Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 10(3)

การพึง่ ตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้ นบ้านนาโพธิ์
ตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ธวัชชัย พินิจใหม่a*, สุดารัตน์ แช่มเงินa, สาวิตรี รังสิภัทร์a และทิพวัลย์ สีจันทร์b

Self-Reliance of Community Enterprise: Case Study of Ban Na Pho Native Medicinal
Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District,
Ban Laem District, Phetchaburi Province
Thawatchai Pinitmai a*, Sudarat Cheamngoana, Savitree Rangsipahta and Thippawan Srijanb

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
a
Department of Agricultural Extension and Communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
Bang Khen Campus, Bangkok 10900
b
Department of Agricultural Extension and Communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
*
Corresponding author. E-mail address: thawatchai.p@yahoo.com
Received: 16 September 2016; Accepted: 28 October 2016
a

b

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุ นไพรพื้นบ้ านนาโพธิ์ ตาบลท่าแร้ ง อาเภอ
บ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแบบ TERMS Model 2) เพื่อเสนอแผนภูมิแบบจาลองการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนนี้ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุ่ม ตรวจทานความถูกต้ องของข้ อมูล
โดยใช้ Triangular Techniques และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพผลวิจัย พบว่า 1) การพึ่งตนเองทางด้ านเทคโนโลยี กลุ่มใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการถ่ายทอดของบรรพบุรษุ ควบคู่ไปกับการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และกลุ่มได้ สร้ างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยการขอรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิต (GMP) และมาตรฐานเลขสารบบอาหาร (อย.) 2) การพึ่งตนเองทางด้ านเศรษฐกิจ กลุ่มมี การซื้อขายพืชสมุนไพรภายในชุมชน
และกลุ่มได้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจาหน่ายต่อ เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ และเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิกและ
กลุ่ม 3) การพึ่งตนเองด้ านทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีอยู่ในชุมชน โดยกลุ่มจะมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ ใช้ เองเป็ นหลัก มีการถ่ายทอดความรู้
ให้ กบั คนในชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และมีการซื้อสมุนไพรจากภายนอกชุมชน ถ้ าสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนไม่สามารถผลิตสมุนไพร
ชนิดนั้นได้ ด้วยตนเอง 4) การพึ่งตนเองทางด้ านจิตใจ กลุ่มมีจิตใจที่แน่วแน่ท่ไี ม่ใช้ สารเคมีในการผลิตสมุนไพรสมาชิกมีจิตใจที่เอื้อเฟื้ อและ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 5) การพึ่งตนเองทางด้ านสังคม โดยการช่วยเหลือซึ่งกันภายในชุมชน ด้ วยการสร้ างอาชีพให้ กบั สมาชิกและคนในชุมชน
คาสาคัญ: การพึ่งตนเอง วิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพร TERMS Model
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the self-reliance of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community
Enterprise, ThaRaeng sub-district, Ban Laem district, Phetchaburi province under the TERMS Model, and 2) to present the selfreliance model of this community enterprise. Data were collected by using document studies, observation, and in-depth interview
with the chairman, secretary, and group members. Data were validated by employing the Triangular Techniques and were analyzed
by qualitative methods. Research findings revealed that 1) self-reliance in technology of this group was the well-balanced
combination between the local wisdom transferred from group members’ ancestors and the modern technology to develop into five
categories of medicinal plant products under the Good Manufacturing Practice (GMP), and the Food and Drug Standard. 2) Selfreliance in economy of this group consisted of selling and purchasing medicinal plants from inside the community. Group members
were allowed to sell group products for generating their income and mutual benefits between them and their group. 3) Self-reliance
in natural resources within the community of this group was mainly by group members growing their own medicinal plants,
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transferring knowledge to people in the community, organizing a learning center, and purchasing medicinal plants from outside
community if group members and local residents were unable to produce those plants by themselves. 4) Self-reliance in mind of
this group was self-determination for not using the chemical substance to grow medicinal plants. Members had the generosity and
spirit of sacrifice for the whole community. 5) Self-reliance in society of this group was to help each other in the community
create jobs for group members and local residents.
Keywords: self–Reliance, Community Enterprise, Medicinal Plants, TERMS Model

บทนา
ชุมชนถือเป็ นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้ วนแต่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
ชุมชนเป็ นหลัก การพัฒนาชุมชนจึงเป็ นกลไกอันสาคัญที่
จะกาหนดทิศ ทาง เพื่ อให้ เกิดกระบวนการพั ฒ นา และ
เสริ ม สร้ า งความแข็งแกร่ ง โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาสังคม (Civil Society) อันหมายถึง การพั ฒ นาที่
เกิดขึ้นจากความริเริ่มของคน โดยทุกฝ่ ายในสังคมต่างให้
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ของชุมชนดีข้ นึ (The Scottish Community Development
Centre, 2014)
จากความสาคัญของการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่
กล่าวมาข้ างต้ น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดตั้งสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อมุ่งหวังให้
คนในชุมชนรวมตัวกันใช้ ความรู้ ภูมิปัญญาที่มอี ยู่ในท้ องถิ่น
นามาพั ฒ นาเป็ นผลิตภัณ ฑ์ สร้ างเป็ นรายได้ ให้ กับคนใน
พื้นที่ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน อันจะ
ส่งผลให้ ชุ มชนพึ่ งพาตนเองอย่ างได้ ย่ังยื น และมีระบบ
เศรษฐกิจชุมชนอย่างเข้ มแข็ง (Office of Secretary Board
of Community Enterprise Promotion, 2005) วิ ส าหกิจ
ชุมชนเป็ นการจัดการทุนของชุมชนอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่ อ
ตอบสนองการพึ่งตนเองและความพอเพียงของครอบครัว
ชุ มชน ซึ่ งมีเป้ าหมายไม่ ได้ เพี ย งเพื่ อ การสร้ างกาไรทาง
การเงินเพียงอย่ างเดียว แต่รวมถึงกาไรทางสังคม ได้ แก่
ความเข้ มแข็งของชุ มชนและความสงบสุขของสังคมด้ วย
(Phongphit, 2003) และจากการเห็นถึงความสาคัญของ
วิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ.2559 จึงได้ มีกลุ่มคนที่รวมตัว
กันจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุ มชนแล้ วถึง 79,874 กลุ่ม
(Department of Agricultural Extension, 2016)
การที่วิสาหกิจชุมชนจะดาเนินการให้ ประสบความสาเร็จ
ได้ น้ัน การพึ่ งตนเองได้ เป็ นหลักคิดหนึ่งที่มีความสาคัญ

ต่อการดาเนินงาน เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ตอบสนอง
ความต้ อ งการของตนเอง (Self-Fulfillment) ซึ่ งอยู่ บ น
พื้นฐานหลักของความมั่นใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตน มีความเป็ นตัวของตัวเองในทางความคิด ทัศนะ
ในการมองปั ญหาต่างๆ และอาศัยความร่ว มมือกับบุคคล
ที่อยู่ในพื้ นที่หรืออยู่ ในสถานการณ์เดียวกัน เป็ นการมุ่ ง
นาเสนอแนวคิดที่เน้ นการพั ฒ นาจากสิ่งที่มีอยู่ ในชุ ม ชน
เป็ นหลัก (Poosiri, 2007)
การที่จะพิ จารณาถึงรูป แบบการพึ่ งตนเองอย่ างเป็ น
รูป ธรรมได้ น้ัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทย จึงได้ มกี าหนดตัวแบบที่ควรพิจารณาถึง
การพึ่ งตนเองของชุ มชน ซึ่งเรียกว่ า TERMS Model อัน
ประกอบด้ วย 5 ด้ าน (Sanyawiwat, 2001) ดังนี้
การพึง่ ตนเองทางเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง
ความสมดุลระหว่างความต้ องการทางเทคโนโลยีพ้ ืนบ้ าน
กับการสนองความต้ องการเทคโนโลยีพ้ ืนบ้ าน หรื อความ
สมดุลระหว่ างเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับเทคโนโลยีสมัยเก่า
คาว่าเทคโนโลยีเป็ นได้ ท้งั เทคโนโลยีท่เี ป็ นวัตถุ (Material)
เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร ไถ เกวียน พันธุพ์ ืช ปุ๋ ย สารเคมี
และเทคโนโลยีท่ไี ม่ใช่ วัตถุ (Non-Material) เช่ น ความรู้
ความชานาญ ภาวะผู้นา การจัด การ การวางแผน ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล และความรู้จักพอเป็ นต้ น
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิ จ (Economy) หมายถึง
ความสมดุลระหว่างรายได้ กบั รายจ่ายของชุมชน หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือ ความพออยู่พอกินของชาวชุมชน มีรายได้
พอกับรายจ่าย ไม่มีหนี้สนิ ที่ไม่อาจชดใช้ คนื ได้ (สามารถมี
หนี้สนิ จากการลงทุนเพื่อเกษตรกรรมหรือธุรกิจได้ )
การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource)
หมายถึง ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พื้นดิน
หิน แร่ธาตุ นา้ สัตว์และป่ าไม้ ที่ถูกใช้ ไปและการทดแทน
นั่นคือ การมีทรัพยากรธรรมชาติท่จี าเป็ นในชีวิตไว้ ใช้ แต่
ไม่ใช่มากจนเกินดุลหรือทาให้ เสียดุล และควรรักษาธรรมชาติ
ให้ คงความหลากหลาย (Biodiversity) ไว้ ให้ มากที่สดุ
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การพึ่ ง ตนเองทางจิ ต ใจ (Mind) หมายถึ ง ความ
สมดุลหรือความมั่นคงของจิตใจซึ่งมีลักษณะ กล้ าแข็ง มี
พลัง สามารถสู้กับความยากลาบาก หรือปั ญ หาใดๆ ได้
ความมั่นคงทางจิตใจเป็ นคุณสมบัตขิ องแต่ละบุคคล
การพึ่งตนเองทางสังคม (Society) หมายถึง ความ
สมดุ ล หรื อความมั่ น คงแข็งแรงของกลุ่ ม คน ครอบครั ว
ชุมชน หรือองค์กรสังคมใดๆในสังคม ซึ่งความเข้ มแข็ง
ของหน่วยสังคมเหล่านี้จะทาให้ หน่วยสังคมแต่ละหน่วยมี
พลังกล้ าแข็งสามารถผจญกับงานใหญ่งานยากหรืออุปสรรค
ต่างๆ ได้ คาว่า สังคมย่อมจะต้ องหมายรวมถึงวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึง กฎระเบียบทางสังคมที่ค นในสังคมต้ องยึ ด
ปฏิบตั ติ าม
ดังนั้น การพึ่งตนเองทั้ง 5 ด้ าน จึงเป็ นประเด็นสาคัญ
ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่ต้องการประสบความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน จาเป็ นต้ องพิจารณาและให้ ความสาคัญ

จัดตั้งเป็ นกลุ่ม และได้ รับการจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชน
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี พ.ศ.2548 (Ban Na Pho
Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise,
2012)
ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มมีสมาชิกรวม 50 คน เพิ่ มขึ้น
จากที่เริ่มต้ นมีแค่ เพี ยง 7 คน สามารถพั ฒนาผลิตภัณ ฑ์
จากสมุนไพรได้ มากกว่ า 40 ชนิด จากการใช้ องค์ความรู้
ที่มีอยู่ในชุมชน มีการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่ าง
ต่ อเนื่ อง มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มปี ละ 200,000
บาท และเป็ นที่ศึกษาดูงานของผู้คนที่สนใจทั้งในและนอก
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผลงานเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่สร้ างจุดเด่น
ให้ กบั กลุ่ม และทาให้ กลุ่มประสบความสาเร็จได้ รับรางวัล
ยกย่ องให้ เป็ นวิสาหกิจชุ มชนดีเด่ น ของจังหวัดเพชรบุ รี
ประจ าปี พ.ศ.2557 (Ban Laem District Agricultural
Extension office, 2 0 1 1 ; Department of Agricultural
Extension, 2014; Sardyaem, 2016)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้ นบ้านนาโพธิ์
ผลของการพึ่งตนเอง ทาให้ กลุ่มสามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลามากกว่า 10 ปี ในขณะเดียวกันยังมี
ภูมปิ ัญญาจากบรรพบุรษุ เป็ นสิ่งที่มคี ่า เป็ นสิ่งที่ไม่ต้อง
บางกลุ่มที่ไม่สามารถดาเนินการเช่นกลุ่มนี้ และต้ องหยุด
มีการซื้อขาย แต่เป็ นการได้ มาจากการที่ร่นุ ปู่ -ย่าที่ต้องการ
ดาเนินการไป เนื่องจากขาดแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสม
ถ่ายทอดให้ กบั รุ่นลูกรุ่นหลานนาไปใช้ ประโยชน์ ดังนั้น รุ่น
(Pengphoru, 2012) ดังนั้ น การด าเนิ น งานบนพื้ นฐาน
ต่ อมาควรจะรักษา ถ่ ายทอดและนาไปพั ฒ นาต่ อไป (J.
ของการพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
NakNakhon, interviewed, April 3, 2016) แน วคิ ด นี้
พื้นบ้ านนาโพธิ์ จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
ทาให้ คนในชุมชนบ้ านนาโพธิ์ หมู่ท่ี 5 ตาบลท่าแร้ ง อาเภอ
ว่าทาได้ อย่างไร ผลที่ได้ จากการวิจัยนี้ จะเป็ นแนวทางการ
บ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมตัวกันในชุมชนเพื่อช่วยกัน
ดาเนินงานที่สาคัญให้ กบั กลุ่มอื่นๆ ที่จะนาไปประยุกต์ใน
ฟื้ นฟูภมู ปิ ั ญญาท้ องถิ่น ด้ านการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพร
กลุ่มของตนเอง รวมถึงเป็ นประโยชน์ แก่นักวิชาการ นัก
พื้นบ้ านให้ กลับมาอีกครั้ง ซึ่งเดิมในช่วงบรรพบุรษุ หมู่บ้าน
ส่งเสริมที่จะนาไปถ่ายทอดให้ วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ต่อไป
นาโพธิ์ คือ หมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาในการใช้ ประโยชน์จาก
สมุนไพรอย่ างแพร่ หลาย แต่การพั ฒ นามุ่งเน้ นการผลิต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
สมัยใหม่ท่ใี ช้ เทคโนโลยีเป็ นหลัก ทาให้ ความรู้ภมู ิปัญญา
1. เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ที่มอี ยู่ในชุมชนได้ รับความสนใจน้ อยลง ความตระหนักถึง
ความสาคัญของภูมิปัญญาที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจะสูญหาย สมุนไพรพื้ นบ้ านนาโพธิ์ ตาบลท่าแร้ ง อาเภอบ้ านแหลม
ไปจากชุมชนในปี พ.ศ.2530 กลุ่มคนในชุมชนและแพทย์ จังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแบบ TERMS Model
2. เพื่ อเสนอแผนภูมิแบบจาลองการพึ่ งตนเองของ
ประจาตาบลจึงร่วมกันจัดตั้งเป็ นศูนย์สมุนไพรและหมอยา
พื้ นบ้ านประจาต าบล เพื่ อเป็ นการรักษา และถ่ ายทอด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้ านนาโพธิ์ ตาบลท่าแร้ ง
ภูมิปัญญาให้ คงอยู่ในชุมชน โดยกลุ่มมีกิจกรรมถ่ายทอด อาเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ความรู้ และแปรรูปสมุนไพรเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
วิธีการดาเนินการศึกษา
รายได้ ให้ แก่คนในชุมชนและมุ่งหวังที่จะลดการเคลื่อนย้ าย
แรงงาน การรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อรักษาภูมิปัญญา
คณะผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ วิธเี ชิงคุณภาพ
ที่มีอยู่ในชุมชน โดยการนามาพั ฒนาต่ อยอดให้ เกิดเป็ น (Qualitative Methods) โดย 1) จากการศึกษาเอกสารที่
ผลิตภัณฑ์ จากแนวคิดข้ างต้ น คนในชุมชนจึงรวมตัวกัน
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เกี่ยวข้ องกับแนวคิดของวิสาหกิจชุ มชน และแนวคิดการ
พึ่งตนเอง 2) จากการสังเกตในสถานที่จริง ซึ่งคือ ที่แหล่ง
ดาเนินการผลิตของกลุ่ม และ 3) จากการสัมภาษณ์สมาชิก
ภายในกลุ่ม ซึ่งมีจานวนรวมทั้งหมด 50 คน โดยคณะผู้วิจัย
ได้ เลือกเก็บ ข้ อมู ล กับ กลุ่ม ตัวอย่ าง แบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ของกลุ่มจานวน 5 คน
ซึ่งได้ แก่ ประธานกลุ่ม 1 คน เลขานุ การกลุ่ม 1 คน และ
สมาชิกของกลุ่ม 3 คนถึงหลักคิด และรูปแบบการดาเนินงาน
ในประเด็นของการพึ่งตนเองของกลุ่ม
จากนั้ น คณะผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ และ
ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนและความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวิธกี ารตรวจสอบข้ อมูลแบบ
สามเส้ า (Triangular Techniques) ได้ แก่ 1) การตรวจสอบ
สามเส้ าด้ านข้ อมูลโดยพิ จารณาแหล่ งเวลา สถานที่ และ
แหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน โดยคณะผู้วิจัยได้ ลงไปศึกษาทั้ง
ในแหล่งผลิตและจุดจาหน่ายจริงในพื้นที่ เลือกสัมภาษณ์
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในแต่ละกระบวนการดาเนินงาน
ของกลุ่ม และสอบถามข้ อมูลกับเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบงาน
ในพื้นที่ 2) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยน
ตัวผู้สงั เกตหรือสัมภาษณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ มกี ารแลกเปลี่ยน
หน้ าที่ในการเก็บข้ อมูล เพื่อที่จะนามาเปรียบเทียบข้ อมูล
ระหว่างผู้วิจัยด้ วยกัน และ 3) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ าน
วิธรี วบรวมข้ อมูล โดยใช้ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ต่างกัน
เช่น การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและเอกสารรายงาน
สรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งในและนอกพื้นที่จากการ
สังเกตในแต่ละกระบวนการดาเนินงานของกลุ่ม และการ
สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เพื่อรวบรวมข้ อมูลในประเด็นเดียวกัน
(Chantawaniche, 2011) และสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ (Interpretation)
ซึ่งได้ จากการสัมภาษณ์ท่ไี ด้ จดบันทึกไว้ และการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
การพึ่ ง ตนเองของวิ ส าหกิจ ชุ ม ชนแปรรูป สมุ น ไพร
พื้ นบ้ านนาโพธิ์ ตาบลท่าแร้ ง อาเภอบ้ านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ตามตัวแบบการพึ่งตนเองของชุมชนโดยสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย TERMS
Model มีดงั นี้

การพึง่ ตนเองด้านเทคโนโลยี (T) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรพื้ นบ้ านนาโพธิ์ มีการผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเองอย่ างสมดุล โดยการนาองค์
ความรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ใน
การดาเนินการของกลุ่ม การใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นซึ่งได้ รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษภายในชุมชน อาทิ ภูมปิ ัญญา
ท้ องถิ่นเรื่องประโยชน์จากสมุนไพรใช้ รักษาอาการเจ็บป่ วย
ของมนุษย์ การใช้ ฟ้าทะลายโจรในการรักษาอาการเป็ นไข้
ทั่วๆ ไป ไข้ หวัด และไข้ หวัดใหญ่ เป็ นต้ น การใช้ ขมิ้นชัน
ในการรักษาอาการท้ องอืดท้ องเฟ้ อ การแปรรูปสมุนไพร
แล้ วใส่ในแคปซูล นอกจากนั้นมีการใช้ ภมู ปิ ั ญญาเพื่อแปรรูป
สมุนไพรเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่งึ สามารถเพิ่มมูลค่าได้ ได้ แก่
การทายาหม่องจากกายาน การทานา้ สมุนไพรจากพืชที่มี
อยู่ในชุมชน เช่ น น้าสมุนไพรจากมะตูม จากดอกอัญชัน
การทาสบู่ และแชมพูจากสมุนไพร เป็ นต้ น ซึ่งมีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ าชื่ อว่ า “เกร็ดไพร” และได้ รับการจด
สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา องค์ความรู้ท่ีเป็ น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเหล่านี้ เป็ นหัวใจหลักในการนามาสร้ าง
และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นอกจากนั้น ยังมีองค์
ความรู้ท่เี กิดจากประธานกลุ่มที่มีความใฝ่ เรียนรู้ โดยการ
เข้ าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ กลุ่ม
ได้ นาความรู้ใหม่ท่ไี ด้ รับมาจากการอบรมมาปรับใช้ ในการ
ทาการผลิตและปรับปรุงข้ อบกพร่องของกลุ่ม
นอกจากการใช้ ภมู ปิ ัญญาท้ องถิ่นในการดาเนินงานแล้ ว
กลุ่มได้ นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ ามาใช้ ในการดาเนิน งาน
ของกลุ่ม เช่น เครื่องบดยาสมุนไพร ตู้อบสมุนไพร เครื่อง
หั่นสมุนไพร เครื่องผนึกผลิตภัณฑ์ เครื่องอบลมร้ อน เป็ นต้ น
ซึ่งกลุ่มได้ อุปกรณ์เหล่ านี้จากการรวมเงินทุนภายในกลุ่ม
และการได้ รับ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภายใน และ
ภายนอกชุมชน เทคโนโลยีสมัยใหม่น้ ีทาให้ กลุ่มสามารถ
ทาการผลิ ต ด้ วยตนเอง ตั้งแต่ การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บจนถึ ง
ขั้น ตอนการบรรจุ หี บห่ อ ซึ่ง เป็ นสิ่งที่ทาให้ กลุ่ มสามารถ
ควบคุมคุณภาพการผลิตได้ ด้วยตนเอง นอกจากนั้น กลุ่ม
ยังมีการนาเรื่องของการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เข้ า
มาใช้ ด้วยเช่นกัน ซึ่งได้ แก่ 1) กลุ่มได้ รับการรับรองสถานที่
ผลิ ต ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารที่ดีในการผลิ ต (Good
Manufacturing Practice: GMP) ในปี พ.ศ.2547 2) กลุ่ม
ได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเลขสารบบอาหาร
(อย.) ซึ่งได้ แก่ เครื่องดื่มสมุนไพร 7 ชนิด ชาสมุนไพร 11
ชนิด 3) กลุ่มได้ รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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(มผช.) และเครื่อ งหมายผลิ ต ภั ณ ฑ์ฮาลาล จานวน 14
ผลิตภัณฑ์
จะเห็นได้ ว่า กลุ่มจะใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อพัฒนา
สร้ างผลิตภัณฑ์ ส่วนเทคโนโลยีสมัยใหม่จะใช้ ในกระบวนการ
ผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ ได้ มาตรฐานและตรง
ตามความต้ องการของผู้บริโภคมากขึ้น
การพึง่ ตนเองด้านเศรษฐกิจ (E) พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้ านนาโพธิ์ สามารถสร้ างรายได้
และลดรายจ่าย ดังนี้
1) ในเรื่องของทุนที่นามาใช้ ในการดาเนินงานของกลุ่ม
กลุ่มจะนามาจากการรวมหุ้นของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งราคาหุ้น
จะอยู่ท่หี ้ ุ นละ 100 บาท โดยสมาชิกแต่ ละคนจะมีห้ ุนได้
ไม่เกิน 10 หุ้น คือ 1,000 บาท เงินจานวนนี้จะเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจกรรมของกลุ่ม
2) ในเรื่องรายได้ ของกลุ่ม กลุ่มจะสร้ างรายได้ จากการ
ขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่มีอยู่ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ยา
สมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ชาสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
และกลุ่มแชมพู สบู่สมุนไพรซึ่ง สร้ างรายได้ ให้ กลุ่มเฉลี่ย
20,000 บาทต่ อเดือน ส่วนสมาชิกกลุ่มจะมีรายได้ โดย
แบ่งเป็ นในด้ านการผลิต สมาชิกที่รับผิดชอบในตาแหน่ ง
หั ว หน้ าการผลิ ต จะได้ รั บ ค่ า แรงวั น ละ 250 บาท รอง
หั วหน้ าการผลิ ต จะได้ รั บ ค่ าแรงวั น ละ 200 บาท และ
สมาชิกทั่วไป จะได้ รับค่าแรงวันละ 100 บาท และเมื่อถึง
ปลายปี สมาชิกที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบในการผลิตจะได้ รับ
โบนัสเพิ่มเติมอีกคนละ 1,500 บาท/ปี นอกจากนั้น สมาชิก
ยังมีรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอีก 4 ช่ องทาง
คือ 1) จากเงินปั นผลของหุ้น 2) จากรายได้ การจาหน่ าย
วัตถุดบิ ให้ กบั กลุ่ม โดยกลุ่มจะรับซื้อจากสมาชิกในราคาที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาดท้ องถิ่น 3) จากการซื้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของกลุ่มและได้ รับเงินปั นผลปลายปี จากจานวน
เงินที่ซ้ อื ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 4) จากการที่รับผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มไปจาหน่ ายต่อ โดยแต่ละครั้งกลุ่มจะให้ ค่าตอบแทน
ร้ อ ยละ 10 จากยอดจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ท้ั งหมด ท าให้
สมาชิกมีรายได้ เฉลี่ย 3,000-4,000 บาทต่ อเดือน เงิน
จานวนนี้ช่วยเพิ่มรายได้ จากรายได้ หลัก และลดค่าใช้ จ่าย
ของสมาชิกลงได้ (K. Boonsoang, interviewed, April 3,
2016)
3) ในด้ านการตลาด กลุ่มจะสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้
หลากหลายช่ องทาง ได้ แก่ ช่ องทางตลาดภายในชุ มชน
เช่น การขายในตลาดนัดพระนอนทุกวันศุกร์ และช่องทาง
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ภายนอกชุมชน เช่น ร้ านศิลปาชีพ 904 ร้ านสหไทย ร้ าน
สุวรรณภูมิกรุงเทพ และร้ าน Fly Now เป็ นต้ น นอกจากนั้น
กลุ่มยังสร้ างช่องทางให้ กลุ่มลูกค้ าเข้ าถึงได้ สะดวกมากขึ้น
โดยมีช่องทางให้ ตดิ ต่อได้ โดยตรงกับสมาชิกกลุ่ม และการ
ใช้ ส่อื อิเล็คทรอนิคส์ได้ แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
(เกร็ดไพร) และแอปพลิเคชั่น Line เป็ นต้ น
4) ในส่วนการลดค่าใช้ จ่ายของกลุ่ม กลุ่มจะลดค่าใช้ จ่าย
จากการเน้ น ให้ สมาชิกกลุ่ มปลู กพื ชสมุ น ไพรไว้ ใช้ เป็ น
วัตถุดบิ ของกลุ่มเอง ลดการซื้อสมุนไพรจากภายนอกชุมชน
หรือจะซื้อเท่าที่จาเป็ น ในกรณีท่ีกลุ่มไม่ สามารถผลิตพื ช
นั้นๆ ได้ และสมุนไพรที่มอี ยู่น้นั มีคุณภาพไม่เพียงพอที่จะ
นามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการดาเนินการในรูปแบบนี้
(J. NakNakhon, interviewed, April 3, 2016 ) กล่าวว่า
เป็ นรูปแบบการดาเนินงานที่สามารถช่วยให้ กลุ่มลดต้ นทุน
การซื้อวัตถุดิบจากภายนอกชุมชน เพราะไม่มคี ่าขนส่ง ไม่
มีค่าจัดการแรงงาน สามารถประมาณการด้ านปริมาณวัตถุดิบ
และด้ านรายจ่ายที่ใช้ ในการผลิตได้ และทาให้ กลุ่มมีวัตถุดิบ
ที่มคี วามปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็ นของตนเอง
การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ (R) พบว่ า
กลุ่มจะมีแนวคิดในการพึ่งตนเองด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนี้
กลุ่มจะมีการปลูกพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนไว้ ใช้ เอง
ก่อนเป็ นหลัก เช่น ฟ้ าทะลายโจร บอระเพ็ด ขมิ้นชัน หญ้ า
หนวดแมว ขิง ข่า ตะไคร้ รางจืด อัญชัน มะตูม เป็ นต้ น
โดยกลุ่มจะให้ พันธุส์ มุนไพรเหล่านี้แก่สมาชิกนาไปปลูกใน
พื้นที่ของตนเอง จากนั้นเมื่อได้ ผลผลิตกลุ่มจะรับซื้อคืน
แล้ วจะร่วมกันประเมินผลว่าวัตถุดบิ พืชสมุนไพรนั้นมีความ
เหมาะสมที่จะนาเข้ ามาแปรรูปหรือไม่ โดยประธานกลุ่ม
และคณะกรรมการฝ่ ายผลิตของกลุ่มจะร่ วมกัน ประเมิน
เช่ น การพิจารณา ลักษณะของใบ ลาต้ น ราก เหง้ า ต้ อง
สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้ าผลประเมิน พบว่า พืชสมุนไพรในชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มจะตัดสินใจซื้อจากภายนอกชุมชนมาใช้ เป็ นวัตถุดิบ
การผลิตทดแทนโดยพืชสมุนไพรที่กลุ่มต้ องซื้อจากภายนอก
เช่น คาฝอย เห็ดหลินจือ และเก๊กฮวย เป็ นต้ น ซึ่งในพื้นที่
ไม่ สามารถผลิตได้ อย่ างมีประสิทธิภ าพ การใช้ สมุนไพร
เพื่อทาการผลิตแต่ละครั้ง กลุ่มจะมีการประชุม การวางแผน
ก่อนเสมอ โดยการวางแผนการผลิตในแต่ละครั้งกลุ่มจะ
ดูจากปริมาณคาสั่งซื้อของลูกค้ า มีการเก็บข้ อมูลปริมาณ
ความต้ องการใช้ สมุนไพรในแต่ละครั้งไว้ เพื่อทาเป็ นแผน
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การผลิตและเก็บพืชสมุนไพรไว้ ล่วงหน้ า ซึ่งมีท้งั วิธกี ารหั่น
ทาแห้ ง และอบไว้ ในที่แห้ งไม่มีความชื้น การที่มีแผนการ
ผลิตนี้ทาให้ กลุ่มประมาณการปลูก การเก็บเกี่ยว ได้ อย่าง
สมดุลไม่ตดั หรือเก็บเกี่ยวโดยไม่จาเป็ นและทาให้ มีใช้ อย่าง
ต่อเนื่อง การเน้ นส่งเสริมให้ มกี ารปลูกเอง กลุ่มจะรณรงค์
ไม่ให้ ใช้ สารเคมีในการผลิต เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้ กบั
ผลิตภัณ ฑ์ และสิ่งแวดล้ อมในชุ มชน ส่วนพื ชสมุนไพรที่
เป็ นพันธุกรรมเดิมของชุมชน กลุ่มได้ นามาปลูกไว้ ในพื้นที่
ส่วนกลางของชุมชนเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ และกลุ่มยังได้ ขอ
ทุนสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่างๆ เช่ น สานักงานกองทุน
สนับสนุนสุขภาพ (สสส.) เพื่อมาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้
สมุน ไพรในชุ มชน โดยมุ่ งหวังให้ เป็ นศูน ย์อนุ รักษ์ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรให้ กบั คนในชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืนต่อไป
การพึง่ ตนเองทางจิ ตใจ (M) การพึ่งตนเองทางด้ าน
จิตใจมีความสาคัญเป็ นลาดับแรกในแง่ของการกระตุ้นให้
บุคคลคิดแสวงหาหลักการและแนวทาง เพื่อนามาพัฒนา
ตนเองและสังคม (Dangsorn et al., 2014) ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้ านนาโพธิ์ ได้ มีการตั้งปณิธาน
ของกลุ่มไว้ ว่า “จะเป็ นชุมชนที่มกี ารปลูกพืชสมุนไพรอย่าง
ปลอดภัย ได้ คุณภาพ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ บู ริโภค
ทุกกระบวนการผลิตต้ องสร้ างความเชื่อมั่นให้ ได้ ” (Ban
Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community
Enterprise, 2012) นี่คอื แรงกระตุ้นหลักที่กลุ่มได้ รวมใจ
กันกาหนดขึ้น เพื่ อให้ กลุ่มมี ทิศทางการดาเนินงานอย่ าง
ชัดเจน ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่แี สดงถึง การรวมใจกัน
ของกลุ่ม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาเช่นในปี พ.ศ.2546 กลุ่ม
ได้ เสียสละเงินปันผลของตัวเองเพื่อนามาปรับปรุงโรงเรือน
แปรรูปของกลุ่มให้ ได้ มาตรฐาน เพื่ อขอรับรองมาตรฐาน
การผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็ นหนึ่งปั จจัยที่แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มมีการคิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตน ร่วมแรงร่วม
ใจกันเพื่อต้ องการให้ กลุ่มของตนเองสามารถพัฒนาต่อไป
(Department of Agricultural Extension, 2014) นอกจากนั้น
กลุ่มยังมีการร่วมแรงร่วมใจในการฝ่ าฝันอุปสรรคร่วมกัน
แก้ ปัญหาต่างๆ ลงได้ ซึ่งเห็นได้ จากกรณีท่กี ลุ่มได้ รับผลกระทบ
จากการผลิตยาลูกกลอนที่ไม่ได้ มาตรฐานออกมาจาหน่าย
ทาให้ กลุ่มลูกค้ าที่บริโภคไม่ม่นั ใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้ ี ดังนั้น
กลุ่มจึงร่วมแรงร่วมใจกันหาวิธสี ร้ างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม โดยการบรรจุ ในแคปซูลแทนการปั้ น เม็ด ส่ วน
ด้ านการตลาดสมาชิกในกลุ่ม ได้ แบ่ งหน้ าที่กัน เพื่ อออก

ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ความเข้ าใจในการเลือกรับประทาน
ยาสมุนไพรที่ถูกต้ อง การร่ วมแรงร่ วมใจกันครั้งนี้ ทาให้
ลูก ค้ าเกิด ความเข้ าใจและมั่น ใจที่จ ะบริโภคอีก ครั้ง (J.
NakNakhon, interviewed, April 3, 2016) ใจที่มีความ
ซื่อสัต ย์แ ละมีคุ ณ ธรรมต่ อผู้ บริโภค การคิด ถึงส่ วนรวม
มากกว่ าส่วนตน คือ ปั จจัยหลักที่ทาให้ กลุ่มพึ่งตนเองได้
อย่างเข้ มแข็ง
การพึ่งตนเองทางสัง คม (S) ชุ มชนแข็งแรง และ
สามารถพัฒนาและพึ่งตนเองได้ คนในชุมชนจะต้ องช่วยเหลือ
เกื้อ กูลซึ่งกัน และกัน เชื่อมโยงกัน เป็ นเครือข่ ายชุ ม ชนที่
แข็งแรงและเป็ นอิสระ (Numsaeng, n.d.) ซึ่งกลุ่มได้ สร้ าง
การพึ่ งตนเองทางสังคมผ่ านการช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในชุมชน ดังนี้
1) การสร้ างความเชื่อมโยงภายในกลุ่ม กลุ่มได้ มีการ
จัดการประชุ มกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ อชี้แจง และสร้ าง
ความเข้ าใจภายในกลุ่ ม และการประชุ ม จะมี การรับ ฟั ง
ปัญหาของสมาชิกและร่วมกันหาทางออกแห่งปัญหานั้นๆ
2) ด้ านการช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในชุมชน กลุ่มจะ
แบ่งเงินจากรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในแต่ละ
ปี ไว้ 3% ต่อปี เพื่อนาใช้ ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
กลุ่มเช่น ซื้อข้ าวสารแจกผู้สงู อายุในชุมชน มอบเงินทุนให้
โรงเรียนวัดกุฏปิ ี ละ 1,000 บาททุกปี ทาบุญบูชาครูหมอ
ยาสมุนไพรพื้นบ้ าน และหากสมาชิกในกลุ่มเจ็บป่ วยกลุ่ม
จะมอบกระเช้ าเยี่ ย ม 1 กระเช้ า และหากสมาชิ กคนใด
เสียชีวิตกลุ่มจะมอบเงิน 1,000 บาท และพวงหรีด 1 พวง
ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมที่กลุ่มได้ สร้ างขึ้น เพื่อให้ ชุมชนเกิดการ
ช่วยเหลือกันและกัน สร้ างเป็ นสวัสดิการภายในชุมชนของ
ตนเอง (Department of Agricultural Extension, 2014)
3) กลุ่ ม ได้ ส ร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ทั้ ง ภายใน และ
ภายนอกชุ มชน โดยตั้งกลุ่มเป็ นศูนย์เรียนรู้ และเป็ นจุ ด
ถ่ายทอดความรู้พ้ ืนฐานการใช้ สมุนไพรพื้นบ้ าน เพื่อรักษา
อาการเจ็บป่ วยเบื้องต้ นให้ กับคนในชุมชน เช่ น ถ่ายทอด
ให้ นักเรียนในโรงเรียน ถ่ายทอดให้ กบั กลุ่มผู้มารักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลสุขภาพประจาตาบล และให้ กบั กลุ่มนักเรียน
ในโรงเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) ในพื้นที่และเปิ ด
ให้ คนภายนอกชุมชนเข้ ามาศึกษาดูงาน เพื่ อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มได้ ซึ่งในปี พ.ศ.2556-พ.ศ.2557 มี
คณะเข้ ามาศึกษาดูงาน 29 กลุ่ม
4) กลุ่มมีการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่ม อื่น
ซึ่งได้ แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าแร้ งซึ่งมีสมาชิกจานวน

75

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 10(3)

20 คน ร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์และมีการแลกเปลี่ยนสินค้ า
ระหว่ างกัน เพื่ อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่ าง
กลุ่ม เน้ นการได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งประสบปัญหาในการดาเนินงาน
การอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษา การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้ านนาโพธิ์ ตาบลท่าแร้ ง อาเภอบ้ านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มมีการพึ่งตนเองตั้งแต่
เริ่มจัดตั้งกลุ่ม จากการรวมตัวกันของคนในชุมชนแค่เพียง
7 คน ปั จจุบันมีสมาชิกถึง 50 คน ซึ่งเป็ นการรวมตัว เพื่อ
ฟื้ นฟู องค์ความรู้ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นด้ านการใช้ ประโยชน์
จากสมุ น ไพรพื้ นบ้ าน เพื่ อ ที่จะน ามาร่ วมกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในการดาเนินงานหรือการประกอบกิจกรรมของ
กลุ่ม ทาให้ สามารถสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์มากกว่า 40 ชนิด
และสร้ างรายได้ ให้ กับกลุ่มเฉลี่ย 20,000 บาทต่ อเดือน
ทาให้ กลุ่มเกิดความสาเร็จ และสามารถพึ่ งตนเองได้ การ
ดาเนินการรูปแบบนี้สอดคล้ องกับการศึกษาของ Phromchai
and Suwannashod (2011) ที่ท าการศึ ก ษาความส าเร็จ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนแม่ บ้านห้ วยการ ซึ่งพบว่ า การที่
สมาชิกในชุมชนสามารถรวมตัวกัน และนาปั จจัยการผลิต
ที่มีอยู่ในชุมชนตนเองมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ได้ น้นั เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ กลุ่มประสบความสาเร็จ เนื่องจาก
สมาชิกทุกคนล้ วนเป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิต ทาให้ กลุ่ม
สามารถทาการผลิตและนาไปขายได้ ด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้
จะทาให้ กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้ เป็ นหลักและพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็ นหลัก
นั้น ยังเป็ นหนึ่งในแนวคิดหลักของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ กล่าวไว้ ในพระราชบัญญัติ
วิสาหกิจชุมชน (Office of Secretary Board of Community
Enterprise Promotion, 2005) และเมื่อเกิดการรวมตัวกัน
ของคนในชุมชนแล้ ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
บ้ านนาโพธิ์ ตาบลท่าแร้ ง อาเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ยังสร้ างความร่ วมมือกับหน่ วยงานทั้ งภายในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน เกิดการดาเนินงานกันเป็ นเครือข่ายทาง
สั ง คมขึ้ นมา ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ Invarng, Invarng, and
Wannapera (2011) ที่ได้ กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน คือ การ
รวมตัวกันจากจุดเล็กๆ และขยายไปสู่หน่วยใหญ่ เป็ นการ
ขยายยอดฐานงานเดิมจากความรู้ และประสบการณ์ท่เี กิด
จากการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และจะเป็ นพลังอานาจใน
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การต่ อรองกับกลุ่ มผลประโยชน์ ต่ างๆ ได้ และจากการ
รวมตัวเพื่อการแก้ ไขปัญหาของชุมชน กลุ่มสามารถพัฒนา
ตนเองให้ เกิดการสร้ างรายได้ ให้ กบั สมาชิกจากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของกลุ่ม ทั้งการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการ
นาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจาหน่ายภายนอก ซึ่งการดาเนินการ
เพื่อการพึ่งตนเองทางด้ านเศรษฐกิจรูปแบบนี้ ทาให้ พัฒนา
เป็ นเศรษฐกิจของชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
Nardsupa (2011) ที่ ก ล่ า วว่ า เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนจะเป็ น
เศรษฐกิจที่กระจายไม่เหมือนเศรษฐกิจรัฐ หรือเศรษฐกิจ
ทุน ในเศรษฐกิจชุมชนความเจริญจะเข้ าถึงทุกคนในชุมชน
ไม่ มีการผู กขาด เป็ นการติด ต่ อกัน แบบการค้ าโดยตรง
การจาหน่ ายจ่ ายแจกเกิดจากคนในท้ องถิ่นได้ มีส่วนร่ วม
คิดร่ วมทาและร่ วมรับผลประโยชน์ และจากการที่กลุ่มมี
การพึ่งตนเองทางด้ านจิตใจและทางด้ านสังคมนั้น ทาให้
กลุ่มเกิดคุณธรรมในการดาเนินงานทั้งในคณะกรรมการ
และสมาชิ ก ท าให้ มี ก ารด าเนิ น งานที่โปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบและเชื่อถือได้ และมีการแบ่งปั นทั้งความรู้เรื่อง
การใช้ ประโยชน์จากสมุนไพร และแบ่งปั นเงินรายได้ ของ
กลุ่มเพื่อสาธารณะประโยชน์ การมีคุณธรรมประจากลุ่มนี้
ทาให้ กลุ่มประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Sangkarak and Ounaromroed (2008) ที่ทาการศึกษา
เรื่อง ผลดีของการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งพบว่า การมีธรรมาภิบาลใน
การประกอบการ ไม่ดาเนินงานบนความเสี่ยง การอุทศิ ตน
เพื่อสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยงเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ กลุ่มเกิดการพึ่งพาตนเองและยังส่งผลให้ การดาเนินงาน
ของกลุ่มประสบความสาเร็จ
เมื่อ พิ จารณาถึง จุ ด แข็งในการดาเนิ น งานของกลุ่ มนี้
พบว่ า กลุ่มใช้ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ร่วมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล โดยบรูณาการองค์ความรู้
ทุกด้ านที่ทาให้ คนภายในชุมชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วม
ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนั้น กลุ่มจะเน้ น
นาเครื่องมือสมัยใหม่ เข้ ามาร่ วมในการผลิต เพื่ อพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้ มคี วามหลากหลาย ส่วนการปลูกพืชสมุนไพร
ที่จะนาเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต กลุ่มจะเน้ นการผลิต
ที่ไม่ใช้ สารเคมีเพื่อความปลอดภัย และยังสร้ างความมั่นใจ
โดยขอรับรองมาตรฐานการผลิต ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาให้ กลุ่ ม
ผู้บริโภคไว้ วางใจและเกิดการบอกต่อ ทาให้ ขยายได้ กว้ าง
มากขึ้น การมีช่องทางการสร้ างรายได้ ให้ สมาชิกที่หลากหลาย
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เป็ นอีกหนึ่งจุดแข็งของกลุ่ม ทาให้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานมากขึ้น นอกเหนือจากการถือหุ้นเพื่อรอปันผล
เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น กลุ่มยังมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถเข้ าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
เป็ นจานวนมากรวดเร็ว กลุ่มจะมีการสร้ างเครือข่ายกับคน
ภายในและภายนอกชุ ม ชนอย่ างต่ อเนื่อง อย่ างไรก็ตาม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มยังมีจุดอ่อน อาทิ ขาดบุคคลที่จะ
เข้ ามาสานต่ อองค์ความรู้หรือกระบวนการผลิตของกลุ่ม
ซึ่งอาจสร้ างผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่มในอนาคต
รวมถึงกลุ่มยังขาดสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทาให้ ผ้ บู ริโภค
บางส่วนไม่ สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ สะดวกทั้งจุ ดแข็ง
และจุดอ่อนของกลุ่มจะต้ องได้ รับการพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อให้ การดาเนินงานของกลุ่มมีความเข้ มแข็งต่อไป
สรุปผลการศึกษา
การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้ านนาโพธิ์ ตาบลท่าแร้ ง อาเภอ
บ้ านแหลม จั งหวั ด เพชรบุ รี ตามตั ว แบบของ TERMS
สามารถสรุปได้ ดังนี้
การพึ่งตนเองทางด้ านเทคโนโลยี กลุ่มใช้ ภมู ปิ ัญญาที่มี
อยู่ในท้ องถิ่นร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์อย่างสมดุล และยังได้ มกี ารขอรับรองมาตรฐาน
ผลิต ภั ณ ฑ์ท่ีห ลากหลาย เพื่ อให้ เกิด ความมั่น ใจให้ กับผู้
บริ โภค สมาชิ ก กลุ่ ม สามารถน าความรู้ท่ีได้ รั บ จากการ
ถ่ายทอดของบรรพบุรุษ และการเข้ าอบรมมาพั ฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 5 กลุ่ม และกลุ่มยังนาเครื่องมือ
สมัยใหม่ เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต ของกลุ่ม ซึ่งเป็ น
เครื่องมือที่ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ในและนอกพื้นที่
การพึ่งตนเองทางด้ านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน
คือ 1) ในส่วนของกลุ่มมีการพึ่งตนเองด้ านเศรษฐกิจจาก
การมีเงินทุนจากหุ้นสมาชิกในกระบวนการผลิต มีการสร้ าง

รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ และมีการลดต้ นทุนการผลิต
จากการใช้ วัตถุดบิ จากการรับซื้อภายในชุมชนก่อนเป็ นหลัก
ทาให้ ลดค่าดาเนินการต่างๆ ลงได้ 2) ในส่วนของสมาชิก
สามารถพึ่งตนเองด้ านเศรษฐกิจจากการมีรายได้ หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เงินปั นผล รายได้ จากการเข้ าร่วมในขั้นตอน
การผลิต รายได้ จากขายผลผลิตให้ กลุ่ม และรายได้ จาก
การที่กลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ไป
จาหน่ายต่อเป็ นการสร้ างรายได้ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกและกลุ่มรายได้ ส่วนนี้จะช่วยลดภาระเรื่อง
ค่าใช้ จ่ายของสมาชิกลงได้
การพึ่งตนเองด้ านทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีอยู่ในชุมชน
กลุ่มมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ ใช้ เองเป็ นหลัก โดยเน้ นการ
ปลูกที่ปลอดภัยไม่ใช้ สารเคมี เมื่อมีการผลิตกลุ่มจะวางแผน
การผลิตและคัดเลือกวัตถุดบิ ที่มปี ระสิทธิภาพก่อนทุกครั้ง
เพื่ อให้ สามารถประมาณการใช้ วัตถุดิบได้ อย่างเหมาะสม
และยังมีการรักษาวัตถุดิบให้ คู่กับชุมชนอย่ างยั่งยืน โดย
การถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้
การพึ่งตนเองทางด้ านจิตใจ กลุ่มมีจิตใจที่แน่ วแน่ ใน
เรื่องของการผลิตอย่างปลอดภัย ไม่ใช้ สารเคมีในการผลิต
โดยทุกกระบวนการผลิตต้ องมีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบได้ กลุ่มมีทิศ ทางการด าเนิ นงานอย่ างชัด เจน
รวมทั้งการมีจิตใจที่เอื้อเฟื้ อและเสียสละ ทาให้ กลุ่มสามารถ
พึ่งพากันได้
การพึ่งตนเองทางด้ านสังคม กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ด้ วยการสร้ างอาชีพ และให้ สวัสดิการกับสมาชิก
และคนในชุ มชน มีการสร้ างความร่ ว มมือกับทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ การดาเนินงาน
ของกลุ่มให้ ดีย่ิงขึ้น และการมีผ้ ูนาที่ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน เสียสละ
มีค วามซื่ อสัต ย์ และทุ่ มเทให้ กับงานเพื่ อประโยชน์ ข อง
ส่วนรวม สิ่งเหล่ านี้ เป็ นเหตุผลเชิงประจักษ์ ท่ีทาให้ กลุ่ม
สามารถพึ่งตนเองได้ อย่างเข้ มแข็ง
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กลุ่ม
มีความเสียสละ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เพื่อส่วนรวม
กลุ่ม
- เน้ นการมีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการ
บริหารงานภายในกลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียนจากหุ้นของสมาชิก
- สร้ างรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
- ลดต้ นทุนโดยซื้อวัตถุดบิ จากสมาชิกกลุ่ม
สมาชิก
- ได้ รับค่าแรงจากการผลิต
- ได้ รับเงินปันผลจากหุ้น
- มีรายได้ จากการขายวัตถุดิบให้ กลุ่ม
-ได้ รับเงินปันผลปลายปี จากการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
- ได้ รับเงินตอบแทนจากการนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ไปจาหน่ายภายนอกกลุ่ม

- นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์
- ขอรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมั่นให้ ผลิตภัณฑ์
- มีองค์ความรู้จากการเข้ า
ร่วมอบรมกับหน่วยงาน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
-ได้ รับการสนับสนุนด้ าน
เครื่องมือจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกลุ่ม

- ปลูกพืชสมุนไพรไว้ ใช้ เอง
ในกิจกรรมการผลิตของกลุ่ม
- คัดเลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภาพจากภายใน
และภายนอกชุมชน
ก่อนทาการผลิต
-วางแผนการผลิตตาม
ความต้ องการใช้ สมุนไพร
ของลูกค้ าเป็ นหลัก
- เน้ นการปลูกโดยไม่ใช้
สารเคมีเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้ อมและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
- จัดตั้งเป็ นศูนย์เรียนรู้
เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอด
ความรู้พืชสมุนไพร ให้ คน
ภายในและภายนอกชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ
(E)
ด้านเทคโนโลยี
(T)
การพึง่ ตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรพื้ นบ้านนาโพธิ์

ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ
(R)

ด้านสังคม
(S)
ด้านจิ ตใจ
(M)
- เน้ นจัดสวัสดิการให้ สมาชิก และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้ คนภายในและ
ภายนอกชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาดูงาน
-สร้ างเครือข่ายกับกลุ่มต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

สมาชิก
- มีจิตใจมุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
-มีความเสียสละ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เพื่อส่วนรวม
กลุ่ม
- เน้ นการมีคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการบริหารงานภายในกลุ่ม
-มีจิตใจที่แน่วแน่ในเรื่องของการผลิต
อย่างปลอดภัย ไม่ใช้ สารเคมีในการผลิต

รูปที่ 1 แผนภูมิแบบจาลองการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้ านนาโพธิ์
ตาบลท่าแร้ ง อาเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. กลุ่มควรมีการถ่ายทอดความรู้ หรือภูมิปัญญาใน
เรื่องของการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพรให้ กบั คนรุ่นใหม่ใน
ชุมชนเพื่อให้ มคี นรุ่นใหม่เข้ ามาสานต่อและพัฒนาให้ กลุ่ม
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่ ม ควรสร้ างเครื อข่ า ยกับ ผู้ ป ลู ก และผู้ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรให้ มากขึ้นเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ กระบวนการและวัตถุดิบสมุนไพรที่สาคัญและลด
ความเสี่ยงด้ านวัตถุดบิ ที่อาจมีไม่เพียงพอ
3. กลุ่มควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เข้ าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่
ให้ มากขึ้นเพื่อเป็ นการขยายช่องทางการตลาด
4. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ควรขยายช่องทางให้
กลุ่มสามารถเข้ าถึงผู้บริโภคมากขึ้น เช่ น การเปิ ดตลาด
ชุมชน การจัดงานแสดงสินค้ า และการสร้ างช่ องทางสื่อ
สังคม (Social Media) เพื่อขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์
และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว
5. กลุ่มควรพิจารณาถึงแหล่งหรือจุดจาหน่ายให้ กลุ่ม
ผู้บริโภคเข้ าถึงได้ สะดวกมากขึ้น โดยอาจมีป้ ายหรือ จุ ด
บอกตาแหน่งที่ต้งั ให้ สงั เกตง่ายและชัดเจน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร และคุณพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นัก
วิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
ข้ อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
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