท้นัทัง้หมด 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นสุขภาพ  เศรษฐกิจ  ผลผลิต ปัญหาและความตอ้งการ
ระดบัครวัเรือนของกลุ่มครวัเรือนในพืน้ท่ี  ท าใหที้มวิจยัพบขอ้มลูหลายเรื่อง  ซึ่งตอ้งน ามารวบรวม
และวิเคราะหข์อ้มลูแตล่ะดา้น  เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานวิจยัตอ่ไป 
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 ทีมวิจยัสะทอ้นวา่  การลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูครัง้นี ้  ท าใหไ้ดร้บัรูใ้นสิ่งท่ีไมเ่คยรูใ้นหลายเรื่อง  
แม้ว่าจะอยู่ในชุมชนแต่ไม่เคยได้รับรู ้เลย  เช่น เรื่องแหล่งน า้ในชุมชนในอดีตท่ีคนใช้ด่ืมได้           
หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีมีการช่วยเหลือแบ่งปันกนั มีการท างานร่วมกนั  ท าใหค้นในชุมชน
ในอดีตสนิทกัน  แม้ว่าจะไม่ใช่เครือญาติใกล้ชิดกัน  แต่ก็อยู่ร่วมกันเหมือนเป็นเครือญาติ           
และในอดีตชุมชนมีทรพัยากรท่ีมีความอุดมสมบูรณม์าก  ทัง้ป่าไม ้ แหล่งน า้  และมีสภาพดิน      
ท่ีอดุมสมบรูณ ์ ท าใหค้นในชมุชนสามารถท าการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

        

    
 

    
 

กิจกรรมที ่ 7 
ช่ือกิจกรรม  ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี   5  พฤศจิกายน 2562   เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
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วตัถปุระสงค ์   
           1)  เพ่ือการสรุปบทเรียนการด าเนินงาน  ปัญหาอปุสรรค  ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน  
           2)  เพ่ือรว่มวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดชว่งเวลาในกิจกรรมตอ่ไป 
           3)  เพ่ือเตรียมความพรอ้มคณะท างานในการจดักิจกรรมตอ่ไป 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุ่มเยาวชนแกนน า ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยัในพืน้ท่ี  ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั
ในพืน้ท่ี  แกนน าชมุชนในพืน้ท่ี (กลุม่ท าการผลิตวิสาหกิจชมุชน)  
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

ชว่งท่ี 1  ทบทวนการด าเนินงานวิจยั  กิจกรรมท่ีผา่นมา 
 คณะท างานได้ร่วมกันสรุปบทเรียนการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค ท่ีเ กิดขึ ้น                    
จากการด าเนินงาน    ซึ่ งทีมวิจัยได้สะท้อนความคิดเห็นว่าการลงพื ้นท่ีเพ่ือด าเนินงาน                 
ท าใหที้มวิจัยไดเ้ห็นสภาพความเป็นจริงของพืน้ท่ี  มีการลงส ารวจขอ้มูลชุมชนท าใหเ้กิดความ
เข้าใจสภาพชุมชนมากขึ ้นกว่า เ ม่ือก่อน  เพราะเ ม่ือก่อนลงมาชุมชนแต่ไม่ ได้สัง เกต                       
หรือไมไ่ดส้อบถามขอ้มลูมากนกั    
 จากการด าเนินงาน  ท าให้ทีมวิจัย มีความเข้าใจการด าเนินกิจกรรมโครงการ                  
และสามารถส่ือสารอธิบายวัตถุประสงคก์ารจัดเก็บข้อมูล   ให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ          
ได้มากกว่าเม่ือก่อน   ทีมวิจัยมีการพัฒนาทักษะการส่ือสารได้มากขึน้  นอกจากนีย้ังมีการ          
ฝึกเรื่ องการบันทึกข้อมูลความรู้  ซึ่ ง มีการบันทึกตามหัวข้อท่ี ทีมงานได้ร่วมก าหนดไว้                    
ท าใหส้ามารถบนัทกึขอ้มลูในแตล่ะประเดน็ไดง้่ายขึน้ 
 การวิเคราะหข์อ้มูล  ทีมงานจะประสานทีมพ่ีเลีย้ง  เพ่ือร่วมรบัฟังขอ้มูล ช่วยเติม เต็ม    
และร่วมใหข้อ้เสนอแนะ  เพ่ือใหที้มวิจัยสามารถด าเนินการไดถู้กตอ้ง และเตรียมการจดัระบบ
ขอ้มลูในแตล่ะดา้นใหมี้ความชดัเจน  เพ่ือสามารถน าฐานขอ้มลูไปใชใ้นการด าเนินงานวิจยัตอ่ไป 
 ชว่งท่ี 2  วางแผนการด าเนินงานในชว่งตอ่ไป 
 กิจกรรมต่อไป ทีมวิจัยจะมีการน าฐานข้อมูลท่ีได้ด  าเนินการเก็บรวบรวมไว้แล้ว               
มาแยกแยะเนือ้หาขอ้มูลในแต่ละประเด็น   ร่วมกันวิเคราะห ์ และทบทวนการท างานท่ีผ่านมา      
โดยให้ผู้ท่ีท  าการบันทึกข้อมูลในพื ้นท่ี และผู้ท่ีท  าหน้าท่ีบันทึกการประชุมครั้ง ท่ีผ่านมา                   
ได้ด  าเนินการจัดท าเอกสารบันทึกการประชุมให้เรียบร้อย  และน ามาบอกเล่า  น าเสนอ                
ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 การจดักิจกรรรมครัง้นี ้ พบปัญหาอุปสรรคคือ  เรื่องเวลา  เพราะทีมผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคน    
มีภารกิจในหลายด้าน   ต้องช่วยงานในครอบครัวให้เสร็จสิน้ก่อนจึงจะมาร่วมประชุมได้                
ท าใหก้ารประชุมมีความล่าชา้  ตอ้งรอสมาชิกท่ีนดัหมายไว ้  ดงันัน้  ในการจดัประชุมครัง้ต่อไป
ควรมีการประสานเรื่องเวลาใหช้ดัเจน  และตอ้งมีการประชุมแบบกระชบั ไม่นานเกินไป  เพราะ
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ผูเ้ขา้รว่มแตค่นมีภารกิจหลายดา้น  ซึ่งครัง้ตอ่ไปทีมวิจยัตอ้งมีการออกแบบการประชมุท่ีมีเนือ้หา
ชดัเจน  ใชเ้วลาสัน้  กระชบั   และทีมผูน้  าประชมุตอ้งบอกเปา้หมายใหผู้เ้ขา้รว่มทราบอีกครัง้ก่อน
การประชุม  เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมสามารถร่วมคิด  และร่วมแสดงความคิดเห็นไดต้รงตามประเด็นท่ี
ก าหนดไว ้ และสามารถกระชบัเวลาในการพดูคยุได ้

 
 

กจิกรรมที ่ 8 
ช่ือกิจกรรม ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี   25 พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  พืน้ท่ีต  าบลละแม/ต าบลทุง่คาวดั อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
           1)  เพ่ือจดัระบบฐานขอ้มูลสมัภาษณ ์เรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ ผลผลิต ปัญหาและความ
ตอ้งการครวัเรือน  
           2)  เพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูพนัธพื์ชทอ้งถ่ินท่ีสามารถน ามาท าการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้
           3)  เพ่ือจดัระบบขอ้มลูผลิตภณัฑช์มุชนท่ีมีการด าเนินการอยูใ่นกลุม่ตา่ง ๆ  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยัในพืน้ท่ี/ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั
ในพืน้ท่ี  แกนน าชมุชนในพืน้ท่ี (กลุม่ท าการผลิตวิสาหกิจชมุชน)  
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  15  คน 
สรุปการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 ทีมวิจยัรวบรวมเอกสารขอ้มลูแบบฟอรม์และสมัภาษณ ์เรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ ผลผลิต 
ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือน   จากนั้นน าเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ  การผลิต               
เก็บข้อมูลครัวเรือน/เกษตรกร ให้แกนน าชุมชนและทีมพ่ีเลีย้งไดร้ับทราบ และร่วมเติมเต็ม
ฐานขอ้มลูในแตล่ะดา้น 
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กิจกรรมที ่ 9 
ช่ือกิจกรรม  ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี  5  ธนัวาคม  2562   เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี  ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือน าเสนอผลการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัใหที้มพี่เลีย้งและแกนน าชมุชนทราบ 
 2)  เพ่ือใหแ้กนน าชมุชนรว่มเตมิเตม็ขอ้มลูในแตล่ะดา้นใหมี้ความสมบรูณม์ากขึน้ 
 3)  เพ่ือออกแบบการจดักิจกรรมงานวิจยัในชว่งตอ่ไป 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยัในพืน้ท่ี  ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั
ในพืน้ท่ี แกนน าชมุชนในพืน้ท่ี (กลุม่ท าการผลิตวิสาหกิจชมุชน)  
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 ทีมวิจยัน าเสนอผลการเก็บรวบรวมขอ้มลูในแตล่ะดา้น  คือ 
 ดา้นสขุภาพ  
 -  คนในชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี   ส าหรบักลุ่มผูสู้งอายุมีผูป่้วยเรือ้รงัเพิ่มขึน้ ส  าหรบั
การด าเนินงานเรื่องสขุภาพ  โดยส่วนใหญ่ทีมอาสาสมคัรท่ีท างานดา้นสขุภาพ  จะมีการลงพืน้ท่ี
เพ่ือให้ความรู ้ และมีการเก็บข้อมูลเรื่องสุขภาพอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมดา้น
สขุภาพ  เชน่  การรณรงคใ์หค้นในชมุชนดแูลสขุภาพ  การตรวจสขุภาพ  เป็นตน้ 
 -  คนในชมุชนใหค้วามส าคญัในการดแูลสขุภาพเพิ่มขึน้  โดยสว่นใหญ่ใชว้ิถีเดมิท่ีมีอยูใ่น
ชมุชน  คือการกินอาหารท่ีมีในชมุชน  กินผกัท่ีปลอดสารเคมี  และมีการท าอาหารเพ่ือสขุภาพเพ่ือ
รบัประทานในครวัเรือน 
 -  ชมุชนมีการสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือการดแูลสขุภาพ  เชน่  การออกก าลงักาย  ลดการใช้
สารเคมีในแปลงเกษตร   การปลกูผกัสวนครวั  การเลือกกินผกัท่ีมีในชมุชน  เป็นตน้ 
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 ดา้นกลุม่ท่ีท าการผลิตในชมุชน 
 -   ชุมชนมีกลุ่ม ท่ีท าการผลิต เ พ่ือสร้างรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือนอยู่แล้ว               
หลายครอบครวั   สามารถชว่ยลดรายจา่ย เพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครวัได ้
 -  กลุ่มผูผ้ลิตในชุมชน  ไดมี้การพฒันาสินคา้ผลิตภัณฑ ์  เพ่ือใหส้ินคา้ท่ีผลิตมีคณุภาพ  
ได้มาตรฐาน  สามารถส่งขายได้  เช่น  การท าน ้ายาอเนกประสงค์  การท าน ้ามันแดง                   
จากปาลม์น า้มนั  การท ากลว้ยอบ  ไขเ่คม็  ขนมเคก้  ขนมพืน้บา้น  เป็นตน้   สินคา้และผลิตภณัฑ์
ท่ีมีอยูใ่นชมุชนไดร้บัการยอมรบั  และมีการแบง่ปัน ขายใหก้บัในราคาไม่แพง  เพ่ือใหค้นในชมุชน
สามารถบรโิภคได ้
 -  กลุ่มการผลิตในชมุชน  ยงัไมมี่การรวมกลุ่มกนัชดัเจน  เน่ืองจากแตล่ะคนมีความถนดั
ตา่งกนั สว่นใหญ่ท าอยูใ่นครวัเรือนของตวัเอง  จงึไมไ่ดมี้การขยายกลุม่ไปสูเ่พ่ือนบา้นมากนกั  
 -  ยงัไมมี่กองทนุสนบัสนนุการท าการผลิตในชมุชนมากนกั    
 -  แหล่งทุนท่ีเขา้มาสนบัสนุนโดยส่วนใหญ่สนบัสนุนเป็นระบบกลุ่ม  แต่คนในชุมชนท า
การผลิตโดยใชฐ้านการผลิตในครวัเรือนเป็นสว่นใหญ่   จงึท าใหบ้างคนไม่สามารถใชง้บประมาณ
จากกองทนุเพ่ือสนบัสนนุการผลิตท่ีตนเองท าอยูไ่ด ้  
 ดา้นเศรษฐกิจในชมุชน 
 -  คนในชุมชนมีปัญหาหาทางเศรษฐกิจมากขึน้  เน่ืองจากราคาผลผลิตทางการเกษตร
ราคาลดลงมาก   คนในชมุชนจึงตอ้งหนัมาท าอาชีพเสริม  บางครอบครวัมีการปลกูพืชผดัเพิ่มขึน้
ในสวนยาง สวนปาลม์  เพ่ือสามารถขายพืชผกัเพิ่มเตมิได ้
 -  คนในชมุชนมีการกูเ้งินจากกองทนุตา่ง ๆ เพิ่มขึน้  เพราะรายไดไ้มเ่พียงพอกบัคา่ใชจ้า่ย
ในครวัเรือน   
 -  คนในชุมชนแต่ละครอบครัวมีเงินเก็บออมน้อย  บางครอบครัวมีหนี ้สินเพิ่มขึน้  
เน่ืองจากราคาผลผลิตตกต ่า   บางครอบครัวต้องใช้จ่ายในการส่งลูกหลานเรียนนอกพืน้ท่ี            
จงึมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มขึน้มาก 
 -  บางครอบครวัไม่มีท่ีดินท ากิน  ท าใหต้อ้งเช่าท่ีเพ่ือท าการเกษตร  ซึ่งบางช่วงผลผลิต
ตกต ่า  ท าใหมี้หนีส้ินเพิ่มขึน้ 
 -  คนในชมุชนตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายในเรื่องการส่งลกูหลานเรียนตอ่เพิ่มมากขึ ้น   มีรายจ่าย
ในเรื่องการศึกษาของบุตรหลานเพิ่มมากขึน้    ท าให้บางครอบครัวมีภาวะความเครียด          
เน่ืองจากมีลกูหลานหลายคนท่ีตอ้งสง่ใหเ้รียนพรอ้ม ๆ กนั 
 สิ่งท่ีชมุชนอยากจะใหมี้การพฒันาเพิ่มเตมิ คือ 
 -  การสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการท าการเกษตร     ซึ่งมีอยู่          
เป็นจ านวนมากในชุมชน     เพ่ือใหค้นในชุมชนสามารถใชเ้งินกองทุนพฒันาการท าการเกษตร
ของตนเองใหดี้ขึน้ได ้  
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 -  ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  สนับสนุนความรูใ้นการท าการเกษตรปลอดสารเคมี   
การดูแลสุขภาพ  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใ์นชุมชน  การรับรองมาตรฐานสินคา้ชุมชน      
และการสนบัสนนุเรื่องการตลาดเพ่ือใหค้นในชมุชนท่ีท าการผลิตสินคา้  สามารถขายสินคา้ได ้
 -  อยากให้ทีมวิจัย  ขยายผลข้อมูล ความรู้  ให้คนในชุมชนได้รับทราบเพิ่มเติม            
เพ่ือใหค้นในชมุชนหนักลบัมาสนใจเรื่องการผลิตจากสิ่งท่ีมีอยู่ในชมุชน   เพ่ือสามารถน าความรู้
จากการวิจยัไปปรบัใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองตอ่ไปได ้
 -  อยากให้ทีมวิจัย  สนับสนุนให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ในพืน้ท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ       
กับทีมวิจัย  เพ่ือใหก้ลุ่มเด็ก เยาวชน ในพืน้ท่ีไดเ้รียนรู ้พฒันาตนเอง  และสามารถใชเ้วลาว่าง      
ใหเ้กิดประโยชน ์ ลดปัญหาการเลน่เกมออนไลน ์
 -  อยาก ใช้ ที ม วิ จั ย ช่ ว ยพัฒนา เ รื่ อ ง ร ะบบกา รตล าด   ก า รก ร ะจายสิ นค้า                            
เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการในชมุชนสามารถขายสินคา้ไดม้ากขึน้  เกิดการเพิ่มรายไดข้องผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชมุชนได ้
 -  อยากใหที้มวิจัยช่วยประสานผูเ้ก่ียวขอ้ง  ช่วยพฒันาเรื่องธุรกิจชุมชน  เพ่ือสามารถ
พฒันาเป็นเครือขา่ยธุรกิจชมุชนตอ่ไปได ้
 -  อยากใหมี้กิจกรรมท่ีสามารถช่วยพฒันาเด็ก เยาวชน  ลูกหลานในชมุชน  ใหมี้ความรู้
ในดา้นต่าง ๆ  สามารถพึ่งตนเองได ้ สามารถท างานร่วมกันกับเพ่ือน ๆ ในชุมชน ได ้  และเ ปิด
โอกาสใหเ้ดก็เยาวชนเขา้มามีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาชมุชนได ้
 

         
 

กิจกรรมที ่ 10 
ช่ือกิจกรรม   การลงแปลงตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SDGs  PGS   
                   โดยคณะผูต้รวจแปลงจาก สมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืน  จงัหวดัชมุพร 
วนัท่ี   26 - 30 ธนัวาคม 2562  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   พืน้ท่ี ต  าบลละแม  / ต  าบลทุง่คาวดั  / ต  าบลทุง่หลวง  อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
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วตัถปุระสงค ์   
            1)   เพ่ือเขา้สูก่ระบวนการรบัรองมาตรฐาน PGS จ านวน 15 แปลง 
 2)  เพ่ือสรา้งมาตรฐานการผลิตอาหารท่ีปลอดภยัในชมุชน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ทีมวิจัย /  กลุ่มเยาวชนแกนน า   ทีมพ่ีเลี ้ยงนักวิจัยในพื ้นท่ี   ท่ีปรึกษา
โครงการวิจยัในพืน้ท่ี  คณะผูต้รวจแปลงจาก สมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืน  จงัหวดัชมุพร 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  20  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้ 
 คณะผู้ตรวจแปลงจาก สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่ งยืน  จังหวัดชุมพร  บอกเล่าข้อมูล          
การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร  ท่ีขอรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์  เบือ้งต้น มีกลุ่มเกษตรกร            
ทัง้อ าเภอละแม  เขา้ร่วมอยู่ประมาณ 54 แปลง   ในการด าเนินการแต่ละพืน้ท่ีได้จดัทีมผูต้รวจ
แปลงอยา่งนอ้ย 2-3 คนตอ่ทีมในการลงตรวจแปลง   
 การตรวจแปลงจะใช้เวลาตรวจแปลงรอบแรก 2 เดือน คือช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2562   โดยคณะท างานจะน าผลการตรวจแปลง  มาจัดระบบเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล 
OAN  และจะด าเนินการการประชมุเพ่ือกลั่นกรองขอ้มลู  ในวนัท่ี  4 - 5 มกราคม 2563  
 ส าหรบัการจดัประชมุรบัรองในวนัท่ี 20 มกราคม 2563  คณะผูต้รวจแปลงจากสมาพนัธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน จงัหวดัชมุพร แจง้ใหท้ราบเปา้หมายเพ่ือใหก้ลุม่เกษตรกรไดเ้ตรียมความพรอ้ม 
คือ  แปลงท่ีผ่านการตรวจ กลั่นกรอง  และน าเขา้สู่การรบัรองในครัง้แรกประมาณ 300 แปลง    
ทัง้จงัหวดั  มีกลุม่เปา้หมายในพืน้ท่ีด  าเนินกิจกรรม ทัง้หมด 15 แปลง   
 จากการน าเสนอข้อมูล  ทีมวิจัยได้ร่วมกับคณะผู้ตรวจแปลงซึ่งมาจากสมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน  จงัหวดัชุมพร  เพ่ือร่วมเป็นอาสาสมคัรเรียนรูก้ารตรวจแปลง  และใชโ้อกาส                           
ในการลงตรวจแปลง  เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัเพิ่มเตมิในแตล่ะดา้นตามเปา้หมายการวิจยั 
คือ  ขอ้มลูเรื่องศกัยภาพชมุชนในการท าการผลิตสินคคา้ในชมุชน  ความตอ้งการของคนในชมุชน
ในการสนบัสนนุเรื่องการผลิตสินคา้จากชมุชน  และประเดน็ตา่ง ๆ  เพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูการวิจยั
ใหมี้ความสมบรูณต์อ่ไป 
 หลงัจากการประชมุแลว้  ทีมวิจยัไดใ้ชช้่วงเวลาระหว่าง  วนัท่ี 26 ธนัวาคม  2562 – วนัท่ี
15  มกราคม 2563 ในการลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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กิจกรรมที ่ 11 
ช่ือกิจกรรม   เวทีปฏิบตักิารแปรรูปการใชป้ระโยชนพ์นัธพื์ชทอ้งถ่ิน 
        จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารพนัธพื์ชทอ้งถ่ิน  
วนัท่ี   27 ธนัวาคม 2562  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศนูยศ์กึษาและพฒันาวิสาหกิจชมุชน  
   หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือใหที้มวิจยัไดศ้กึษาเรียนรูเ้ทคนิค วิธีการการแปรรูปพนัธุพื์ชทอ้งถ่ิน 
 -  จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารการแปรรูปและใชป้ระโยชนพ์นัธุพื์ช  
 -  ความรูแ้ละสรรพคณุของพืชสมนุไพรทอ้งถ่ิน 
 -  เรียนรูก้ระบวนการแปรรูรูปสมนุไพร 
 2)  เพ่ือเพิ่มเตมิฐานขอ้มลูการวิจยัในแตล่ะดา้นใหมี้ความสมบรูณ ์
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุ่มเยาวชนแกนน า ทีมพ่ีเลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรกึษาโครงการวิจยัในพืน้ท่ี  
แกนน ากลุม่แปรรูปผลิตภณัฑใ์นชมุชน 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  25  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 ชุมชนได้ร่วมด าเนินกิจกรรม  การส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากพืชผักสมุนไพร            
เพ่ือสุขภาพ   และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงสุด   เ น่ืองจากพื ้นท่ีมีวัตถุดิบมาก                 
ซึ่งเยาวชนแกนน าวิจยั   มีแนวคิดท่ีจะน าสมุนไพรในชมุชน   มาใชใ้นการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์  
กลุม่แกนน าเยาวชนนกัวิจยั  จงึไดเ้ชิญวิทยากรมาสอนการแปรรูปสมนุไพรในชมุชน 
 จากฐานข้อมูล ท่ี มีการรวบรวมเ รื่ องสมุนไพร และสิ่ ง ท่ีสามารถน ามาแปรรูป                     
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่าได้ ท่ีมีในชุมชน พบว่า  ในชุมชนมีพืชสมุนไพรหลายชนิด                    
ท่ีสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้  เชน่ 
 ใบเหลียง เป็นผกัพืน้บา้นท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู  นอกจากจะมีปรมิาณแคลเซียมสงู
แล้วยังมีเบต้าแคโรทีน และวิตามินอีในปริมาณท่ีสูงด้วย  ใบเหลียงจึงมี รสชาติมันอร่อย             
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การแปรรูปใบเหลียงเป็นกับข้าวส่วนใหญ่ในชุมชนน ามาท าอาหาร ได้แก่ ใบเหลียงผัดไข่            
แกงเลียงใบเหลียง  ใบเหลียงลวกกะทิ  การปรุงใบเหลียงในลกัษณะนี ้ไมไ่ดร้บัความนิยมมากนกั   
ดงันั้นจึงไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์ผักเหลียงท่ีหลากหลาย   ครัง้นีไ้ดท้ดลองน ามาท าชาผักเหลียง      
และสบูผ่กัเหลียง  ดงันี ้ 
 1)  ชาผกัเหลียง    
 ขัน้ตอนการผลิต 
 -   น ายอดผกัเหลียงออ่นมาคั่ว ดว้ยไฟออ่น ๆ  
 -   คั่วจนกระทั่งใบเหลียงแหง้ มีกลิ่นหอม   
 -   น ามาผสมน า้  ด่ืมเป็นชาผกัเหลียง  เพ่ือสขุภาพ 
 2)  สบูจ่ากผกัเหลียง 
 สว่นประกอบ 
 -  หวัเชือ้สบูก่อ้น ( กลีเซอรีน )   1     กิโลกรมั 
 -  น า้ผึง้     80     กรมั 
 -  กากใบเหลียง  
 -  แมพ่ิมพส์บู ่
 -  ถาด  /  กะละมงั  / ตะแกรง 
 ขัน้ตอนการผลิต 
 -  น าใบแกม่าลา้งท าความสะอาด 
 -  น าใบแก่มาป่ันละเอียด แยกกากและน า้   
 -  น ากากใบเหลียงท่ีป่ันแลว้น าไปผลิตเป็นสบู่ โดย หั่นหวัเชือ้สบู่กอ้นใหเ้ป็นก้อนเล็กๆ
 -  น าไปตม้โดยใชไ้ฟออ่นๆ  ใหล้ะลาย 
 -  น า้ผึง้ กากในเหลียง คนใหเ้ขา้กนั  
 -  เทลงพิมพท์ิง้ไวใ้หเ้ย็น 
 -  น า้ผกัเหลียงท่ีไดจ้ากการแยกกากน ามาผลิตเป็นน า้คลอโรฟิล  ด่ืมเพ่ือสขุภาพได ้
 3)  ใบเหลียงแผน่ปรุงรสอบกรอบ  
 สว่นประกอบ 
 -   ใบเหลียง ระยะออ่น 
 -   กระดง้ส าหรบับด 
 -   น า้ 1 ลิตร 
 -  เกลือ 10  กรมั 
 -  แปง้มนัส าปะหลงั (หรือแปง้ ทา้วยายมอ่ม)  18 กรมั  
 -  แปง้ขา้วเหนียว 7.5   กรมั   
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 -  แปง้สาลี  3.0   กรมั  
 -  กระเจีย๊บเขียว หรือผกับุง้ 
 -  ผงเจลาตนิ 5 กรมั 
 -  ซอสปรุงรสตา่งๆ เชน่  ซีอิว้ขาว 14  กรมั  น า้ตาลทราย  23  กรมั   พรกิไทยป่น 0.2 กรมั  
 -   ตูอ้บลมรอ้นหรือหมอ้อบ    
 -  ไมค้ลงึ หรือ เครื่องป่ันละเอียด   
 ขัน้ตอนการผลิต 
 -  น าใบเหลียงและผักชนิดต่าง ๆ ท่ีต้องการมาบดท่ีละเอียดประมาณ  250  กรัม          
ผสมกบัน า้แปง้ 100  กรมั  
 -  ตั้งไฟ คนจนกระทั่ งแป้งสุกใส  แล้วยกลงจากเตา จากนั้นใส่เจลาตินแล้วกวน               
ให ้ละลายจนหมด  
 -  ตกัสว่นผสมใสก่ระดง้ เกล่ียผกับดใหมี้ความหนา 1-2  มิลลิเมตรใชไ้มค้ลงึแปง้ใหแ้บน 
   -  น าไปอบแหง้ท่ี อณุหภมูิ 70 องศาเซลเซียส นาน 3-4 ชั่วโมง (หรือตากแดด)  
 -  เม่ือผกัแหง้ดีแลว้ ลอกออกจากกระดง้   แลว้ทาดว้ยซอสปรุงรสใหท้ั่วแผน่ จากนัน้น าไป
อบท่ีอุณหภูมิ 70  องศาเซลเซียส อีกครั้ง  เพ่ือให้น า้ซอสแห้ง  หรือน้าไปทอดในน า้มันร้อน         
ปานกลางประมาณ 5 วินาที แลว้ปรุงดว้ยผงปรุงรสตา่งๆ 
 -  เก็บไวร้บัประทานไดน้าน 
 หลังจบการประชุม  ทีมวิจัยปรึกษาเรื่ องแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่อไป                 
โดยจะจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หก้ับทีมวิจัย  สมาชิกท่ีสนใจ  เรื่ องการท าผลิตภัณฑจ์ากกาแฟ       
ซึ่งจะด าเนินการตอ่ไป 
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กิจกรรมที ่ 12 
ช่ือกิจกรรม   เวทีปฏิบตักิารแปรรูปเรียนรูก้ระบวนการแปรรูปกาแฟ  
        และการพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากกาแฟ 
วนัท่ี   28  ธนัวาคม 2562   เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศนูยศ์กึษาและพฒันาวิสาหกิจชมุชน  
   หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือใหที้มวิจยัไดศ้กึษาเรียนรูเ้ทคนิค วิธีการการแปรรูปกาแฟ 
 2)  เพ่ือเพิ่มเตมิฐานขอ้มลูการวิจยัในแตล่ะดา้นใหมี้ความสมบรูณ ์
ผู้เข้าร่วมประชุม   ทีมวิจัย /  กลุ่มเยาวชนแกนน า   ทีมพ่ีเลี ้ยงนักวิจัยในพื ้นท่ี  ท่ีปรึกษา
โครงการวิจยัในพืน้ท่ี  แกนน ากลุม่แปรรูปผลิตภณัฑม์นชมุชน 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  25  คน 
สรุปเนือ้หาการบรรยายจากทีมวิทยากร  ดงันี ้
 ทีมวิจัย   เชิญวิทยากรมาอบรมเพิ่ ม เติม   ใน เรื่ อง กระบวนการแปรรูปกาแฟ                       
และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์   เน่ืองจากการผลิตกาแฟตัง้แต่กระบวนการปลูกกาแฟ
จนกระทั่งการน าไปแปรรูป  ดงันี ้
 ชว่งการปลกูกาแฟ 
 การปลูกกาแฟในพื ้นท่ีอ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร  โดยส่วนใหญ่นิยมใช้วิ ธีการ           
เพาะเมล็ดเพ่ือใหไ้ดต้น้กลา้ท่ีแข็งแรง   สามารถเพาะไดเ้ป็นจ านวนมาก  ซึ่งท าไดง้่าย  คือ 
 -  เริ่มจากการเตรียมพืน้ท่ีปลูก  โดยส่วนใหญ่จะปลูกช่วงก่อนฤดูฝน (การปลูกกาแฟ    
ในปัจจบุนัสามารถปลกูรว่มกบัพืชชนิดอ่ืน ๆ  ได ้
 -  การขดุหลมุปลกู  โดยสว่นใหญ่ใชมี้ขนาด 50x50x50 เซนตเิมตร   
 -  ระหว่างการรอผลผลิตจากกาแฟ  ต้องมีการดูแลเอาใจใส่และบ ารุงรักษา  เช่น             
การรดน า้  พรวนดนิ  ก าจดัวชัพืช   ใสปุ่๋ ย   โดยเฉพาะในชว่งปีท่ี 2-3   
 -   ช่วงปีท่ี 4-5  จะเริ่มใหด้อกและออกผลผลิต   ดอกกาแฟมีสีขาวเป็นกลุ่ม  ดอกหอม 
โดยจะคอ่ย ๆ  บาน  ตอ่เน่ืองในชว่ง 8-12 วนั  เม่ือดอกเห่ียวแลว้จะเป็นเมล็ด  และเริ่มเก็บเก่ียว 
 ชว่งหลงัการเก็บเก่ียว 
 กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว   มีความส าคัญต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟดิบ                 
การแปรรูปกาแฟท่ีนิยมปฏิบตัมีิสองแบบคือ 
 (1)  วิ ธี เปียก(wet method)  ซึ่ ง มีข้อดีท าให้ได้เมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพ  ด้านกลิ่น             
และรสชาติท่ีดี   ใชเ้วลาและพืน้ท่ีตากนอ้ยกว่าทัง้ผล  ลดการแตกหกัของเมล็ด   จากการสีกาแฟ
กวา่การสีกาแฟแหง้ทัง้ผล แตมี่ขอ้ดอ้ยตอ้งใชแ้รงงานและคา่ใชจ้า่ยด าเนินการมากกว่า 
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 (2)  วิธีแหง้(dry method)  มีขอ้ดี คือ วิธีการท าง่าย   แรงงานและค่าใชจ้่ายด าเนินการ
ถูกกว่าแบบเปียกมาก   แต่มีขอ้ดอ้ย  คือ  ตอ้งใชเ้วลานานในการตากใหผ้ลแหง้  และมีโอกาส   
ท าใหไ้ดเ้มล็ดกาแฟคณุภาพต ่าคอ่นขา้งมาก  
 ปัจจบุนัการแปรรูปกาแฟนัน้  นิยมการแปรรูปโดยการคั่ว-บด  เพ่ือเป็นผลิตภณัฑก์าแฟ
คั่ว (กาแฟสด) ใชเ้ครื่องคั่วเมล็ดกาแฟท่ีมีหลากหลายประเภทและขนาด  โดยทั่วไปใชห้ลกัเกณฑ์
การก าหนดมาตรฐานกาแฟดบิ  คือ  
 (1) ชนิดพันธุ์  ตลาดการคา้กาแฟโลกตอ้งการกาแฟอราบิก้า มากกว่ากาแฟโรบสัตา้ 
สดัส่วนประมาณ 70% ต่อ 30 % ของการบริโภคกาแฟโลก และกาแฟอราบิกา้จะมีกลิ่น-รสชาติ
และความมีกรดเปรีย้วแบบผลไม ้มากกว่าโรบสัตา้  แต่ขณะเดียวกันกันกาแฟโรบสัตา้ก็มีเนือ้
กาแฟและปรมิาณคาเฟอีนในเมล็ดมากกวา่กาแฟอราบิกา้ 
 (2)แหล่งก าเนิดตามพื ้น ท่ีประเทศ หรือเขตภูมิภาคท่ีปลูกกาแฟ    ซึ่ งจะมีผล                     
ต่อการเจริญเติบโตของกาแฟสายพันธุ์ต่างๆ แตกต่างกัน รวมถึงคุณภาพของรสชาติและกลิ่น    
ท าใหผ้ลผลิตกาแฟมีคณุภาพ เอกลกัษณเ์ฉพาะชนิดสายพนัธุ ์หรือเฉพาะพืน้ท่ีปลกู 
 (3)  วิธีการท าเป็นกาแฟเมล็ดท่ีเหมาะสมตอ่ชนิดสานพนัธ ์และความตอ้งการของตลาด 
ในแบบวิธีเปียกและวิธีแหง้ซึ่งจะท าใหผ้ลของคณุภาพกาแฟเมล็ดดบิแตกตา่งกนั 
 (4)  ขนาดและรูปร่างของเมล็ดกาแฟ  การคัดขนาดเมล็ดกาแฟหลังจากการสีแล้ว         
ใช้ตะแกรงคัดเพ่ือให้ได้ขนาดเท่าๆ กัน สม ่าเสมอ  หรือคัดแยกรูปร่างกลมหรือแตกเป็นซีก   
จัดเป็นกลุ่ม จัดเป็นเกรดหรือชั้นคุณภาพทั้งนีจ้ะมีผลต่อการคั่วเมล็ดท่ีท าให้สุก สม ่าเสมอ           
จะท าใหไ้ดค้ณุภาพดีหรือไม ่
 (5) ความหนาแน่นของเมล็ด อันเน่ืองมากจากพื ้นท่ีปลูก  หากพื ้นท่ีมีความสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลมาก  ผลกาแฟมีพัฒนาการช้า    จึงสะสมแร่ธาตุอาหารในเมล็ด    และ                        
มีความหนาแน่นมากกว่ากาแฟในพืน้ท่ีท่ีปลูกในระดับความสูงน้อยกว่า  จะมีผลต่อการคั่ว          
ใหส้กุไดช้า้หรือเรว็กวา่กนั 
 (6) สีและกลิ่นของเมล็ด  จะมีคุณภาพหรือไม่นัน้เกิดจากปฏิบตัิการหลังการเก็บเก่ียว  
หากใชว้ิธีเปียก เมล็ดกาแฟจะมีสีเขียวอมเทา หากใชว้ิธีการแหง้ เมล็ดกาแฟจะมีสีเขียวอมน า้ตาล 
และอยูท่ี่ระยะเวลาการเก็บรกัษาท่ีถกูตอ้ง หากเก็บไวน้านเมล็ดจะเปล่ียนสีเป็นเหลืองหรือน า้ตาล
ซีด สว่นกลิ่นท่ีดีคือ กาแฟจะมีกลิ่นหอมสดคลา้ยเมล็ดธญัพืชทั่วไป 
 (7)  จ  านวนของสิ่งเจือปนหรือเมล็ดท่ีมีขอ้พรอ่ง  หลกัจากคดัแยกขนาดเมล็ดเป็นกลุ่มๆ 
แลว้ยงัตอ้งคดัแยกสว่นของสิ่งเจือปนและเมล็ดท่ีมีขอ้บกพรอ่งออกใหไ้ดเ้มล็ดคณุภาพ 
 (8) การคั่ ว  เมล็ดกาแฟคั่ วโดยผ่านความร้อน    จนกระทั่ งกาแฟเป็นสีน ้าตาล                     
ซึ่งระดับความเข้มหรืออ่อนไม่เท่ากันของสีเมล็ด  จะบ่งบอกถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่ว           
วา่เกิดจากความหนาแนน่  ความชืน้ การพองตวัของเมล็ด และการกระบวนการคั่วได ้
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 (9)  กลิ่นและรสชาตขิองกาแฟท่ีชงดว้ยน า้รอ้น  ท่ีจากตวัอย่างการชิมกาแฟท่ีพงึประสงค์
พืน้ฐาน  คือ  กลิ่น  รส   ท่ีกลมกล่อม นุ่มนวล มีความเป็นกรดผลไม้   ไม่มีความกระด้าง                     
และหลงัการกลืนน า้กาแฟ แลว้กลิ่นและรสชาตยิงัคงอยูใ่นปากระยะหนึ่ง     
 จากการอบรม  ท าใหที้มวิจยั และแกนน าชมุชน มีความสนใจอยากจะพฒันาเรื่องระบบ
การผลิตและแปรรูปเมล็ดกาแฟจากพืน้ท่ี เพ่ือเพิ่มมลูคา่   ซึ่งจะมีการเรียนรูก้ระบวนการคั่วกาแฟ
และกระบวนการรกัษาคณุภาพของเมล็ดกาแฟ  ตอ่ไป 
 

   
 
กิจกรรมที ่ 13 
ช่ือกิจกรรม   ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ีประจ าเดือนมกราคม 
วนัท่ี   5  มกราคม 2563  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี     ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือสรุป ตดิตามผลการด าเนินงานวิจยั  ของทีมวิจยั 
 2)  เพ่ือสรุปฐานขอ้มลูในการศกึษาวิจยัท่ีผา่นมาในแตล่ะดา้น 
 3)  เพ่ือเพิ่มเตมิฐานขอ้มลูการวิจยัในแตล่ะดา้นใหมี้ความสมบรูณ ์
ผู้เข้าร่วมประชุม   ทีมวิจัย /  กลุ่มเยาวชนแกนน า   ทีมพ่ีเลี ้ยงนักวิจัยในพื ้นท่ี   ท่ีปรึกษา
โครงการวิจยัในพืน้ท่ี  แกนน ากลุม่แปรรูปผลิตภณัฑม์นชมุชน 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  20  คน 
  สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  
 ทีมวิจยัไดน้  าฐานขอ้มลูท่ีไดมี้การด าเนินการลงพืน้ท่ี  และเก็บรวบรวมขอ้มลูแตล่ะดา้นไว ้                         
มาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่     เพ่ือจัดระบบฐานข้อมูลในแต่ละด้านให้มีความชัดเจนมากขึน้                            
จากนัน้  จึงน าเสนอใหก้ลุ่มแกนน าชุมชนเครือข่ายผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชน   และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง   
ไดร้บัทราบเพ่ือรว่มเตมิเตม็ฐานขอ้มลูในแตล่ะดา้นเพ่ือใหข้อ้มลูมีความชดัเจนมากขึน้ 
 การประชมุมีการรว่มเตมิเตม็ขอ้มลูแตล่ะดา้นดงันี ้
 ข้อมูลด้านฐานการผลิตและกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ท่ีท  าการผลิตอาหารอินทรีย์และ
ผลิตภณัฑส์มนุไพรเพ่ือสขุภาพ    
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 -  สินคา้และผลิตภณัฑก์ารแปรรูปสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ  เช่น  ชาสมนุไพร   ชาใบเหลียง     
ชาใบรางจืด  การท ายาหมอ่งไพล   การท ายาดม  ยาหมอ่งไพล  โดยใชส้มนุไพรในพืน้ท่ีการท าสบู ่                        
และน า้ยาอเนกประสงค ์ เป็นตน้ 
 -  สินคา้ดา้นอาหาร  เชน่  กลุ่มเครื่องแกง  ซึ่งใชว้ตัถดุบิจากแปลงเกษตรท่ีปลอดสารเคมี
กลุม่การท าน า้มนัแดง  โดยใชผ้ลปาลม์น า้มนัรว่งมาสกดัเป็นน า้มนั    เพ่ือใชท้  าอาหารในครวัเรือน
กลุ่มแปรรูปท าไข่เค็ม   กลุ่มแม่บา้นท าขนมพืน้บา้น  โดยใชก้ารสกัดกลิ่นและสีจากพืชสมนุไพร   
ในชมุชนเป็นตน้  
 ส าหรบัขอ้มลูศกัยภาพของชมุชนในการจดัท าการผลิตเพ่ือพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์นชมุชน
พบวา่ในชมุชนมีศกัยภาพในแตล่ะดา้น ดงันี ้
 -  ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในชุมชนยังมีความอุดมสมบูรณ ์   คนในชุมชน      
ส่วนใหญ่ท าการเกษตร  ซึ่งหลายชุมชนมีการลดการใช้สารเคมี    เน่ืองจากส่งผลกระทบ              
ต่อสภาพดินน า้ในชุมชน  จึงมีการเลิกใชส้ารเคมีเพิ่มมากขึน้    ซึ่งฐานทรพัยากรในชุมชน  ท่ีมี
ความอดุมสมบรูณ ์  สามารถท ามาหากินได ้   จึงเป็นขอ้ดีท าใหค้นในชมุชนสามารถ ปลกูพืชผกั
เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์า่งๆ ได ้
 -  ภูมิปัญญาชุมชนพบว่า   ในชุมชนมีกลุ่มภูมิปัญญาท่ียังคงรกัษาไว้    และส่งทอด    
ใหก้ับกลุ่มลูกหลานไดใ้ชป้ระโยชนต์่อ   โดยเฉพาะภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับการถนอมอาหาร    
ภูมิปัญญาเรื่องการท าการเกษตรใหไ้ดผ้ลผลิตดี  ปลอดภัย   จากการรบกวนของแมลงต่างๆ
นอกจากนี ้   ยงัมีภมูิปัญญาการทอผา้   ซึ่งยงัคงมีการสืบทอดตอ่ในชมุชน     ซึ่งสามารถน ามาใช้
เป็นฐานในการพฒันายกระดบัผลิตภณัฑ ์  เพ่ือจ าหนา่ยสรา้งรายไดใ้นอนาคตได ้  
 -  กองทุนสนับสนุนกลุ่มพ่ีน้องเกษตรกร    และกลุ่มผู้สนใจในการพัฒนาสินค้า               
และผลิตภณัฑ ์   ซึ่งมีกองทนุท่ีเขา้มาสนบัสนนุในพืน้ท่ีได ้ คือ  กองทนุหมู่บา้นชมุชนบา้นสระขาว
ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของพ่ีน้องในชุมชนได้    นอกจากนี ้  ยังมีกองทุน        
จากหนว่ยงานท่ีพรอ้มเขา้มาสนบัสนนุในพืน้ท่ี  เชน่  ธนาคารออมสิน  ธนาคารการเกษตร เป็นตน้ 
 -  ประชาสงัคมชมุพร   มีทีมพ่ีเลีย้งท่ีมีศกัยภาพ   สามารถสนบัสนนุการท างานพฒันา
ของคนในชมุชนไดเ้ป็นอยา่งดี    ทัง้การสนบัสนนุเรื่องแนวคิดและการลงทนุ    เพ่ือใหก้ลุม่ผูส้นใจ
ในชมุชน  สามารถพฒันายกระดบัการท างานของแตล่ะกลุม่ได ้
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กิจกรรมที ่ 14 
ช่ือกิจกรรม   การลดตน้ทนุการผลิตโดยการใชพ้ลงังานทดแทนในการแปรรูปผลการผลิต 
วนัท่ี  12 มกราคม 2563  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี    ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือสรุป ตดิตามผลการด าเนินงานวิจยั  ของทีมวิจยั 
 2)  เ พ่ือเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน   และสามารถน าไปปรับใช้ในการแปรรูป         
ผลผลิตในเครือขา่ยได ้
ผู้เข้าร่วมประชุม   ทีมวิจัย /  กลุ่มเยาวชนแกนน า   ทีมพ่ีเลี ้ยงนักวิจัยในพื ้นท่ี   ท่ีปรึกษา
โครงการวิจยัในพืน้ท่ี  แกนน ากลุม่แปรรูปผลิตภณัฑม์นชมุชน 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  40  คน 
  สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  
 การเรียนรู้ในการใช้พลังงานทดแทนในการผลิต   เพ่ือลดรายจ่ายของผลิตภัณฑ์              
ในการจดักิจกรรมครัง้นี ้  เป้าหมายเพ่ือใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมาย   ไดเ้รียนรูใ้นกระบวนการ    
ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้พลังงานทดแทนซึ่งมีให้เลือกอยู่มากมาย    แต่ท่ีให้เรียนรู้วันนี ้                
คือเรื่องของการใชโ้ซล่าเซล ์  เน่ืองจากเรามีพลงัความรอ้นจากแสงอาทิตยจ์ึงน่าจะมีประโยชน์    
ในการใชใ้นหลายๆอยา่ง  เชน่  โรงอบ /เครื่องสบูน า้ /อปุกรณไ์ฟฟ้า   
 วิทยากรแกนน า  ร่วมกับทีมท่ีปรึกษากลุ่มเยาวชนวิจัย  ให้ข้อมูลว่า  พลังงาน
ทดแทน    โดยทั่ วไป  หมายถึง    พลังงานท่ีใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น  ถ่านหิน
, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลอันเป็นสาเหตุโลก
รอ้น   ตัวอย่างพลังงานทดแทนท่ีส าคัญเช่น  พลังงานลม, พลังงานน า้, พลังงานแสงอาทิตย์
, พลังงานน ้าขึ ้นน ้าลง , พลังงานคล่ืน , พลังงานความร้อนใต้พิภพ , เ ชื ้อ เพลิง ชีวภาพ                
พลงังานน า้มนัดบิ   น า้มนัปาลม์   พลงังานน า้มนัพืช   เป็นตน้    
 ในปี 2555   ประเทศไทยใชพ้ลงังานทดแทนเพียง 18.2% ของพลงังานทัง้หมด เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหน้า เพียง 1.8% โดยท่ีพลังงานแสงอาทิตย์ และเชือ้เพลิงชีวภาพ เพิ่มขึน้ 23%           
แต่ พลงังานจาก ฟืน ถ่าน แกลบ  และวสัดเุหลือใชท้างเกษตร โดยน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลิงดัง้เดิม      
มีอตัราลดลง 10%(อาจเป็นเพราะมวลชีวภาพดงักลา่วถกูแปรรูปไปเป็นเชือ้เพลิงชีวภาพไปแลว้) 
 พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ ง เ ป็นพลังงาน ท่ีถูกท าขึ ้นใหม่  ( renewable) ได้              
อย่างต่อเน่ือง (เช่นมวลของลมกลุ่มแรกผ่านกังหันลมไป มวลของลมกลุ่มใหม่ก็ตามมา             
อย่างต่อเน่ืองเป็นตน้) เรียกว่า พลงังานหมนุเวียน (renewal energy) ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์ลม น า้ 
และไฮโดรเจนเป็นตน้ (บางต าราวา่ มวลชีวภาพ ก็เป็นพลงังานหมนุเวียน ขึน้กบัว่า มนัท าขึน้ใหม่
ไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองหรือไม)่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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 ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 15 ปี ระหว่าง 2555-2564                  
มีแผนท่ีจะใหมี้การใชพ้ลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานทัง้หมด การศึกษาและ
พฒันาพลงังานทดแทนเป็นการศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ พฒันา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและ
เผยแพรพ่ลงังานทดแทน  ซึ่งเป็นพลงังานท่ีสะอาด ไม่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และเป็นแหล่ง
พลงังาน   ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน เช่น พลงังานลม แสงอาทิตย์   ชีวมวล  และอ่ืนๆ  เพ่ือใหมี้การผลิต                    
และการ ใช้ประ โยชน์อย่ า ง แพร่หลาย    มี ประสิ ท ธิภาพ    และ มีความ เหมาะสม                                       
ทัง้ทางดา้นเทคนิค   เศรษฐกิจ   และสงัคม   ซึ่งในการศกึษา คน้ควา้ และพฒันาพลงังานทดแทน
ดงักล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช ้ และอุปกรณเ์พ่ือการใชง้านมีประสิทธิภาพ
สงูสดุดว้ย  งานศกึษา  และพฒันา  พลงังานทดแทน  เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพฒันาพลงังาน
ทดแทน  ซึ่งมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงภายใตแ้ผนงานนี ้  คือ   

โครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน และมีความเช่ือมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบท             
ในโครงการจดัตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย์    ส  าหรบัหมู่บา้นชนบท    
ท่ีไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน จะเป็นงานประจ าท่ีมีลักษณะ                
การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกวา้ง    เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน   ทั้งในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี  อุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึง          
การส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนบัสนุน และรองรบัความพรอ้มในการจัดตัง้โครงการ
ใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจยัดา้นพลงังานและโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การศึกษาคน้ควา้
เบื ้องต้น การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง                     
ในการพฒันาตน้แบบ ทดสอบ วิเคราะห ์และประเมินความเหมาะสมเบือ้งตน้ เป็นงานส่งเสริม
การพัฒนาโครงการท่ีก าลังด าเนินการ         ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ตลอดจนสนับสนุน              
ให้โครงการท่ีเสร็จสิน้แล้ว    ได้น าผลไปด าเนินการส่งเสริม เผยแพร่และการใช้ประโยชน์          
อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
 ประโยชนข์องพลังงานทดแทน  โดยในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกพยายามศึกษา    
และคน้หาพลงังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้
และมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพลังงานแบบเดิม   เพ่ือช่วยประหยัดค่าใชจ้่าย ลดปัญหามลพิษ    
และสิ่งแวดลอ้มของโลก รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน   ดังนัน้พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก จึงเป็นพลังงานท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จ  ากัด                   
ทัง้ยังหาไดจ้ากธรรมชาติและสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้   เพ่ือช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
พลงังาน รวมทัง้ลดมลพิษอีกดว้ย 
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 หลังจากการฟังบรรยายแล้ว  ได้มีการสาธิต  และทีมวิจัยได้ทดลองด าเนินการ               
โดยมีทีมวิทยากรและพ่ีเลีย้งในพืน้ท่ีช่วยให้ค  าแนะน า   ซึ่งการเรียนรูเ้รื่องพลังงานทดแทน          
ท าใหที้มวิจยัมีแนวคิดในการน าไปปรบัใชใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของสินคา้ตอ่ไป  
เชน่  การใชพ้ลลงังานทดแทนในการท าตูอ้บสมนุไพร  ตูอ้บผลไม ้ เป็นตน้ 

   
 

กิจกรรมที ่ 15 
ช่ือกิจกรรม   รบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SDGs PGS จงัหวดัชมุพร 
วนัท่ี  20  มกราคม 2563  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี    ณ หอ้งประชมุใหญ่อาคารบญุรอด ศภุอดุมฤกษ ์มหาวิทยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือเรียนรูก้ระบวนการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์กษตรกรในจงัหวดัชมุพร 
 2)  เพ่ือน าไปปรบัใชใ้นการพฒันายกระดบัคณุภาพสินคคา้ในเครือข่าย   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ   ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพ่ีเลีย้งนกัวิจยัในพืน้ท่ี  แกนน าระดบัอ าเภอ 
/ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ  แกนน ากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑม์นชุมชน  คณะอาจารยจ์าก
มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วิทยาเขตจงัหวดัชมุพร   รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  50  คน 
  สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 นายเสรี หอมเกษร  ปลดัจงัหวดัชมุพร เป็นผูแ้ทนนายวิบลูย ์รตันาภรณว์งศ ์ผูว้า่ราชการ
จังหวัด  กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
SDGsPGS จงัหวดัชมุพร ครัง้ท่ี 1 และมอบใบรบัรองแปลงใหเ้กษตรกร  ท่ีไดร้บัการรบัรองแปลง
เป็นอินทรียจ์  านวน 40 แปลง  
 โดย นายไสว แสงสว่าง ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่ ง ยืนชุมพร กรรมการ                   
และเลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS       
จงัหวดัชมุพร   กลา่วรายงาน  ดงันี ้
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 วัตถุ ป ร ะส งค์ข อ งก า ร จัด กา รปร ะชุ ม รับ ร อ ง แปลง  SDGsPGS (Sustainable 
Development Goals Participatory Guarantee System)  เ ป็ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง แ ร ก                 
เพ่ือออกไปรับรองให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  โดยจังหวัดชุมพรได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่ งยืนเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562   มีการจัดเวที เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2562        
โดย มีผู้ว่ า ราชการจังหวัดชุมพร  นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เ ป็นประธาน เ ปิดงาน                                
จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลง  23 - 25 ตุลาคม 2562   โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร        
นายสนิท ศรีวิหค เป็นประธานมอบเกียรตบิตัรและปิดการอบรม  
 หลงัจากนัน้  มีการตัง้กลไกคณะท างานตรวจแปลง   ทัง้ระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ  
ลงพื ้นท่ีตรวจแปลง คณะท างานพัฒนาฐานข้อมูล น าข้อมูลจากการลงพื ้นท่ีตรวจแปลง               
เข้าสู่ ระบบสารสนเทศเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Network - OAN)                  
มีการกลั่นกรองขอ้มูลกันอย่างเขม้ขน้   และน ามาสู่การประชุมรบัรองครัง้แรกนี ้โดยการรบัรอง    
จะเป็นการร่วมพิจารณาข้อมูลในระบบฐานข้อมูล    และเม่ือคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว              
จ ะ สามา รถด า เ นิ นก า ร รับ รอ ง ใ น ร ะบบฐานข้อมู ล     แ ละพิ มพ์ใ บ รับ ร อ ง แปล ง                                      
เพ่ือมอบใหก้บัเกษตรกรทนัที  
 การขับเคล่ือนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS                
เป็นส่วนหนึ่งของปณิธานของสมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืนชุมพร   ในการสรา้ง "ชุมพรมหานคร
เกษตรอินทรีย"์   
 นายเสรี หอมเกษร ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า  เพิ่งมารับภารกิจปลัดจังหวัดชุมพร          
ได้เป็นวันท่ีสอง   และได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด    ให้มาปฏิบัติหน้าท่ีเปิด               
และปิดการประชุม  รู ้สึกดีใจท่ีได้มาร่วมขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดชุมพรทันที                   
โดยสว่นตวัท่านเป็นคนท่ีขบัเคล่ือนเรื่องอาหารอินทรีย ์อาหารปลอดภยัมาตลอด   และเคยศกึษา
อย่างจริงจัง   เรื่องการน าจุลินทรีย์ท้องถ่ินมาใช้ในการท าการเกษตร  ได้ลงมือปฏิบัติจริง              
ใ นกา รปลูกผัก กิ น เ อ งภาย ในคร อบครัว   ร วมถึ ง ก า รส ร้า ง ผล ง าน ในด้าน นี ้ด้ว ย                                   
ท่านไดก้ล่าวแสดงความยินดีกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนชุมพรมหานครอินทรีย์       
และแสดงความยินดีกบัเกษตรกรท่ีไดก้ารรบัรองแปลงในครัง้นีด้ว้ย    
 นายเกษม สมยัแกว้ เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัชมุพร  รองประธานคณะกรรมการรบัรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม SDGs PGS ชุมพร ไดร้บัมอบหมายจาก ดร.บุญศิลป์    
จิตตะประพันธ์  คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประธานคณะกรรมการฯ  ใหเ้ป็นประธาน      
ในท่ีประชุม โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS 
ประกอบดว้ย   กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 
ปราชญเ์กษตรอินทรีย ์ และผูแ้ทนเกษตรกรมากกวา่ 20 คน  รว่มกนัพิจารณารบัรองแปลง   
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 แปลงท่ีผ่านการกลั่ นกรองเป็นแปลงอินทรีย์ จ  านวน 36 แปลง 420.55 ไร่ แปลง                  
ท่ีผ่านการกลั่ นกรองเป็นระยะปรับเปล่ียน    143   แปลง  1,149.80 ไร่  รวม 179   แปลง                          
รวมเนือ้ท่ี 1,570.35 ไร่ ท่ีประชุมมีมติรบัรองแปลงเกษตรอินทรียท์ัง้ 36 แปลง และเม่ือพิจารณา
แปลงท่ีผ่านการกลั่นกรองเป็นระยะปรับเปล่ียน    มีเกษตรกรขออุทธรณ์จากแปลงระยะ
ปรับเปล่ียนขอรับรองเป็นแปลงอินทรีย์  และได้รับความเห็นชอบเพิ่มอีก 4 แปลง 31.30 ไร่         
และมี 1 แปลงท่ีขอถอนแปลงออกจากการรบัรองในรอบนี ้    เพ่ือเตรียมขอ้มลูใหส้มบรูณก์วา่เดิม    
และน าเขา้สู่การรบัรองเป็นแปลงอินทรียใ์นครัง้ต่อไป  สรุปผลสุดทา้ย  แปลงท่ีผ่านการรบัรอง   
เป็นแปลงอินทรีย ์จ  านวน 40 แปลง 451.85 ไร ่แปลงท่ีผ่านการเป็นระยะปรบัเปล่ียน 138 แปลง 
1,112.50 ไร ่รวมทัง้สิน้ 178 แปลง พืน้ท่ีรวม 1,564.35 ไร ่
 ดร.อนุรักษ์ เ รืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่ ง ยืนแห่งประเทศไทย                   
แสดงความยินดีและใหก้ าลงัใจกับเกษตรกรท่ีไดร้บัการรบัรองแปลง กับสมาพนัธ์เกษตรกรรม
ยั่ ง ยืนชุมพร และภาคี   ท่ี ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์                        
ของจังหวัดชุมพร      ซึ่ ง มี เป้าหมายในการขับ เค ล่ือนพื ้น ท่ี เกษตรอินทรีย์ 8,000 ไ ร่                      
ภายในปี 2564   วนันีมี้การประชุมรบัรองครัง้แรกไปแลว้    ถือเป็นรอ้ยละ 20 ท่ีไดบ้รรลเุบือ้งตน้   
และนา่จะสามารถบรรลเุปา้หมายไดไ้มย่าก   
 จากการรว่มประชมุรบัรองในครัง้นีไ้ดเ้ห็นจดุแข็งของทีม SDGs PGS ชมุพร ท่ีมีจิตอาสา
เกินรอ้ยในการรว่มกนัขบัเคล่ือนชมุพรมหานครอินทรีย ์มีการพฒันาความรูใ้หม ่พฒันาทกัษะใหม่
ในการตรวจแปลง ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้เป็นท่ีน่าพอใจ และสามารถพัฒนา                 
ใหมี้ศกัยภาพการจดัการ   โดยใชพื้น้ท่ีเป็นตวัตัง้ไดเ้ขม้แขง้มากขึน้ไดอี้ก    จากนีไ้ปการขบัเคล่ือน
ชมุพรมหานครอินทรียต์อ้งการบรูณาการความรว่มมือกบัทกุหนว่ยงานอีกมาก   ตอ้งสรา้งทีมงาน
ตรวจแปลงเพิ่ ม    ต้องพัฒนากลไกธุ ร กิจ ท่ีสามารถบริหารจัดการผลผลิตจากแปลง                            
ท่ีไดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นระบบมากขึน้ 
 การเข้าร่วมเวทีครัง้นี ้ ท าให้ทีมวิจัยมีความสนใจจะน าฐานข้อมูลความรู้ไปปรับใช้         
ในการปรบัปรุงพฒันาแปลงการผลิต   เพ่ือใหผ้่านการรบัรองมาตรฐาน    ซึ่งจะสามารถพฒันา
คุณภาพการผลิตตั้งแต่ระยะต้น    ท าให้เ กิดการพัฒนาผลผลิตได้อย่าง มีมาตรฐาน                       
และได้รับการรับรองคุณภาพในอนาคต   ซึ่งทีมวิจัยจะน าฐานข้อมูลความรู้ไปขยายผล               
กบักลุม่เครือขา่ยตอ่ไป 
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กิจกรรมที ่ 16 

ช่ือกิจกรรม ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี   16 กมุภาพนัธ ์2563   เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือตดิตามฐานขอ้มลูการด าเนินงานวิจยัในแตล่ะดา้น 
 2)  เพ่ือเตรียมการจดัท าเอกสารรายงานการวิจยั”รายงานความกา้วหนา้”   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรกึษาโครงการวิจยัในพืน้ท่ี 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  20  คน 
  สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับคณะท างานทีมวิจัยแต่ละคน   ร่วมท าฐานข้อมูล                      
ท่ีเก็บรวบรวมไว้ในช่วงท่ีผ่านมา   โดยน าเสนอให้เพ่ือนสมาชิกไดร้ับทราบ   ซึ่งมีฐานข้อมูล          
ในด้านเศรษฐกิจของคนในพืน้ท่ี   การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีมีอยู่ในชุมชน    
รวมถึงสถานการณ์ปัญหาและศกัยภาพของพืน้ท่ีในการท าการผลิตสินคา้และอาหารอินทรีย์        
ซึ่งฐานขอ้มลูในแตล่ะดา้น   ทีมงานไดช้่วยกนับอกเลา่   และน ามาจดัรวบรวมไวใ้หเ้ป็นหมวดหมู่  
เพ่ือน าไปใชใ้นการเขียนรายงาน   นอกจากนี ้  ยงัไดช้่วยกันเติมเต็มฐานขอ้มูลท่ียังด าเนินการ   
เก็บรวบรวมแลว้แตย่งัไม่ครบถว้น   ซึ่งทีมวิจยัไดเ้ก็บหวัขอ้ไว ้ เพ่ือจะมีการออกแบบด าเนินการ
จดัท าฐานขอ้มลูเพิ่มเตมิในชว่งตอ่ไป  
 การเตรียมความพร้อมเรื่องการเขียนรายงานความก้าวหน้าการวิจัย     ทีมพ่ีเลีย้ง             
ได้ร่วมกับทีมวิจัยในพืน้ท่ี   ร่วมออกแบบหัวข้อประเด็นการเขียนรายงานเพ่ือให้ตอบโจทย์
เป้าหมายของโครงการ   โดยมีการน าเอกสารโครงการมาวิ เคราะห์   และชวนกันดูว่า                  
อะไรคือประเด็นหลัก  ท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการเขียนรายงานในครัง้นี ้    ซึ่งทีมวิจัยและพ่ีเลีย้ง        
ได้ออกแบบหัวข้อในแต่ละบทท่ีชัดเจนขึน้   ตั้งแต่บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 5   ท าให้ทีมวิจัยสามารถ         
แบง่บทบาทหนา้ท่ีในการชว่ยกนัเขียนเอกสารรายงานในแตล่ะหวัขอ้ได ้ 
 หลังจากนี ้   ทีมวิ จัยจะด า เนินการ เ ขียนเอกสารรายงาน ท่ี ได้รับมอบหมาย                             
ในแต่ละหัวข้อ    แล้วจะส่งให้ทางพ่ี เ ลี ้ยงเพิ่มเติม    เ พ่ือให้การจัดท าเอกสารรายงาน                          
มีความสมบรูณพ์รอ้มในการสง่ใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไปได ้ 
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กิจกรรมที ่ 17 
ช่ือกิจกรรม  จดัท าเอกสารรายงานการวิจยั 
วนัท่ี   5  มีนาคม 2563   เวลา  09.00 – 17.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือวิเคราะหข์อ้มลู  สรุปบทเรียนการด าเนินงานท่ีผา่นนมา 
 2)  เพ่ือจดัท าเอกสารรายงานการวิจยั”รายงานความกา้วหนา้”   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ   ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  จ  านวน  8  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินงานได ้ ดงันี ้
 ทีมวิจัยร่วมสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  โดยแยกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ  จากนั้น        
จึงน าข้อมูลมาจัดเรียงความส าคัญ  และเขียนเอกสารตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้  ซึ่งแต่ละคนได้
ช่วยกันเขียนเอกสารข้อมูลตามหัวข้อท่ีตนเองได้รับมอบหมาย  ส่งให้ทีมหัวหน้าโครงการ          
เพ่ือรวบรวม  จดัพิมพเ์อกสาร  เพ่ือจดัท ารายงานการวิจยั   
 ในระหว่างการด าเนินการ  ทีมวิจัยเจอสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้       
คนในพืน้ท่ีมีความเส่ียงและถกูกักตวั  จึงท าใหมี้การประกาศจากทางพื ้นท่ีไม่ใหอ้อกนอกชุมชน   
ในชว่งเวลาท่ีก าหนด  และขอใหท้ างานท่ีบา้น  เพ่ือชว่ยลดเหตกุารณโ์รคระบาด    ท าใหที้มพี่เลีย้ง
ไม่สามารถมาร่วมติดตามการเขียนรายงานในพื ้นท่ีได้  ต้องส่งเอกสารและท างานร่วมกัน          
ผา่นระบบออนไลน ์ จงึท าใหก้ารด าเนินงานมีความลา่ชา้   
  นอกจากนี ้  ยังเกิดปัญหาการจัดกิจกรรมของทีมวิจัย   ซึ่งทีมวิจัยไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นเดือนมีนาคมไดเ้น่ืองจากทางพืน้ท่ีไม่อนุญาตใหมี้การรวมกลุ่ม    
ในการท ากิจกรรมต่างๆ     ท าให้กิจกรรมท่ีได้มีการก าหนดและวางแผนไว้ในระยะนี ้                          
ไม่สามารถด าเนินการได้    จึงต้องพักกิจกรรมไว้ก่อน    หากมีสถานการณ์ท่ีดีขึน้คาดว่า               
ทีมวิจยัจะสามารถด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 ในช่วงท่ีมีเหตกุารณโ์รคระบาด  ทีวิจยัไดมี้บทบาทในการช่วยชมุชนส่ือสารขอ้มลูความรู ้ 
และจดัท าเครื่องมือ อปุกรณท่ี์จ าเป็นตา่ง ๆ เพ่ือลดปัญหาโรคระบาดในพืน้ท่ี  ซึ่งในชว่งเหตกุารณ์
โรคระบาดนี ้ ทีมวิจยัไดพ้ยายามจดัท าระบบตลาดออนไลน์  เพ่ือช่วยกระจายสินคา้ใหก้บัพ่ีนอ้ง
ในพืน้ท่ี   รวมถึงการช่วยส่ือสารใหพื้น้ท่ีไดมี้โอกาสขายผลิตภณัฑต์า่งๆได ้  เป็นการช่วยเหลือกนั
ในช่วงเกิดวิกฤต  ซึ่งทีมวิจัยจะมีการพัฒนาระบบตลาดออนไลนใ์ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้          
เพ่ือสามารถชว่ยพ่ีนอ้งประชาชนในพืน้ท่ีไดใ้นอนาคต 
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ภาคผนวก ข  บันทกึสรุปการประชุมและการด าเนินงาน 
โครงการศกึษาแนวทางการเสรมิสรา้งเยาวชนคนรุน่ใหมใ่นการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน : 
กรณีศกึษากลุม่เยาวชนนกนางนวลเครือขา่ยบา้นสระขาวลุม่น า้ละแมตอนบน  จงัหวดัชมุพร 
สรุปผลการด าเนินงาน  ช่วงที ่2 
กิจกรรมที ่1 
ช่ือกิจกรรม   ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี   
วนัท่ี   5  เดือนเมษายน  2563   เวลา  09.00 – 15.00  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานวิจยัใหค้ณะท างานในพืน้ท่ีไดร้บัทราบและเกิดความเขา้ใจ
ในการด าเนินงานรว่มกนั  
 2)  เพ่ือจดัท าแผนการด าเนินงานวิจยัใหมี้ความชดัเจนสามารถด าเนินการได ้  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
            3) แลกเปล่ียนสถานการณไ์วรสัโควิด19 ท่ีเกิดขึน้พรอ้มแนวทางมาตรการในการปอ้งกนั 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ   ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

วิจัยได้ร่วมวางแผนโครงการปฏิบัติ การด าเนินงาน  โดยมีการจัดท าโครงการ                  
และเตรียมแผนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิก   ทัง้ของสถาบันการเงินชุมชนบา้นสระขาว      
และกลุ่มเกษตรกรท าสวนบา้นสระขาว    โดยวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดท้ัง้ในเรื่องของทนุและศกัยภาพ
ของชมุชนปัญหาและสิ่งท่ีตอ้งการ เพ่ือเตรียมการในการเขียนโครงการปฏิบตัิการ 
 

กิจกรรมที ่ 2 
ช่ือกิจกรรม ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี   5  เดือนพฤษภาคม  2563  เวลา  09.00 – 14.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1) เพ่ือตดิตามการด าเนินงานและสรา้งความเขา้ใจในการด าเนินงานรว่มกนั  
             2) แลกเปล่ียนสถานการณไ์วรสัโควิด19 ท่ีเกิดขึน้พรอ้มแนวทางมาตรการในการปอ้งกนั 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไดแ้ก่ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  พ่ีเลีย้งนกัวิจยั  ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินงานได ้ ดงันี ้
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กลุ่มเยาวชนและแกนน าในการด าเนินงานติดตามงาน พรอ้มทัง้วางแผนการด าเนิน

กิจกรรม เพ่ือใหเ้ขา้กบัสถานการณโ์ควิด โดยในการด าเนินกิจกรรม   ใหค้ณะท างานแบง่เป็นกลุ่ม
ครัง้ละไมเ่กิน 10  คน  เพ่ือใหไ้มข่ดัตอ่มาตรการท่ีรฐัก าหนด 
 

กิจกรรมที ่ 3 
ช่ือกิจกรรม  การพฒันาผูป้ระกอบการคนรุน่ใหม ่

      การจดัท าแผนธุรกิจชมุชน แผนการตลาด 
วนัท่ีจดักิจกรรม 10 พฤษภาคม 2563 เวลา  10.30 - 15.30 น. 
สถานท่ีจัดกิจกรรม  ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาผูป้ระกอบการ หมู่ท่ี 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม 
จงัหวดัชมุพร  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไดแ้ก่ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  พ่ีเลีย้งนกัวิจยั  ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  50  คน 
วตัถปุระสงค ์  เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละจดัท าแผนธุรกิจรายครวัเรือน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินงานได ้ ดงันี ้

กระบวนการช่วงแรก ให้เยาวชนและผู้ประกอบการท าความรู้จักแนะน าตัวตัวเอง           
ให้ทุกคนไดรู้ ้จักกัน เพ่ือให้ทุกคนได้มีปฎิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งในกระบวนการนีท้  าให้ทุกคน          
ไดผ้่อนคลายซึ่งในครัง้นีทุ้กคนไดรู้จ้ักกันไปบา้งแลว้ในการอบรมครัง้แรก จากนัน้ไดแ้บ่งกลุ่ม    
การเรียนรูโ้ดยการจัดโต๊ะแบ่งกลุ่มกันโดยแต่ละโต๊ะมีสมาชิก 5-6 คน ซึ่งเม่ือแบ่งกลุ่มเรียนรู้         
แล้วก็ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกันโดยมี 1) คนบันทึกรายละเอียด  2) คนท่ีคอยสอบถาม           
3) คนค้นหาข้อมูล 4)คนน าเสนอ หลักจากแบ่งหน้าท่ีเรียบร้อย ทุกคนก็ได้ท าความรู้จัก               
กบัวิทยากรในการเรียนรูว้นันี ้ โดยเริ่มแรก 

1) เริ่มต้นด้วยการรู ้จักตนเอง และศักยภาพชุมชน/เครือข่าย  (ความรู้และผลผลิต           
ในครวัเรือน×สมาชิกกลุม่องคก์ร)  
  2)  การเรียนรูรู้ปแบบโครงสรา้งองคก์รกบัวิเคราะห ์SWOT  อย่างง่าย ดว้ยการทบทวน
วิเคราะหจ์ดุออ่นจดุแข็ง อปุสรรคและโอกาสเพ่ือท าความเขา้ใจแบบง่ายในการเรียนรูข้อ้มลู  

3) การย่อยบทเรียนการท างานท่ีผ่านมาและออกแบบจัดโครงสร้าง/กลุ่มกิจกรรม            
และวิเคราะหส์ินคา้และบริการ  แบ่งบทบาทหนา้ท่ีใหไ้ปท าการบา้นต่อ  แผนการผลิต/จดัการ /
การตลาด 

4) การเรียนรูแ้ละฝึกกระบวนการยกรา่งแผนธุรกิจ น าใชเ้ปรียบเทียบเคียงกบักิจการอ่ืนๆ 
ในหลายรูปแบบ  เพ่ือปรบัแผนใหส้อดคลอ้งบรบิทและศกัยภาพ 
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กิจกรรมที ่4 
ช่ือกิจกรรม ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี  5  เดือนมิถนุายน  2563   เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานวิจยัใหค้ณะท างานในพืน้ท่ีไดร้บัทราบพรอ้มติดตามงาน
และผลการด าเนินกิจกรรมท่ีผา่นมา 
 2)  เพ่ือเตรียมความพรอ้มทีมวิจยั ในการโครงการปฎิบตักิาร รว่มกนั 
            3) เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานตอ่ไป   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยัในพืน้ท่ี  ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั
ในพืน้ท่ี      รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

ทีมวิจัยกลุ่มเยาวชนและแกนน าช่วยกันสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม            
ท่ีผ่านมา  พร้อมด้วยการวางแผนด าเนินงานติดตามงาน และวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์โควิด โดยในการด าเนินกิจกรรม ให้แบ่งท าเป็นกลุ่มครัง้ละไม่เกิน       
10-20 คน เพ่ือใหไ้มข่ดัตอ่มาตรการท่ีรฐัก าหนด 

การด าเนินกิจกรรมครัง้หนา้นีที้มมีความเห็นในเรื่องของการศกึษาวิจยัการแปรรูปผลผลิต
ซึ่ง ดว้ยมาตรการของรัฐท าใหไ้ม่สามารถเดินทางออกนอกพืน้ท่ีได ้ทางทีมจึงไดเ้ปล่ียนแปลง
สถานท่ีคือ ศนูยก์ารเรียนรูเ้กษตรยั่งยืน  อิลทนิลออแกนิกฟารม์ เพ่ือศึกษากระบวนการวิจยัการ
แปรรูปผลผลิตซึ่งจะเห็นไดต้ัง้แตก่ระบวนการศกึษาตัง้แตต่น้น า้ กลางน า้ และปลายน า้  
 

กิจกรรมที ่ 5 
ช่ือกิจกรรม   กิจกรรมศกึษาเรียนรูก้ระบวนการวิจยันอกพืน้ท่ี 

       โดยแกนน าเยาวชน/แกนน าชมุชนในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
วนัท่ีจดักิจกรรม 21-22 เดือนมิถนุายน 2563  เวลา  10.30-15.00  น. 
สถานท่ีจดักิจกรรม ศนูยก์ารเรียนรูเ้กษตรยั่งยืน อิลทนิลออแกนิกฟารม์  
หมูท่ี่ 5 ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน   20  คน 
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วตัถปุระสงค ์   
1)  เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละศกึษากระบวนการวิจยั 
2)  เพ่ือเพิ่มและพฒันาศกัยภาพเยาวชนและแกนน า 

สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
การด าเนินงานครัง้นี ้ เริ่มตน้ดว้ยการตรียมความพรอ้มในการเรียนรู ้ แบง่กลุ่มและแบ่ง

บทบาทหนา้ท่ีกนั ในการบนัทึก  สอบถาม  ในการศกึษาวิจยัครัง้นีมุ้่งเนน้ใหแ้กนน าและทีมวิจยั
ทกุคน ไดเ้รียนรูก้ระบวนการและแนวทางในการศกึษา ขอ้มลูงานวิจยั โดยศกึษากระบวนการวิจยั
การแปรรูปผลผลิต ซึ่งจะเห็นไดต้ัง้แตก่ระบวนการศกึษาตัง้แตต่น้น า้ กลางน า้ และปลายน า้ 

   
 
กิจกรรมที ่ 6 
ช่ือกิจกรรม  เวทีพฒันาศกัยภาพและประชมุรว่มกบัชดุโครงการ 
                  อบรมการแปรรูปผลผลิต การแปรูปโกโก ้
วนัท่ีจดักิจกรรม 25 - 27 เดือนมิถนุายน 2563  เวลา 10.30-15.30  น. 
สถานท่ีจดักิจกรรม ศนูยก์ารเรียนรูเ้กษตรยั่งยืน อิลทนิลออแกนิกฟารม์ หมูท่ี่ 5  
ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  30  คน 
วตัถปุระสงค ์   

1) เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละศกึษากระบวนการแปรรูปโกโก ้
2) เพ่ือเพิ่มและพฒันาศกัยภาพเยาวชนและแกนน าในการแปรรูปผลผลิต 

สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  
แกนน าและทีมวิจยัทกุคนไดเ้รียนรูก้ระบวนการแปรรูปโกโก ้ซึ่งตอ้งการท่ีจะใหที้มไดเ้ห็น

ตัง้แต่กระบวนการศึกษาขอ้มูลของโกโก้ สายพันธ์ วิทีการคดัเลือก การปลูก ขัน้ตอนการดูแล  
กระบวนการเก็บเก่ียว จนถึงขัน้ตอนกระบวนการแปรูป ตลอดจนถึงการบรโิภค 
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กิจกรรมที ่ 7 
ช่ือกิจกรรม ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ี   5  เดือนกรกฎาคม  2563  เวลา  09.00 – 15.30  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือตดิตามการด าเนินงานวิจยัใหค้ณะท างานในพืน้ท่ีไดร้บัทราบและเกิดความเขา้ใจ
ในการด าเนินงานรว่มกนั  
 2)  เพ่ือเตรียมความพรอ้มทีมวิจยั ในการโครงการปฎิบตักิาร รว่มกนั   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรกึษาโครงการวิจยัในพืน้ท่ี 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

ทีมวิจัยกลุ่มเยาวชนและแกนน าช่วยกันสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม            
ท่ีผ่านมาพรอ้มการวางแผนด าเนินงานตดิตามงานและวางแผนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือใหเ้ขา้กบั
สถานการณโ์ควิด ซึ่งในตอนนีมี้การปลดล๊อคมาตรการบางส่วนแลว้  ซึ่งจะสามารถท ากิจกรรม
หรือด าเนินงานไดอ้ยา่งสะดวกขึน้ แตก็่คงยงัตอ้งปอ้งกนัและเวน้ระยะหา่งทางสงัคม  
 
กิจกรรมที ่ 8 
ช่ือกิจกรรม   การแปรรูปและใชป้ระโยชนพ์นัธุกรรมพืช ไดแ้ก่   

       การท ากาแฟคั่วมือ น า้ด่ืมสมนุไพร พนัธพื์ชสมนุไพรอบแหง้ (ครัง้ท่ี 1) 
วนัท่ีจดักิจกรรม  12  เดือนกรกฎาคม  2563  เวลา  9.30-15.00  น. 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาผูป้ระกอบการ  หมู่ท่ี 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม 
จงัหวดัชมุพร  
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  50  คน 
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วตัถปุระสงค ์   
1)  เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละศกึษาสมนุไพรในชมุชนทอ้งถ่ิน 
2)  เพ่ือเรียนรูเ้ทคนิค วิธีการ กระบวนการแปรูปพนัธพื์ชสมนุไพร 
3)  เพ่ือฝึกปฏิบตักิารแปรรูปและสรา้งผลิตภณัฑช์มุชน 

สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
การประชุมครัง้นีที้มวิจยัไดใ้หเ้ยาวชนและผูป้ระกอบการท าความรูจ้กัแนะน าตวัตวัเอง 

ใหทุ้กคนไดรู้จ้ักกัน  เพ่ือใหทุ้กคนไดมี้ปฎิสัมพันธท่ี์ดีต่อกัน ซึ่งในกระบวนการนีท้  าใหทุ้กคนได้
ผ่อนคลาย จากนัน้ไดแ้บง่กลุ่มการเรียนรูโ้ดยการจดัโต๊ะแบ่งกลุ่มกันโดยแต่ละโต๊ะมีสมาชิก 5-6 
คน ซึ่งเม่ือแบ่งกลุ่มเรียนรูแ้ลว้ก็ได้มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกันโดยมี 1) คนบนัทึกรายละเอียด      
2)  คนท่ีคอยสอบถาม 3) คนคน้หาขอ้มลู  4) คนน าเสนอ  

หลังจากแบ่งหน้าท่ีเรียบร้อย ทุกคนก็ได้ท าความรู้จักกับวิทยากรในการเรียนรูว้ันนี ้      
โดยเริ่มแรก วนันีเ้ราจะมาท าความรูจ้กัสมนุไพรรอบตวัท่ีมีอยู่ในชมุชนกนั วิทยากรใหแ้ต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดและมองดรูอบๆบา้น ชุมชน ว่ามีสมุนไพรอะไรบา้งท่ีสามารถแปรรูปได ้โดยแยกเป็น    
ท่ีใชกิ้นไดแ้ละท่ีกินไม่ไดใ้ชภ้ายนอก พรอ้มทัง้บอกสรรพคณุ ทุกคนช่วยกันคิดและเขียนออกมา 
โดยสมนุไพรท่ีมีเยอะท่ีกินไดแ้ถวบา้นและในชมุชน ตะไคร ้ ขิง ขา่ ขมิน้ กระเพรา โหรพา เสาวรส  
มะนาว มะกรูด รางจืด ชะมวง สม้แขก ใบเตยหอม อญัชัน กระชาย มะเฟือง มะขาม พริกไทย   
สม้จีด๊  โดยใหท้กุคนไดบ้รรยายสรรพคณุของสมนุพรแตล่ะชนิดดว้ย 

ชว่งท่ีสองจากท่ีไดท้  าความรูจ้กัและเรียนรูส้มนุไพรไปแลว้  ในชว่งบา่ยจะเป็นการแปรรูป
สมุนไพร  โดยการให้ผูเ้ข้าร่วมไดน้  าเอาสมุนไพรท่ีน ามาจากบา้นมาฝึกแปรรูป โดยสมุนไพร          
ท่ีน ามามีหลายอย่าง เช่น ใบเตยหอม ดอกอัญชัน มะเฟือง ขมิน้ ตะไคร ้มะกรูด ข่า ผักเหลียง     
ใบชะพลู ใบชะมวง กระเพรา ในกิจกรรมนีใ้ห้เยาวชนไดแ้บ่งกลุ่มกันและเลือกเอาสมุนไพร          
มาเพ่ือแปรรูป  ซึ่งมีอยู่หลายกระบวนการในครัง้นีเ้ลือกใช ้วิธีการ ตากแหง้ เพ่ือท าชาสมุนไพร 
เริ่มตน้ดว้ยการลา้งสมนุไพรใหส้ะอาด จากนัน้น ามาหั่นใหเ้ป็นชิน้เล็กๆในส่วนท่ีเป็นใบใหห้ั่นฝอย 
จากนั้นน าไปอบ หรือตากแห้ง  วิ ธี ท่ี  2 การน าสมุนไพรมาคั้นสดเ พ่ือท าน ้าสมุนไพร                          
เพ่ือสุขภาพ โดยเริ่มจากการใช้ดอกอัญชัน  มาป่ันกับน ้าสะอาด จะได้น ้าอัญชัน ส่ีน ้าเงิน                
ซึ่งสรรพคุณของดอกอัญชันนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระ  โดยเราสามารถน ามาท าเป็นน า้ด่ืม
สมุนไพรได ้ซึ่งเราสามารถน ามาผสมกับน า้เช่ือม และน า้สม้จี๊ด จะท าใหมี้รสชาติท่ีดีขึน้ และมี
ประโยชนต์อ่รา่งการ  ซึ่งเราน ามาปรบัเปล่ียนไดห้ลายเมน ูเชน่ อญัชนันมสด วุน้อญัชนั  

จากการท่ีไดด้  าเนินกิจกรรม กลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการกลุ่มเปา้หมายไดเ้รียนรูเ้รื่อง
สมนุไพรและฝึกปฏิบิติการแปรรูป  ส าหรบัปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการท ากิจกรรม  คือปัญหาในเรื่อง
ของสภาพอากาศ ท่ีมีฝนตกเป็นอุปสรรคใ์นการแปรรูปสมุนไพร  ทีมวิจัยไดมี้การแก้ไขปัญหา
น าเอาสมนุไพรไปอบแหง้โดยใชตู้อ้บลมรอ้น 
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กิจกรรมที ่ 9 
ช่ือกิจกรรม  การแปรรูปและใชป้ระโยชนพ์นัธุกรรมพืช ไดแ้ก่   
                   การท ากาแฟคั่วมือ น า้ด่ืมสมนุไพร พนัธพื์ชสมนุไพรอบแหง้  (ครัง้ท่ี 2) 
วนัท่ีจดักิจกรรม 15  กรกฎาคม 2563  เวลา  10.00 – 15.00 น. 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาผูป้ระกอบการ หมู่ท่ี 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม 
จงัหวดัชมุพร  
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  50  คน 
วตัถปุระสงค ์   

1)  เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละศกึษาสมนุไพรในชมุชนทอ้งถ่ิน 
2)  เพ่ือเรียนรูเ้ทคนิค วิธีการ กระบวนการแปรูปพนัธพื์ชสมนุไพร 
3)  เพ่ือฝึกปฏิบตักิารแปรรูปและสรา้งผลิตภณัฑช์มุชน 

สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
การด าเนินงานช่วงแรก ใหเ้ยาวชนและผูป้ระกอบการท าความรูจ้ักแนะน าตัวตัวเอง        

ให้ทุกคนไดรู้จ้ักกัน เพ่ือให้ทุกคนไดมี้ปฎิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน   ซึ่งในกระบวนการนีท้  าให้ทุกคน         
ไดผ้่อนคลาย   ซึ่งในครัง้นีท้กุคนไดรู้จ้กักันไปบา้งแลว้ในการอบรมครัง้แรก   จากนัน้ไดแ้บ่งกลุ่ม
การเรียนรูโ้ดยการจัดโต๊ะแบ่งกลุ่มกันโดยแต่ละโต๊ะมีสมาชิก 5-6 คน ซึ่งเม่ือแบ่งกลุ่มเรียนรู้        
แล้วก็ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกันโดยมี 1) คนบันทึกรายละเอียด  2) คนท่ีคอยสอบถาม           
3) คนค้นหาข้อมูล 4)  คนน าเสนอ หลักจากแบ่งหน้าท่ีเรียบร้อย ทุกคนก็ได้ท าความรู้จัก              
กับวิทยากรในการเรียนรูว้ันนี ้โดยเริ่มแรก วันนีเ้ราให้ทุกคนวาดภาพ สวนของแต่ละคนก่อน       
เม่ือวาดเสร็จแลว้ก็ให้ผลัดกันเล่าเรื่อง จากนัน้ให้ทุกคนแลกเปล่ียนสิ่งท่ีไดฟั้งกันว่ามีชนิดพืช
อะไรบา้งท่ีเราเห็นในชมุชนของเรา 
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สรุปได้ว่าพืชในชุมชนของเรา  มีหลายชนิด  เช่น  ปาลม์น า้มัน  ยางพารา  ทุเรียน
ลองกอง/ลางสาด  กาแฟ  โกโก้  ข่า/ขมิน้/ตะไคร้  ผักสวนครวั กระเพรา/โหรพา/แมงลัก/ผักชี  
มะละกอ  กลว้ยหอมทอง  เป็นตน้ 

เม่ือแลกเปล่ียนแลว้ ก็ใหว้ิทยากรแนะน าตวัโดยในวนันีเ้ราจะคยุและเรียนรูก้นัเรื่อง กาแฟ 
(Coffee)  ซึ่งมีเนือ้หาโดยสรุป  ดงันี ้   
  กาแฟเป็นเครื่องด่ืมท่ีท าจากเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งได้จากต้นกาแฟ นิยมด่ืมแบบร้อนๆ           
แต่สามารถด่ืมแบบเย็นได้ บางครั้งนิยมใส่นมหรือครีมลงในกาแฟด้วย ในกาแฟหนึ่งถ้วย              
มีคาเฟอีนอยู่ประมาณ 80-140 มิลลิกรมั   กาแฟเป็นเครื่องด่ืมท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุในโลก
ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับ ชาและน า้ นอกจากนี ้กาแฟยงัเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีการส่งออก
มากเป็นอันดับท่ีหกของโลกสายพันธุ์ของกาแฟกาแฟมีมากกว่า  6,000 พันธุ์ แต่พันธุ์หลัก ๆ          
ท่ีไดร้บัความนิยมมี 2 พนัธุ ์ไดแ้ก่  

1) อาราบกิา้ (Arabica) ซึ่งเป็นกาแฟแบบดัง้เดมิ มีรสชาตดีิ และ  
2)  โรบสัตา้ (Robusta) ซึ่งมีปริมาณคาเฟอีนสงู และสามารถปลกูในท่ี ท่ีปลกูอาราบิก้า 

ไม่ไดด้ว้ยความท่ีมีความทนทานมากกวา่นีเ้อง จงึท าใหก้าแฟโรบสัตา้มีราคาถกูกวา่ แตผู่ค้นนิยม
ด่ืมไม่มากนกัเน่ืองจากมีรสขมและเปรีย้ว ส่วนโรบสัตา้ท่ีมีคณุภาพดีมกัถกูน าไปใชเ้ป็นส่วนผสม
ของเอสเพรสโซ่ แบบผสม (เอสเพรสโซ่มีสองแบบใหญ่ ๆ คือแบบท่ีเป็นอาราบิกา้แท้ ๆ กบัแบบท่ี
ผสมกาแฟชนิดอ่ืน ๆ) 

สตูรกาแฟท่ีนิยมด่ืมกนัมาก  คือ 
เอสเปรสโซ (อิตาลี: espresso) คือกาแฟท่ีมีรสเขม้ ซึ่งมีวิธีการชงโดยใชแ้รงอัดไอน า้    

หรือน า้รอ้นผ่านเมล็ดกาแฟคั่วท่ีบดละเอียด ท่ีมาของช่ือ  เอสเปรสโซ มาจากค าภาษาอิตาลี 
"espresso" แปลวา่ เรง่ดว่น เอสเปรสโซเป็นกาแฟท่ีนิยมมากท่ีสดุในแถบประเทศยโุรปตอนใต ้

คาปูชิโน (อิตาลี: cappuccino) เป็นหนึ่งในเครื่องด่ืมประเภทกาแฟซึ่งมีต้นก าเนิด          
มาจากประเทศอิตาลี คาปชูิโนมีส่วนประกอบหลกัคือ เอสเปรสโซ และ นม ค าว่า Cappuccino 
เป็นภาษาอิตาเลียน ออกเสียงให้ถูกตอ้งว่า กัปปุชชิโน่ ในประเทศอิตาลี ผู้คนมักด่ืมคาปูชิโน     
เป็นอาหารเชา้ 

ลาเต(้อิตาลี: Latte) ภาษาอิตาลีแปลว่านม ส่วนในประเทศอ่ืนจะหมายถึงกาแฟลาเต ้   
หรือเครื่องด่ืมกาแฟท่ีเตรียมดว้ยนมรอ้น โดยการเทเอสเปรสโซ 1/3 ส่วน และนมรอ้นอีก 2/3 ส่วน 
ลงในถ้วยพรอ้มๆ กัน และจะหยอดโฟมนมหนาประมาณ 1 ซม. ทับขา้งบน ในประเทศอิตาลี 
กาแฟลาเตนี้รู้จ้กักันในช่ือของ "caffè e latte" ซึ่งหมายถึง กาแฟกับนม ซึ่งใกลเ้คียงกับในภาษา
ฝรั่งเศส ค าว่า "café au  lait" กาแฟลาเตเ้ริ่มเป็นท่ีนิยมนอกประเทศอิตาลีในช่วงตน้ทศวรรษ         
ท่ี 1980 ในการชงกาแฟลาเต ้บาริสตา้ (หรือผูช้งกาแฟท่ีช านาญงาน) จะใชว้ิธีขยบัขอ้มือเล็กนอ้ย
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ขณะท่ีรนินมและโฟมนมลงบนกาแฟ ท าใหเ้กิดลวดลายตา่ง ๆ เรียกวา่ ลาเตอ้ารต์ (latte art) หรือ
ศลิปะฟองนมในถว้ยกาแฟ 

มอคคา่ (องักฤษ: Cafe Mocha)เป็นเครื่องด่ืมกาแฟท่ีคลา้ยกบักาแฟลาเตคื้อมีเอสเพรส
โซ่ 1/3 ส่วนและนมรอ้น 2/3 ส่วน แต่แตกต่างกันท่ีมอคค่า จะมีส่วนผสมของช็อคโกแลตดว้ย     
โดยมักจะใส่ในรูปของน ้าเ ช่ือมช็อคโกแลต เสิร ์ฟได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นใส่น ้าแข็ง                  
มกัมีวิปครีมปิดหนา้ มอคค่า อาจหมายถึงกาแฟอราบิกา้ชนิดหนึ่ง ซึ่งปลูกอยู่บริเวณท่าเรือมอค
ค่าในประเทศเยเมน กาแฟมอคค่ามีสีและกลิ่นคลา้ยช็อคโกแลต (แมว้่าจะไม่มีส่วนประกอบ
ของช็อคโกแลตในมอคค่าเลยก็ตาม) อันเป็นเอกลักษณ์ท่ีท าให้กาแฟมอคค่าเป็นท่ีรู ้จัก             
อยา่งแพรห่ลาย 

อเมริกาโน  หรือ คาเฟ่ อเมริกาโน  (café americano)  คือเครื่องด่ืมกาแฟชนิดหนึ่ง           
ซึ่งมีวิธีการชงโดยเตมิน า้รอ้นผสมลงไปในเอสเพรสโซ การเจือจางเอสเพรสโซซึ่งเป็นกาแฟเขม้ขน้
ดว้ยน า้รอ้น ท าใหอ้เมริกาโนมีความแก่พอ ๆ กบักาแฟธรรมดา แตมี่กลิ่นและรสชาติท่ีเขม้อนัมา
จากเอสเพรสโซ อเมริกาโนเหมาะส าหรบัผูท่ี้ช่ืนชอบกาแฟด า แตไ่ม่แก่และหนกัถึงขัน้เอสเพรสโซ 
คอกาแฟส่วนใหญ่นิยมด่ืมอเมริกาโนโดยไม่ปรุงดว้ยนมหรือน า้ตาล เพ่ือด่ืมด ่ากับรสชาติกาแฟ
ของอเมริกาโนซึ่งแตกต่างจากกาแฟธรรมดา   เ ม่ือเรียนรู้กาแฟแล้วก็มาฝึกคั่ วกาแฟกัน                
โดยแบ่งอุปกรณต์ามกลุ่มและใหแ้ต่ละกลุ่มฝึกคั่วกาแฟกันโดยในการคั่วกาแฟนัน้แบ่งไดเ้ป็น       
3  ระดบั คือคั่วออ่น คั่วกลาง คั่วเขม้ 

LIGHT  ROAST〉กาแฟท่ีคั่วอ่อน เป็นสีน า้ตาลอ่อน ผิวแหง้ถ้าชงกาแฟดว้ยเมล็ดท่ีคั่ว
อ่อน รสชาติ [Flavour] ความเปรีย้ว [Acidity]  กลิ่น [Aroma] ของผลไมจ้ะยังคงหลงเหลืออยู่
มากกว่ากาแฟท่ีคั่วเขม้ ซึ่งหากเราด่ืมกาแฟคั่วอ่อนท่ีเป็น Single Origin (หมายถึงมาจากแหล่ง
ปลูกเดียว-ไร่เดียว) ก็อาจจะรูส้ึกถึงรสผลไมบ้างอย่าง หรือกลิ่นดอกไม ้[ fruity & floral] ท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของเมล็ดกาแฟนัน้ไดเ้ดน่ชดั เพราะไมถ่กูความรอ้นท าลายไปจากการคั่ว  

MEDIUM  ROAST〉กาแฟท่ีคั่วกลาง เฉดสีน า้ตาลกลาง ไปถึงน า้ตาลเขม้ แตผ่ิวก็ยงัแหง้
อยู่กาแฟท่ีคั่วในระดบันีเ้ป็นท่ีนิยมทีเดียว เพราะจะมี body ของกาแฟท่ีค่อนขา้งหนกัแน่น (Full 
Body) ซึ่งค  าว่า body ของกาแฟอาจจับตอ้งไดย้าก แต่คนท่ีด่ืมสามารถสัมผัสไดเ้องในยามท่ี
รสชาตแิละกลิ่นของกาแฟชดัเจน อบอวล หนกัแนน่อยูใ่นปากหลงัจากท่ีเราไดจ้ิบ 

DARK  ROAST〉จุดสังเกตง่ายมากคือ สีกาแฟเข้มจัดจนเกือบด า มีน า้มันเคลือบผิว
กาแฟจนเป็นเงาการคั่วลึกจนถึงระดับนี ้ท าใหเ้ซลลูโลสในกาแฟยิ่งโดนท าลาย  และบางครัง้       
ถา้นานมากๆ ก็จะระเหยออกมากลายเป็นน า้มนัเคลือบผิวนั่นเอง ซึ่งท าใหก้าแฟสญูเสียรสชาติ
แบบผลไมไ้ป และมีกลิ่นเบิรน์ไหม ้รสชาติขม เขม้ เขา้มาแทนท่ีรสชาติและกลิ่นของกาแฟท่ีไหม้
นิดๆ เป็นรสสัมผัสของกาแฟท่ีเราคุน้เคย เม่ือยามบดกาแฟคั่วเขม้ กลิ่น ‘หอม’ เขม้ข้นจะโชย
ออกมา ซึ่งกลิ่นท่ีเราคุน้เคยตามรา้นกาแฟทั่วไปนี ้
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เม่ือเรียนรูก้ารคั่วเสร็จก็ใหแ้ตล่ะกลุ่มคน้หาสรรพคณุของกาแฟกันแลว้น ามาแลกเปล่ียน
ภายในกลุม่  ดงันี ้

1) ลดความเส่ียงเป็นโรคนิ่ว   ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ ปี 2002 เผยว่า
ผู้หญิงท่ีด่ืมกาแฟ 4 แก้วต่อวัน จะมีโอกาสเส่ียงเป็นโรคนิ่วในถุงน ้าดีลดลงประมาณ 25% 
เช่นเดียวกับผลการวิจยัก่อนหนา้นีท่ี้บอกว่า ผูช้ายท่ีด่ืมกาแฟเป็นประจ า จะช่วยลดความเส่ียง
เป็นโรคนิ่วในถงุน า้ดีไดด้ว้ย      

2) กาแฟช่วยลดความเครียด    เช่ือว่าหลายคนแอบเห็นดว้ยกบัผลวิจยันี ้เพราะเม่ือรูส้ึก
เครียด ๆ เหน่ือย ๆ ทีไร ไดจ้ิบกาแฟสักหน่อยก็จะรูส้ึกดีขึน้ใช่ไหมคะ ซึ่งคราวนีเ้ราการนัตีดว้ย
ผลการวิจัยเพิ่มเติมอีกดว้ยว่า คนท่ีด่ืมกาแฟประมาณ 2-3 แก้วต่อวัน จะลดความเครียดได้
ประมาณ 15 % แต่หากด่ืมกาแฟ 4 แก้วต่อวัน จะสามารถลดความเครียดได้ถึง 20% เลย
ทีเดียว           
  3) ช่วยกระตุ้นความจ า    ผลการวิจัยจากภาครังสีวิทยาของอเมริกาเหนือกล่าวว่า      
หากด่ืมกาแฟ 2 แกว้ตอ่วนั จะสามารถพฒันาความจ า และปฏิกิริยาตอบโตไ้ดดี้ขึน้ สอดคลอ้งกบั
การวิจยัของอีกสถาบนัหนึ่งท่ีบอกว่า ผูห้ญิงอาย ุ65 ปีขึน้ไป หากด่ืมกาแฟมากกว่า 3 แกว้ตอ่วนั 
จะมีความจ าท่ีดีขึน้กว่าคนท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟ หรือด่ืมกาแฟนอ้ยกว่านี ้  ส่วนมหาวิทยาลัยเซาท์      
ฟรอรดิา้ก็เผยว่า คนอายลุว่งเขา้วยักลางคน ควรด่ืมกาแฟประมาณ 4-5 แกว้ตอ่วนั เพ่ือเพิ่มระดบั
ฮอรโ์มน GCSF สารท่ีชว่ยลดความเส่ียงเป็นอลัไซเมอร ์

4) รอดจากโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  จากการศกึษาของภาคการเกษตรและเคมีอาหารของ
สหรฐัอเมริกา ท าใหท้ราบว่า นักด่ืมกาแฟตวัยง จะมีโอกาสรอดพน้จากโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
ประมาณ 50% เ น่ื องจากคา เฟ อีน มีคุณสมบัติ ช่ วยยับยั้ง  hIAPP และโพ ลี เปปไทด์                      
ตวัการก่อใหเ้กิดโปรตีนผิดปกต ิซึ่งเป็นสาเหตขุองโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  
  5)  ลดความเส่ียงเป็นโรคมะเร็ง    มีผลการวิจยัหลายชิน้ท่ียืนยนัว่า การด่ืมกาแฟวนัละ 
2-5 แกว้ตอ่วนั จะช่วยลดความเส่ียงเกิดเซลลม์ะเรง็เตา้นม มะเร็งตอ่มลกูหมาก มะเรง็ปากมดลกู 
และมะเรง็ตบัไดด้ว้ย โดยประสิทธิภาพของคาเฟอีน จะชว่ยยบัยัง้การเกิดเซลลผ์ิดปกต ิและก าจดั
สารพิษท่ีรา่งกายไดร้บัไดใ้นระดบัหนึ่ง 

6)  กระตุน้การท างานของระบบเผาผลาญ  มีผลการวิจยัหลายชิน้ท่ีบอกว่า คาเฟอีนช่วย
กระตุ้นการท างานของระบบเมตาบอลิซึม และอาจจะท าให้น ้าหนักคุณลดลงได้ แต่ล่าสุด
ผลการวิจัยเม่ือปี 2006 เพิ่งจะไดข้้อสรุปว่า คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟสดคั่วบด มีผลกับการลด
น า้หนกัในผูห้ญิงไดจ้รงิ  

7)  ลดความเส่ียงเป็นโรคพาคินสนั สถาบนัการแพทยอ์เมริกันไดท้  าการวิจยัและพบว่า 
คาเฟอีนในกาแฟมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลดความเส่ียงเป็นโรคพาคินสนั โดยผูท่ี้ด่ืมกาแฟวนัละ 2-
3 แกว้เป็นประจ าทกุวนั จะชว่ยลดโอกาสเกิดโรคพาคนิสนัไดถ้ึง 25%          
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  8) ปลกุความต่ืนตวัไดใ้นทนัที คาเฟอีนมีคณุสมบตัิไม่ตา่งจากสารกระตุน้ดี ๆ ชนิดหนึ่ง 
ท่ีสามารถปลุกความต่ืนตวัใหก้ับร่างกายท่ีอ่อนลา้ หรืออ่อนเพลียไดใ้นระยะเวลาสัน้ ๆ ยืนยัน    
ดว้ยการทดลองกับนกักีฬากลุ่มหนึ่ง ซึ่งไดด่ื้มกาแฟระหว่างท่ีฝึกซอ้ม และพบว่า นกักีฬากลุ่มท่ี          
ด่ืมกาแฟจะสามารถฝึกซอ้มกีฬาไดน้านขึน้ เรียกไดว้่ามีความอึดมากกว่าเดิมนั่นเอง โดยความ
คกึคกัท่ีเกิดขึน้จะมีระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเทา่นัน้        

9) ลดโอกาสเป็นโรคเกาต  ์   ส าหรบัคนท่ีกลัวตวัเองจะเส่ียงเป็นโรคเกาต ์ โดยเฉพาะ         
ผูท่ี้มีอาย ุ40 ปีขึน้ไป แนะน าใหด่ื้มกาแฟประมาณ 3-6 แกว้ตอ่วนัอย่างตอ่เน่ือง เพราะผลการวิจยั    
จากสถาบันสุขภาพแห่งหนึ่งยืนยันแล้วว่า คาเฟอีนมีส่วนช่วยบรรเทาการอักเสบของข้อ 
เน่ืองมาจากกรดยูริกท่ีเกินขนาดอย่างได้ผล และคนท่ีด่ืมกาแฟ 6 แก้วต่อวัน ก็จะช่วย                   
ลดความเส่ียงเป็นโรคเกาตไ์ดถ้ึง 60%  
  การใชป้ระโยชนจ์ากเมล็ดกาแฟ  คือ  ท าปุ๋ ย  ท าสบู/่ครีมขดัผิด     รบัประทานแกป้วดหวั 
และน า้หมกัชีวภาพ 

จากการท่ีไดด้  าเนินกิจกรรม กลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการกลุ่มเปา้หมายไดเ้รียนรูเ้รื่อง
กาแฟและกาคั่ วกาแฟ   พร้อมทั้ง ได้ลง มือปฏิบัติติจริง ในการคั่ วกาแฟและชงกาแฟ

    
 

กิจกรรมที ่ 10 
ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพเยาวชน 

      เรื่องจดัการผลิตของใชใ้นครวัเรือน/กลุม่เด็กเยาวชน 
วนัท่ีจดักิจกรรม 

ครัง้ท่ี  1 : วนัท่ี   24 ก.ค. 63 เวลา09.00-15.00น. 
ครัง้ท่ี  2 : วนัท่ี   25 ก.ค. 63 เวลา09.00-15.00น. 
ครัง้ท่ี  3 : วนัท่ี   26 ก.ค 63 เวลา  09.00-15.00  น.    

สถานท่ีจดักิจกรรม  ศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการภาคการเกษตรละแม 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  60  คน 
วตัถปุระสงค ์   

1)  เพิ่มให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนได้ทักษะในการผลิตของใช้           
ในครวัเรือน 
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2) เพิ่มใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการชุมชนไดฝึ้กทักษะในการแปรรูปสินคา้
จากวตัถดุบิในทอ้งถ่ินเป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

3) เพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการชุมชนไดล้ดค่าใชจ้่ายและเพิ่มรายได้
ใหก้บัครวัเรือน 

4) เพ่ือใหส้มาชิกสถาบนัการเงินฯ/กลุม่เกษตรกรท าสวนบา้นสระขาวละแม มีแหลง่สินคา้
ของชมุชนในราคาท่ีสมเหตสุมผล ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต ่ายคุโควิด-19 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

การอบรมทีมวิทยากรได้อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตของใช้ในครัวเรือน  (แบ่งกลุ่ม           
ตามความสนใจของแตล่ะคน) โดยมีผูเ้ขา้รว่มท ากิจกรรมจ านวนทัง้หมด 60 คน ซึ่งแบง่กลุ่มย่อย
การเขา้รว่มอบรมและท ากิจกรรมเป็น 3 ครัง้ ครัง้ละ 20  คน เพ่ือลดผลกระทบชว่งโควิด -19 

คร้ังที ่1 ท าสบูส่มนุไพร  
เตรียมวสัดท่ีุจ  าเป็น ไดด้งันี ้

-  น า้มนัมะพรา้ว  400 กรมั 
- น า้มนัปาลม์  200 กรมั 
- น า้มนังาด า  200 กรมั 
- โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 120 กรมั 
- น า้เปลา่   280 กรมั 
- ขมิน้ผงและสมนุไพรอ่ืนๆ 6-10 กรมั 
- น า้มนัหอมระเหย 15 ซีซี  

เตรียมอปุกรณท่ี์จ าเป็นแยกไดด้งันี ้
- หมอ้สแตนเลส 2 ใบ (ไวส้  าหรบัตุน๋น า้มนั) 
- เทอรโ์มมิเตอร ์2 อนั (อณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส) 
- ไมพ้าย 1 อนั 
- ทพัพี 1 อนั (ส าหรบัตกัสบู)่ 
- ถว้ยตวงแกว้ 1 ใบ (ส าหรบัผสมสารละลายโซดาไฟ) 
- ถาดใสน่  า้ 1 ใบ (ส าหรบัหลอ่ท่ีใสส่ารละลายโซดาไฟใหอ้ณุหภมูิลดลง) 
- เหยือก 1 ใบ (ส าหรบัใสส่ารสะลายโซดาไฟท่ีอุน่ลงแลว้) 
- แทง่แกว้ (ส าหรบักวนโซดาไฟ) 
- เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส 
- เครื่องชั่งขนาด 1-2 กิโลกรมั 
- ถงุมือ,แวน่ตา,เสือ้คลมุ,ท่ีปิดจมกู 
- แมพ่ิมพส์บู ่ใชก้ลอ่งไม ้หรือ กระดาษแข็งรอดว้ยกระดาษไข หรือพลาสตกิ 
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- อ่ืน ๆ ผา้เช็ดมือ , กระดาษทิชช ู,กระดาษหนงัสือพิมพใ์ชแ้ลว้, กระดาษวดัคา่ pH 
ขัน้ตอนการท าสบูส่มนุไพร 

1) เตรียมแมแ่บบท าสบูต่ามขนาดและรูปรา่งตามท่ีตอ้งการ 
2) คอ่ย ๆ เทโซเดียมไดรอกไซดล์งในน า้ ผสมใหเ้ขา้กนัตัง้ทิง้ไวใ้หอ้ณุหภมูิเหลือ 40 ๐c 
3) เตรียมสารสกดัขมิน้ 
4) ผสมน า้มนัมะพรา้วกับน า้มันปาลม์ แลว้ผสมในน า้มันงาด า ทัง้3 ชนิดรวมกันใหไ้ด้

อณุหภมูิ 45 - 50 องศาเซลเซียส 
5) เทโซเดียมไฮดรอกไซดล์งในน า้มนัแลว้กวนใหเ้ขา้กนั  
6) หยดน า้มนัหอมระเหยแลว้คอ่ยๆคนใหเ้ขา้กนั จึงเติมสารสกดัขมิน้ลงไป สี, กลิ่นคนให้

เขา้กนัอีกครัง้ 
7) เม่ือเริ่มเกิดเป็นสบู ่สงัเกตเนือ้ขน้เหมือนนมขน้ เทลงพิมพ ์
8) เทใส่พิมพท่ี์เตรียมไวแ้ลว้ตัง้พิมพไ์วป้ระมาณ 4 - 8 ชั่วโมง จนสบูจ่บัตวัเป็นกอ้นแข็ง 

ลองใชน้ิว้มือกดด ูแลว้จึงเอาออกจากแบบเช็คคา่ pH สว่นใหญ่อยู่ระหว่าง 9.5 - 10 เก็บตอ่ไปอีก
นาน 6 - 8 สปัดาห ์เช็คคา่ pH ซ า้อีกครัง้ ซึ่งควรจะอยูร่ะหวา่ง 8 - 9 จงึน าไปใช ้

ลงมือปฎิบตัทิ  าแชมพสูมนุไพรตามขัน้ตอนท่ีวิทยากรแนะน า  
 
 
 
 
 
 
 
(กิจกรรมคร้ัง`` 
 
 

คร้ังที ่2 แชมพสูมนุไพร 
เตรียมวสัดท่ีุจ  าเป็น ไดด้งันี ้

- ผลมะกรูดประมาณ   2  กิโลกรมั  
- ดอกอญัชนัประมาณ   200  กรมั  
- น า้มนัมะกอก    1  ขวดเล็ก  
- สารตัง้ตน้ใหเ้กิดฟอง (N 70) 1  กิโลกรมั  
- น า้สะอาด    8  กิโลกรมั  
- เกลือแกง    ½  กิโลกรมั 
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เตรียมอปุกรณท่ี์จ าเป็นแยกไดด้งันี ้
- ถงัสแตนเลส    1  ใบ  
- ไมพ้าย    1 อนั 

ขัน้ตอนการท าแชมพสูมนุไพร 
1) น าผลมะกรูดมาปลอกเอาแต่เนือ้ติดเปลือก (ไสใ้นไม่ใช)้ แลว้หั่นซอยเป็นชิน้เล็ก ๆ     

ตม้กบัน า้สะอาด  จ านวน 2 ลิตร นานประมาณ 10 นาที (ไฟปานกลาง ) 
2) น าดอกอัญชันดึงเอากลีบดอกเกสรออก ต้มกับน า้สะอาด 2 ลิตร นานประมาณ         

10 นาที (ไฟปานกลาง )  
3) น า N 70 เทลงในถังสแตนเลส แล้วกวนไปในทิศทางเดียวกันตลอดประมาณ                 

5 - 10 นาที ใหฟ้ขูึน้นวล  
4) โรยเกลือแกงลงไปทีละน้อยสลับกับการใส่น า้สมุนไพร (น า้หัวเชือ้) ในขณะท่ีท า         

ตอ้งกวนตลอดเวลา เม่ือส่วนผสมหมดแลว้จะไดค้วามข้นพอดี (ใช้เกลือแกงประมาณ 2 ขีด)         
ไวใ้สต่อน สดุทา้ยแลว้กวนตอ่ใหเ้ขา้กนั  

5) เติมน า้มันมะกอกตอนสุดทา้ยแลว้กวนต่อใหเ้ขา้กันเป็นอันเสร็จ ปล่อยไวป้ระมาณ       
6 - 8 ชม. ฟองยบุจงึกรอกใสข่วดเก็บไดน้าน 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที ่3 น า้ยาเอนกประสงค ์

เตรียมวสัดท่ีุจ  าเป็น ไดด้งันี ้

- N 70 (หวัแชมพ)ู     1,000 กรมั 
- F-24 (Neopelex)สารขจดัคราบไขมนั 1,000 กรมั 
- เกลือสะอาด    1,000 กรมั 
- ผงฟอง     100  กรมั 

- หวัน า้หอม     20  ซี.ซี 
- กรดมะนาว    100  กรมั 
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- น า้สะอาด    12  ลิตร 
เตรียมอปุกรณท่ี์จ าเป็นแยกไดด้งันี ้

- ถงัพลาสตกิขนาด 5 ลิตร   1 ถงั 
- ถงัพลาสตกิขนาด 12 ลิตร  1 ถงั 
- ถงัพลาสตกิขนาด 20 ลิตร  1 ถงั 
- ไมพ้ายขนาดใหญ่   1 อนั 

ขัน้ตอนการท าน า้ยาเอนกประสงค ์
- น าถงัขนาด 5 ลิตร ใสน่  า้สะอาด 3 ลิตร ใสเ่กลือ กวนจนเกลือละลาย 

- น าถงัขนาด 12 ลิตร ใสน่  า้สะอาด 9 ลิตร ใสก่รดมะนาว และผงฟอง กวนจนละลาย 

- น าถงัขนาด 20 ลิตร ใส ่N70 กวนไปในทิศทางเดียวกนั จนหวัแชมพแูตกตวัเป็นสีขาวขุน่  
(ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที) 

- ใส่น ้าเกลือท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 1 ในขั้นเตรียม จ านวนครึ่งหนึ่ง (1.5 ลิตร) ลงในถัง          
กวนตอ่ไปอีกประมาณ 5 นาที 

- ใสน่  า้ท่ีผสมผงฟองและกรดมะนาว  ตามขอ้ 2 ในขัน้เตรียม เทลงในถงัชา้ ๆ จนหมด  
กวนตอ่ไป 5 นาที 

- ใส ่F 24 ใสล่งในถงั กวนตอ่ไปอีก 5 นาที จะไดน้  า้ยาท่ีขาวขุน่ 

- ใสน่  า้เกลือท่ีเหลือลงไปจนหมดกวนตอ่ไป 5 นาที ใสสี่ผสมอาหาร ใสห่วัน า้หอมกลิ่นสม้ 

(หรือกลิ่นท่ีชอบ) กวนตอ่ไปอีก 5 นาที จนสีละลายจนหมดจะไดน้  า้ยาจะมีความหนืดและขน้ 

- วางพกัไว ้1 คืนเพ่ือใหฟ้องยบุตวั แลว้น าไปบรรจขุวด 

น า้ยาท่ีส าเรจ็บรรจลุงขวดใหเ้รียบรอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม  

1) เยาวชนคนรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการชุมชนไดฝึ้กปฎิบตัิการผลิตของใชใ้นครวัเรือน 
เชน่ สบู/่แชมพ ู
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2)  เยาวชนคน รุ่นใหม่และผู้ป ระกอบการชุ มชนได้ รู ้จัก ใช้วัตถุดิบ ในท้อง ถ่ิน                          
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

3) เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึน้และลดรายจ่าย            
ในครวัเรือน อีกทัง้คนในชมุชนก็ไดส้ินคา้ในราคาท่ีสมเหตสุมผลอีก 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการท ากิจกรรม  คือ ปัญหาช่วงโควิดท่ีท าใหก้ารรวมกลุ่มในการท า
กิจกรรมค่อนข้างยากยิ่งขึน้  ทีมวิจัยได้มีการแก้ไขปัญหา  คือ  แบ่งจ านวนคนท่ีเข้าร่วมท า
กิจกรรมเป็นกลุม่ยอ่ยเพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบโควิด-19 

 
กิจกรรมที ่ 11 
ช่ือกิจกรรม  พฒันาศกัยภาพและรว่มประชมุกบัชดุโครงการ 

      กิจกรรมอบรมการแปรูปออ้ยอินทรียเ์พ่ือเพิ่มมลูคา่ 
วนัท่ีจดักิจกรรม 25  กรกฎาคม 2563  เวลา  10.00 – 16.00 น. 
สถานท่ีจดักิจกรรม ศนูยเ์รียนรูศ้าสตรพ์ระราชา ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร  
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  30  คน 
วตัถปุระสงค ์   

1)  เพ่ือใหที้มไดฝึ้กทกัษะแกนน าในการสรา้งอาชีพ 
2)  เพ่ือเพิ่มและพฒันาศกัยภาพเยาวชนและแกนน าในการแปรรูป 

สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
ทีวิจัยด าเนินงาน  โดยเริ่มต้นด้วยการท าความรู้จักเจ้าของสถานท่ีอบรมในวันนี ้            

นายประวิทย์ ภูมิระวิ(ก านันเคว็ท) เจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตรท่ีชาวบ้าน              
ให้การยอมรับนับถือ ด้วยความเสียสละ มีให้กับชุมชน เ พ่ือให้ชุมชนอยู่ เย็น เ ป็นสุข                          
โดยไม่หวังผลตอบแทน ไดร้ับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ท่ี 10 พ.ศ. 2551 จากการเป็นตน้แบบ      
สรา้งความร่วมมือในการสรา้งพืน้ท่ีสีเขียว และจดัท าธนาคารตน้ไม ้ อีกทัง้ยงัมีความเช่ียวชาญ          
การท าเกษตรแบบผสมผสาน  

ส าหรับสวนมีการท าเกษตรแบบผสมผสานอย่างครบวงจร คือ มีการปลูกพืช  ท านา      
เลีย้งสตัว ์และบริหารแหล่งน า้ มีการจัดการน า้ท่ีดีจากการจัดการน า้   โดยลอกเลียนธรรมชาติ 
ศึกษาภูมิประเทศ ส ารวจพืน้ท่ี ใช้พืน้ท่ีให้เป็นธรรมชาติ ท า อีเอ็มบอลเพ่ือเป็นปุ๋ ยและรักษา
คณุภาพน า้ การขุดบ่อเลีย้งปลาทุกชนิด ปลูกบอน ไผ่ ริมสระ ปลูกปาลม์ พืชผกัสวนครวั ผลไม ้
เลีย้งหม ูเลีย้งปลา เป็ด ไก่ ววั ท านา ซึ่งสอดคลอ้งกบัการเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   เริ่มท าเกษตรแบบผสมผสานตั้งแต่ปี  พ .ศ.  2539 แนวคิดในการท า เกษตร                     
แบบผสมผสานไดม้าจากการเรียนรูผ้่านประสบการณข์องตัวเอง เริ่มจากการมองเห็นปัญหา     
ของการปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่น การปลูกทุเรียน หรือปาลม์เพ่ือขายเพียงอย่างเดียว แลว้น าเงิน     



47 
 

มาซือ้ทุกอย่าง  เพราะเราไม่สามารถกินทเุรียนแลว้ด ารงชีวิตอยู่ได ้ จึงคิดว่าถา้จะท าสวนปาลม์
ขายปาล์มเพ่ือแลกเงินแล้วน าเงินมาซือ้ทุกอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นความคิดท่ีดี จึงเริ่มต้นคิด          
ท าเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายๆ อย่างบนท่ีดินผืนเดียว เลียนแบบจากธรรมชาติ  
เน้นการใช้ธรรมชาติเป็นตัวขับเคล่ือนและอาศัย หลักของการพึ่งพา เพราะเช่ือว่าธรรมชาติ
สามารถขบัเคล่ือนเองได ้เชน่ ท าการเกษตรโดย ปราศจากการใชส้ารเคมี 

ช่วงท่ีสองท าความรูจ้ักกับทาง Earthsafe เกษตรอินทรียว์ิถีไทย การท างานของ Earth 
Safe เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ปลกูพืชอาหาร  และเพ่ือสิ่งแวดลอ้มท่ีงดงามของแผ่นดินไทย
เป็นการใหค้วามรู ้และถ่ายทอดความรูเ้รื่องมาตรฐานอินทรียว์ิถีไทย มาตรฐานแห่งการใชศ้าสตร์
พระราชา ดว้ยทฤษฎีบนัได 9 ขัน้ ท่ีไดผ้ลดีครบวงจร  เพ่ือใหเ้กษตรกรไทย และคนไทยท่ีมีหัวใจ
เดียวกัน คืนชีวิตให้แผ่นดินได้มารวมกันเป็นครอบครัว มาท างานร่วมกันเพ่ือพึ่งพาตนเอง        
อย่างยั่ งยืนและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กันและให้ส่วนรวม รวมกันท างานเพ่ือส่วนรวม          
ใหเ้กษตรกรไทย และคนไทยท่ีตอ้งการมีวิถีชีวิต วิถีไทยท่ีพอเพียง ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งยั่งยืน มีประสิทธิภาพดี  

วันนีท้าง Earthsafe จะมาอบรมละพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การแปรรูปน า้ตาลออ้ย
อินทรีย ์ซึ่งเริ่มตน้ดว้ยการรูจ้กัออ้ยกันก่อน ออ้ย  เป็นพืชวงศ ์เดียวกับ ไผ่ หญ้าและธัญพืช เช่น 
ขา้วสาลี ขา้ว ขา้วโพด และ ข้าวบารเ์ลย ์มีถ่ินก าเนิดในเขตรอ้นของทวีปเอเชีย ในล าตน้ออ้ย         
ท่ีน ามาใชท้  าน า้ตาลมีปรมิาณซูโครสประมาณ 17-35% ชานออ้ย (bagasse) ท่ีถกูบีบเอาน า้ออ้ย
ออกไปแลว้ สามารถน ามาใชท้  ากระดาษ พลาสตกิ เป็นเชือ้เพลิง และอาหารสตัว ์สว่นกากน า้ตาล 
(molasses) ท่ีแยกออกจากน า้ตาลในระหว่างการผลิต สามารถน าไปหมกัเป็นเหลา้รมั (rum) ได้
อีกดว้ย 

อ้อยเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากเม่ือพิจารณาในแง่ของผลผลิต    
เพราะออ้ยสามารถใชปั้จจยัส าหรบัการเจริญเติบโต เช่น แสงแดด น า้ อากาศ และธาตอุาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อ้อยยัง เ ป็นพืชท่ีปลูกง่าย และเ ม่ือปลูกครั้งหนึ่ งแล้ว              
สามารถเก็บเก่ียวได้หลายครั้ง    อ้อยชอบอากาศร้อนและชุ่มชืน้ ดังนั้นประเทศท่ีปลูกอ้อย           
ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนและชุ่มชื ้นในระหว่างเส้นรุ ้งท่ี 35 องศาเหนือ           
และ 35 องศาใต ้ ประเทศผูป้ลกูออ้ยท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บราซิล ควิบา อินเดีย 

พนัธุอ์อ้ยท่ีนิยมในประเทศไทยแบง่ออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ออ้ยเคีย้วและออ้ยส าหรบัท า
น า้ตาล 

ออ้ยเคีย้ว  เป็นออ้ยท่ีมีเปลือกและชานนิ่ม มีความหวานในระดบัปานกลางถึงระดบัสูง 
ปลูกเพ่ือน าน ้าอ้อยไปบริโภคโดยตรง หรือใช้ส  าหรับรับประทานสด อ้อยเคีย้วท่ีนิยมปลูก               
มีหลายพันธุ์ ไดแ้ก่  ออ้ยสิงคโปร ์(ออ้ยส าลี) ลกัษณะจะมีชานนิ่มมาก ล าตน้สีเหลืองอมเขียว 
น ามาท าเป็นน า้ออ้ยแลว้จะมีสีสวยน่ารบัประทาน   พนัธุม์อรเิชียส   ล าตน้สีมว่งแดงซึ่งไม่เหมาะ
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ส าหรบัท าน า้ออ้ย  จึงใชส้  าหรบัการบริโภคโดยตรงแทน ออ้ยพันธุ์นีน้ิยมปลูกในจังหวัดราชบุรี    
และนครปฐม   พันธุ์บาดิลาสีม่วงด า ถึงแม้ว่าจะเป็นอ้อยเคีย้ว แต่ก็จะไม่ค่อยนิยมปลูกกัน     
เพราะออ้ยพนัธุนี์โ้ตชา้และมีปลอ้งท่ีสัน้มาก 

การเจรญิเตบิโตของออ้ยนัน้แบง่ออกไดเ้ป็น 4 ระยะ คือ 
ระยะงอก (germination phase)ระยะนี ้เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกจนกระทั่ งหน่อโผล่พ้นดิน      

โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 สปัดาห ์ซึ่งก็ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เชน่ พนัธุ ์ความหนาของดิน
ท่ีกลบท่อนพันธุ์ และการปฏิบตัิต่อท่อนพันธุ์ เป็นตน้ หน่อท่ีเกิดจากตาของท่อนพันธุ์ เรียกว่า    
หน่อแรก  (primary shoot) หรื อหน่อแม่  (mother shoot) จ านวนท่อนพันธุ์ ท่ี ง อกต่อ ไ ร่                       
จะเป็นตวัก าหนดจ านวนกอออ้ยในพืน้ท่ีนัน้ 

ระยะแตกกอ ( tillering phase)การแตกกอ จะเริ่มจากราว ๆ 1.5 เดือน หลังปลูก            
และ อาจนานถึง 2.5-4 เดือน การแตกกอ เป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาของแบบการท าซ า้
ภายใต้พื ้นดิน โดยแยกออกจากข้อตาท่ีเป็นหน่อแม่  โดยการแตกกออ้อย ให้มีจ  านวน                    
ขอ้ท่ีเหมาะสมจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี โดยปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ การแตกกอ มีหลากหลาย ไดแ้ก่ 
ความชืน้ในดิน แสง อุณหภูมิ และปุ๋ ย หน่อท่ีเกิดขึน้ ในช่วงตน้นัน้ก่อใหเ้กิด ล าท่ีใหญ่และหนัก   
แต่หน่อท่ีเกิดขึน้ ในช่วงปลายจะมีโอกาสทั้งตายหรือ ซึ่งจะเกิดขึน้ในระยะสั้น คือโตไม่เต็มท่ี
เท่านั้น  การปลูกอ้อยในระยะการแตกกอนั้น การควบคุม น า้ และ วัชพืช ท่ีมีความส าคัญ           
ต่อการแตกกอเป็นอย่างมาก  ซึ่งจะช่วยกระตุน้การแตกกอ ใหมี้ประมาณหน่อลูกท่ีเหมาะสม 
สง่ผลตอ่การไดผ้ลผลิต ตนัตอ่ไรท่ีดี 

ระยะย่างปล้อง (stalk elongation phase) ระยะนี ้เป็นระยะต่อเน่ืองกับการแตกกอ      
อ้อยจะมีการเพิ่มความยาวและขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของปล้องอย่างรวดเร็ว ท าให้อ้อย           
ทั้งล าต้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 3-4 เดือน ถึงอายุ
ประมาณ 7-8 เดือน ซึ่งหลงัจากนัน้การเจรญิเตบิโตจะมีลดลง และจะเริ่มมีการสะสมน า้ตาลเพิ่ม 

ระยะแก่และสุก (maturity and ripening phase) เป็นระยะท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตชา้
ลงมากเม่ือเปรียบเทียบกับระยะต่างๆ เม่ือการเจริญเติบโตเริ่มช้าลง น า้ตาลท่ีใบสร้างขึน้           
โดยการสังเคราะห์แสงนั้นจะถูกใช้น้อยลง และมีเหลือสะสมในล าต้นมากขึน้ ซึ่งระยะนี ้              
เป็นการเริ่มต้นของการสุกนั่นเอง    การสะสมน ้าตาลนั้นจะเริ่มจากส่วนโคนไปหาปลาย         
ดังนั้นส่วนโคนจึงมีความหวานมากกว่าส่วนปลาย การสะสมน า้ตาลจะมีมากขึน้ตามล าดับ 
จนกระทั่งทกุสว่น มีความหวานใกลเ้คียงกนัเรียกวา่สกุ 
ขัน้ตอนการปลกูออ้ย 

1)  ควรเลือกท่ีดอน น า้ไม่ขงั ดินรว่นซุย มีความอดุมสมบูรณดี์ หนา้ดินลึกอย่างนอ้ย 20 
นิว้ pH 5-7.7 แสงแดดจัด ปริมาณน า้ฝนควรมากกว่าปีละ 1,500 มิลลิเมตร และมีการกระจาย
ของฝนสม ่าเสมอ ถา้ฝนนอ้ยกวา่นีค้วรจะมีการชลประทานชว่ย การคมนาคมสะดวก  
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2)  ควรปรบัระดับพืน้ท่ีและแบ่งแปลงปลูกออ้ย เพ่ือความสะดวกในการใชเ้ครื่องจักร      
ในการเตรียมดนิปลกู และเก็บเก่ียว ตลอดจนการระบายน า้ 

3)  การไถ ควรไถอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ หรือมากกวา่ ความลึกอย่างนอ้ย 20 นิว้ หรือ มากกว่า 
เ พ ร า ะ อ้ อ ย มี ร ะ บ บ ร า ก ย า ว  ป ร ะ ม า ณ  2-3 เ ม ต ร  แ ล ะ ท า ร่ อ ง ป ลู ก 
การเตรียมท่อนพนัธุ ์ปัจจุบนัพนัธุอ์อ้ยมีหลายพนัธุ ์ควรเลือกพนัธุท่ี์มีลกัษณะการเจริญเติบโตดี 
ใหผ้ลผลิตสงูและมีความหวานสงูดว้ย ดงันี ้

1) พันธุ์อ้อยมีความสมบูรณ์ตรงตามพันธุ์ อายุประมาณ 8-10 เดือน ควรเป็นอ้อย         
ปลกูใหม ่มีการเจรญิเตบิโตดีปราศจากโรคและแมลง 

2) ตาออ้ยตอ้งสมบูรณ ์ควรมีกาบใบหุม้เพ่ือป้องกันการช ารุดของตาและเม่ือจะปลูก      
จงึคอ่ยลอกออก 

3) ขนาดท่อนพันธุ์ท่ีใช้ปลูกควรมีตา 2-3 ตา หรือจะวางทั้งล าก็ได้การใส่ปุ๋ ยอ้อย           
เป็นสิ่งจ  าเป็น ควรมีการใส่ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยพืชสด เพ่ือปรบัสภาพทางกายภาพของดิน 
ปรมิาณปุ๋ ยท่ีใสค่วรดตูามสภาพความอดุมสมบรูณข์องดิน และการเจรญิเตบิโตของออ้ย 

ทดลองท าน า้ตาลออ้ย 
ทีมวิจยัรว่มทดลองท าน า้ตาลออ้ย  เพ่ือเตรียมการแปรรูปและพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์อ่ไป  

ซึ่งทีมวิจยัสรุปเนือ้หาในการเรียนรูไ้ด ้ ดงันี ้
การท าน า้ตาลอ้อยได้มาจากการเอาน า้อ้อยมาต้มจนงวดจะเหลือเป็นก้อนน า้ตาล           

สีน า้ตาลหรือแดงปนด า  มีกลิ่นหอมรสหวานท่ีแปลกไปจากน า้ตาลชนิดอ่ืนๆ ในน า้ตาลอ้อย
นอกจากจะมีน า้ตาลอยู่หลายชนิด เช่น กลูโคส ซูโครสแลว้ ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณมาก       
ซึ่งธาตุเหล็กนี ้ส  าคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง เม่ือเทียบกับน า้ตาลทรายขาว น า้ตาลอ้อย             
มีธาตุเหล็กมากกว่า 50 % นอกจากนีป้ริมาณน า้ตาลกลูโคสก็ยังมากกว่าในน า้ตาลทรายขาว       
ถึง 20 เทา่ จะเห็นไดว้า่น า้ตาลออ้ยจดัเป็นอาหารบ ารุงท่ีส าคญัอีกตวัหนึ่ง 

การท าน า้ตาลออ้ย  มีการท า  ดงันี ้
1)   น าอ้อยเข้าเครื่ องหีบอ้อย บีบคั้นเอาน ้าอ้อยออกมา ส่วนชานอ้อยท่ีเหลือ                 

น าไปตากแหง้ประมาณ 1 แดด  จากนัน้น ามาท าเป็นเชือ้เพลิงเคี่ยวน า้ออ้ย 
2)  กรองด้วยผ้าขาวบางเอาสิ่งเจือปนออก  แล้วน าน ้าอ้อยมาต้ม  เร่งไฟให้ร้อน              

จนน า้ออ้ยเดือด 
3)  เม่ือน า้ออ้ยเริ่มงวดใหผ้่อนไฟลง และใชไ้มพ้ายคนใหท้ั่วและบอ่ยๆ เค่ียวดว้ยไฟอ่อน

จนน า้ออ้ยเริ่มเหนียว 
4)  เม่ือน า้อ้อยเหนียวไดท่ี้ (สีน า้ตาลไหม)้ น าไปใส่ในแม่พิมพท่ี์ท าจากไม้หนา 1 นิว้   

เจาะรูกวา้ง 2.5 เซนตเิมตร ท าเป็นกระบะขนาด 60 x 120 เซนตเิมตร เกล่ียใหท้ั่วกระบะไม ้
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5)  รอใหน้  า้ออ้ยแข็งตวัประมาณ 3 – 5 นาที น าออกจากแม่พิมพก็์จะไดน้  า้ตาลออ้ยแท้
บรสิทุธ์ิ 

     
 

กิจกรรมที ่ 12 
ช่ือกิจกรรม  ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ีจดักิจกรรม 5  เดือนสิงหาคม  2563  เวลา  10.00 – 16.00 น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
วตัถปุระสงค ์   
 1)  เพ่ือติดตามและสรุปผลการด าเนินงานวิจัยให้คณะท างานในพื ้นท่ีได้รับทราบ         
และเกิดความเขา้ใจในการด าเนินงานรว่มกนั  
 2)  เพ่ือเตรียมความ ในการโครงการปฏิบตักิาร รว่มกนั   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั  ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

การด าเนินการประชุม  ทีมวิจัยกลุ่มเยาวชนและแกนน าช่วยกันสรุปผลความก้าวหนา้
การด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาพรอ้มการวางแผนด าเนินงานติดตามงานท่ีคา้ง และวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการ ซึ่งทีมวิจัยสามารถท ากิจกรรมหรือด าเนินงานได้อย่างสะดวกขึน้          
แต่ก็คงยังตอ้งป้องกันและเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่   อีกเรื่องคือการติดตามการด าเนินการ    
จดัท าแผนธุรกิจชมุชน แผนการตลาดรายบคุคลโดยมีการนดัหมายเรียบรอ้ย 
 
กิจกรรมที ่ 13 
ช่ือกิจกรรม  การเพาะขยายพนัธุพื์ชพนัธก์ลา้ไมท้อ้งถ่ินดว้ยกระถาง handmade  
วนัท่ีจดักิจกรรม   
  ครัง้ท่ี  1 : วนัท่ี   6 ส.ค 63 เวลา  09.00-15.00  น. 

ครัง้ท่ี  2 : วนัท่ี 13 ส.ค 63 เวลา  09.00-15.00  น. 
ครัง้ท่ี  3 : วนัท่ี 27 ส.ค 63 เวลา  09.00-15.00  น.    

สถานท่ี ศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการภาคการเกษตรละแม ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  60  คน 
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วตัถปุระสงค ์   
1) เพ่ือใหเ้ยาวชนคนรุน่ใหม่และผูป้ระกอบการชมุชนไดท้กัษะในการเพราะปลกูพนัธุพื์ช

อยา่งถกูตอ้งและเป็นการสรา้งรายไดเ้สรมิจากการขายพนัธุพื์ช 
2) เพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนได้ทักษะในการใช้ภูมิปัญญา

ชาวบา้นจากการท ากระถางป้ันดนิดว้ยตนเองเพ่ือลดคา่ใชจ้า่ย 
3) เพ่ือใหเ้ยาวชนคนรุน่ใหม่และผูป้ระกอบการชมุชนไดท้กัษะในการท าปุ๋ ยหมกัไวใ้ชเ้อง

เพ่ือชว่ยในการบ ารุงพนัธุพื์ชใหเ้จรญิสวยงาม 
4)เพ่ือใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการชุมชนไดเ้รียนรูเ้ทคนิคในการแก้ปัญหา

ศตัรูพืชรบกวน 
5) เพ่ือใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการชุมชนไดใ้ชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน

ตนเองอยา่งคุม้คา่และเกิดประโยชนท่ี์สดุ 
6) เพ่ือใหค้นในชมุชนไดบ้รโิภคพืชผกัท่ีปลอดภยัสดใหมท่กุวนั 
7) เ พ่ือให้สมาชิกสถาบันการเ งินฯ /กลุ่ม เกษตรกรท าสวนบ้านสระข าวละแม                         

มีแหล่งอาหารและสินคา้อุปโภคบริโภคในราคาสมเหตสุมผล ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต ่า
ยคุโควิด-19 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 การด าเนินการอบรมครัง้นี ้ทีมวิจัยมีการด าเนินการโดยประสาน  ใหว้ิทยากร(ปราชญ์
ชาวบา้น)อธิบายถึงขัน้ตอนการเพาะปลกูพืช/การดแูลรกัษา/การท าปุ๋ ยหมกัเพ่ือบ ารุงใหพ้นัธุพื์ช
สวยงาม/เทคนิคการก าจัดศตัรูพืช/รวมไปถึงการท ากระถาง  handmade  เป็นกระถางป้ันดิน           
ท าดว้ยตนเองเพ่ือลดคา่ใชจ้่ายในการใชเ้ป็นอปุกรณส์ าหรบัปลกูพืช   โดยมีผูเ้ขา้รว่มท ากิจกรรม
จ านวนทั้งหมด 60 คน ซึ่ งแบ่งกลุ่มย่อยท ากิจกรรมเป็น 3 ครั้ง  จ  านวนครั้งละ  20  คน                     
เพ่ือลดผลกระทบชว่งโควิด-19   และลงมือปฎิบตัทิ  าการเพาะปลกูตามขัน้ตอนท่ีวิทยากรแนะน า 

   
ด าเนินการอบรม  
เตรียมวสัด/ุอปุกรณ ์

- ดนิแดง 1 คนัรถบรรทกุสิบลอ้ ราคา 3,500 บาท(ใชส้  าหรบัป้ันกระถางและเพาะปลกู) 
- ขยุมะพรา้ว 2 คนัรถบรรทกุหกลอ้ ราคา 6,000 บาท(ใชส้  าหรบัเคลา้กบัดนิเพาะปลกู) 
- ฟาง จ านวน 100 กอ้น เป็นเงิน 6,000 บาท (ใชเ้ผาเป็นขีเ้ถา้ส าหรบัผสมท ากระถาง) 
- ฟาง จ านวน 20 กอ้น เป็นเงิน 1,200 บาท (ใชส้  าหรบัผสมในดนิเพ่ือใหเ้กาะตวักนัดี) 
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- ปุ๋ ยหมกั จ านวน 500 กิโลกรมั  เป็นเงิน 3,500 บาท 
- เมล็ดพนัธุ ์เป็นเงิน 500 บาท 
- ผา้เหลือใช ้

ขัน้ตอนการท ากระถาง 
ท าแม่แบบด้วยการใช้ผ้า เหลือใช้มาห่อขุยมะพร้าวให้มีลักษณะรูปร่างกลมๆ              

จากนั้นใชด้ินแดงผสมกับขีเ้ถ้า,น า้และฟาง  นวดให้เป็นเนือ้เดียวกัน แลว้น ามาแปะรอบนอก       
ผา้ท่ีหอ่ดว้ยขยุมะพรา้ว  (รอใหด้นิแมแ่บบแหง้และแข็งตวัจงึคอ่ยๆเอาขยุมะพรา้วและผา้ออกมา) 
น ากระถางท่ีแห้งและแข็งตัวดีแล้ว ไปเข้าเตาเผาส าหรับอบกระถาง ประมาณ 2-3 ชม .           
เพ่ือใหก้ระถางแหง้ดี  
ขัน้ตอนการเพาะปลกู 

ใชถ้าดหลมุด าส าหรบัเพาะตน้กลา้เมล็ดผกัต่างๆเช่นพริก/มะเขือ/ฯลฯ (ส าหรบัผกัสลดั
และผักกาดให้เพาะด้วยกระดาษทิชชูจนงอกราก    แล้วค่อยย้ายลงในถาดหลุมด า                        
ส  าหรบัเพาะตน้กลา้)   เม่ือเป็นตน้กลา้ได ้2-3 ใบ แลว้ค่อยยา้ยลงในกระถางป้ันดินในกระถาง    
ให้ผสมดินแดงกับปุ๋ ยหมักและขุยมะพร้าวหมั่ นรดน ้าทุกๆวัน   ให้รดน ้าหมักท่ีผสมไว้                
ส  าหรบัไลแ่มลง/ไลห่นอน(สะเดาเทียม+ตะไครห้อม+ฟ้าทะลายโจร+ยาเสน้) ไวฉี้ดชว่งตอนเย็นๆ 
รอใหถ้ึงอายใุนการตดัของพนัธุผ์กัแตล่ะชนิด แลว้คอ่ยน ามาจ าหนา่ยหรือประกอบอาหาร 

     
 

ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม  
1)  เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนมีทักษะในการเพาะปลูกพืชผัก             

อยา่งเช่ียวชาญเพิ่มขึน้ 
2) เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนได้มีนวัตกรรมใหม่ๆในการปลูกผัก        

แบบใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากการท ากระถางhandmade เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก      
แถมยงัชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้อีกดว้ย 

3) เยาวชนคนรุ่นใหม่มีรายไดเ้พิ่มขึน้ เช่น การเพาะปลูกผักสลัดเพ่ือน ามาจ าหน่าย       
เป็นเมนูสลัดกับร้าน N-Nor By Srakhaw สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังได้ขาย         
เป็นผักสดให้แก่คนในชุมชนอีกดว้ย และยังมีพืชผักชนิดอ่ืนๆท่ีเพาะไว้จ  าหน่ายไดอี้ก ไดแ้ก่ 
ผกักาดขาว/มะเขือ/ผกักาดขาวกะหล ่าปลี/ฯลฯ 

4)  ผูบ้รโิภคในชมุชนไดมี้อาหารท่ีสด/สะอาดและปลอดภยัในราคาท่ีเหมาะสม                 
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กิจกรรมที ่ 14 
ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพเยาวชนเรื่องการยกระดบัผลิตภณัฑ ์

      ออกแบบบรรจภุณัฑ(์สรา้งแบรนดส์ินคา้)และฝึกทกัษะการเป็นนกัขายมืออาชีพ  
      “แปรรูปได ้ขายเป็น ” พรอ้มแลกเปล่ียนภาคีเครือขา่ยเกษตรปลอดภยั 

วนัท่ีจดักิจกรรม   
 ครัง้ท่ี1 : วนัท่ี   20 ส.ค 63 เวลา  09.00-15.00  น. 
 ครัง้ท่ี2 : วนัท่ี   17 ก.ย 63 เวลา  09.00-15.00  น. 
 ครัง้ท่ี3 : วนัท่ี   24 ก.ย 63 เวลา  09.00-15.00  น.    

สถานท่ี ศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการภาคการเกษตรละแม ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  60  คน 
วตัถปุระสงค ์   

1)  เพิ่มใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการชุมชนไดท้กัษะในการออกแบบสินคา้   
เพ่ือยกระดบัสินคา้ 

2)  เพิ่มให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนได้ทักษะในการขายสินค้า         
อยา่งเป็นนกัขายมืออาชีพ 

3)  เพ่ือใหส้มาชิกสถาบนัการเงินฯ / กลุ่มเกษตรกรท าสวนบา้นสระขาวละแม  /เยาวชน                  
มีสินคา้ท่ีมีคณุภาพในชมุชน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

ทีมวิจยัไดใ้หว้ิทยากรท่ีเชียวชาญดา้นเทคโนโลยีอธิบายถึงขัน้ตอนการออกแบบสินคา้   
ให้ดูน่าสนใจและสอนเทคนิค/วิธีการขายสินค้าทางออนไลน์  โดยมีผู้เข้าร่วมท ากิจกรรม        
จ  านวนทั้งหมด 60 คน ซึ่ งแบ่งกลุ่มย่อยการเข้าร่วมอบรมและท ากิ จกรรมเป็น 3 ครั้ง                    
ครัง้ละ 20  คน เพ่ือลดผลกระทบชว่งโควิด-19 
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การอบรมทีมวิทยากรเนน้ย า้ว่าการด าเนินการพฒันาสินคา้ใหท้กุคนคิดทบทวนถึงสินคา้
ของแตล่ะบคุคล โดยค านงึถึงองคป์ระกอบหลกั ดงันี ้

1)  ค้นหา เอกลักษณ์ของสินค้านั้นๆ   เ ป็นการค้นหาจุด เด่นของสินค้านั้นๆ                          
เพ่ือเป็นจุดดึงดูดหรือเป็นท่ีน่าสนใจของลูกค้า หรือเพิ่ม story ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบถึง
แหลง่ท่ีมาและคณุคา่ของผลิตภณัฑ ์

2)  การน าเสนอสินคา้ท่ีสรา้งสรรค ์และแตกตา่งไปจากสินคา้ตวัอ่ืนๆเพ่ือดงึดดูลกูคา้ 
3) โปรโมทในโลกออนไลน์ โพสตล์งโซเซียลต่างๆ ทัง้ Facebook, Twitter, Instagram,  

ฯลฯ แตต่อ้งค านงึถึงความเหมาะสมของแตล่ะแพลตฟอรม์นัน้ๆ และกลุม่เปา้หมายของคณุดว้ย 
4) สรา้งเครือข่าย  เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งหรือเพ่ือนรว่มงาน/คนรอบขา้ง เพ่ือเป็นการชว่ยประชาสมัพนัธ ์ 
5) หมั่นอพัเดทขอ้มลูตลอดเวลา 

ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม ท าใหที้มวิจยัไดพ้ฒันาตนเอง  คือ 
1) เยาวชนคนรุน่ใหม่และผูป้ระกอบการชุมชนมีทกัษะในการออกแบบสินคา้ของตนเอง

และเป็นการเพิ่มองคค์วามรู/้ประสบการณใ์หม่ๆ ใหแ้ก่ตนเอง 
2) เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนได้มีสินค้าของตนเองท่ีดูน่าสนใจ            

และยงัสามารถเป็นแบบอยา่งใหรุ้น่ตอ่ๆไปไดอี้กดว้ย 
3) เยาวชนคนรุน่ใหมแ่ละผูป้ระกอบการชมุชนไดเ้รียนรูถ้ึงการขายสินคา้ทางออนไลน ์
ส าหรบัปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการท ากิจกรรม  คือ ปัญหาช่วงโควิดท่ีท าใหก้ารรวมกลุ่มใน

การท ากิจกรรมค่อนขา้งยากยิ่งขึน้  ซึ่งทีมวิจยัมีการแกไ้ขปัญหาโดยแบ่งจ านวนคนท่ีเขา้รว่มท า
กิจกรรมเป็นกลุม่ยอ่ยเพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบโควิด-19 

 
กิจกรรมที ่ 15 
ช่ือกิจกรรม  การตดิตามการด าเนินการจดัท าแผนธุรกิจชมุชน แผนการตลาดรายบคุคล 
วนัท่ีจดักิจกรรม  25  เดือนสิงหาคม 2563 เวลา  10.00-15.30 น. 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาผูป้ระกอบการ หมู่ท่ี 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  20  คน 
วตัถปุระสงค ์  เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละจดัท าแผนธุรกิจรายครวัเรือน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้
 การด าเนินงานครัง้นีที้มวิจยัไดจ้ดักระบวนการพดุคยุ  โดยให้ผูป้ระกอบการท าความรูจ้กั
แนะน าตวัตวัเอง ใหทุ้กคนไดรู้จ้กักนั เพ่ือใหท้กุคนไดมี้ปฎิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กัน ซึ่งในกระบวนการนี ้
ท  าใหท้กุคนไดผ้่อนคลาย   จากนัน้ไดแ้บง่กลุม่การเรียนรูโ้ดยการจดัโต๊ะแบง่กลุม่กนัโดยแตล่ะโต๊ะ
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มีสมาชิก 5-6 คน ซึ่งเม่ือแบ่งกลุ่มเรียนรูแ้ลว้ก็ไดมี้การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกันโดยมี 1) คนบนัทึก
รายละเอียด  2)  คนท่ีคอยสอบถาม  3)  คนคน้หาขอ้มลู 4)  คนน าเสนอ   

หลังจากแบ่งหน้าท่ีเรียบร้อย ทุกคนก็ได้ท าความรู้จักกับวิทยากรในการเรียนรูว้ันนี ้       
โดยเริ่มแรกวนันีคื้อการติดตามและวิพากษ์แผนธุรกิจและแผนการตลาด รายครวัเรือนและกลุ่ม
โดยเริ่มจากการเชิญผูท้รงคณุวุฒิจากมหาวิทยาลยัแม่โจแ้ละกลุ่มลูกคา้ช่วยวิพากษ์แผนธุรกิจ
ชุมชนเพ่ือจัดท ากรอบแผนงานใหญ่/กิจกรรมย่อย และเครื่ องมือต่างๆในการพัฒนาแผน       
จากนั้นน าแผนธุรกิจรา้นบุคคลและรา้น N-Nor  แปลงสู่ตารางปฎิทินการท างานรายสัปดาห์    
หรือเดือน มีผูร้บัผิดชอบขดัเจน โดยจะมีการ สนทนา  ติดตาม ประเมิน พฒันาทกุวนั  ทกุสปัดาห ์
ทกุสิน้เดือน และปี  

   
 
กิจกรรมที ่ 16 
ช่ือกิจกรรม  ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ีจดักิจกรรม  วนัท่ี   5  เดือนกนัยายน  2563   เวลา  10.00-15.30 น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  20  คน 
วตัถปุระสงค ์  
 1)  เพ่ือติดตามและสรุปผลการด าเนินงานวิจัยให้คณะท างานในพื ้นท่ีได้รับทราบ           
เกิดความเขา้ใจในการด าเนินงานรว่มกนั  
 2)  เพ่ือเตรียมความพรอ้มทีมวิจยั ในการด าเนินโครงการปฏิบตัิการ รว่มกนั   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทีมวิจยั /  กลุม่เยาวชนแกนน า  ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรกึษาโครงการวิจยั 
 รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ  านวน  10  คน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  

ทีมวิจัยกลุ่มเยาวชนและแกนน าช่วยกันสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม            
ท่ีผ่านมาพรอ้มการวางแผนด าเนินงานติดตามงานท่ีคา้ง   และวางแผนการด าเนินกิจกรรม          
ซึ่งในช่วงเดือนนี ้ทีมมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตัวอย่างผู้ประกอบการ          
เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะของทีมผูป้ระกอบการรุน่ใหม่(กลุ่มเยาวชน) ในการลงมือปฏิบตัิการจริง 
จงึจ  าเป็นท่ีจะตอ้งศกึษาขอ้มลูอยูต่ลอดเวลา 
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กิจกรรมที ่ 17 
ช่ือกิจกรรม  การศกึษาเรียนรูต้วัอยา่งผูป้ระกอบการรูปแบบตา่งๆ 
วนัท่ีจดักิจกรรม  วนัท่ี   17  เดือนกนัยายน  2563   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
สถานท่ีจดักิจกรรม อ าเภอไชยา/อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  20  คน 
วตัถปุระสงค ์   เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละจดัท าแผนธุรกิจรายครวัเรือน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  

กิจกรรมวนันีเ้ริ่มตน้ดว้ยการนดัเวลาผูป้ระกอบการ ทีมท างาน ณ.ศนูยศ์กึษาและพฒันา
ผูป้ระกอบการ เวลา   08.00  น.  เพ่ือขึน้รถเดินทางไปจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ่งในการจดักิจกรรม
ครัง้นี ้เพ่ือศึกษาเรียนตวัอย่างผูป้ระกอบการท่ีมีความหลากหลายรวมถึงศึกษาแนวคิดและแรง
บนัดาลใจของเจา้ของผูป้ระกอบการและจุดเด่นของแต่ละรา้น  ซึ่งสามารถสรุปได ้ ดงันี ้แต่ละ
สถานท่ีมีรูปแบบท่ีต่างกันในเรื่องของแนวคิดและแรงบนัดาลใจ แต่จุดเด่นของทุกรา้นคือ การ
บรกิารท่ีดี อาหารสด ใหม ่สะอาด รสชาติดีคงท่ี โดยมีการเลือกใชว้ตัถดุบิท่ีมีในทอ้งถ่ินมาสรา้งให้
เป็นอตัลกัษณข์องรา้น   ทีมวิจยัไดไ้ปศกึษารา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

รา้นท่ี  1 เป็นคาเฟ่รมิคลอง ทา่มกลางป่าโกงกาง Foresta café ตัง้อยูร่มิทะเลพมุเรียง   
รา้นท่ี  2  รา้นชยาบตูกิ รา้นแนวคลาสสิกทา่มกลางป่าไมเ้คี่ยม อ าเภอไชยา 
รา้นท่ี  3 กาแฟชายเขา เป็นรา้นกาแฟรมิเขาประสงคเ์ขตอ าเภอทา่ชนะ  
รา้นท่ี 4 ศนูยก์ารเรียนรูเ้กษตรยั่งยืน อินทนิลออรแ์กนิคฟารม์  
ความรูเ้พิ่มเตมิจากการพดูคยุกบั  ดร.ฐิระ ทองเหลือ รองคนบดี มหาวิทยาลยัแมโ่จช้มุพร  

ผูท่ี้มีแนวคิดตอ้งการท่ีจะเปล่ียนพืน้ท่ีชายหาด ทะเลชมุพร ใหเ้ป็นพืน้ท่ีสีเขียว ดว้ยมาตรฐานออร์
แกนิค ในรูปแบบของการท าการเกษตรท่ียั่งยืน "เกษตรอินทรีย ์วิถีชุมพร ศนูยก์ารเรียนรูเ้กษตร
ยั่งยืน อินทนิลออรแ์กนิคฟารม์ มีเนือ้ท่ีอยู่ 4 ไร่เศษ การท าใหเ้ห็นว่ามีพืน้ท่ีเล็ก ๆ แต่ก็สามารถ      
ท่ีจะวางแผนพฒันา บริหารจดัการ ในระบบการเพาะปลกู ในรูปแบบตา่ง ๆ ได ้ใหส้ามารถใชพื้น้ท่ี 
ผลิตอาหารใหก้บัครอบครวั รบัประทานกนัได ้และในพืน้ท่ีแคเ่พียง 4 ไร ่เราสามารถ ท่ีจะบริหาร
จดัการพืน้ท่ี ท าการเพาะปลูกอะไรไดต้ัง้หลายอย่าง อาทิ เช่น แปลงผักสลดั แปลงปลูกเมล่อน 
แปลงปลูกเสาวรส และแปลงพืชผักสวนครวัต่าง ๆ มีโรงผลิตปุ๋ ย ฟารม์ไส้เดือน ท่ีสรา้งท าขึน้       
ติดชายหาดทะเลชุมพร จึงเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นกันได้ว่า ในพืน้ท่ี ท่ีเป็นดินทราย หรือพืน้ท่ี                
ท่ีเป็นทรายลว้น เราก็สามารถท าสวน ปลูกพืชผกัสวนครวั หรือปลูกขา้ว และท าอะไรท่ีเก่ียวกับ
การเกษตร การเพาะปลกู ไดอี้กมากมาย 
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กิจกรรมที ่ 18 
ช่ือกิจกรรม  ประชมุกลุม่เยาวชนแกนน า / คณะท างานพืน้ท่ี 
วนัท่ีจดักิจกรรม  5  เดือนตลุาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
สถานท่ี  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  10  คน 
วตัถปุระสงค ์   เพ่ือติดตามและสรุปผลการด าเนินงานวิจยั  รายงานผลใหค้ณะท างานไดร้บัทราบ 
และเตรียมสรุปผลการด าเนินงานวิจยัรว่มกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง   
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  

ทีมวิจัยกลุ่มเยาวชนและแกนน าช่วยกันสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม             
ท่ีผา่นมาพรอ้มการวางแผนด าเนินงานตดิตามงานท่ีคา้ง  อีกทัง้ทีมวิจยัตอ้งเรว่รวบรวมขอ้มลูและ
เอกสารทัง้หมดในการเขียนงานวิจยั 
 
กิจกรรมที ่ 19 
ช่ือกิจกรรม  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูข้องเครือขา่ยและพฒันาศกัยภาพคนรุน่ใหมห่วัใจกรีน  

      การใชส่ื้อโซเช่ียลมีเดีย 
วนัท่ีจดักิจกรรม  7  เดือนตลุาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาผูป้ระกอบการ หมู่ท่ี 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  50  คน 
วตัถปุระสงค ์  เพ่ือใหที้มไดเ้รียนรูแ้ละจดัท าแผนธุรกิจรายครวัเรือน 
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  

ทีมวิจยัไดเ้ชิญชวนให้ผูป้ระกอบการท าความรูจ้กัแนะน าตวัตวัเอง ใหทุ้กคนได้รูจ้ักกัน 
เ พ่ื อให้ทุกคนได้มี สัมพันธ์ ท่ี ดีต่อกัน  ซึ่ ง ในกระบวนการ นี ้ท  า ให้ทุกคนได้ผ่ อนคลาย                     
จากนั้นได้แบ่งกลุ่มการเรียนรู้โดยการจัดโต๊ะแบ่งกลุ่มกันโดยแต่ละโต๊ะมีสมาชิก 5-6 คน               
เ ม่ือแบ่งกลุ่มเรียนรู้แล้วก็ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกันโดยมี 1) คนบันทึกรายละเอียด                  
2) คนท่ีคอยสอบถาม  3) คนคน้หาขอ้มลู 4) คนน าเสนอ  
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หลังจากแบ่งหน้าท่ีเรียบร้อย ทุกคนก็ได้ท าความรู้จักกับวิทยากรในการเรียนรูว้ันนี ้        
โดยเริ่มแรกวนันีว้ิทยากรไดเ้ริ่มเรียนรูจ้ากการก าเนิดของอินเตอรเ์น็ต   จากนัน้จงึเรียนรูก้ารบรกิาร
ดา้นการตลาดผา่นเฟสบุ๊ค Facebook Marketing Service  โดยสรุป  ดงันี ้

ปัจจบุนั เฟสบุ๊ค ถือว่าเป็นโซเชียล มีเดียท่ีไดร้บัความนิยมมาก  ในส่วนของประเทศไทย 
เฟสบุ๊คถือว่ามีการเติบโตท่ีกา้วกระโดดเป็นอย่างมาก คณุสามารถติดต่อเพ่ือนฝูง เล่นเกม และ
กิจกรรมอ่ืนๆ เฟสบุ๊ค ไม่ใช่มีเพียงแค่นีเ้ท่านัน้ พลงัของผูบ้ริโภคในเฟสบุ๊ค ถือเป็นสิ่งท่ีมองขา้ม
ไมไ่ด ้ธุรกิจของคณุจะไปไดส้วย หากมีการวางแผนและการจดัการท่ีดีและถกูตอ้ง  

ช่วงท่ี 2 เรียนรูใ้นการเพิ่มทักษะในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งจ  าเป็นสิ่งส าคัญเพราะยิ่งมี       
การพัฒนาในส่วนนี ้มากเท่าไหร่ โอกาสท่ีจะเติบโตหรือก้าวหน้าก็ยิ่ ง มีมากขึ ้น ส าหรับ            
นกัการตลาดนัน้เป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีตอ้งมีการฝึกฝน   และพฒันาทกัษะอยู่เสมอ ทางเดียวท่ีจะ
กา้วหนา้ในสายงานนีไ้ด ้แต่ตอ้งทนัต่อความผนัแปรของตลาดแลว้ หากตอ้ง “น า” และ “สรา้ง” 
กระแสตลาดใหไ้ด ้                

ดังนั้นวันนี ้จึงจ  าเป็นต้องเรียนรู้ใน 9 ทักษะต่อไปนี ้คือสิ่งท่ีนักการตลาดควรต้องมี     
เพ่ือท่ีจะกา้วไปสูค่วามส าเรจ็   คือ 

1) ทกัษะการส่ือสาร  ผูป้ระกอบการตอ้งฝึกเรื่องการส่ือสารเบือ้งตน้ท่ีดีก่อนท่ีจะไปรบัมือ
กบัลกูคา้และบคุคลภายนอกองคก์รไดท้กุรูปแบบ 

2) ทักษะการเขียน  ผูป้ระกอบการตอ้งฝึกการเขียนเพ่ือใชใ้นการประสานงานระหว่าง
ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค 

3) ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์  นักการตลาดควรมีความคิดกว้างไกล เพ่ือสามารถ       
คดิวิเคราะหข์อ้มลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัแผนการตลาดของตวัเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ทักษะดา้นสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นการสรา้งกลยุทธ์การตลาดท่ี      
ไมเ่หมือนใครจะท าใหส้ินคา้และบรกิารท่ีดแูลโดดเดน่มากขึน้ 

5) ทกัษะการเจรจาตอ่รอง  นกัการตลาดตอ้งมีเปา้หมาย พดูเพ่ือใหเ้กิดประโยชน ์
6) ทกัษะการท างานเป็นทีม  
7) ทกัษะทางคอมพิวเตอร ์จะชว่ยท าใหน้กัการตลาดท างานไดง้่ายขึน้ไดอี้กมาก 
8) ทกัษะดา้นการคา้ นกัการตลาดตอ้งรูว้่าแนวโนม้การตลาดในตอนนีไ้ปถึงไหนกนัแลว้ 

เพ่ือสามารถขายสินคา้ไดถ้กูท่ีถกูทาง 
 

กิจกรรมที ่ 20 
ช่ือกิจกรรม  เวทีสาธารณะคืนขอ้มลูสูช่มุชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
วนัท่ีจดักิจกรรม  10  เดือนตลุาคม  2563  เวลา 10.00 - 13.30 น. 
สถานท่ี ศนูยศ์กึษาและพฒันาผูป้ระกอบการ หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
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กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  80  คน 
วตัถปุระสงค ์  เพ่ือใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีวิจยัไดร้บัรูข้อ้มลูและผลของการวิจยั  
สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  

การจดัเวทีคืนขอ้มลูสู่ชมุชนจดัเวทีคืนขอ้มลูสูช่มุชน ทีมวิจยัเนน้ท่ีกระบวนการตรวจสอบ
ข้อมูล  การท าให้ชาวบ้านเห็นข้อมูลชุมชนของตนเอง และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน        
ของการน าผลการวิจัยไปใชก้ับชุมชนจากการจดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลจึงท าใหไ้ดข้อ้สรุป
หลกัฐานในการพฒันาเยาวชนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการชมุชน  

 
 

กิจกรรมที ่ 21 
ช่ือกิจกรรม  เวทีพฒันาศกัยภาพและรว่มประชมุกบัชดุโครงการ 

      ประชมุการพฒันาศกัยภาพแกนน าในการเขียนงานวิจยั 
วนัท่ีจดักิจกรรม  3 เดือนมิถนุายน 2563 เวลา  0900  - 15.00  น. 
สถานท่ี สถาบนัการเงินชมุชนบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม  อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  10  คน 
วตัถปุระสงค ์   

1) เพ่ือใหที้มไดฝึ้กทกัษะการเป็นนกัวิจยั 
2) เพ่ือเพิ่มและพฒันาศกัยภาพเยาวชนและแกนน าในการวิเคราะหข์อ้มลู 

สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  
ทีมวิจัยร่วมส รุปผลการด า เนินงาน ท่ีผ่า นมา  โดยแยกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ                

จากนัน้จึงน าขอ้มลูมาจดัเรียงความส าคญั  และเขียนเอกสารตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไว ้ ซึ่งแตล่ะคน             
ไดช้่วยกันเขียนเอกสารข้อมูลตามหัวขอ้ท่ีตนเองไดร้บัมอบหมาย  จากนัน้จึงส่งใหที้มหัวหน้า
โครงการ  เพ่ือรวบรวม  จดัพิมพเ์อกสาร  เพ่ือจดัท ารายงานการวิจยั   
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กิจกรรมที ่ 22 
ช่ือกิจกรรม    พฒันาศกัยภาพแกนน าในการเขียนงานวิจยั 
         จดัท าเอกสารรายงานการวิจยั 
วนัท่ีจดักิจกรรม  16 กนัยายน  2563  เวลา  0900  - 16.00  น. 
สถานท่ี   ณ  ศาลาประชาคมบา้นสระขาว หมูท่ี่ 16 ต  าบลละแม  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร 
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  จ  านวน  10  คน 
วตัถปุระสงค ์   

1)  เพ่ือใหที้มไดฝึ้กทกัษะการเขียนรายงานวิจยั 
2)  เพ่ือตดิตามฐานขอ้มลูการด าเนินงานวิจยัในแตล่ะดา้น 
3)  เพ่ือเตรียมการจดัท าเอกสารรายงานการวิจยั”รายงานความกา้วหนา้”   

สรุปเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้  
 หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับคณะท างานทีมวิจัยแต่ละคน  ร่ วมท าฐานข้อมูล                        
ท่ีเก็บรวบรวมไวใ้นชว่งท่ีผา่นมา   ซึ่งมี การผลิตและแปรรูปสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีอยูใ่นศกัยภาพ
ของพืน้ท่ีในการท าการผลิตสินคา้และอาหารอินทรีย ์ ทีมงานไดช้่วยกันบอกเล่า   และน ามา       
จดัรวบรวมไวใ้หเ้ป็นหมวดหมู ่ เพ่ือน าไปใชใ้นการเขียนรายงาน 
 การเตรียมความพร้อมเรื่องการเขียนรายงานความก้าวหน้าการวิจัย    ทีมพ่ีเลี ้ยง              
ได้ร่วมกับทีมวิจัยในพืน้ท่ี   ร่วมออกแบบหัวข้อประเด็นการเขียนรายงานเพ่ือให้ตอบโจทย์
เป้าหมายของโครงการ   โดยมีการน าเอกสารโครงการมาวิเคราะห ์  และชวนกันดูว่าอะไร            
คือประเด็นหลัก  ท่ีจะต้องน ามาใช้ในการเขียนรายงานในครั้งนี ้    ซึ่งทีมวิจัยและพ่ีเลี ้ยง               
ได้ออกแบบหัวข้อในแต่ละบทท่ีชัดเจนขึน้   ตั้งแต่บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 5   ท าให้ทีมวิจัยสามารถ         
แบง่บทบาทหนา้ท่ีในการชว่ยกนัเขียนเอกสารรายงานในแตล่ะหวัขอ้ได ้ 
 หลังจากนัน้  ทีมวิจัยไดร้่วมสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  โดยแยกข้อมูลในแต่ละ
หัวข้อ  จากนั้นจึงน าข้อมูลมาจัดเรียงความส าคัญ  และเขียนเอกสารตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้          
ซึ่งแต่ละคนไดช้่วยกันเขียนเอกสารขอ้มูลตามหัวขอ้ท่ีตนเองไดร้บัมอบหมาย  จากนัน้จึงส่งให ้    
หวัหนา้โครงการ  เพ่ือรวบรวม  จดัพิมพเ์อกสาร  เพ่ือจดัท ารายงานการวิจยั    แลว้จดัส่งใหที้ม      
พ่ีเลีย้งชว่ยใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือใหก้ารจดัท าเอกสารรายงานมีความสมบรูณม์ากขึน้    



ภาคผนวก  ข   กรณีศึกษา 

  ผู้ประกอบการพืน้ที่ตาํบลละแมและตาํบลทุ่งคาวัด 
 

กรณีศึกษาที่ 1  นางจิราภรณ์  แก้วประดิษฐ์ ( ปา้น้อย ) อาย ุ53 ปี 

  สถานท่ีติดตอ่ 46 หมู่ท่ี 16 ตําบลละแม  อําเภอละแม จงัหวดัชุมพร 86170 

  โทร 093 - 7209379 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางจิราภรณ์   แก้วประดิษฐ์  (ปา้น้อย )  

 เดิมเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ย้ายมาท่ีกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี               

ช่วงอายุ 13 ปี   ย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ ไปเป็นลกูจ้างญาติของป้าน้อยเอง   ทําทกุงานเท่าท่ีจะทําได้  

เช่น  ซกัผ้า  รีดผ้า  ล้างจาน เป็นต้น เสาร์-อาทิตย์ ไปรับจ้างดแูลต้นไม้ ปลกูต้นไม้ วนัละ 50 บาท   

บางครัง้ไปขายท่ีสวนจัตุจักร    ทํางานอยู่จนกระทัง่อายุ 18 ปี จึงได้กลบับ้านไปรับจ้างเลีย้งเด็ก    

หลงัจากนัน้ช่วงอายุ   18 ปี  ป้าน้อยแต่งงานกับลงุไข่  อาศยัอยู่ท่ีจังหวดัสรุาษฎร์ธานีได้ 8 เดือน  

จึงย้ายมาอยูท่ี่อําเภอละแม   เพ่ือทําสวน       

 ตอ่มาปา้น้อยและครอบครัวได้ซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติม  และปรับเปลี่ยนแผนการทําการเกษตรใหม่   

เพราะกาแฟราคาตกต่ําถึงขัน้วิกฤต  ในช่วงนัน้ป้าน้อยต้องหาอาชีพเสริมคือไปรับจ้างถางหญ้า                

ขุดหลุมทุเรียน  เก็บกาแฟ  และรับจ้างกรีดยาง  เป็นระยะเวลากว่า 8  ปี  โดยทํางานรับจ้าง       

ควบคู่ไปกบัการทําแปลงเกษตรและปลกูยางพาราของตนเอง  หลงัจากกรีดยางจึงได้ปลกูยางเพ่ิม           

อีกแปลงหนึ่ง  ในช่วงนัน้ราคายางประมาณกิโลละ  22 บาท  จนกระทัง่  พ.ศ.2533  ยางราคากิโล

ละ 31 บาท เป็นราคาท่ีสูงท่ีสุด   หลังจากนัน้ราคายางก็ได้ตกต่ํา   ป้าน้อยได้ปรับปรุงใหม่            

โดยโค่นยางออกและเปลี่ยนเป็นสวนปาล์ม ปัจจุบันสวนของป้าน้อยมีการปลูกผัก  ปลูกข้าว       

ปลูกกาแฟ  และได้นําผักกูดไปปลูกท่ีริมคลอง  มีการปลูกต้นไผ่บริเวณริมคลอง   ปลูกเงาะ             

ท่ีริมคลอง  ปลกูต้นหมากประมาณ 100 ต้น   ครอบครัวของปา้น้อยทําการเกษตรมาจนถึงปัจจุบนั 
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แนวคิดในการดาํรงชีวิต 

 -  เป็นคนมีคติในใจ 

    -  ดแูลครอบครัวตนเองให้ดีท่ีสดุ 

    -  ถ้าครอบครัวมีกินมากพอก็จะหนัไปช่วยเหลอืคนอ่ืน 

    -  เป็นคนมีเหตมีุผล 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  สร้างครอบครัวท่ีมัน่คงและอบอุ่น 

 -  ครอบครัวพอเพียง 

ประวัติการศึกษา 

 - เรียนถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

อาชีพ  

 -  อาชีพหลกั คือ เกษตรกร เช่น ปาล์ม ยางพารา   

 -  อาชีพเสริม คือ รับจ้างทัว่ไป  เช่น  ทําเค้กกล้วยหอม ปลกูผลไม้  ผกั และขายต้นไม้แคระ 

เช่น  หน้าววั กระบองเพชร การเพาะปลกูแตล่ะครัง้ประมาณ  2,000 - 3,000 ต้น 

สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่นคือ 

 ต้นไม้แคระ   เป็นต้นไม้ท่ีครอบครัวของปา้น้อยเพาะปลกูเอง  

 จุดเด่นของต้นไม้แคระ คือ เป็นต้นไม้ท่ีกําลังนิยมในกลุ่มของวัยรุ่นและวัยทํางาน           

เพราะมีขนาดเล็กและสามารถเลื่อนย้ายได้สะดวก   ปัญหาท่ีพบจากการปลูกต้นไม้แคระ             

คือ   เป็นต้นไม้ท่ีมีการดแูลยากและใช้เวลาในการเพาะเลีย้งนาน  ปละมีราคาสงูในการลงทนุ 

รายได้ 

 -  รายได้ของอาชีพหลกั คือ 300,000 บาท/ปี  รายได้ 2 ปีตอ่มา ประมาณ 250,000 บาท/ปี   

          -  รายได้ของอาชีพเสริมประมาณ 100,000 บาท / ปี 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 - มีหนีส้นิในการเรียนของลกู 

มุมมองความคิดเหน็ที่มีต่อชุมชน / สังคม  

     -  สงัคมเร่ิมมีการเห็นแก่ตวัมากขึน้ และมีการช่วยเหลอืเกือ้กลูน้อยลง 

 -  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  มีต้นไม้ล้อมรอบ  

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  การแก้ปัญหาชุมชนมนัอยูใ่นจิตสาํนกึของแตล่ะคนในสงัคม  คนในชุมชนต้องร่วมมือกัน

แก้ปัญหา  โดยแก้ไขจากจุดเลก็ ๆ แล้วคอ่ย ๆ ขยายตอ่ไปในชุมชน 
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กรณีศึกษาที่ 2 นางพรทิพย์  เกือ้กลู ( ปา้ทิพย์ ) อาย ุ57 ปี  

  สถานท่ีติดตอ่  48  หมู่  8  ตําบลทุง่คาวดั  อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร 86170 

  โทร  090 - 1695196 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางพรทิพย์  เกือ้กลู ( ปา้ทิพย์ )  

 เดิมปา้ทิพย์อาศยัอยู่ท่ีเขาหลาง  ตําบลทุง่หลวง  หมู่ท่ี7   ช่วงอายุ 21 ปี  ป้าทิพย์แตง่งาน

กบัลงุนิยม  เกือ้กลู   หลงัจากท่ีปา้ทิพย์แตง่งานก็ได้ย้ายจากตําบลเขาหลางมาอยู่ท่ีตําบลทุง่คาวดั

โดยทางครอบครัวได้ยึดอาชีพทําสวน   มีสมาชิกในครอบครัวทัง้หมด 4 คน  คือ  ป้าทิพย์               

ลงุยม  นายนิยม เกือ้กลู   มีลกูชายช่ือนายอุดมทรัพย์ เกือ้กลู อาย ุ21 ปี  มีหลานช่ือเด็กชายทินกร 

เกือ้กลู อาย ุ 2  ขวบ  

แนวคิดในการดาํเนินชีวิต 

 - ดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  สนกุไปกบังานท่ีทํา 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  อยากให้ครอบครัวมีความสขุ  อบอุ่น  

 -  อยากให้ครอบครัวไม่เป็นหนี ้ มีความพอเพียง 

ประวัติการศึกษา 

 จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีโรงเรียนบ้านเขาหลาง 

อาชีพ 

 -  อาชีพหลกั คือ ทําสวนปาล์ม  

 -  อาชีพเสริม คือ เศรษฐกิจพอเพียง เช่น เลีย้งปลา ปลูกผัก เลีย้งไก่ไข่ ทําปุ๋ ยหมัก               

ทํานํา้ส้มควันไม้ อาชีพเสริม ทําผลิตภัณฑ์แปรรูปถนอมอาหาร  เช่น  ขิงดอง เพราะท่ีบ้าน           

ปลกูขิงเยอะ  ขายไม่ทนัจึงแปรรูปเป็นขิงดอง          
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สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 ขา่ฉาบนํา้ตาลสามรส   ปา้ทิพย์ได้ไปอบรมท่ีมหาวิททยาลยัแม่โจ้  วิทยาเขตจงัหวดัชุมพร  

จึงนํามาทดลองทําดูท่ีบ้าน  เน่ืองจากมีวัตถุดิบ   เม่ือทดลองทําและทดลองชิมแล้วอร่อย                

จึงทําไว้รับประทานท่ีบ้าน    ป้าทิพย์ไม่ได้ทําขาย  แต่ถ้าใครอยากได้สตูร  ก็สามารถขอได้เลย       

ป้าทิพย์จะบอกจะสอนให้   จุดเด่นของข่าฉาบนํา้ตาลสามรส คือ ใช้วัตถุดิบจากครัวเรือน                

ซึง่มีอยู่ในบ้านและสามารถทําเองได้ทุกขัน้ตอน นอกจากนีย้งัมีประโยชน์ เพราะสรรพคุณของข่า     

มีฤทธ์ิร้อน   ช่วยขบัลม    สาํหรับปัญหาท่ีเกิด คือ ไม่คอ่ยมีเวลาทํา เน่ืองจากการทําข่าฉาบนํา้ตาล

สามรสต้องใช้เวลานาน เพราะมีหลายขัน้ตอน  เช่น  เลือกข่าไม่อ่อนหรือแก่เกินไปมาหั่น               

แล้วนําไปแช่นํา้ปูนประมาณ 2 วนั  เพ่ือไม่ให้ขม   หลงัจากนัน้นํามาฉาบด้วยนํา้ตาลท่ีเตรียมไว้      

รอจนนํา้ตาลเข้าท่ีเป็นอนัเสร็จ  และท่ีสาํคญัคือ ไม่มีตลาดในการขายสนิค้า 

รายได้  

 -  รายได้จากอาชีพหลกั  ประมาณ  20,000 – 30,000  บาท/เดือน   

 -  รายได้จากอาชีพเสริม ประมาณ 500 – 700บาท/เดือน 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  ขาดรายได้รายจ่ายเพ่ิม  เน่ืองจากเศรษฐกิจตกต่ํา  ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา 

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  สงัคมเห็นแก่ตวัมากขึน้ทกุวนันี ้

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  ควรมีจิตสาํนกึให้มากขึน้  ปลกูจิตสาํนกึให้คนในชุมชนมีการช่วยเหลอื  แบง่ปัน  

 -  สง่เสริมให้คนดแูลสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ร่มเย็น 

 -  สง่เสริมอาชีพ  สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน 
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กรณีศึกษาที่ 3 นางธนพร  ศรีรักษา ( พ่ีจุ๊บ )  อาย ุ44 ปี  

  สถานท่ีติดตอ่  13/3  หมู่ 19  ตําบลละแม  อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร  86170 

  โทร  098-7374175  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางธนพร ศรีรักษา ( พ่ีจุ๊บ )  

 เดิมอาศยัอยู่ท่ีเขาหลาง  มีสมาชิกในบ้านทัง้หมด 4 คน   แต่งงานกับนายเสรี   ศรีรักษา 

อาย ุ46 ปี มีบุตร  2  คน  คือ นายธีรยทุร  ศรีรักษา อาย ุ 20 ปี และนายธนากร  ศรีรักษา อาย ุ15 ปี  

หลงัจากแตง่งานได้ย้ายมาอยูใ่นพืน้ท่ีตําบลละแม  ตลอดมาถึงปัจจุบนั 

แนวคิดในการดาํเนินชีวิต 

 -  ทําวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ 

 -  นําหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  ครอบครัวท่ีอบอุ่นมีความสขุ 

 -  มีความเป็นอยูท่ี่พอเพียง 

ประวัติการศึกษา  

 จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีโรงเรียน กศน. ละแม 

อาชีพ  

 ครอบครัวพ่ีจุ๊ บประกอบอาชีพหลัก คือ ทําสวนปาล์ม  สวนยางพารา สวนผลไม้ต่างๆ       

เหตุท่ีครอบครัวทําอาชีพทางการเกษตรเน่ืองจากพืน้ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  มีความเหมาะสม        

ในการทําการเกษตร   ทางครอบครัวอาชีพมีเสริม  คือ  ทําสบู ่ เช่น สบู่ก้อนนํา้ผึง้และแชมพูนํา้ผึง้  

สาเหตุท่ีทําเพราะทําแล้วได้ใช้เองและสามารถขายได้ด้วย  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว             

และสามารถเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวได้ 
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สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น  ได้แก่  

 

 

 

 

 

1)  สบูก้่อนนํา้ผึง้ 

 สว่นประกอบ 

 -  หวัเชือ้สบูก้่อน ( กลเีซอรีน )    1      กิโลกรัม 

 -  นํา้ผึง้                               80     กรัม 

 -  ขมิน้ผงผสมนํา้ ปริมาณอยูท่ี่ความต้องการ ( ขมิน้ผง 10% จะให้สสีวย ) 

 วิธีทําสบูก้่อนนํา้ผึง้ 

 -  หัน่หวัเชือ้สบูก้่อนให้เป็นก้อนเลก็ๆ  แล้วนําไปตุน๋ หรือตัง้ไฟอ่อนๆ ให้ละลาย 

 -  เม่ือหวัเชือ้สบูก้่อนละลายแล้วเติมนํา้ผึง้ ขมิน้ คนให้เข้ากนั  

 -  เทลงพิมพ์ทิง้ไว้ให้เย็น 

 -  นํามาบรรจุหบัหอ่เพ่ือจําหนา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

2)  แชมพนํูา้ผึง้ 

 สว่นประกอบ 

 -  หวัเชือ้แชมพ ู   2 กิโลกรัม 

 -  นํา้สมนุไพร      3 กิโลกรัม 

 -  ผงฟอง           300     กรัม 

 -  นํา้ผึง้             300     กรัม 

 -  ผงข้น             300     กรัม 

 -  ลาโนลนี         300     กรัม 
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 วิธีทําแชมพนํูา้ผึง้ 

 -  นํานํา้สมนุไพรมาต้มให้เดือดแล้วกรองให้สะอาด 

 -  ใสล่าโนลนี  ขณะท่ีนํา้สมนุไพรยงัร้อนอยูแ่ล้วคนให้ละลาย 

 -  เติมผงฟองแล้วคนตอ่ไปให้ละลาย 

 -  ใสห่วัเชือ้แชมพ ูและนํา้ผึง้ คนให้เข้ากนั  

 -  ตัง้ทิง้ไว้ให้เย็น 

 -  พอสว่นผสมเย็นแล้วคอ่ยๆ เติมผงข้นจนหนืดตามต้องการ 

 -  เทใสข่วดปิดฝาให้สนิท 

สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 สบู่ก้อนนํา้ผึง้   เป็นสบู่ท่ีทําขึน้เอง  จุดเด่น คือ ทํามาจากนํา้ผึง้สดและเป็นผึง้ท่ีเลีย้งเอง

และใช้สมุนไพรท่ีมีในพืน้ท่ีมาเป็นส่วนประกอบ  เช่น  มะขาม  มังคุด  อัญชัน  กาแฟ เป็นต้น  

ปัญหาท่ีพบ  คือ  วตัถดิุบไมเ่พียงพอในการทําผลิตภณัฑ์  เช่น นํา้ผึง้ไม่พอในการทําสบูจํ่านวนมาก   

และพบปัญหาเร่ืองการตลาด  เพราะมีท่ีสง่จําหนา่ยน้อยแตส่บูท่ี่ทํามีจํานวนมาก 

รายได้ 

 -  รายได้จากอาชีพหลกัจากการทําสวน  ประมาณ  15,000 บาท/เดือน ได้    

 -  รายได้จากอาชีพเสริม  ประมาณ  5,000 บาท/เดือน  ได้จากการทําสบู ่

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  มีหนีส้นิในครัวเรือน 

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  สงัคมเราเจอปัญหาหลายด้าน  ทําให้ต้องปรับตวัตลอดเวลา  

 -  ขาดรายได้รายจ่ายเพ่ิม  เน่ืองจากเศรษฐกิจตกต่ํา  ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา 

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  ต้องพฒันาให้คนรุ่นใหม่มีจิตสาํนกึ  มีความรับผิดชอบในการทํางานสงัคม 

 -  สง่เสริมให้คนในชุมชนมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อม 

 -  ควรมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในครอบครัว   เช่น    

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  การเลีย้งผึง้  การทําผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน  เพ่ือลดรายจ่าย           

ในครอบครัว  และช่วยให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพฒันาตนเอง   พึง่ตนเองได้ 
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กรณีศึกษาที่ 4 นางพวงรัตน์  ภูส่นิ  ( ปา้ตา่ย ) อาย ุ54 ปี 

  สถานท่ีติดตอ่ บ้านเลขท่ี 152  หมู่ท่ี  16  ตําบลละแม   อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร  

  เบอร์โทร  063 - 0790877 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นาง พวงรัตน์ ภูส่นิ (ปา้ตา่ย)  

 เดิมอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดสุรินทร์  จากนัน้ได้แต่งงานกับนายไพทูล ภู่สิน  จึงย้ายมาอาศัย         

อยู่ท่ีจังหวัดชุมพร    ครอบครัวของป้าต่ายมีสมาชิกทัง้หมด  9  คน  ได้แก่  นายสหรัฐ   ภู่สิน  

นางสาวจุฑารัตน์ ภูส่นิ   นายนราธิปย์ ภูส่นิ  เด็กหญิงพชัราภร ภูส่นิ  เด็กหญิงภทัรวรรณ ภูส่นิ  เด็ก

หญิงภทรธิดา ภูส่นิ   เด็กชายภทรธิเดช ภูส่นิ   และนางพวงรัตน์ ภูส่นิ กบั นายไพทลู ภูส่นิ 

แนวคิดในการดาํเนินชีวิต 

 -  ดแูลครอบครัวอยูใ่นวิถีความพอเพียง 

 -  ตัง้เปา้หมายและลงมือทํามนั 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  อยากให้ลกูเป็นคนดี 

 -  ครอบครัวมีความสขุ 

ประวัติการศึกษา  

 จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 (กศน.) 

อาชีพ 

 -  ประกอบอาชีพหลกั คือ  เกษตรกร   สวนปาล์ม   ปลกูข้าว    

 -  อาชีพเสริม คือ รับจ้างทัว่ไป 

สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น  ได้แก่ 

 พนัธ์ุข้าวไร่เบอร่ี   จุดเด่น คือปลกูเองไม่ใช้เคมี  เมล็ดข้าวสวยไร้สารเคมี   ดีต่อสขุภาพ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปลกูข้าว  คือ  มีแมลงรบกวน  ราคาไม่ค่อยดี และช่องทางในการสง่ขาย    

ยงัมีน้อย  
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รายได้ 

 - รายได้หลกั จากการทําเกษตรกร ประมาณ 10,000 บาท /เดือน  

 - รายได้เสริม  จากการรับจ้างทัว่ไป  ประมาณ  7,000  บาท /เดือน 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  รายได้น้อย  รายจ่ายเพ่ิมขึน้   

 -  ปัญหาในการทําการเกษตร  ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ํา  การลงทุนภาคการเกษตร

เพ่ิมขึน้  ความรู้  เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทําการเกษตรมีน้อย 

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  คนในชุมชนพบปัญหาทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา              

ในแตล่ะครอบครัวมีคา่ใช้จ่ายมากขึน้ แตร่ายได้น้อยลง  สง่ผลให้คนในชมุชนเกิดภาวะความเครียด  

และช่วยงานในสงัคมมีน้อยลง 

 -  เด็ก  เยาวชน   มีสว่นร่วมในการทํางานพฒันาชุมชนน้อย   

 - ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน  ทัง้พื น้ ท่ีป่า  แหล่งนํา้  ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์                   

แต่ปัจจุบันขาดการดูแลรักษา   ซึ่งหากไม่มีแผนการดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชนท่ีชัดเจน          

อาจจะทําให้ทรัพยากรในชุมชนลดน้อยลง  และในอนาคตอาจจะมีไม่เพียงพอ 

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  ควรสง่เสริมให้เด็กรุ่นใหม่ในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาในชุมชน   

 -  ควรมีการส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริม                            

ให้กับคนในชุมชน  เพ่ือสามารถพฒันาอาชีพ  สร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กบัครอบครัว  ช่วยลดปัญหา

ทางเศรษฐกิจในครอบครัวได้ 

 -  ควรสง่เสริมเร่ืองวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัคนในชุมชน  เพ่ือช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน  

และสามารถแบง่ปันพืชผกัตา่ง ๆ  ในชุมชนได้ 

 -  ควรมีการช่วยพัฒนาเร่ืองการระบบการตลาดทัง้ตลาดในชุมชนและตลาดนอกชุมชน

เพ่ือให้สามารถขายสนิค้าได้มากขึน้  

 -   การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน  ควรให้คนในชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํางาน

ชุมชนให้มากขึน้  เพ่ือทราบปัญหาในชุมชน  และร่วมกนัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในด้านตา่ง ๆ ได้   
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กรณีศึกษาที่ 5 นางสาวปภาณชั  แสงจนัทร์ ( พ่ีไก่ )  อาย ุ24 ปี 

  สถานท่ีติดตอ่ 24/1  หมู่ท่ี 19  ตําบลละแม   อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร  86170 

  โทร 098 - 6893093 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางสาวปภาณชั  แสงจนัทร์ ( พ่ีไก่ )  

 อาศยัอยูก่ับพอ่แม่  และเรียนท่ีโรงเรียนต.ช.ด.สิริราษฎร์ จบจากโรงเรียนต.ช.ด.สริิราษฎร์

แล้วไปต่อชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3-6 ท่ี โรงเ รียนละแมวิทยา    พอจบมัธยมก็ได้ไปศึกษาต่อ                      

ท่ีมหาลยัประมงเขตอุดมศักด์ิ    เรียนจบ ปวศ. ก็ได้แต่งงานมีลูกและทําสวน ต่อมาก็รู้สึกว่า

เศรษฐกิจตกต่ําจึงอยากหาอาชีพเสริมก็เลยมาช่วยแม่ทําเคร่ืองแกงขาย ทํามาได้ 2 ปีแล้ว                

มีสมาชิกในครอบครัวทัง้หมด 4  คน มีนายอัทธชัย  สุขช่วย อายุ  29  ปี ( สามี ) มีบุตร 2 คน        

ช่ือเด็กชายธรรศกร  สขุช่วย อาย ุ6 ขวบ และเด็กหญิงอรณิชชา  สขุช่วย อาย ุ2 ขวบ 

แนวคิดในการดาํเนินชีวิต 

 -  ทําวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  มีความมัน่คงในชีวิต   

 -  ครอบครัวมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  ไม่มีหนีส้นิ 

ประวัติการศึกษา 

 -  ศกึษาชัน้ประถมศกึษาท่ีโรงเรียน ต.ช.ด.สริิราษฎร์ 

 -  ศกึษาชัน้มธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนละแมวิทยา 

 -  ศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัประมงเขตอุดมศกัด์ิ สาขาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ จบในระดบั ปวศ. 

อาชีพ 

 -  อาชีพหลกั คือ ทําเคร่ืองแกง วตัถดิุบได้มาจากการซือ้จากตลาด   อีกสว่นหนึง่ได้มาจาก

การปลกูข้างบ้าน    

 -  อาชีพเสริม คือ ทําสวนปาล์ม 15 ไร่  สวนผลไม้ 3 ไร่  และปลกูผกั 
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สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 เคร่ืองแกงน้องไก่ จุดเดน่ คือ ใช้วตัถดิุบท่ีปลกูเองบริเวณข้างบ้าน  และทําเองทกุขัน้ตอน 

 สว่นผสมเคร่ืองแกง 

 เคร่ืองแกงเผ็ด  กระเทียม  ตะไคร้  พริก  พริกแห้ง  พริกไทย  ขมิน้  เกลอื  

 เคร่ืองแกงส้ม  กระเทียม  พริก  หวัหอม  พริกแห้ง  เกลอื  ขมิน้ 

 กระบวนการทํา เคร่ืองแกง  นําวัตถุดิบมาผสมให้เข้ากัน แล้ว นําเ ข้าเค ร่ืองบด                  

สําหรับปัญหาท่ีพบในการทําเคร่ืองแกง  คือ  วตัถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต  ทําให้ไม่สามารถ     

ผลติเคร่ืองแกงได้เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ซือ้ 

รายได้ 

 -  รายได้หลกัจากการขายเคร่ืองแกง  ประมาณ   8,000 บาท /เดือน   

  -  รายได้เสริมจากการทําสวน  ประมาณ  5,000 บาท / เดือน 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  รายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย 

 -  เศรษฐกิจตกต่ํา  ราคาผลผลติทางการเกษตรมีน้อย  แตต้่องลงทนุมาก   

 -  วตัถดิุบท่ีใช้ในการทําเคร่ืองแกงมีราคาแพง 

 -  มีหนีส้นิในครอบครัวเพ่ิมขึน้ 

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  สงัคมของเรามีการเอาเปรียบกนัมากขึน้  คนในชุมชนช่วยเหลอืกนัน้อยลง   

 -  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีสามารถช่วยให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์ได้   

ทัง้พืน้ท่ีป่า  แหลง่นํา้  ท่ีดิน  เป็นต้น 

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  คนในชุมชนควรมีการปรึกษากันหรือมาพูดคุยกันในเร่ืองสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้     

ในชุมชน   เพ่ือช่วยกนัหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชนด้านตา่ง ๆ 

 -  สง่เสริมให้คนในชุมชนทําการปลกูพืชสวนครัวรอบ ๆ บ้าน   เพ่ือสามารถนํามาใช้บริโภค

ในครัวเรือนได้   ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ 

 -  แกนนําชุมชนควรต้องมีการสง่เสริมให้คนในชุมชนได้เสนอแนวทางในการพฒันาชุมชน  

เพ่ือช่วยกนัจดักิจกรรมตา่ง ๆ ในการพฒันาชุมชนได้ 
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กรณีศึกษาที่ 6 นางสาวอาภาภรณ์  เกือ้เพชร ( น้าน้อง ) อาย ุ28 ปี  

  สถานท่ีติดตอ่  350  หมู่ท่ี  16   ตําบลละแม   อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร 

  โทร  093-6796284 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางสาวอาภาภรณ์  เกือ้เพชร ( น้าน้อง )  

 เกิดท่ีจังหวัดพัทลุง  แล้วย้ายมาอยู่ท่ีอําเภอละแม  จังหวัดชุมพร   กับพ่อแม่ตัง้แต่เด็กๆ 

หลังจากเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 แล้ว   ได้มีโอกาสไปเรียนต่อการบริบาล 6 เดือน           

หลงัจากจบแล้วมาอยูบ้่าน  เม่ือกลบัมาอยูบ้่านจึงได้เร่ิมหาช่องทางประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้     

โดยเร่ิมทําสวนและหาอาชีพเสริม เพ่ือดูแลครอบครัว   ในครอบครัวมีทัง้หมด  8  คน ช่ือนายสมนึก  

เกือ้เพชร  อายุ 65 ปี   นางเน่งน้อย  เกือ้เพชร  อายุ 62 ปี   นายนิรุธ  เกือ้เพชร  อายุ 31 ปี         

นางสาววารุณี  ชฎารัตน์ อาย ุ 35 ปี นายพนงพร  ศรีตงันนัท์ อาย ุ30 ปี  เด็กชายพฒิุพงศ์ เกือ้เพชร 

อาย ุ 9 ปี  เด็กชายสทิธินนท์  ศรีตงันนัท์  อาย ุ2 ปี 

แนวคิดในการดาํเนินชีวิต 

 -  ทําวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ 

 -  ทําหน้าท่ีตวัเองให้ดีท่ีสดุ 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  ครอบครัวท่ีมีความสขุ ครอบครัวมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี  มีกิน  มีใช้ 

 -  อยากให้ลกูได้เรียนจบสงู ๆ ดแูลตนเองได้  เป็นคนดี 

ประวัติการศึกษา  

 -  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6 ท่ีโรงเรียนละแมวิทยา 

 -  เรียนการบริบาลท่ีโรงเรียนหาดใหญ่บริบาล 

 

 

 

12 
 



อาชีพ  

 -  อาชีพหลกั  คือ ทําสวนปาล์ม จํานวน 15 ไร่ 

 -  อาชีพเสริม คือ แม่บ้าน  ทําชาดอกกาแฟ  ทําไร่กาแฟประมาณ 400 ต้น  

สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 ชาดอกกาแฟเพ่ือสุขภาพ   มีจุดเด คือ  เป็นชาท่ีท่ีทําเอง มาจากกาแฟท่ีปลูกเอง              

โดยใช้นํา้หมกัแทนปุ๋ ยเคมี  มีกระบวนการดแูลกาแฟท่ีมีคณุภาพ 

 ชาดอกกาแฟ 

 กระบวนการทําชาดอกกาแฟ 

 -  หลงัจากท่ีดอกกาแฟบานได้ 3-4 วนั ก็เก็บดอกกาแฟมาตาก 

 -  นําดอกกาแฟท่ีเลอืกแล้วมาตากแดดจนดอกแห้ง 

 -  สงัเกตดอกกาแฟท่ีตากแห้งจนเป็นสนํีา้ตาล 

 -  นํามาบรรจุใสถ่งุ เก็บไว้อยา่ให้โดนลม 

 -  เอาดอกกาแฟท่ีแห้งแล้วมาคัว่พอให้มีกลิน่หอม 

 -  นํากาแฟท่ีคัว่เรียบร้อยแล้วมาบรรจุใสถ่งุชาพร้อมจําหนา่ย  ใน 1 ถงุ จะมี 20 หอ่ 

 ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทําชาดอกกาแฟ  คือ มีกระบวนการในการผลติชาดอกกาแฟท่ีต้อน

ข้างนาน  ต้องใช้เวลาในการรอคอยนาน  เพราะต้องรอให้ดอกกาแฟบาน   แล้วเลอืกเก็บดอกกาแฟ

ท่ีมี คุณ ภาพดี  มาตากแดด และต้อง นําดอกกาแฟมาคั่ว   และต้องดูแลให้แห้งสนิท                               

ซึ่งมีกระบวนการทําหลายขัน้ตอน   และต้องใสใ่จเลือกดอกกาแฟท่ีมีคุณภาพ    หากดอกกาแฟ      

ท่ีไม่ได้คณุภาพต้องคดัออกไป  การดําเนินงานมีปัญหาอุปสรรค  คือ  ชาดอกกาแฟท่ีผลติได้ไม่คอ่ย

มีตลาดในการจําหนน่าย  ทําให้ขายได้เพียงบางกลุ่มเท่านัน้  ยังขาดการประชาสัมพันธ์                    

เพ่ือจําหนา่ยสนิค้าในกลุม่ตลาดใหม่ ๆ  ทําให้มีช่องทางในการจําหนา่ยน้อย 

รายได้ 

 -  รายได้หลกัจากการทําการเกษตรในครอบครัว  ประมาณ 6,000 บาท/เดือน  

 -  รายได้เสริมจากการชาดอกกาแฟ  ทําไร่กาแฟ ประมาณ 5,000 บาท/เดือน 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  ตนเองมีสขุภาพไม่คอ่ยดี  ทําให้ต้องดแูลสขุภาพมากขึน้และทํางานหนกัไม่คอ่ยได้ 

 -  รายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย  เ น่ืองจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา                    

ทําให้มีรายได้ลดลง  และราคาสนิค้าตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นท่ีต้องใช้ในครัวเรือนมีราคาสงูขึน้   

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  คนในสงัคมพบปัญหาทางเศรษฐกิจมากขึน้  ทําให้มีไม่มีเวลาช่วยเหลอืกนั 

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -   ควรมีการสง่เสริมในเร่ืองการพฒันาอาชีพของคนในชุมชนมากขึน้ 
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กรณีศึกษาที่ 7 นางสาว จารไน ธรรมรัตน์ (ครูหม)ู อาย ุ43 ปี  

  สถานท่ีติดตอ่  166  หมู่ท่ี 8  ตําบลละแม   อําเภอละแม  จงัหวดัชุมพร  

  โทร  085 - 7878049 

                              

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางสาว จาระไน ธรรมรัตน์ (ครูหม)ู  

 เดิมเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช    ย้ายตามครอบครัวมาอยู่ ท่ี บ้านเนินสันติ                 

ตัง้แต่อายุ 15 ปี  โดยช่วงนัน้ทางบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีลําบาก   จึงได้ประกอบอาชีพรับจ้าง

ช่วงเป็นเด็ก  จึงไม่มีโอกาสศึกษาต่อเพียงชัน้ปะถมศึกษาปีท่ี 6  เพราะต้องออกมาช่วยครอบครัว

ทํางานรับจ้าง    เม่ืออายุ  19  ปี  มีความสนใจอยากจะเรียนรู้ต่อ  เพราะเป็นคนชอบเรียนรู้             

จึงเรียนตอ่  กศน.  ในระหวา่งเรียนก็ได้ทํางานไปด้วย  ซึง่ในช่วงนัน้ต้องเดินทางไปทํางานท่ีกรุงเทพ 

จึงไม่ค่อยมีเวลาเรียนมากนัก   เม่ือถึงเวลาสอบก็ต้องมาสอบ    ในช่วนัน้ใช้ชีวิตในการเรียน        

และทํางานไปด้วยประมาณ  6  ปี   จึง เ รียนจบ   กศน.   หลังจากเ รียนจบ   กศน .  แล้ว                             

จึงได้สมัครสอบเข้าเป็นครูสอนเด็กเลก็ปฐมวยั  ท่ีโรงเรียน  ต.ช.ด.สริิราษฎร์  ระหวา่งทํางานเป็นครู

ช่วง  3 - 4 ปี  ได้ไปเรียนตอ่ปริญญาตรี  สาขาการพฒันาชุมชน   จากนัน้ก็เรียนต่อปริญญาใบท่ี 2 

เรียนเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศกึษา    

 ระหวา่งเป็นครูก็ได้ทําอาชีพเสริมไปด้วย เช่น การทําขนม ทําพืชไร่พืชสวน ตอนอาย ุ 32 ปี

ได้สมรสกับนายโชคชัย คงเล็ก อายุ 40 ปี   ทัง้สองเป็นเพ่ือนกันมานานตัง้แต่สมัยเ รียน                       

มีความเข้าอกเข้าใจกนัมากจึงไม่ค่อยมีปัญหา  มีบุตร 2 คน  คนแรกช่ือ เด็กชายชยากรณ์  คงเล็ก 

อาย ุ 10  ปี  คนท่ีสองช่ือ เด็กหญิงชยาพร  คงเลก็  อาย ุ 6  ปี  ศกึษาอยูท่ี่โรงเรียน  ต.ช.ด.สริิราษฎร์

ครูหมูประกอบอาชีพครูได้  17 ปี  จึงลาออกมาทําสวนเกษตรและทําอาชีพเสริมไปด้วย                

ชอบอ่านหนงัสอืพระพทุธธาต ุ  ทา่น  ว. วชิรเมธี   ก่อนนอนจะเปิดให้ลกูฟัง 

แนวคิดในการดาํรงชีวิต 

 -  ทําวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ  ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   

 -  นําพระพทุธธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิต ศกึษาธรรมะ  
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เป้าหมายในชีวิต 

 -  ครอบครัวมีความสขุ  มีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 -  ทําวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ  คิดแล้วทําเลย 

 -  ต้องการให้บุตรเป็นคนดี  มีจิตสาํนกึ 

ประวัติการศึกษา    

 -  ชัน้ประถมศกึษา 1-6 ท่ีโรงเรียนบางฉาง  อําเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 -  ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายท่ีศนูย์การศกึษาตามอธัยาศยั(กศน.)อําเภอละแม 

 -  ปริญญาตรีใบท่ี 1 เอกการพฒันาชุมชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 -  ปริญญาตรีใบท่ี 2  เรียนเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศกึษา มหาวิทยาลยั มสท. 

อาชีพ 

 -  อาชีพหลกั  คือ เป็นเกษตรกร ทําสวนปาล์ม ท่ีอยากทําอาชีพนีเ้พราะ 

        -  อาชีพเสริม  คือ ทําสินค้าขาย เช่น กะหร่ีป๊ับ สะตอดอง ขิงดอง   และ แปรรูปผลติภณัฑ์

การเกษตรสาํหรับใช้ในครัวเรือน  คือ นํา้มนัแดง 

สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 กะห ร่ี ป๊ั บ นํ า้ตก จํ าปูน   จุด เด่น คือ  มี ไ ส้ ท่ีหลากหลาย  และยัง เ ป็ นไ ส้ ท่ี ทํ า เอ ง                           

จากวตัถดิุบคณุภาพในชุมชนและบริเวณบ้าน เช่น ไส้กระเจ๊ียบ ไส้บลเูบอร่ี เป็นต้น  สาํหรับปัญหา

ท่ีเกิดขึน้ คือ ขาดวัตถุดิบในการทําไส้กะหร่ีป๊ับ   ไม่มีเวลาในการทํา  และช่องทางขายน้อย              

มีเพียงตลาดในชุมชน 

รายได้ 

  -  รายได้หลกัจากการทําสวน  ประมาณ  15,000 บาท / เดือน  

  -  รายได้เสริมจากการขายสนิค้า ประมาณ  2,000 – 3,000 บาท / เดือน 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  รายได้หลกัเศรษฐกิจตกต่ํา 

 -  รายได้น้อยลงรายจ่ายเทา่เดิม 

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  ต้องประหยดัอดออม 

 -  มีรายได้ดี ใช้พืน้ท่ีบริเวณรอบบ้านในการทําประโยชน์และสามารถถ่ายทอดให้ลกูหลาน

ตอ่ได้อีก 

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  สงัคมเสือ่มลง ขาดศีลธรรม 

 -  การศกึษาเสือ่มลงสภาพแวดล้อมสงัคมเห็นแก่ตวั 

 -  อุดมสมบรูณ์  มีต้นไม้ล้อมรอบ มีการปลกูผกัสวนครัวบริเวณหน้าบ้าน 
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กรณีศึกษาที่ 8 นางสาวสพุตัรา   หนอ่พฒิุ ( พ่ีหนอ่ย )  อาย ุ29 ปี 

  สถานท่ีติดตอ่    509 หมู่ท่ี  13  ตําบลละแม  อําเภอละแม จงัหวดัชุมพร  

  โทร  084 - 8053996 

 

  

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางสาวสพุตัรา  หนอ่พฒิุ ( พ่ีหนอ่ย )  

 เดิมเ ป็นคนจังหวัดเ ชียงใหม่  อาศัยอยู่กับพ่อแม่  เ รียนจบชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  3                       

ในปี  พ.ศ.2553  จึงย้ายมาอยู่ท่ีชุมพรสาเหตุท่ีย้ายมาเพราะมาอยู่กับแม่ มาทํางานรับจ้าง                

ท่ีร้านทุ่งคาค้าวัสดุ   และอาศัยอยู่ ท่ีนั่นได้ประมาณ 10 ปี  แล้วย้ายมาอยู่คลองสงกับแม่                  

และครอบครัว   มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน ช่ือนายกานต์  สาคร อายุ 29 ปี ( สามี ) มีบุตร 2 คน 

ช่ือเด็กหญิงเมธิตา  สาคร  อายุ 10 ปี  และเด็กชายอนุพงษ์  สาคร  อาย ุ6 ปี  ศกึษาอยู่ท่ีโรงเรียน

สหกรณ์พฒันา  

แนวคิดในการดาํรงชีวิต 

 -  ปลอ่ยวางจากสิง่ท่ีทําให้รู้สกึไม่ดี 

 -  ทําให้ดีกวา่เดิมเสมอ 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  ดแูลครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ   

 -  สง่ลกูให้เรียนจบสงู ๆ  เป็นคนดี 

ประวัติการศึกษา    

 -  จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3  ท่ีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง  จงัหวดัเชียงใหม่  

อาชีพ 

 -  อาชีพหลกั  คือ  รับจ้างท่ีร้านทุง่คาค้าวสัด ุ  

 -  อาชีพรอง  คือ  ทําขนมขาย   เช่น  บราวน่ี  โดนทัแฟนซี  โดนทัหน้ารวม คพัเค้ก  ชิพฟอ้น 

เค้กไข่  เป็นหลกั และขนมท่ีขายดีท่ีสดุ คือ โดนทั รองลงมาเค้ก และคพัเค้ก มีการขายในรูปแบบ

ขายทางออนไลน์และมีการขายยอ่ยด้วยเลก็น้อย 
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สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 โดนัทแฟนซี   จุดเด่น คือ แป้งนุ่ม หอม มีขนาดจ๋ิวและท่ีสําคัญมีหลากหลายหน้า              

สสีนัสวยงามนา่กิน   ปัญหาท่ีเกิดขึน้ คือ วตัถดิุบไม่เพียงพอ  และช่องทางขายและสง่ออกมีน้อย 

รายได้ 

 -  รายได้หลกัจากงานรับจ้าง ประมาณ  10,500 บาท/เดือน  

 -  รายได้เสริม ประมาณ  1,500 บาท/เดือน  

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  การเงินติดขดั รายจ่ายมีมาก รายได้ยงัคงเดิม  การเงินไม่คล่องตวั ไม่เพียงพอสํากรับ

การใช้จ่าย 

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  ครอบครัวเราต้องขยนัทํางาน   

 -  ปัจจุบนัชุมชนเจอปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา  ทําให้คนในชุมชนต้องทํางานเพ่ือหารายได้

เพ่ิมขึน้   จนไม่มีเวลาทํางานเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชน  โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านมา  ราคาผลผลิตทาง

การเกษตรตกต่ํามาก  ทําให้คนในชุมชนสว่นใหญ่มีรายได้ไม่พียงพอในการใช้จ่าย 

 -  สิ่งแวดล้อมในชุมชนจากเดิมท่ีอุดมสมบูรณ์   เร่ิมเจอปัญหาการทําลายสิ่งแวดล้อม     

มากขึน้   ทําให้แหลง่งนํา้ในชุมชนบางสายนํา้น้อยลง   คนในชุมชนเร่ิมเจอปัญหาการขาดแคลนนํา้

ในช่วงหน้าแล้ง  ทําให้ไม่สามารถทําการปลกูผกัได้    

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจ และเห็นความสําคัญเร่ืองการปลูกพืชผัก       

สวนครัวไว้บริเวณรอบๆบ้าน  เพ่ือนํามารับประทานเอง มีการ มีการปลกูต้นไม้  

 -  สง่เสริมเร่ืองการพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชน  เพ่ือสามารถสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้   

ในครัวเรือนได้ 

 -  สนบัสนนุให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ในเร่ืองของชุมชน  เพ่ือให้เด็กได้รวมกลุม่ทํากิจกรรมท่ี

เป็นประโยชน์ในชุมชนตอ่ไปได้ 
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กรณีศึกษาที่ 9 นางสาํล ี วงศรีแก้ว ( ปา้สาํล ี) อาย ุ57  ปี 

  สถานท่ีติดตอ่  509   หมู่ท่ี 13   ตําบลละแม   อําเภอละแม จงัหวดัชุมพร  

  โทร 093 - 7278492 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางสาํล ี วงศรีแก้ว ( ปา้สาํล ี)  

 เดิมเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่  แต่พอโตขึน้ได้ย้ายไปอยู่ท่ีจังหวัดสกลนคร   เรียนอยู่ท่ี     

จังหวดัสกลนคร  พอเรียนจบก็ได้ออกมาทํางาน  และได้แต่งงานครัง้แรก  ครอบครัวมีบุตร 3 คน   

แต่แล้วชีวิตครอบครัวพบปัญหาทําให้ต้องแยกทางกัน  ตอ่มาไม่นานก็ได้แต่งงานมีครอบครัวใหม่

กบันายเสริญ  โสนาพนู (ไม่มีบุตรด้วยกนั) 

แนวคิดในการดาํรงชีวิต 

 -  ทําให้ครอบครัวมีความสขุ 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  อยากทําอาชีพเสริมให้ประสบความสาํเร็จ 

 -  อยากอยูบ้่านแบบอิสระออกมาทําอาชีพท่ีอยากทํา 

ประวัติการศึกษา 

 -  จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4  ท่ีโรงเรียนบ้านหนองศาลา  จงัหวดัสกลนคร 

อาชีพ 

 -  อาชีพหลกั คือ รับจ้าง ท่ีทุง่คาค้าวสัด ุ

 -  อาชีพเสริม คือ ทอผ้า เลีย้งจิง้หรีด 

สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 จิง้หรีดป้าสําลี จุดเด่น คือ  เป็นจิง้หรีดท่ีเลีย้งเองแบบธรรมชาติ  ทําให้จิง้หรีดแข็งแรง         

มีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาท่ีพบจากการเลีย้งจิง้หรีด คือ เลีย้งยาก  ตายง่าย  ต้องดูแลต่อเน่ือง    

ปัญหาสําคัญคือไม่มีตลาดช่วยส่งขาย   ส่วนใหญ่ส่งขายในกลุ่มคนเฉพาะซึ่งเป็นเจ้าประจําท่ี

ต้องการอยูแ่ล้ว  แตไ่ม่มีตลาดใหม่ ๆ  
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รายได้ 

        -  รายได้หลกั  จากการทํางานหลกั   ประมาณ  13,500 บาท / เดือน (450 บาท /วนั)     

 -  รายได้เสริม จากการทอผ้า  2,500  บาท /เดือน  และ จิง้หรีดได้ 3,000 บาท / เดือน 

 ผืนละ 80 บาท  ป้าสําลีทํา 1 ชั่วโมง  ทําได้ 80 ซม. เพราะว่าป้าสําลีจะทําการทอผ้า     

ในช่วงท่ีป้าสําลีว่างจากการทํางานรับจ้างและว่างจากการทํางานบ้าน  และขายจิง้หรีดได้ 

ประมาณ  3,000 บาท/เดือน  จบัได้ 5 กิโลกรัม   เฉลีย่ ขายได้ทัง้หมดประมาณ 5,000-6,000 บาท/

เดือน   เม่ือก่อนขายได้รายได้เยอะประมาณ 7,000-8,000  บาท/เดือน   แต่ช่วงนีเ้ศรษฐกิจตกต่ํา  

จึงทําให้ขายได้   รายได้น้อยกว่าเดือนก่อนๆ   และเม่ือมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19                  

ทําให้มีรายได้น้อย  เพราะแม่ค้ารับซือ้ได้เดินทางกลบับ้านท่ีตา่งจงัหวดั  จึงทําให้ขายไม่คอ่ยได้ 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบันสินค้าท่ีผลิตมาแล้วขายได้น้อย แต่ลงทุนเท่าเดิม                       

ทําให้บางครัง้ขายได้ไม่คุ้มกบัการลงทนุ 

 -  ครอบครัวต้องปรับเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่  ต้องช่วยกันประหยัดและอดออมมากขึน้                

เพ่ือให้สามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายในครอบครัว   

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  คนในสังคมเจอปัญหาผลกระทบเร่ืองเศรษฐกิจมากขึน้แทบจะทุกครอบครัว         

เน่ืองจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา  ราคาสินค้าต่าง ๆ    ท่ี จําเป็นมีราคาสูงขึน้                     

ทําให้คนในชุมชน    ไม่มีเวลาช่วยเหลือกัน  บางคนเร่ิมเห็นแก่ตัวเพ่ือให้ตนเองมีโอกาสท่ีดี             

ทําให้ไม่สนใจวา่จะเกิดปัญหากระทบกบัผู้ อ่ืนอยา่งไรบ้าง  บางคนขาดศีลธรรม 

 - มีการทําลายสิ่งแวดล้อมในชมุชนมากขึน้   ทําให้เกิดปัญหากระทบในเร่ืองนํา้ไม่เพียงพอ

ในช่วงหน้าแล้ง   ใช้สารเคมีมากจนทําให้ดินไม่สามารถปลกูพืชผกัได้เหมือนเม่ือก่อน 

 - การขายสินค้าจากชุมชนขายยากขึน้  เพราะคนในชุมชนยังไม่มีความรู้เพียงพอ               

ในเร่ืองการขายสนิค้าในรูปแบบใหม่ ๆ  ทําให้การขายสนิค้ายงัมีอยูอ่ยา่งจํากดั 

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  คนในชุมชน  แตล่ะบ้านควรมีการปลกูพืชผกัสวนครัวไว้รับประทาน  เพ่ือช่วยให้มีอาหาร

อยา่งเพียงพอในครอบครัว 

 -  ควรมีการช่วยส่งเสริมเร่ืองการตลาด  เพ่ือให้คนในชุมชนท่ีทําการผลิตสินค้าแล้ว    

สามารถมีตลาดสง่ขายได้จริง  สามารถเพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชนได้ 

 -  ควรมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือให้คนในชุมชน

สามารถนําความรู้ไปพฒันาชีวิต  ครอบครัว  ให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ  มีชีวิตท่ีดีขึน้  เช่น  ความรู้

เร่ืองสขุภาพ  การพฒันาอาชีพ  กองทนุสนบัสนนุการพฒันาอาชีพ  การตลาดในชุมชน  
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กรณีศึกษาที่ 10   นางสาํล ี หีตเรียง  ( ปา้แอน )   อาย ุ59 ปี 

      สถานท่ีติดตอ่ 85 หมู่ท่ี  16  ตําบลละแม   อําเภอละแม จงัหวดัชุมพร  

      โทร 085 - 4737703 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว 

 นางสาํล ี หีตเรียง ( ปา้แอน )  

 เดิมเป็นคนจังหวัดชุมพร  เม่ือก่อนอาศัยอยู่ท่ีแม่โจ้  หมู่ท่ี  5 และได้ย้ายมาอยู่หมู่ท่ี 16  

ตําบลละแม  เม่ือ  พ.ศ.2527  สาเหตุท่ีได้ย้ายมาเพราะว่าเขามีการเอาท่ีคืนและได้เงินก้อนหนึ่ง  

เ พ่ือมาซื อ้ ท่ี ดินในชุมชนนี  ้  ช่วงนัน้ซื อ้ ท่ี ไ ว้ประมาณ  40  กว่าไ ร่   และเม่ือย้ายมาแล้ว                             

ก็ได้ทําการเกษตร   ปลกูกาแฟ   ปลกูยาง   ปลกูเกษตรผสมผสาน   พอเหลอืจากกินก็ได้นําไปขาย

เพ่ือได้เลีย้งครอบครัว     

 เม่ือ   พ.ศ.2530  ชุมชนได้ตัง้โรงเรียน  ต.ช.ด.สิริราษฎร์  จึงได้มีการสอนแนวทาง              

การทําการเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของโครงการโรงเรียนต.ช.ด.สิริราษฎร์  

ต่อมาได้ทําการเลีย้งเป็ด  เลีย้งไก่  พ.ศ.2545    ป้าแอนได้โค่นต้นยาง   เพ่ือปลูกต้นปาล์ม            

และโคน่กาแฟเพ่ือปลกูไม้เศรษฐกิจ  จํานวน  5  ไร่  เพ่ือทําการเกษตรอินทรีย์  เลีย้งเป็ดตอ่เน่ืองมา

จนถึงปี  พ.ศ.2563   ในครอบครัวของป้าแอน   มีสมาชิกทัง้หมด 3 คน มีนายนิพนธ์  หีตเรียง       

อายุ 73 ปี  และนายไพรัตน์  หีตเรียง  อายุ 42 ปี  แนวคิดในการดํารงชีวิตของป้าสําลี หีตเรียง       

คือการยึดหลกัตามเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ีในหลวง ร 9  ทรงพระราชทานไว้    ให้ประชาชน        

อยู่อย่างพอเพียง  3 ห่วง  2 เง่ือนไข  ความรู้ควบคู่คุณธรรม   โดยในช่วงนีป้้าแอนได้ใช้บริเวณ    

รอบบ้าน   ปลกูผกัสวนครัวและต้นไม้หลากหลายสายพนัธ์ุ  ทําให้รอบบ้านมีความอุดมสมบูรณ์ 

แนวคิดในการดาํรงชีวิต 

 -  ยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายในชีวิต 

 -  ทํางาน พึง่ตนเอง  ทําไขเ่ค็มสง่ตา่งจงัหวดั 
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ประวัติการศึกษา    

 -  จบ  มส.1  จากโรงเรียนบ้านนกนาง  จงัหวดัระนอง 

อาชีพ 

 -  อาชีพหลกั คือ ทําปาล์มนํา้มัน 39 ไร่ ปลกูไม้เศรษฐกิจ 5 ไร่ เช่น ไม้ตะเคียน 100 ต้น  

ไม้คทั 100 ต้น  ไม้จําปา 100 ต้น  ไม้อคันี  50 ต้น    

 -  อาชีพเสริม คือ เลีย้งเป็ด  และนําไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็ม สาเหตุท่ีป้าแอน                

แปรรูปไข่สดไปเป็นไข่เค็ม   เพราะป้าแอนต้องการเพ่ิมราคาของไข่   และสาเหตุท่ีเลีย้งเป็ด       

เพราะต้องการมูลมาใส่ต้นไม้ทําเป็นปุ๋ ยหมัก   เร่ิมแรกก็นําไปขายในชุมชน  และก็เร่ิมขยาย            

ไปขายในตลาดชุมชนและในตลาดออนไลน์ 

สินค้าและผลิตภณัฑ์เด่น 

 ไขเ่ค็มปา้แอน  จุดเด่น  คือ เป็นไขเ่ป็ดท่ีเลีย้งเอง  และได้นําไขส่ว่นหนึง่ไปจําหน่ายขายสด

อีกสว่นหนึ่งได้นํามาทําไข่เค็ม  ดองไข่เค็มเองและเป็นการดองเป็นแบบสมุนไพร   จากวัตถุดิบท่ี   

ปลกูเองตามบริเวณข้างบ้าน 

 วิธีทําไขเ่ค็มสมนุไพร  มีสว่นประกอบ ดงันี ้ใบมะกรูด ตะไคร้ ขา่ เกลือ จากนัน้นําสว่นผสม

ทัง้หมดมาป่ันรวมกนั   แล้วไปผสมกบันํา้ดอง  โดยนําไขม่าดองไว้ประมาณ 15 วนั  

 วิธีทําไขเ่ค็มดองกบัดินเหนียว  มีสว่นประกอบ ดงันี ้ดินเหนียว เกลอื แกลบเผา เอามาผสม

กนั แล้วหมกัทิง้ไว้ 15 วนั  

 วิธีทําไขแ่ดงเค็ม  นําไขแ่ดงมาดองนํา้เกลอื ทิง้ไว้ 15 วนั  ขายในราคา 1 กิโลกรัม/400 บาท 

 ปัญหาท่ีเกิด คือ บางครัง้วัตถุดิบท่ีจะทําไข่เค็มไม่เพียงพอต่อการทําไข่เค็ม   และขาดตลาด            

ท่ีจะสง่ออก   ช่องทางการขายน้อย  สว่นใหญ่ขายในตลาดชุมชน 

รายได้ 

 -  รายได้หลกั  จากการทําเกษตร  ประมาณ  280,000 บาท/ปี  

 -  รายได้เสริม  จากการขายไข่เป็ด/ ไข่เค็ม  คือไข่สด  ประมาณ 1,400 บาท/วัน                      

ไขเ่ค็มขายได้ 400 ฟอง  ประมาณ  2,800 บาท/เดือน 

ปัญหาที่พบในชีวิต 

 -  ต้นทนุในการเลีย้งเป็ดมีราคาสงู  ประมาณ  600,000 บาท ( ปลกูโรงเรือนเพ่ือเลีย้งเป็ด ) 

คา่อาหาร 30,000 บาท/เดือน   และบางช่วงขายไขไ่ม่คอ่ยได้ 

มุมมองความคิดเห็นที่มีต่อชุมชน / สังคม  

 -  ปัจจุบนัเจอปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา  ทําให้รายได้ลดน้อยลง ในขณะท่ีมีรายจ่ายเพ่ิมขึน้ 

 -  ในชุมชนพบปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะในกลุม่เด็กวยัรุ่น  มีความเสีย่งมากขึน้ 

มุมมองเร่ืองการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 -  ต้องพยายามสง่เสริมให้ทกุคนมีจิตสาํนกึท่ีดี สร้างการมีสว่นร่วมในการช่วยพฒันาชุมชน 
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ภาคผนวก  ค   ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
  ชุมชนบ้านสระขาว  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร   
  
ช่ือ-สกลุ    นางสาวสนุิสา ดว้งออ่น 
อาย ุ   22  ปี 
สถานท่ีตดิตอ่    164/1 หมู8่ ต าบลทุง่คาวดั  

อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร  098-0455513 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม ่ 

- เพ่ือหารายไดเ้สรมิใหก้บัตนเองและครอบครวั 
- เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเองในการผลิตสินคา้เพ่ือจ าหนา่ย 

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต  
- พฒันาตนเองสรา้งงานใหเ้ป็นอาชีพหลกั  
- สรา้งรายได ้ มีอาชีพท่ีมั่นคง สามารถดแูลครอบครวัได ้

ประวตักิารศกึษา :  เรียนจบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่  

- กลว้ยฉาบ 
ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินงาน 

- ดา้นการผลิต  ผลิตไดน้อ้ยเน่ืองจากไมมี่อปุกรณใ์นการผลิตท่ีเพียงพอ 
- ดา้นการลงทนุ  ยงัขาดงบประมาณในการลงทนุ 
- ดา้นแรงงาน  ขาดผูช้ว่ยในการผลิตในชว่งท่ีตลาดตอ้งการสินคา้มากขึน้ 

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- มีความสนใจเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองเพิ่มเตมิในเรื่อง การพฒันาสตูรใหม่ๆ   พฒันารสชาต ิ

ของสินคา้  และเทคนิค  วิธีการในการผลิต  รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีแปลกใหม่
กวา่เดมิ  

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน  
- รว่มเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาชมุชน  เพ่ือใหช้มุชนมีความกา้วหนา้ขึน้ในดา้นตา่งๆ 
- พฒันาผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่ เพ่ือสามารถพฒันาเป็นอาชีพ  สรา้งรายไดท่ี้มั่นคง 

ใหก้บัครอบครวัได ้
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ช่ือ-สกลุ  นาย ธวชัชยั สมศรี 
อาย ุ   24  ปี 
สถานท่ีตดิตอ่    91 หมู ่19  ต าบลละแม  อ าเภอละแม  

จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร 098-0504462 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม ่ 

- สรา้งงานสรา้งอาชีพท่ีมั่นคงใหก้บัตนเอง 
- สรา้งรายไดใ้หต้วัเองและครอบครวั   

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต  
- สรา้งผลิตภณัฑ ์  ผลิตสินคา้ใหเ้ป็นธุรกิจหลกัมีคนรูจ้กัและยอมรบั 
- สามารถพึ่งตนเองได ้ เป็นท่ียอมรบัของคนในชมุชน 

ประวตักิารศกึษา   จบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่  

- เฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ผ่ 
ปัญหาท่ีพบจากการผลิต  

- ตนเองยงัผลิตสินคา้ไดน้อ้ย  มีปรมิาณของสินคา้ไมเ่พียงพอ 
- ขาดความรูใ้นการออกแบบผลิตภณัฑแ์บบใหม ่ๆ ตามท่ีตลาดตอ้งการ 
- การท าเฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ผ่ตอ้งอาศยัเวลาคอ่นขา้งนาน  อาจจะไมท่นักบัความตอ้งการของผูซื้อ้ 

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- พฒันาตนเองใหมี้ความรูเ้พิ่มเตมิในเรื่องการวางแผนการจดัจ าหนา่ยสินคา้ 
- พฒันาตนเองใหมี้ความรูเ้พิ่มเตมิในเรื่องการออกแบบผลิตภณัฑแ์บบใหม ่ๆ 
- พฒันาฝีมือ  เทคนิคในการท าเฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ผ่  เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีขึน้ 

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน  
- อยากจะชว่ยพฒันาชมุชนใหมี้ความกา้วหนา้ในดา้นตา่ง ๆ เพ่ือใหค้นในชมุชนสามารถมีอาชีพ  

พึ่งตนเองได ้
- อยากจะรว่มพฒันาทีมผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่ เพ่ือท างานพฒันาผลิตภณัฑร์ว่มกบัเพ่ือน ๆ  

คนรุน่ใหมท่ี่กลบัมาอยูใ่นชมุชน  ใหเ้พ่ือน ๆ มีอาชีพและมีรายไดด้ว้ย 
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ช่ือ-สกลุ     นางสาวเรวดี  สขุสม 
อาย ุ   29  ปี 
สถานท่ีตดิตอ่ 38 หมู1่6 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร 065-3489925 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม ่ 

- สรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัตวัเองและคนในครอบครวั 
- พฒันาสินคา้  ผลิตภณัฑ ์ เป็นของตวัเอง   
- ชว่ยรบัซือ้วตัถดุบิจากคนในชมุชน  เพ่ือใหค้นในชมุชนมีอาชีพ มีรายไดเ้พิ่มเตมิ 

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต  
- มีอาชีพ  มีรายไดพ้ึ่งตนเองได ้ ไมมี่หนีส้ิน 
- มีการพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ ท่ีสงัคมยอมรบัในช่ือของเราเอง   
- ดแูลตนเอง  ครอบครวั  ใหมี้ความเป็นนอยูท่ี่ดี  มีความสขุ 

ประวตักิารศกึษา :  ปรญิญาตรี 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่   

- สลดัโรล 
ปัญหาท่ีพบจากการผลิต  

- วตัถดุบิท่ีน ามาใชท้  าสลดัยงัไมไ่ดค้ณุภาพแลรสชาติท่ีดีนกั  ผกัสลดัท่ีปลกูเองยงัมีรสขม   
- วตัถดุบิท่ีน ามาใชท้  าสลดัยงัผลิตไดน้อ้ย  เพราะการปลกูผกัตอ้งควบคมุเรื่องคณุภาพ   

ท าใหบ้างครัง้มีวตัถดุบิไมเ่พียงพอในการผลิต  
- ยงัขาดความรู ้ เทคนิค  ใหม ่ๆ ในการพฒันาสตูรอาหารใหแ้ปน้ท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภค 
- ขาดความรูใ้นเรื่องชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  ท าใหมี้ตลาดท่ีจ ากดั 

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- พฒันาเรื่องการตลาด การวางจ าหนา่ย ปรมิาณการผลิต  
- พฒันาความรูใ้นการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เพิ่มเตมิ   
- ทดลองพฒันาสตูรสลดัโรลแบบอ่ืน ๆ เพ่ือปรบัปรุงใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภค 

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน  
- ชมุชนรว่มกนัพฒันาใหมี้ท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตเิป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวในชมุชน               เพ่ือให้

นกัทอ่งเท่ียวเขา้มาเท่ียวในชมุชนมากขึน้  และคนในชมุชนสามารถจ าหนา่ยสินคา้    ตา่ง ๆ ได้
เพิ่มมากขึน้ 

- อยากใหค้นในชุมชนช่วยสนบัสนนุการท างานของผูป้ระกอบการรุน่ใหม่  เพ่ือสามารถพฒันา
ตนเองใหมี้อาชีพ  มีรายได ้ พึ่งตนเองได ้
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ช่ือ-สกลุ  นางสาวจไุรภรณ ์  สขุสม 
อาย ุ  22  ปี 
สถานท่ีตดิตอ่ 38 หมู ่16 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร 064-6940824 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ 

- สรา้งรายไดใ้หก้บัตวัเองและครอบครวั 
- พฒันาสินคา้ของตนเองใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ 

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต 
- อยากสรา้งงานใหเ้ป็นธุรกิจหลกัของครอบครวั 
- ดแูลตนเอง  พึ่งตนเองได ้  
- ดแูลครอบครวัใหมี้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ประวตักิารศกึษา : อนปุรญิญาตรี 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่  

- ลกูชิน้ป้ิง 
- น า้ผลไมป่ั้น 

ปัญหาท่ีพบจากการผลิต  
- วตัถดุบิไมเ่พียงพอ ในบางชว่งฤดกูาล  ท าใหไ้มส่ามารถผลิตได ้
-  การตลาดยงัไมก่วา้งนกั  สว่นใหญ่จะขายอยูภ่ายในชมุชนเทา่นัน้ 

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- พฒันาความรูเ้พิ่มเตมิในเรื่องการตลาด  การวางจ าหนา่ยสินคา้ 
- พฒันาสตูรใหม่ๆ  เพ่ือใหมี้รสชาตดีิ 
- พฒันาการท าลกุชิน้ดว้ยตนเอง เพ่ือปรบัสตูรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดได ้ 

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน  
- อยากใหค้นในชมุชนมีความสามคัคี  มีสว่นรว่มในการท างานเพ่ือพฒันาชมุชนใหมี้ความเจริญ

และกา้วหนา้ในดา้นตา่ง ๆ  
- อยากให้มีการส่งเสริมเรื่องอาชีพ การสรา้งรายไดใ้ห้กับคนในชุมชน  เพ่ือให้คนในชุมชน         

มีรายไดเ้พิ่ม  พึ่งตนเองได ้  ดแูลครอบครวัได ้
- อยากให้ชุมชนเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน           

เพ่ือใหค้นรุน่ใหมมี่อาชีพ  และสามารถท างานในชมุชนได ้
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ช่ือ-สกลุ  นางสาวเสาวณี  นาลรอด                                              
อาย ุ   36  ปี 
สถานท่ีตดิตอ่  153 หมู1่6 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร 080 - 6087036 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม ่ 

- สรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง  ตนเองสามารถมีอาชีพเป็นหลกัแหลง่ 
- สามารถดแูลตนเองและครอบครวัไดจ้ากการท าธุรกิจในชมุชน 
- พฒันาสินคา้โดยใชว้ตัถดุบิท่ีมีอยูใ่นชมุชนของเราเพ่ือสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน 
- มีแบรนดส์ินคา้ของตนเอง  สามารถขายได ้ และเป็นท่ียอมรบัของคนในชมุชน 

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต  
- ตนเองมีอาชีพท่ีมั่นคง  สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและคนในครอบครวัได ้
- ครอบครวัสขุสบาย มั่นคง ไมมี่หนีส้ิน 

ประวตักิารศกึษา : มธัยมศกึษาตอนปลาย 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่  

- ขนมดอกจากสมนุไพร 
ปัญหาท่ีพบจากการผลิต  

- อปุกรณใ์นการผลิตยงัมีนอ้ย  ท าใหไ้มส่ามารถผลิตสินคน้ไดต้ามความตอ้งการ 
- วตัถดุบิเรื่องสมนุไพรในชมุชนมีในบางชว่งฤดกูาล  ท าใหบ้างชว่งมีวตัถดุบิไมเ่พียงพอ          ใน

การผลิตสินคา้ 
- ขาดความรูใ้นการพฒันาสตูรขนมใหม ่ๆ  

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- พฒันาทกัษะเพิ่มเตมิในเรื่องการพฒันาสตูรเพ่ือใหเ้ป็นท่ีนิยมของตลาด 
- พฒันาเรื่องชอ่งทางการในการจดัหนา่ยสินคา้  เพ่ือใหส้ามารถขายสินคา้ไดเ้พิ่มขึน้ 

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน 
- อยากใหแ้กนน าในชมุชนช่วยสนบัสนนุและพฒันาใหก้ลุม่คนรุน่ใหม่ในชมุชนมีอาชีพ  สามารถ

สรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัได ้
- อยากให้ชุมชนมีกิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมพัฒนาชุมชน          

ในดา้นตา่ง ๆ  
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ช่ือ-สกลุ  นางสาวณฐัณิชา เจรญิสวุรรณ 
อาย ุ  15  ปี 
สถานท่ีตดิตอ่ 38  หมู1่6  ต  าบลละแม  อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร 099-2402459 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม ่ 

- สรา้งรายไดเ้สรมิใหต้วัเองได ้
- สรา้งรายไดแ้ละสรา้งอาชีพเสรมิใหก้บัคนในครอบครวัได ้

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต 
- เปิดรา้นเบเกอรร์ี่  รา้นกาแฟ  รีสอรท์   
- ตนเอง ครอบครวั  มีความมั่นคงทางรายได ้ สามารถพึ่งตนเองได ้
- มีแบรนดส์ินคา้ของตนเอง  เป็นท่ีนิยมของคนในสงัคม 

ประวตักิารศกึษา : มธัยมศกึษาตอนตน้ 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่  

- เครปเย็น 
ปัญหาท่ีพบจากการผลิต 

- อปุกรณใ์นการผลิตมีไมเ่พียงพอ 
- ขาดงบประมาณในการลงทนุท่ีเพียงพอ 
- ขาดความรูใ้นการปรบัปรุงสตูรเครปเย็นใหเ้ป็นท่ีนา่สนใจมากขึน้ 

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- พฒันาตนเองในการจดัท าเครปใหมี้รสชาติดี 
- พฒันาตนเองในเรื่องการขาดสินคา้และการตลาด 
- พฒันาตนเองใหส้ามารถผลิตสินคา้อ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดได ้
- พฒันาตนเองในเรื่องการออม  เพ่ือใหส้ามามารถวางแผนการลงทนุในการเปิดรา้นได ้

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน  
- อยากใหผู้ใ้หญ่ในชุมชนช่วยสนบัสนนุกลุ่มเด็ก เยาวชน ในการพฒันาตนเองใหมี้อาชีพเสริม  

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัได ้
- อยากใหใ้นชมุชนมีกิจกรรมการตลาดเพ่ือใหค้นในชมุชนสามารถไปจ าหนา่ยสินคา้ในชมุชนได ้ 

เป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน 
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ช่ือ-สกลุ  นางสาวนราณินกา เพ็ชรทอง 
อาย ุ   29  ปี 
สถานท่ีตดิตอ่ 153 หมู1่6 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร 091-2634874 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม ่ 

-  สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึน้  ครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
เพียงพอในการใชจ้า่ย 

- สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตท่ีมีอยู่แลว้ในครอบครวั  คือ สมุนไพรท่ีมีในสวนสามารถน ามาใช้
สรา้งรายได ้

- น าทกัษะ ความรู ้เวลา  มาพฒันาตนเอง  ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน ์
- พฒันาชอ่งทางในการสรา้งอาชีพท่ีมั่นคงตอ่ไปได ้

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต 
- อยากพฒันาสินคา้แบรนดข์องตนเอง  ใหเ้ป็นท่ียอมรบัของคนในสงัคม 
- สรา้งใหเ้ป็นธุรกิจหลกัของครอบครวัแทนธุรกิจเสรมิ  
- ปลดหนีใ้ห้ครอบครัว  ให้ครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดี มีความมั่นคง  พึ่งตนเองได้         

และอยูอ่ยา่งมีความสขุ 
ประวตักิารศกึษา : มธัยมศกึษาตอนตน้ 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่  

- น า้สมนุไพร อญัชนัมะนาว ใบเตยแมงลกั กระเจีย๊บ 
ปัญหาท่ีพบจากการผลิต 

- ขาดความรูใ้นการพฒันาสตูรน า้สมนุไพรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดท่ีหลากหลาย 
- ปรมิาณของสินคา้ยงัผลิตไดน้อ้ย 

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- พฒันาทกัษะของตนเองเพิ่มเตมิในเรื่องการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  สตูรใหม่ๆ  เพ่ือให้

มีสินคา้ท่ีหลากหลาย  สามารถจดัจ าหนา่ยไดต้ลอดทัง้ปี 
- พฒันาความรูเ้รื่องการตลาดและการวางจ าหนา่ยสินคา้ผา่นช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย 

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน 
- อยากให้คนในชุมชนร่วมสนับสนุนการท างาน  การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน  

เพ่ือใหล้กูหลานในชมุชนสามารถท างานท่ีบา้น  ท างานในชมุชนไดอ้ยา่งมั่นคง 
- อยากใหค้นในชมุชนมีความสามคัคี  มีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนในดา้นตา่ง ๆ  
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ช่ือ-สกลุ  นายสานวุฒัน ์    สทุธิพนัธุ ์
อาย ุ  17 ปี 
สถานท่ีตดิตอ่  184 หมู1่6 ต  าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
เบอรโ์ทร  061-6638715 
แนวคดิในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนรุน่ใหม่ 

- สรา้งรายไดใ้หต้วัเองและคนในครอบครวั เพ่ือใหมี้รายไดท่ี้เพียงพอ 
- สานตอ่ความรู ้ภมูิปัญญา  คือ น าความรูข้องคนรุน่ก่อนมาปรบัใชแ้ละสืบทอดตอ่ไปได ้
- สามารถน าวตัถดุบิท่ีมีอยูใ่นชมุชนมาสรา้งมลูคา่เพิ่มได ้

เปา้หมายในชีวิต/ความใฝ่ฝันในชีวิต 
- พฒันาทกัษะ ความรู ้ ในการผลิตสินคา้ใหดี้ขึน้  เป็นท่ีตอ้งการของลกูคา้ 
- มีอาชีพ  มีรายได ้สามารถดแูลตนเองและคนในครอบครวัได ้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ประวตักิารศกึษา : มธัยมศกึษาตอนตน้ 
สินคา้และผลิตภณัฑเ์ดน่ 

- เฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ผ ่
ปัญหาท่ีพบจากการผลิต 

- ขาดแคลนอปุกรณใ์นการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน 
- ขากความรูใ้นการพฒันารูปแบบสินคา้แบบใหม ่ๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
- สินคา้ท่ียงัผลิตไดน้อ้ย 

แนวทางในการพฒันาตนเองในการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
- พฒันาเรื่องการคดิรูปแบบสินคา้แบบแปลกใหม ่เพ่ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด   
- พฒันาการส่ือสาร  เพ่ือสามารถขยายชอ่งทางการตลาดไปสูพื่น้ท่ีอ่ืน ๆ ได ้
- พฒันาเรื่องการส่ือสารออนไลนเ์พ่ือสามารถขายสินคา้ผา่นทางชอ่งทางออนไลนไ์ดเ้พิ่มขึน้ 

มมุมองแนวคดิในการท างานเพ่ือการพฒันาชมุชน 
- อยากให้แกนน าในชุมชนสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการท าอาชีพ  เพ่ือสรร้างรายได้           

สรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
- มีกิจกรรมการพฒันาใหค้นในชมุนมีสว่นรว่มพฒันาชมุชนมากขึน้ 
- มีการสนบัสนนุใหค้นในชมุชนท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหท้กุบา้น          มี

ผกัและมีอาหารเพียงพอในครอบครวัและชมุชน 
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ภาคผนวก  ง    แบบส ารวจในกรด าเนินงานวิจัย 
 แบบส ำรวจควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ มเยำวชนนกนำงนวล  จังหวัดชุมพร                 
โดยคณะท ำงำน ทีมพี่เลีย้ง  มลูนิธิอำสำสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.)   
 

 1. ตอนนีพ้ืน้ทีด่ าเนินงานไปถงึข้ันไหนแล้ว (ท่ีผำ่นมำและจะท ำอะไรตอ่ไป) 
 กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรผำ่นมำแลว้  คือ 
           -  ประชมุชีแ้จงโครงกำรรว่มกบักลุม่เปำ้หมำย 
 -  ประชมุทีมวิจยัประจ ำเดือนทกุเดือน เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัโครงกำร รวมทัง้ ออกแบบ     
     ค  ำถำม เตรียมเครื่องมือวิจยัตำ่งๆ 
 -  อบรมพฒันำพฒันำศกัยภำพทีมวิจยั PAR  
 -  เวทีเรียนรูช้มุชนสรุปขอ้มลูและจดัท ำแผนกำรผลิตโดยกำรทบทวนทนุและศกัยภำพระดบั  
                ครวัเรือน และชมุชน 
 -  เวทีปฏิบตักิำรแปรรูปใชป้ระโยชนพ์นัธุพื์ชทอ้งถ่ินจดัอบรมเชิงปฏิบตัิกำรพนัธุพื์ชทอ้งถ่ิน 
 -  กิจกรรมเรียนรูก้ำรลดตน้ทนุกำรผลิตโดยใชพ้ลงังำนทดแทนในกำรแปรรูปผลผลิต 
 

 2. กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการต่อไป  คือ 
 -   กิจกรรมศกึษำเรียนรูก้ระบวนกำรวิจยัและกำรท ำตลำดออนไลน ์จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี/  
 -  กำรอบรมกำรแปรรูปพนัพืช กำแฟ/น ำ้สมนุไพร  
 

 3. พืน้ทีอ่ยากพัฒนาศักยภาพตัวเองด้านไหน 
 สิ่งท่ีคณะท ำงำนในพืน้ท่ีตอ้งกำรพฒันำตอ่ไป คือ 
 -  ทกัษะดำ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลู  เพ่ือน ำขอ้มลูไปใชป้ระโยชนต์อ่ 
 -  ทกัษะกำรส่ือสำรผำ่นส่ือโซเช่ียล   เพ่ือส่ือสำรกำรท ำงำนของกลุม่ และกำรพฒันำ                       
    ไปสูก่ำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัท ำตลำดออนไลนใ์นอนำคต 
 

 4. กลุ่มเป้าหมายตอนนีม้ีกี่คน / พีเ่ลีย้ง(ระบุชื่อ) ช่วงอาย ุ
 (กลุม่เปำ้หมำยในทีมประมำณ 10 คน   ชว่งอำย ุ25- 60ปี ) 
 กลุม่เปำ้หมำยกรณีศกึษำเรื่องธุรกิจชมุชนท่ีด ำเนินกำรอยู ่10 รำย  ดงันี ้
 กรณีศกึษำท่ี 1  นำงจิรำภรณ ์ แกว้ประดษิฐ์ ( ปำ้นอ้ย ) อำย ุ53 ปี 
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั กำรเพำะกลำ้ไมพ้นัธไ์มแ้ละกำรท ำขนม 
 กรณีศกึษำท่ี 2   นำงพรทิพย ์ เกือ้กลู ( ปำ้ทิพย ์) อำย ุ57  ปี  
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั  กำรแปรรูปสมนุไพร เช่น  กำรท ำข่ำฉำบน ำ้ตำล  น ำ้มนัเบอรร์ี่ดว้ยสมนุไพร  
 ในครวัเรือน   เพ่ือกำรแปรรูปและขำยสรำ้งรำยได ้
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 กรณีศกึษำท่ี 3   นำงธนพร  ศรีรกัษำ ( พ่ีจุ๊บ ) อำย ุ44  ปี 
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั  กำรแปรรูปท ำสบูส่มนุไพร กำรเลีย้งผึง้ ขำยเป็นสินคำ้โอทอป ของชมุชน 
 กรณีศกึษำท่ี 4   นำงพวงรตัน ์ ภู่สิน  ( ปำ้ตำ่ย ) อำย ุ54  ปี 
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั กำรท ำขำ้วไรข่ำยในชมุชน สง่ออนไลน ์และตลำด 
 กรณีศกึษำท่ี 5   นำงสำวปภำณชั  แสงจนัทร ์( นำ้ไก่ ) อำย ุ 24 ปี 
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั  กำรท ำเครื่องแกง 
 กรณีศกึษำท่ี  6  นำงสำวอำภำภรณ ์ เกือ้เพชร ( นำ้นอ้ง ) อำย ุ28  ปี  
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั  กำรปลกูกำแฟและแปรรูปขำยเชน่ ชำดอกกำแฟ 
 กรณีศกึษำท่ี 7 นำงสำว จำรไน ธรรมรตัน ์(ครูหม)ู อำย ุ43  ปี  
 ธุรกิจชุมชน  เก่ียวกับ  กำรท ำขนมและแปรรูปผักผลไมข้ำยเช่น ขนมกรี่ ป๊ับ ขิงดอง สะตอดอง 
 หนอ่ไมด้อง 
 กรณีศกึษำท่ี 8 นำงสำวสพุตัรำ  หนอ่พฒุ ( นำ้หนอ่ย )  อำย ุ29  ปี 
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั  กำรท ำขนมเคก้ คกุกี ้โดนทัแฟนซี ขำยเป็นอำชีพเสรมิ 
 กรณีศกึษำท่ี 9 นำงส ำลี  วงศรีแกว้ ( ปำ้ส ำลี )  อำย ุ57 ปี 
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั  กำรทอผำ้ ผำ้ขำวมำ้ ผำ้คมุไหล ่เลีย้งจิง้หรีด ขำยสรำ้งอำชีพเสรมิ 
 กรณีศกึษำท่ี 10  นำงส ำลี  หีตเรียง  ( ปำ้แอน )  อำย ุ59  ปี 
 ธุรกิจชมุชน  เก่ียวกบั  กำรเลีย้งเป็ด ขำยไขส่ด ท ำไขเ่คม็สรำ้งรำยได ้
 

 กลุม่เปำ้หมำย คณะท ำงำน (รำยช่ือคณะท ำงำนและพี่เลีย้งในพืน้ท่ี)                             
 1) นำงสำวอรอมุำ   ศรีตงันนัท(์พ่ีเลีย้ง) อำย ุ36   ปี 
 2) นำงสำวเรวดี   สขุสม(พ่ีเลีย้ง)  อำย ุ28  ปี 
 3) นำงสำวอรวรรณ   ศรีตงันนัท ์(พ่ีเลีย้ง) อำย ุ33  ปี 
 4) นำงสำวจไุรภรณ ์  สขุสม(พ่ีเลีย้ง)   อำย ุ22  ปี 
 5) นำงสำวรุง่ทิพย ์  ศรีตงันนัท(์พ่ีเลีย้ง)  อำย ุ18  ปี 
 6.) นำงสำวเพชรรตัน ์  ทรงรำษี(ทีมวิจยั) อำย ุ17  ปี 
 7) นำงสำวพชัรี    ทรงรำษี(ทีมวิจยั) อำย ุ15  ปี 
 8) นำงสำวตภีภสั  คลงัภกัดี(ทีมวิจยั) อำย ุ13  ปี 
 9) นำงสำวฑำรตัน ์  แมงเมิน(ทีมวิจยั) อำย ุ18  ปี 
 10) นำงสำวสิวำลยั         ถือชยั(ทีมวิจยั)   อำย ุ18  ปี 
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 5.  ความคาดหวังต่อทีมกลางในการลงพื้นที่ติดตามคร้ังนี้  (ให้ไปท ำอะไรยังไง)                      
เชน่ถอดบทเรียนพ่ีเลีย้ง หรืออ่ืนๆ กระบวนกำร 
 -   ฝึกถอดบทเรียนและสงัเครำะหข์อ้มลู   เน่ืองจำกพืน้ท่ียงัขำดทกัษะในกำรถอดบทเรียน 
 -  ฝึกกำรเขียนงำนโครงกำร  ท่ีจะปฏิบตัเิพ่ือแกไ้ขปัญหำชมุชน 
 

 6. โครงการปฏิบัตทิีค่าดว่าจะท าเพือ่แก้ปัญหาชุมชน 
 -  ทำงทีมงำนสนใจท ำโครงกำรเพ่ือแกไ้ขปัญหำชมุชน  ในดำ้นกำรสรำ้งอำชีพส่งเสริมควำมเป็นอยู่ 
ซึ่งกำรพฒันำโครงกำร  ยึดหลักกำรพัฒนำบนพืน้ฐำนของควำมเป็นจริง   โดยมุ่งเนน้กำรส่งเสริมอำชีพ   
สรำ้งรำยได ้  ยกระดบัผลิตภัณฑ ์ในครวัเรือนใหมี้คณุภำพ  และมำตรฐำน   เพ่ือแกปั้ญหำเรื่องเศรษฐกิจ   
ในชมุชน   ซึ่งก ำลงัมีผลกระทบตอ่เน่ืองจำกสถำนกำรณโ์ควิด  (ท ำใหค้นตกงำน ไม่มีงำนท ำ  ไม่มีรำยได ้ 
แต่ตอ้งมีรำยจ่ำยในหลำยดำ้น    ถ้ำเรำพัฒนำโครงกำรท่ีช่วยสรำ้งอำชีพ  กำรพัฒนำสินคำ้ในชุมชน       
สร้ำงรำยได้  สร้ำงระบบกำรตลำด  จะช่วยลดปัญหำเรื่อง เศรษฐกิจท่ีก ำลังเกิดขึน้ให้กับทีมวิจัย                 
และคนในชมุชนได)้ 
 

 7.  ผลกระทบจากสถานการณ ์โควิด-19   
 (เป็นอยำ่งไรบำ้งในพืน้ท่ี สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนอยำ่งไรบำ้ง) 
 -  สถำนกำรณโ์ควิด-19  ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนโครงกำรมีควำมล ำบำกมำก    ทีมวิจยัไม่สำมำรถ
ขับเคล่ือนได้ตำมแผนท่ีก ำหนดไว้  เ น่ืองจำกประชำชนมีควำมต่ืนกลัว   และมีนโยบำยในชุมชน                   
กกัตวัในพืน้ท่ีหำ้มเดนิทำง 
     
 8. ผลการด าเนินการเบือ้งต้นและข้อเสนอต่อโครงการ 
 ผลกำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้  คือ   
 ดำ้นฐำนขอ้มลูกลุม่ธุรกิจในชมุชน  พบว่ำ ขอ้มลูสภำพพืน้ท่ีและสถำนกำรณร์ะบบเศรษฐกิจชมุชน 
ภำวะค่ำครองชีวิตท่ีเพิ่มสูงขึน้แต่รำยได้ยังมีอยู่อย่ำงจ ำกัด    ภำวะหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้    มีเงินออมน้อย
เน่ืองมำจำกกำรประกอบอำชีพเชิงเด่ียว  ขำดกำรสร้ำงอำชีพเสริม ขำดกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพ                   
ท่ีจะท ำเป็นแหล่งรำยไดเ้สรมิของครวัเรือน ทดแทนรำยไดห้ลกัจำกพืชเศรษฐกิจ ยำงพำรำ และปำลม์น ำ้มนั  
ขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑช์ุมชน  และขำดควำมเข้ำในกำรตลำด   ท ำให้สภำวะเศรษฐกิจ
ครอบครัวเกิดกำรเปล่ียนแปลง   ซึ่งจ  ำเป็นท่ีจะต้องพัฒนำ   และสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ๆ                     
ในกำรปรบัตวัใหอ้ยูร่อดในภำวะเศรษฐกิจสงัคม 4.0 โลกแหง่ตลำดออนไลน ์
 ด้ำนเด็ก เยำวชน ทีมวิจัย  พบว่ำกลุ่มเยำวชนในเครือข่ำยซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน          
กลบัมำอยู่ในชมุชนเพิ่มขึน้  สว่นใหญ่มำชว่ยครอบครวัท ำกำรเกษตร  มีบำงคนท่ีชว่ยพฒันำแปรรูปผลผลิต
กำรเกษตรขึน้มำ   จนสำมำรถเพิ่มรำยไดใ้หก้บัครอบครวั   แตก็่ยงัพบปัญหำดำ้นกำรด ำรงชีวิตอยู่ในชมุชน
ท้องถ่ิน  เช่น ภำวะค่ำครองชีวิตท่ีเพิ่มสูงขึน้   แต่รำยได้ยังมีอยู่อย่ำงจ ำกัด   ภำวะหนีส้ินครัวเรือน            
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บำงคนมีหนีส้ินกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กยศ. ท่ีตอ้งผ่อนช ำระ   ท ำให้เป็นภำระหนักแก่ครอบครัว        
และเยำวชนคนรุน่ใหม ่ ซึ่งจะสง่ผลในอีกหลำยหลำยดำ้นท่ีจะกระทบตอ่ชมุชน 
 

 9. ข้อเสนอในช่วงสถานการณนี์ ้ คือ 
 -  ทีมวิจัยของดเวน้กำรด ำเนินงำนท่ีตอ้งรวมกลุ่มหรือเดินทำงออกนอกพืน้ท่ี  เพ่ือร่วมป้องกัน
สถำนกำรณท่ี์เกิดขึน้ท ำใหย้งัไมไ่ดท้  ำกิจกรรมในบำ้งกิจกรรม  
 
 



ภาคผนวก จ  แผนผังสรุปการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิชุมชนรุ่นใหม่ 
  เครือข่ายเยาวชนนกนางนวล   จังหวัดชุมพร 
 

 


