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บทคัดยอ 

บทความน้ีตองการนําเสนอในประเด็นความเขมแข็งของชุมชนท่ีเกิดจาก การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรบานคลองหมอมแชม ตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวม

ของคนในชุมชน นับเปนกระบวนการพัฒนาจากรากฐานท่ีมีความม่ันคงอยางแทจริง โดยทุกองคาพยพใน

ชุมชนสามารถทําหนาท่ีไดอยางสอดคลองเพ่ือมุงสูเปาหมายเดียวกัน ต้ังแตผูนํากลุมท่ีมีบทบาทสําคัญตอ

ระบบความคิดของสมาชิก และสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน ถือไดวาเปนหัวใจหลักสําหรับการ

พัฒนาชุมชน สวนสมาชิกก็มีบทบาทไมนอยไปกวากันในฐานะฟนเฟองท่ีคอยสนับสนุน แลกเปล่ียน ความรู

เพ่ือสรางความเขมแข็งทางความคิดและเกิดทางเลือกในการตัดสินใจ โดยยึดหลักการมีสวนรวมเปนสําคัญ 

ประกอบกับการมีทรัพยากรอันเปนตนทุนทางธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ี

เพ่ิมมูลคาและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ซ่ึงนับเปนปจจัยเก้ือหนุนตอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรบานคลองหมอมแชม และการสนับสนุนโดยองคกรภายนอกท่ีมีสวนในการสรางความเขมแข็ง 

ใหกับชุมชนท้ังในแงของการวางแผนดานการบริหารจัดการ องคาพยพเหลาน้ีจึงเปนแรงขับสําคัญ 

ตอการกาวขามขอจํากัดในเชิงพ้ืนท่ีและสามารถพัฒนาไปสูการเปนชุมชนเขมแข็งท่ีพ่ึงตนเองได 

 

คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน, ผลิตภัณฑชุมชน, ชุมชนเขมแข็ง 
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ABSTRACT 

This article would like to address the issues of community strength arising from 

The Development of the Community Enterprise of Ketsarakorn, Ban Klong Mom Cham, Sai 

Yai Subdistrict, Sai Noi District, Nonthaburi Province. Which arises from the participation of 

people in the community It is a process of development from a solid foundation. All 

bodies in the community can act in accordance with the same goal. Since the leadership 

of the group plays an important role in the thought system of the members and affect 

the success of the operation. It can be considered as the key to community 

development. Members play a role, no less, as the backlash that encourages the 

exchange of knowledge to strengthen the mind and make decision-making choices. By 

adhering to the principle of participation Along with having resources which are natural 

costs of the community to develop and transform into community products that add 

value and generate income for the people in the community. Which is considered a 

contributing factor to the development of the Ban Klong Mom Cham community 

enterprise and support by external organizations that contribute to strengthening To the 

community in terms of management planning These organs are, therefore, a key driver for 

overcoming spatial constraints and being able to develop into a strong, self-reliant 

community. 

 

Keywords: Community Enterprises, Community Products, Strength of Community 

 

บทนํา 

กระแสโลกโลกาภิวัตนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับการแขงขันของมนุษย  

เพ่ือความตองการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด สงผลใหในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยตองเผชิญกับ

สถานการณการเปล่ียนแปลงอยางหลีกเล่ียงไมได ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเตรียมความ

พรอมเพ่ือต้ังรับการเปล่ียนแปลง ภายใตการพัฒนาจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญ ต้ังแตการกําหนดนโยบายระดับชาติ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ และการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือวางแผน และกําหนด

เปาหมายใหสอดรับกับสถานการณการแปลงเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สําหรับประเทศไทยในหวงระยะเวลา

สองทศวรรษท่ีผานมาไดมุงเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวม ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และประเทศ 

ผานแนวคิดการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหกับชุมชนทองถ่ิน สะทอนใหเห็นอยางเดนชัดผาน

บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในหมวด 5 แนวนโยบาย พ้ืนฐานแหง

รัฐ มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจ ในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนา
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เศรษฐกิจทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ 

ในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ  

นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินับเปนตัวแปรสําคัญท่ีเก้ือหนุนตอการสราง

ความเขมแข็งใหชุมชนทองถ่ิน จากการคนควาขอมูลเบ้ืองตน พบวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ต้ังแตฉบับท่ี 8-12 (ฉบับปจจุบัน พ.ศ.2560-2564) ไดมุงเนนเสริมสรางภูมิคุมกัน และชวยให

สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพรอมสําหรับคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว

เพ่ือรองรับกับผลกระทบอันเกิดจาก กระแสของการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคน และสังคมไทยใหมีคุณภาพ ตามหลักของการพัฒนาพ้ืนท่ีและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ในสังคมไทย ท้ังน้ี การพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 น้ัน ให

ความสําคัญกับการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ภายใตวิสัยทัศน ท่ีวาประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

“การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลาง การพัฒนา” (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ สํานักนายก รัฐมนตรี, 2560: 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงให

ความสําคัญกับ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมซ่ึงเปนฐานรากท่ีสําคัญของการพัฒนา

ประเทศ อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นับวา

เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนชุมชนใหเขมแข็ง โดยเฉพาะการสรางความม่ันคงดานคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ (2550: 11) กลาวไวอยางนาสนใจวา การสงเสริมความเปนอยูของ

ประชาชนใหดีข้ึนจะชวยสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืน ประเด็นเดียวกันน้ี สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541: 

75) ไดช้ีใหเห็นวา วิธีการพัฒนาซ่ึงมุงท่ีตัวของคนเปนประเด็นสําคัญประการหน่ึงท่ีชวยสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนอยางย่ังยืน ดังน้ันจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติฉบับ

ท่ี 8-12 และแนวคิดของนักวิชาการท้ังสองทาน เปนการตอกย้ํา ใหเห็นวา การพัฒนาคนเปนปจจัยสําคัญท่ี

นําไปสูการสรางความเปนชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน 

ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอใหเกิดกลไกการมีสวนรวม ของภาคประชาสังคม 

(Civil Society) เร่ิมต้ังแตข้ันตอนของการระดมความคิด การปรึกษาหารือแลกเปล่ียนองคความรูและ

ประสบการณ การกําหนดความตองการ การวางโครงการ และนําไปสูการปฏิบัติรวมกัน ท้ังน้ีการสราง

ความรวมมือของคนในชุมชนท่ีมีเปาหมายเดียวกันยอมนําไปสูการบริหารจัดการในรูปแบบของกลุม เห็นได

จากการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ควรใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 

อันจะยังผลใหชุมชนพ่ึงพาตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการ

แขงขันทางการคา ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการขนาดยอม 
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และขนาดกลางตอไป (พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548: 13) อยางไรก็ตามในสวน 

ความเขมแข็งของกลุมจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับรูปแบบในการ บริหารจัดการภายในกลุมซ่ึงจะมีผลตอ

ความเหนียวแนนของสมาชิกภายในกลุม 

ดังน้ันบทความฉบับน้ีจึงตองการนําเสนอในประเด็นความเขมแข็งของชุมชน ท่ีเกิดจากการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม ท่ีนําเอาทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาใชเปนฐานในการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑชุมชนท่ีเพ่ิมมูลคาและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน อันนํามาสูการสรางกระบวนการมีสวนรวม

ใหกับคนในชุมชน โดยการนําใบบัวท่ีเปนพืชไรราคา นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือใหรับประทานงายข้ึน 

และพัฒนามาเปนใบบัวบกทอดกรอบท่ีมีรสชาติกลมกลอม รับประทานงาย จากน้ันพัฒนาบรรจุภัณฑ  

และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 

 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม 

 วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจในระดับ

ลางเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 “วิสาหกิจ

ชุมชน” หมายถึง รูปแบบการบริหารกิจการ ของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการท่ีดําเนินการ

โดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว เพ่ือสรางรายได

และ พ่ึงพาตนเอง ดานทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม มีการ

จัดทํากิจกรรมท่ีเปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเน่ือง มีการจัดการบริหารกลุม ท่ีหลากหลายและ 

มีเครือขายท่ีดีในการเสริมสรางผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลาย ของชุมชนสืบทอดตอกันตลอดไป 

(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  กรมสงเสริมการเกษตร , 2548: 1)  

จากความหมายดังกลาว เสรี พงศพิศ (2548: 40) ไดอธิบายวา วิสาหกิจชุมชนตองมีลักษณะสําคัญ  

7 ประการ คือ วิสาหกิจชุมชน จะตองมีชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ ผลท่ีเกิดจากวิสาหกิจชุมชน

จะตองมาจาก กระบวนการในชุมชน มีความริเร่ิมสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน ใชฐานภูมิปญญา

ทองถ่ิน ผสมผสานภูมิปญญาสากลเปนฐานความรูในการผลิต ดําเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรม

ตาง ๆ ใหเปนระบบ มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ และพ่ึงตนเองและชุมชน ดังน้ันวิสาหกิจชุมชนนับเปน

หนวยยอยทางเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะเปนการสราง กระบวนการเรียนรูโดยสนับสนุนชุมชนใหเกิดกระบวน 

การเรียนรูอยางมีสวนรวมในการคนหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมีฐานแนวคิดในการขับเคล่ือน

โดยการรวมกลุม เพ่ือชวยเหลือกันในการดําเนินกิจการตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนการประกอบการบริหาร 

จัดการเชิงธุรกิจ แตมิไดตองการทําในเชิงธุรกิจเต็มรูปแบบ เพ่ือสรางรากฐานความม่ันคง ใหสมาชิกและเปน

การรวมกันสรางระบบสวัสดิการใหตนเอง ขณะเดียวกันก็เปนการสราง ภูมิคุมกันใหกลุมในชุมชน อยางไรก็

ตามการเกิดข้ึนของวิสาหกิจในปจจุบันน้ันปรากฏวา บางกลุมมีความเขมแข็งในระดับท่ีสามารถพ่ึงพาตนเอง

ไดแตขณะเดียวกันกลับมีบางกลุม ท่ีไมสามารถบริหารจัดการภายในกลุมไดจนตกอยูในสถานะของการเปน

หน้ี ซ่ึงเปน ประเด็นท่ีนาสนใจและควรไดรับการศึกษาเพ่ือแกไขตอไป 
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วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม ต้ังอยูท่ีบานเลขท่ี 12/1 หมูท่ี 9 ตําบลไทรใหญ 

อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ประเภทผลิตภัณฑ  “ใบบัวบกทอดกรอบ” “สบูใบบัวบก/รางจืด” โดยมี

แนวความคิดเร่ิมตนการรวมกลุมจากสมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและทําสวนเปนหลัก มีรายได

เสริมจากการปลูกพืช เชน ใบบักบก ถ่ัว แตงกวา บวบ เปนตน เม่ือเกิดปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา และรายได

ไมเพียงพอกับคาใชจายในชีวิตประจําวัน สมาชิกในกลุม จํานวน 8 คน จึงรวมตัวกันจัดต้ังกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนในนามของวิสาหกิจชุมชนน้ําสมุนไพรใบบักบกวัดสโมสร โดยมีแนวคิดในการแปรรูปผลผลิตท่ีมีอยูใน

ทองถ่ินมาเปนวัตถุดิบหลัก จึงเร่ิมพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรในตําบลใหมีการเปล่ียนแปลงจากการ

ขายวัตถุดิบแตเดิมเปล่ียนรูปแบบเปนการขายผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูปเปน “ใบบัวบกทอด

กรอบ” จึงกอต้ังเปนกลุมวิสาหกิจข้ึนในป 2557 และพัฒนาตนเองเร่ือยมา แตตองหยุดชะงักอยูชวง 2 ปท่ี

ผานเน่ืองจากผลิตภัณฑมีกล่ินห่ืน แตในป 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ไดเขามาสงเสริมและสนับสนุนการ

แกไขปญหาดานการผลิต ควบคูกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม การบริหาร

จัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนเคร่ืองมือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใน

รูปแบบเกษตรอุตสาหกรรมและ SMEs เกษตร ทําใหมีการเปล่ียนแปลงจากเกษตรแบบด้ังเดิมเปนเกษตร

สมัยใหมเนนบริหารจัดการและเทคโนโลยีสรางเกษตรกรใหเปนผูประกอบการ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิม

มากข้ึน วัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม ประการ

แรกเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนหันมาปลูกใบบัวบกแบบปลอดภัย ประการท่ีสองเพ่ือให

เกษตรกรผูปลูกใบบัวบก มีการรวมกลุมในการชวยเหลือและแกไขปญหารวมกัน ประการท่ีสามเพ่ือพัฒนา

ระบบการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานมากข้ึน และประการสุดทายเพ่ือใหเกษตรกร และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา คนในชุมชุนมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนของตนเอง มีความรูสึกเปนเจาของหวงแหนและเห็นคุณคาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนเปน

ชุมชนท่ีเขมแข็งและย่ังยืนตอไป 

เปาหมายหลักของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม ในปจจุบันคือการปลูกใบบัวบก

คุณภาพดีและปลอดภัย นํามาแปรรูปเปนใบบัวบกทอดกรอบเพ่ือจัดจําหนาย ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร

บานคลองหมอมแชมมีความคาดหวังและกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยตองการแปรรูปจากใบบัวบก

เปนพืชท่ีมีมากในชุมชน แตเดิมชาวบานไมเห็นคุณคา บางคนมองวาเปนวัชพืชมาแปรรูปโดยการนํามาทอด

กรอบ ผานกรรมวิธีท่ีไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑประเภทอาหาร (อย.) และตองการใหสมาชิกภายในกลุม

ทําเกษตรแบบปลอดสารเคมีซ่ึงจะทําใหราคาของผลผลิตสูงข้ึนและเปนการบอกถึงความเขมแข็งของกลุมใน

รูปแบบของการผลิตใบบัวบกทอดกรอบ ขณะเดียวกันพ้ืนท่ีท่ีใชปลูกใบบัวบกก็มีการสงเสริมใหปลูกพืชผัก

ประเภทอ่ืนแบบปลอดสารเคมี เพ่ือเปนการสรางพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียควบคูไปดวย ดวยการบริหารจัดการ

ภายใตรูปแบบของคณะกรรมการและการดําเนินงานของสมาชิกของกลุม 
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กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมจึงมีลักษณะท่ีเปนชุมชนเขมแข็ง โดยมีลักษณะ 

สําคัญท่ีสอดคลองกับหลักชุมชนเข็มแข็ง 4 ประการ คือ การเปนชุมชนแหงการเรียนรู การเปนชุมชนท่ีมี

การจัดการตนเอง การเปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ และการเปนชุมชน ท่ีมีสันติภาพ (โกวิทย พวงงาม, 2553: 

236-237) เม่ือพิจารณากระบวนการพัฒนา วิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมภายใต

กรอบลักษณะของชุมชนเขมแข็งสามารถอธิบายได ดังน้ี 

ประการแรก เปนชุมชนแหงการเรียนรู เพราะเร่ิมเรียนรูจากสภาพปญหา ในระดับปจเจก  

ซ่ึงมองเห็นถึงความลมเหลวของการผลิตแบบตางคนตางทําเนนการแขงขันมากกวาพ่ึงพา การใชสารเคมีใน

กระบวนการผลิต ผลผลิตเกิดปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา และรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในชีวิตประจําวัน 

วิถีการผลิตดังกลาวยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของคนในชุมชน นับเปนบทเรียนท่ี

ตองกลับมาทบทวน วิถีการผลิตแบบปจเจก ดังน้ันการพูดคุย รวมคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นตอประเด็น

ปญหาจึงเกิดข้ึนโดยใชกระบวนการกลุม การรวมตัวกันในรูปแบบของกลุมทําใหไดรับความสนใจและ 

การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ไดแก (1) สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานงานหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหการสนับสนุนดานวิชาการ (2) สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

สงเสริมการพัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต  

การแปรรูปและบรรจุภัณฑ (3) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยดร. 

ปนิดา บรรจงศิริ และนางชลธิชา นิวาสประกฤติ สรางโอกาสใหเกษตรกร เขาถึงบริการทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท้ังวิเคราะห และทดสอบผลิตภัณฑจากใบบัวบก ชวยแกไขปญหาของผลิตภัณฑ พัฒนา

ทักษะและขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูปดวยระบบการจัดการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานใหกับสินคายกระดับผูผลิต และตอบสนองความตองการระดับทองถ่ิน (4) สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ไดรวมขับเคล่ือนในการดําเนินโครงการ OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี ในการ

พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว สรางเวทีการมีสวนรวมและเช่ือมโยงกับการทองเท่ียว (5) สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และ SME Bank ประสานงานกิจกรรมยกระดับโครงสรางการผลิตใน

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร โดยใหคําปรึกษาแนะนําดานการออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

และการดําเนินธุรกิจในเบ้ืองตน และ (6) สํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอย และองคการบริหารสวนตําบล

ไทรใหญ ไดรวมขับเคล่ือนการดําเนินงานของกลุมในการบูรณาการโครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกร

รายยอย ไดรวมขับเคล่ือนกลุมยอยในชุมชนท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทาง

การเกษตร การลดตนทุน และการทําแผนธุรกิจกลุม พรอมท้ังขอรับการสนับสนุนการดําเนินการรวมกัน 

และมีความพรอมในการพัฒนากลุมเกษตรกร และจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจาย 

ในการดําเนินโครงการงบประมาณ 300,000 บาท 

ประการท่ีสอง เปนชุมชนท่ีมีการจัดการตนเอง เพราะมีระบบการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรบานคลองหมอมแชม เร่ิมต้ังแตการวิเคราะห สภาพปญหาของกลุมในดานความรู การขาดระบบ
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การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจ ขาดความรูดานการตลาดและการแปรรูป การจัดทําแผนการพัฒนาและ

การลงมือปฏิบัติตามแผน ในการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไวเพ่ือใหไดใบ

บัวบกทอดกรอบท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน (อย.) และการประเมินผล ในระหวางน้ีเม่ือพบปญหาก็จะมี

การบันทึกไว เพ่ือนําไปสูการหาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป ส่ิงเหลาน้ีถือไดวาเปนการสรางความไดเปรียบ

ใหกับกลุมในการแขงขันทางการตลาด กระบวนการดังกลาวกอใหเกิดการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรบานคลองหมอมแชม อยางเปนระบบ มีการจัดการคลายกับการดําเนินงานตามวงจร PDCA 

(Plan, Do, Check, Action) ท่ีเปนแรงสงสําหรับการดําเนินงานในรอบตอไป และกอใหเกิดการปรับปรุง

อยางตอเน่ือง  

ประการท่ีสาม เปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ เพราะชุมชนบานคลองหมอมแชมเปนชุมชนท่ีมีความ

เกาแกถือกําเนิดมานับไดกวาศตวรรษ เปนชาวมอญจากพระประแดงและสมุทรสาครไดไปหักลางถางพง  

ทํานาและต้ังถ่ินฐานในบริเวณท่ีเรียกวากระทุมมืด เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีลุมมีอาณาบริเวณกวาง มีสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีสําคัญคือ วัดสโมสร เปนศูนยรวมจิตใจของชาวไทยเช้ือสายรามัญ มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถ่ินท่ีเปนมรดกท่ีถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึงคนในยุคปจจุบัน แมวาจะประกอบไปดวยกลุมคน 

ท่ีมีเช้ือสายแตกตางกันออกไป แตวากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในหมูบานกลับไดรับความรวมมืออยางเต็มท่ี  

การกอเกิดวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมก็เปนกระบวนการหน่ึงท่ีสรางพ้ืนท่ีใหชาวบานไดมี

โอกาสในการทํากิจกรรมรวมกัน โดยผูกโยงดวยอาชีพการปลูกใบบัวบกปลอดสารพิษ ประเด็นสําคัญ คือ 

การท่ีชาวบาน ตระหนักและเห็นถึงประโยชนของทรัพยากรอันเปนทุนภายในชุมชนท่ีนําไปสูวิถีการผลิต  

จนเกิดรายได และเกิดความรัก ความหวงแหน ความรูสึกเปนเจาของรวมกันของชุมชน 

 ประการท่ีส่ี เปนชุมชนท่ีมีสันติภาพ เพราะมีการนําผลผลิตใบบัวบกมาจําหนาย ใหกับวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมน้ัน ทําใหชาวบานไมจําเปน ตองด้ินรนแขงขันกันเพ่ือนําเอาผลผลิตไป

จําหนายยังภายนอกชุมชนเหมือนแตกอน ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมสามารถ

รับช้ือผลผลิตของชาวบานซ่ึงเปนสมาชิกภายในกลุมไดอยางท่ัวถึง ภายใตกติกาท่ีใชรวมกัน คือ ผลผลิตของ

ใบบัวบกน้ันตองเปนใบบัวบกอินทรียท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร

บานคลองหมอมแชมทําใหคนในหมูบานอยูรวมกันอยางสงบสุข ภายใตหลักการแบงผลประโยชนอยาง 

เทาเทียมกัน 

 

ความเขมแข็งของชุมชนท่ีเกิดจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม 

ชุมชนบานคลองหมอมแชมเปนชุมชนท่ีมีความเกาแกถือกําเนิดมานับไดกวาศตวรรษ เปนชาวมอญ

จากพระประแดงและสมุทรสาครไดไปหักลางถางพง ทํานาและต้ังถ่ินฐานในบริเวณท่ีเรียกวากระทุมมืด  

เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีลุมมีอาณาบริเวณกวาง มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญคือ วัดสโมสร เปนศูนยรวมจิตใจของ

ชาวไทยเช้ือสายรามัญ มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินท่ีเปนมรดกท่ีถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึง

คนในยุคปจจุบัน ซ่ึงในรอบปจะมีกิจกรรมท่ีสําคัญและทรงคุณคาทางวัฒนธรรมตาง ๆ เชน เดือนเมษายน
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จะมีกิจกรรมประเพณีสงกรานตแหหงษธงตะขาบแหปลาและสรงน้ําพระ เดือนตุลาคมมีกิจกรรมตักบาตร

น้ําผ้ึงตักบาตรดอกไม เปนตน รวมท้ังยังมีอาหารพ้ืนถ่ิน เชน แกงมะตาดเปนอาหารพ้ืนถ่ินของชาวไทยเช้ือ

สายมอญ โดยวัตถุดิบหลักท่ีใชคือผลมะตาด มักทํารับประทานไดในชวงฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กันยายนของทุกปเน่ืองจากเปนชวงท่ีตนมะตาดออกผล ซ่ึงทําใหไมสามารถหารับประทานไดตลอดท้ังป 

และอาหารหวานพ้ืนถ่ินของชาวไทยเช้ือสายรามัญ คือ กาละแม มีรสชาติหอมหวานมัน นิยมกวนกาละแม

ในชวงเทศกาลสงกรานต อีกท้ังมีการละเลนทอยสะบาเปนการเลนของไทยสมัยโบราณท่ีหาดูไดยากใน

ปจจุบัน ในพ้ืนท่ีชุมชนบานคลองหมอมแมมน้ัน ในปจจุบันเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองเพ่ิมมากข้ึน เกิด

เปนหมูบานและโรงงานอุตสาหกรรรมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว แตดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงมี

ความอุดมสมบูรณเปนพ้ืนท่ีเหมาะกับในการทําการเกษตร มีแหลงน้ําสําหรับทําเกษตรตลอดท้ังป ทําใหยัง

สามารถเอ้ืออํานวยใหกับเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ียังคงยึดอาชีพเกษตรกรอยู ซ่ึงถือไดวาบานคลองหมอม

แชมยังเปนท่ีรูจักของคนภายนอก และเม่ือกลาวถึงเร่ืองของการทําการเกษตร เพ่ือใหเขากับสภาวการณใน

ปจจุบันภายใตกระแสของการใหความสําคัญกับสุขภาพและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คงจะหนีไมพน

เร่ืองของเกษตรอินทรียและอาหารท่ีสงผลดีตอสุขภาพ ซ่ึงผูเขียนใหความสนใจ คือ กลุมวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรบานคลองหมอมแชมท่ีมีการดําเนินงานภายใตประเด็นการอนุรักษทรัพยากรในพ้ืนท่ีและสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนชุมชนเขมแข็งได กลาวคือ คนในชุมชนบานคลองหมอมแชมซ่ึงมีอาชีพหลักในการทํา

เกษตรรวมตัวกันกอต้ังกลุมแปรรูปใบบัวบกในรูปของวิสาหกิจชุมชน นอกจากกระบวนการข้ันตอนในการ

ปลูก จะงดใชสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคแลว ยังมีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีแปลงเกษตรควบคูไปดวย 

ประกอบกับคณะกรรมการกลุมวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมสวนใหญเปนกลุมคนรุนใหม

ของชุมชนท่ีมีอุดมการณชัดเจนในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ผานกระบวนการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม การกอเกิดวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม นําไปสู

ความเขมแข็งของชุมชนในมิติ ตาง ๆ ดังน้ี มิติแรก การมีสวนรวมของคนภายในชุมชน ท่ีเกิดจากการ

แลกเปล่ียนทาง ความคิดเก่ียวกับความรูในการปลูกพืชแบบปลอดสารเคมี การทําเกษตรอินทรีย สงผลให

คนในชุมชนเกิดความกลาแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เชน การจัดทําบริการสาธารณะ การเขารวม

ในเวที ประชาคม หรือการลงแรงในการทํางานใหกับชุมชนก็ไดรับการรวมมืออยางเต็มท่ี มิติท่ีสอง  

การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ผลจากการเรียนรูการบริหารจัดการ ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน  

ถูกนําไปใชตอยอดในการทํางานดานอ่ืน ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะ การดําเนินโครงการพัฒนาในดานโครงสราง

พ้ืนฐาน การสงเสริมอาชีพอ่ืนนอกจากการปลูกใบบัวบก เชน การเล้ียงหมู การเล้ียงไก การทําขนมไทย 

การทําน้ํายาเอนกประสงค เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน ซ่ึงเร่ิมต้ังแตการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น

การมีมติรวม แลวถึงจะนําไปสูการปฏิบัติ และประเมินผลตามลําดับ มิติท่ีสาม การพ่ึงพาตนเอง ในดานการ

ผลิตท่ีอาศัยทุนภายในชุมชนเปนหลัก ซ่ึงทําใหชุมชนเรียนรูถึงคุณคาของ ทรัพยากรดิน น้ํา อันเปนปจจัยใน

การผลิตท่ีสําคัญ การเรียนรูดังกลาวสงผลใหพ้ืนท่ีเกิดการฟนฟูสภาพดินท่ีเส่ือมโทรมจากการทําการเกษตร
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แบบพ่ึงสารเคมีใหกลับมาอุดมสมบูรณอีกคร้ังดวยพลังของคนในชุมชนเอง ดวยแนวคิดใบบัวบกอินทรีย

รักษาส่ิงแวดลอมบานคลองหมอมแชม ซ่ึงเปนการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการดูแลรักษา 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกับการเปนชุมชนเขมแข็ง 

ประเด็นความนาสนใจท่ีมีความเก่ียวของกับการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบาน

คลองหมอมแชม ซ่ึงนําไปสูการเปนชุมชนท่ีเขมแข็งน้ัน สามารถอธิบายไดภายใตหลักปจจัยการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน 3 ปจจัย (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556: 16) ไดแก  

ปจจัยภายในกลุมวิสาหกิจ ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิกในการวาง กฎระเบียบ การแบงบทบาท

หนาท่ีและความรับผิดชอบ การระดมทุน การแบงปน ผลประโยชน ความเสียสละ ความสามัคคี  

ความรวมมือของสมาชิกและครอบครัว การดําเนินกิจกรรมท่ีตอเน่ือง การควบคุมคุณภาพของสินคา การ

จัดสรรเวลาในการทํากิจกรรรม การพัฒนาความรู การพัฒนากิจกรรมและตลาด ศักยภาพของผูนําและ

สมาชิกของ วิสาหกิจชุมชนและบทบาทในองคกรชุมชน และการติดตอประสานงานกับภาคีเครือขายตาง ๆ  

ปจจัยภายในชุมชน ไดแก ความสัมพันธระหวางคนภายในชุมชน วัฒนธรรมและ ประเพณี 

โครงสรางประชากรในชุมชน การพัฒนาคนรุนใหม ทรัพยากรท่ีมีในชุมชน เก้ือหนุนตอกิจกรรมของ

วิสาหกิจชุมชน การจางงานในชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน ในการเผยแพรประชาสัมพันธและการตลาด

ออนไลน  

ปจจัยภายนอกชุมชน ไดแก เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ นโยบายรัฐ เครือขายภาคี กลไกทางการตลาด 

และการคมนาคมขนสงผลผลิต 

จากปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท้ัง 3 ประการ ท่ีไดกลาวมาขางตนน้ัน มีประเด็นรวม

ท่ีเปนประโยชนตอการใชวิเคราะหการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม 

เพ่ือการเปนชุมชนเขมแข็ง ดังน้ี 

 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม  

วิเคราะหปจจัยภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม ประการแรก วิสัยทัศน

ของประธาน และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอม หากมองในมิติของการพัฒนา

ชนบท ซ่ึงจําแนกรูปแบบผูนําออกเปน 6 ลักษณะ คือ ผูนําทางความคิด ผูนําทางดานศีลธรรม ผูนําทางดาน

อาชีพ ผูนําทางดานการเทศน / การพูด ผูนําท่ีสามารถประยุกตงานราชการกับเปาหมาย และผูนําทาง 

การประสานทรัพยากร เม่ือนําเอารูปแบบของผูนําท้ัง 6 ลักษณะ มาใชเปนกรอบเพ่ือพิจารณาลักษณะของ

ผูนําวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมน้ัน สามารถอธิบายไดวาผูนําวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบาน

คลองหมอม มีลักษณะเปนผูนําทางความคิดท่ีสามารถนําเสนอ แนวคิดการพ่ึงตนเองทางการเกษตร แนวคิด

การวิเคราะหชุมชนและแนวคิดการศึกษาผานการถายทอดองคความรูท่ีไดรับ นอกจากมีลักษณะของผูนํา

ทางความคิดแลวยังเปนผูนําทางดานอาชีพ เปนผูนําท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติเร่ืองการเกษตรแบบ
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อินทรีย และมีกระบวนการทํางานท่ีดีกับคนในชุมชน (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวัตร, 2547:  

44-45) หรือเรียกวาผูนําตามธรรมชาติท่ีคอยตอสูและปกปองผลประโยชนเพ่ือชุมชน การท่ีประธานและ

คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมเปนกลุมคนรุนใหมของชุมชน จึงมีลักษณะการ

ทํางานท่ีใหความสําคัญกับการคิดวิเคราะห และกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางเปนระบบ ประกอบกับ 

การท่ีหนวยงานภายนอก ท่ีมองเห็นถึงตนทุนทางทรัพยากรในพ้ืนท่ีไดเขามาใหการสงเสริมสนับสนุน  

ดานกระบวนการบริหารจัดการ ดานการวางแผน ดานการใหความรูในการแปรรูปใบบัวบกทอดกรอบ 

รวมถึงการรับช้ือผลผลิตในชุมชนจึงทําใหกลุมเกิดกระบวนการเรียนรูในเทคนิคการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ ต้ังแตการวางแผนการตลาดท่ีเนนความเปนอัตลักษณของใบบัวบกปลอดสารเคมี การต้ังเปาหมาย

การผลิตท่ีสามารถรักษาระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ในสวนรายได ท่ี ชุมชนได รับน้ัน ประธานและ

คณะกรรมการกลุมจะนําไปใชในการพัฒนาชุมชนโดยการสรางสาธารณประโยชนตาง ๆ อาทิ อาคาร

เอนกประสงคของหมูบานไวในการประชุม ทํากิจกรรมของชุมชน ประชาคมทําแผนพัฒนาหมูบาน ผลจาก

การดําเนินงานจึงเห็นไดชัดอยางเปนรูปธรรมสงผลใหจํานวนสมาชิกภายในกลุมมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง เพราะเห็นถึงผลลัพธและประโยชนท่ียอนกลับมาสูชุมชน จากเร่ิมกอต้ังวิสาหกิจ เม่ือปพ.ศ.2557 

สะทอนใหถึงความเช่ือม่ันของสมาชิกทุกคนท่ีมีตอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลอง

หมอม ซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกในความเปนเจาของชุมชนรวมกัน เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทําลายก็มีการปลูกทดแทน ข้ึนมาใหม ท่ีสําคัญคือการสรางชุดความรู

ของการอยูรวมกันระหวางคนกับส่ิงแวดลอมทุนทางธรรมชาติของชุมชนในการนําไปใชประโยชนควบคูกับ

การรักษา ประการท่ีสอง กระบวนการมีสวนรวมซ่ึงไพศาล แกวบุตรดี (2556) อธิบายวา เปนปจจัยสําคัญท่ี

จะนําไปสูความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน การมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลอง

หมอม มีระบบความสัมพันธเชิงแนนแฟน ผานระบบครอบครัว เครือญาติและเพ่ือน ซ่ึงประเด็นน้ีสําหรับ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอม สามารถสะทอนใหเห็นไดจากการรวมตัวกันของสมาชิกภายใน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมท่ีเปนไปดวยความสมัครใจ หลายคนเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ี

เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมตอชุมชนดังท่ีกลาวขางตน ดังน้ันการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนจึงไดรับความ

รวมมือเปนอยางดีจากสมาชิกของกลุมไมวาจะเปนการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอยางเครงครัด เชน หามใชสารเคมีทุกชนิด ไมวากรณีใด ๆ ในแปลงเกษตรอินทรีย สอดคลอง

กับ กันยารัตน เพ็งพอรู (2555: 58) อธิบายเพ่ิมเติมวามีปจจัยแหงความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนอีก

ประการหน่ึงท่ีสําคัญคือ ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก ความรวมมือ รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวม

รับผิดชอบของสมาชิกในกลุมจะสงผลใหกลุมมีความเจริญกาวหนา วิเคราะหปจจัยภายในชุมชนบานคลอง

หมอมแชม ผลพวงของการใหความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมเก่ียวกับการปลูกใบบัวบกภายใตรูปแบบ

ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมน้ัน กอใหการเกิดการขยายความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ ในชุมชน แมวาผูคนในชุมชนน้ันจะมีความหลากหลายทางปจเจก เช้ือสายวัฒนธรรม การขยายตัว

ของการเปนชุมชนเมือง แตการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนน้ันทุกคนกลับใหความรวมมืออยางเต็มท่ี
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เพ่ือประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตอสวนรวม โดยยึดเอาผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก เห็นไดจากการดูแลรักษา

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของตนเองไวไมขายใหกับนายทุนในเพ่ือสรางเปนท่ีพักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนน้ันอาจกลาวไดวาเปนกระบวนการหน่ึงของการสรางความรูสึกในการเปนเจาของ

ทรัพยากรรวมกันของคนในชุมชน โดยการตระหนักและหวงแหนทรัพยากรในพ้ืนท่ี อันเปนตนทุนทาง

เศรษฐกิจท่ีสําคัญของชุมชน ความรูสึกรวมท่ีถูกถายทอดสูการปฏิบัติ ในลักษณะของการดูแลรักษาและ

ปกปองทรัพยากรดังกลาวนับเปนปจจัยเก้ือหนุนท่ีสําคัญตอการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน

ภายใตเง่ือนไขขอจํากัดดานการขยายตัวของเมืองท่ีคอนขางสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง

ไปของคนในชุมชน สําหรับการพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพิงจากภายนอกเพ่ือความอยูรอด ซ่ึงเปนการพลิก

วิกฤต หรืออุปสรรคใหเปนแรงผลักดันในการกาวขามความลําบากในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรบานคลองหมอม ดังน้ันความรวมมือของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอม จึง

นําไปสูความเปนชุมชนเขมแข็งโดยอาศัยทุนทางสังคมเปนตัวขับเคล่ือนภายใตการบริหารจัดการในรูปของ

วิสาหกิจชุมชน และอาจจะใชเปนชุมชนตนแบบเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได ในการ

วิเคราะห ปจจัยภายในชุมชนบานคลองหมอมแชมสามารถอธิบายโดยแบงออกเปนประเด็น ดังน้ี ประการ

แรก วัฒนธรรมและประเพณี ไมอาจปฏิเสธไดวาความเขมแข็งของชุมชนน้ันมีความเก่ียวของสัมพันธกัน

อยางแนบแนนกับรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีของแตละชุมชนทองถ่ินเสมือน

เปนเบาหลอมสําคัญของการหลอหลอมใหคนในชุมชนมีความรูสึกรวมเปนหน่ึงเดียว อันเปนหลักการ

พ้ืนฐานของความสามัคคี ท่ีมักจะมาพรอมกับการมีสวนรวมของคนในชุมชน หากกลาววาวัฒนธรรมและ

ประเพณี คือทุนทางสังคมประการหน่ึงท่ีกอใหเกิดความเปนชุมชนเขมแข็งก็คงไมผิดนัก ดังน้ันวัฒนธรรม

และประเพณีของชุมชนบานคลองหมอมแชมมีสวนสําคัญตอการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ซ่ึงสะทอน

ใหเห็นจากความสามัคคี ความรวมแรงรวมใจ ของสมาชิกภายในชุมชนท่ีแสดงออกโดยการเขารวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณีเปนอยางดี อาทิ เดือนเมษายนจะมีกิจกรรมประเพณี

สงกรานตแหหงษธงตะขาบแหปลาและสรงน้ําพระ เดือนตุลาคมมีกิจกรรมตักบาตรน้ําผ้ึงตักบาตรดอกไม 

การใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม ดานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนน้ันนําไปสูการรวมกลุม ซ่ึงการ

รวมกลุมกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนภายใตกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีมีท้ังการถกเถียงใน

ประเด็นท่ีความคิดเห็นวางอยูบนพ้ืนฐานความเช่ือคนละชุดกันจนเกิดการประนีประนอม และนําไปสูการ

ตัดสินใจเพ่ือหาจุดรวมเดียวกัน ผลพวงจากกระบวนการหลอหลอมทางความคิดท่ีถายทอดออกมาเปน

พฤติกรรมดวย กลไกของวัฒนธรรมประเพณี นับเปนรากฐานสําคัญท่ีเช่ือมโยงไปสูการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมท่ีไดรับความรวมมือจากสมาชิกเปนอยางดีในการบริหาร

จัดการน้ันจําตองยอมรับวาวัฒนธรรมประเพณี เปนปจจัยเก้ือหนุนสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหการบริหาร

จัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมพัฒนาไปสูการเปนชุมชนเขมแข็ง ประการท่ี

สอง การพัฒนาคนรุนใหม สมาชิกท่ีอาศัยอยูในหมูบานคลองหมอมแชม ในปจจุบันประกอบไปดวยกลุมคน

ในหลากหลายชวงอายุต้ังแต วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ แตกลุมคนท่ีมีบทบาทในฐานะของผูนําชุมชน 
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คือ กลุมคนมีความคิดกาวหนา ผูนําในการพัฒนา ท่ีดํารงตําแหนงผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม  

การดําเนินงานในชุมชนจึงสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดของผูนํา เชน การสรางระบบการบริหารท่ีโปรงใส

ตรวจสอบได การสรางเครือขายกับสถาบันศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี เพ่ือขอรับการสงเสริมและสนับสนุน

องคความรูใหม ๆ ท้ังเร่ืองของการแปรรูป การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การดูแลรักษาผลผลิต และ 

การคนควาวิจัยรวมกัน นอกจากการสรางเครือขายกับกลุมในลักษณะของเกษตรพันธสัญญา การท่ีผูนํามี

คุณภาพยอมทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ ดังน้ันการพัฒนาคนท่ีจะรับหนาท่ีสานตอความเปนผูนําจึง

ไมอาจจะละเลยได ซ่ึงรวมไปถึงคนรุนใหมท่ีกําลังจะกาวเขาสูการทํางานใหกับชุมชนอยางเต็มรูปแบบ 

การพัฒนาและเสริมสรางองคความรูใหม ๆ จึงเปนเร่ืองจําเปนสําหรับกลุมคนรุนใหมท้ังในแงของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลและเพ่ือเปนฐานในการสรางนวัตกรรมใหกับชุมชน รูปแบบของการพัฒนาน้ันเร่ิมต้ังแต

การศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ การอบรม และจากประสบการณในการทํางานท่ีผานมาของแตละ

คนในลักษณะของการจัดการความรู การนําแนวคิดการทํางานรูปแบบใหม ๆ การหาเครือขายเพ่ือสราง

ความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษา การถายทอดความรูสูสมาชิกต้ังแตในข้ันตอนของการปลูก การดูแล

รักษา การแปรรูป เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเปนแบบอยางท่ีดีในเร่ืองของการเสียสละเพ่ือสวนรวม ประการท่ี

สาม มีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองบนฐานของทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน เร่ิมต้ังแตกระบวนการผลิต  

การบริโภค สะสมและกระจายสวนเกินสามารถอธิบายไดวา ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนเก้ือหนุนตอกิจกรรมของ

วิสาหกิจชุมชนดวยบริบทลักษณะทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบานคลองหมอมแชม มีความอุดม

สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ดวยสภาพพ้ืนท่ีท่ีเอ้ืออํานวยประกอบกับการมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอ ทําให

เกษตรกรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพหลักโดยทําสวนปลูกพืชผักเพ่ือจําหนาย ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกยังไมมี

การรวมกลุม จึงประสบกับปญหาอุปสรรคหลายประการ เชน ปญหาผลผลิตลนตลาด ราคาตกต่ํา รายไดไม

เพียงพอเกิดหน้ีสิน การนําผลผลิตมาจําหนายเองก็ตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน และถูกกดราคา การท่ีชุมชนมี

ทรัพยากรท่ีเก้ือหนุนตอการปลูกผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงกลายเปนอาชีพหลักของสมาชิกในชุมชน  

จึงกอใหเกิดการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมข้ึน โดยมีเปาหมายรวมกันคือ การสราง

รายไดจากทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน การผลิตและจําหนายในรูปของกลุมจึงกลายเปนอํานาจตอรองกับ

พอคาคนกลางไดในระดับหน่ึง ขณะท่ีอีกดานหน่ึงเม่ือเกิดวิสาหกิจชุมชนแลว สมาชิกทุกคนก็ทําหนาท่ีดูแล

รักษาทรัพยากรเหลาน้ันเปนตนวา มีการปลูกพืชปลอดสารเคมี การยังรักษาท่ีดินไวเพ่ือประกอบอาชีพ

เกษตรกร ซ่ึงสมาชิกทุกคนตระหนักเขาใจในการอยูรวมกับธรรมชาติแบบเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในแงของการ

ใชประโยชนควบคูกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นับเปนการนอมนําเอาหลักปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติ วิเคราะหปจจัยภายนอกชุมชนบานคลองหมอมแชม ประการแรก การสนับสนุน 

จากหนวยงานภายนอก ไดแก สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการ

สนับสนุนดานวิชาการ สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีสงเสริมการพัฒนาอาชีพ 

สรางความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยดร.ปนิดา บรรจงศิริ และนางชลธิชา 

นิวาสประกฤติ สรางโอกาสใหเกษตรกร เขาถึงบริการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังวิเคราะห และ

ทดสอบผลิตภัณฑจากใบบัวบก ชวยแกไขปญหาของผลิตภัณฑ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถใน 

การผลิต การแปรรูปดวยระบบการจัดการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใหกับ

สินคายกระดับผูผลิต และตอบสนองความตองการระดับทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี  

ไดรวมขับเคล่ือนในการดําเนินโครงการ OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี ในการพัฒนาบุคลากรดานการ

ทองเท่ียว สรางเวทีการมีสวนรวมและเช่ือมโยงกับการทองเท่ียว สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 

และ SME Bank ประสานงานกิจกรรมยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบ

วงจร โดยใหคําปรึกษาแนะนําดานการออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการดําเนินธุรกิจในเบ้ืองตน 

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอย และองคการบริหารสวนตําบลไทรใหญ ไดรวมขับเคล่ือนการดําเนินงาน

ของกลุมในการบูรณาการโครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย ไดรวมขับเคล่ือนกลุมยอยใน

ชุมชนท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร การลดตนทุน และการทําแผนธุรกิจ

กลุม พรอมท้ังขอรับการสนับสนุนการดําเนินการรวมกัน และมีความพรอมในการพัฒนากลุมเกษตรกร และ

จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการงบประมาณ 300,000 บาท 

และไดรับรางวัลรางวัลสุดยอดเครือขายองคความรูจังหวัดดีเดน KBO (Knowledge-Based OTOP: KBO)  

ระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ.2562 เปนรางวัลท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหเครือขายองค ความรู KBO จังหวัด เปนศูนยกลางในการให

ความชวยเหลือและการสนับสนุนใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP พัฒนาขีดความสามารถในการ

ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เปนท่ีตองการของตลาดและสามารถ

จําหนายไดท้ังในและตางประเทศ โดยมีเปาหมายใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมมีลักษณะของความเปนชุมชน

เขมแข็ง 4 ประการ ประกอบดวย การเปนชุมชนแหงการเรียนรู การเปนชุมชนท่ีมีการจัดการตนเอง  

การเปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ และการเปนชุมชนท่ีมีสันติภาพ ดังน้ันการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบาน

คลองหมอมแชม ในหวงระยะเวลา 5 ท่ีผานมากอใหเกิดการส่ังสมองคความรูประสบการณแกกลุมสมาชิก 

แมบทบาทหนาท่ีจะแตกตางกันแตทุกคนคือฟนเฟองท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเกษตรกรบานคลองหมอม

แชมใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในแงของการบริหารจัดการท่ีตองเรียนรูการทํางานอยางเปน

ระบบรวมกัน รวมถึงวิธีการ บริหารจัดการรูปแบบใหม ๆ เพ่ือสามารถแขงขันในระบบตลาดได ซ่ึงหมายถึง

การสราง ความอยูรอดและความม่ันคงใหกับสมาชิกทุกคน ประสบการณในการทํางานแบบเปนทีม จึงเปน

กลไกสําคัญในการหลอหลอมความเขมแข็งใหกับสมาชิกในกลุม ขณะเดียวกันก็เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในแงของการทํางาน การแกไขปญหา และกระบวนการบริหารงานท่ีมีความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได กระบวนการมีสวนรวมเหลาน้ีเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกผานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน จากระดับ
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กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม ก็ขยายไปสูชุมชนโดยเฉพาะความเขมแข็งทางความคิดท่ี

เกิดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการวางแผนพัฒนารวมกัน การใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีชุมชน

จัดทําข้ึน จนเกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชนท่ีพรอมจะปกปองและดูแลรักษาทรัพยากรภายในชุมชน 

ควบคูกับการพัฒนาชุมชมในดานตาง ๆ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีสําคัญกระบวนการมีสวนรวมของ

สมาชิกในชุมชนท่ีดําเนินงานผานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชม จึงเปนกลไกในการ

ขับเคล่ือนใหชุมชนเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับปจเจกและระดับชุมชน ดังน้ันความเปน

ชุมชนเขมแข็งของชุมชนบานคลองหมอมแชม จึงเปนการพ่ึงพาตนเองโดยอาศัยตนทุนทางทรัพยากรท่ีมีอยู

บนหลักของการใชประโยชนควบคูกับการดูแลรักษาผลประโยชนของสวนรวม 

ขอเสนอแนะสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานคลองหมอมแชมในการพัฒนาตอผลิตภัณฑ

ใหกลุมสามารถดําเนินตอไปไดอยางย่ังยืน โดยการสงเสริมเพ่ิมชองทางการตลาดท้ังในรูปแบบออฟไลนและ

ออนไลน เปนการเพ่ิมยอดการจําหนายใหกลุมสามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคท่ีหลากหลาย และดานการพัฒนาใหเปนชุมชนทองเท่ียว 

เชิงเกษตรและวัฒนธรรม เสนหใกลกรุง เปนการรักษาอัตลักษณของชุมชนด้ังเดิมไว ดึงคนใหมาเท่ียวใน

ชุมชนเกิดการกระจายรายไดเขาสูชุมชน คนในชุมชนมีเศรษฐกิจฐานรากท่ีม่ันคง ชุมชนสามารถบริหาร

จัดการตนเองไดอยางมีสวนรวมและเขมแข็งตอไป 
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