
ฅนสหกรณ์ 53

โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า

สามพราน เป็นการทดลองน�าภาคธุรกิจ 

คอื โรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซด์ เข้ามาร่วม

งานกับชุมชน คือ เครือข่ายเกษตรกรใน

จังหวัดนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการ

ยกระดบัคณุภาพการผลติสนิค้าเกษตรสู่

สนิค้าปลอดภัยและสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี

ภายใต้การด�าเนนิงานในรปูของกลุม่ธรุกจิ 

มีการศึกษาวิจัย 3 ระยะ คือ สร้างความ

เข้าใจ สร้างแนวความคิดการพึ่งพาและ

ร่วมมือ และศึกษาแนวทางการจัดการ

โซ่อปุทานเกษตรกรปลอดภยัและเกษตร

อินทรีย์ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างการ

ผลติและการตลาดอย่างยัง่ยนื ท�าให้เกดิ

ภาคีพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่ม

ธุรกิจในรูปกลุ่มธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่า

สามพรานซึ่งมีปณิธานเดียวกัน โดย

กลุ่มได้พัฒนาตัวแบบการด�าเนินงานใน

เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย.................................................................................

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
กับงานวิจัยเด่นสกว.

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์

รูปแบบของตลาดชุมชนที่ชื่อว่า “ตลาด

สุขใจ” เพื่อใช้เป็นกลไกเรียนรู้ระหว่างผู้

ผลติและผูบ้ริโภคเก่ียวกับ “สนิค้าเกษตร

อนิทรย์ี” พร้อมทัง้จดัท�าโครงการน�าร่อง

ในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ทีม

พี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขยายผลต่อ

1 งานวิจัยเด่นสกว. ประจาปี 2556, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ไปยังเกษตรกรที่เป็นภาคีพันธมิตร เกิด

เป็นต้นแบบการท�าธรุกจิทีเ่ป็นความร่วม

มอืระหว่างชุมชนกบัภาคธรุกจิเอกชน ที่

น�าสู่การพัฒนาที่เน้นการผลิตเพื่อความ

ยั่งยืนและการค้าที่เป็นธรรม

ความส�าคัญของงานวิจัย
ชมุชนสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ได้รบัผลกระทบจากปัญหาภาวะสิง่แวดล้อม 

อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการ

ท�าการเกษตรและการปล่อยน�้าเสียของ

โรงงานอตุสาหกรรมลงแม่น�าล�าคลอง จน

เกดิผลกระทบต่อการประกอบอาชพีและ

การด�ารงชวีติ ในปี พ.ศ.2552 ได้มกีารจดั

เวทลีานเสวนาระหว่างแกนน�าชมุชน นกั

วชิาการจากมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 

และโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาอาชพีและชวีติความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชน นักวิชาการจาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และโรงแรม

สามพรานรเิวอร์ไซด์ เพือ่เป็นแนวทางใน

การพฒันาอาชพีและชวีติค วามเป็นอยูข่อง

คนในชุมชน ได้ข้อสรุปคิดเห็นตรงกันว่า 

ควรใช้การร่วมกลุ่มเพือ่การพึง่พาและร่วม

มอืกนัแก้ปัญหาวกิฤตสิิง่แวดล้อมและยก

ระดับความเป็นอยูข่องชาวสามพรานได้

อย่างยั่งยืน จึงได้รวมตัวกันในรูป “กลุ่ม

ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” มีโรงแรม

สามพรานริเวอร์ไซด์เป็นแกนน�า และ

ได้ก�าหนดปณิธานร่วมกันว่า “ภาคีทุก

คนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ 

โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลกั ในการ

ให้ความรู้และปัญญาไปสูค่วามกนิดอียูด่ี 

มีสุขถ้วนหน้า”

สาระส�าคัญของงานวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นงานที่มุ่งแก้ไข

ปัญหาเชิงระบบด้วยการท�าวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ประชาชน ภาควิชาการและภาคธุรกิจ 

ในฐานะแกนน�าหลักที่ทดลองการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างธุรกิจโรงแรมกับ

เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ไปจงึถงึเกษตรอนิทรีย์ โดยมภีาควิชาการ

เป็นพ่ีเลีย้งท�าให้เกษตรกรมรีายได้และช่อง

ทางทางการตลาดมากขึน้ เป็นการบรหิาร

งานโดยสมาชิกร่วมกันแบบสหกรณ์ จึง

ถือได้ว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้

สร้างโมเดลท�าธุรกิจแนวใหม่พิสูจน์ได้

ถึงความส�าเร็จและน่าสนใจ

ผลที่ได้จากการวิจัย
 ผลการวิจัยท�าให้ได้ชุดความ

รู้ด้านการจัดการตลาดชุมชน มีการ

พฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ร่วมกับภาคี เพื่อยกระดับเกษตรกรใน

การผลติสนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมาก

ขึน้ รวมทัง้ได้พฒันาแนวคดิ “สามพราน

โมเดล” เป็นรปูแบบการพฒันาธุรกจิร่วม

กับชุมชน และได้น�ามาใช้ในการด�าเนิน

การจัดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องการรวม
กลุ่มและเกษตรอินทรีย์

เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตด้านเกษตรอินทรีย์

โรงแรมอุตสาหกรรมในอาเภอสามพราน

ปณิธานร่วมและอุดมการณ์ร่วมของกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
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งานภายใต้แนวคิดการพึ่งพาและช่วย

เหลือกันตามอุดมการณ์สหกรณ์โดยมี 

“ตลาดสุขใจ” เป็นตลาดต้นแบบเรื่อง

การบริโภคอาหารปลอดภัยและสินค้า

เกษตรอินทรีย์ต่อผู้บริโภค รวมท้ังเป็น

ศนูย์กลางการซือ้ขายสนิค้าออร์แกนกิของ

เกษตรกรในพืน้ที ่เกดิเป็นสงัคมการเรยีน

รู้ของเกษตรกรภาคี พันธมิตร ชุมชน ผู้

ประกอบการ นกัวชิาการ และนกัพฒันา 

ท่ีเข้าร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใต้

ปณิธานร่วม ถือเป็นตลาดต้นแบบที่มี

การบริหารงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง

เป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ ความ

เข้าใจและรณรงค์ให้คนในสังคมสนใจ

เรือ่งเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรย์ี

 ด้านองค์ความรู้ เกิดเป็นตัว

แบบธรุกจิชมุชนในการพ่ึงพาและร่วมมือ

ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจและชุมชน 

เกดิกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคน ทัง้

ผู้ผลิต ผู้บริโภค ได้มีการอบรมให้ความ

รู้ทางด้านการท�าเกษตรอินทรีย์ และ

ความรูโ้ดยท่ัวไปให้กบัผูส้นใจเป็นประจ�า

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้ผลิตและผู้ค้ายังมี

ภมูปัิญญาชาวบ้านทีส่ามารถให้ความรูใ้น

เรื่องผลผลิตที่น�ามาจ�าหน่ายเป็นอย่างดี

 ต่อเกษตรกร/ชุมชน ได้ความ

รู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ได้ปรับเปลี่ยนจาก

เกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ได้ลด

ต้นทุนการผลิต เลิกใช้สารเคมี ราคา

ขายดีขึ้น ได้ช่องทางการตลาดที่ไม่ผ่าน

คนกลางได้ความรูเ้รือ่งการตลาดเพือ่ตอบ

สนองความต้องการของเกษตรเกิดการ

ร่วมกลุ่มของเกษตรกร โดยมีเกษตรกร

น�าร่องเป็นต้นแบบในแต่ละพื้นที่ในการ

เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรรายอืน่ๆ รวม

ทั้งเกษตรกรเรียนรู้การท�าธุรกิจ ที่มีการ

วางแผนเรือ่งต้นทนุ ความต้องการของผู้

บริโภคโดยตรง การจัดส่งสินค้า

ชุมชนท่ีเข้าร่วมได้มีการร่วมมือ

กันในการยกระดับความรู้ ทักษะการ

ผลติเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรย์ี 

การจดัท�าแผนธุรกจิร่วมกนั ท�าให้เกดิการ

สร้างระบบธรุกจิสหกรณ์แนวทางใหม่ทีเ่อือ้

ประโยชน์แก่ภาคเีครอืข่าย โดยมโีรงแรม

สามพรานริเวอร์ไซด์เป็นแกนกลางของ

กลุ่มธุรกิจ ท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัระหว่างสมาชกิในชมุชน เกดิการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม สามารถรกัษาหรอืปรบัปรงุสภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสมกบัระบบนเิวศ โดย

ท่านไพบูลย์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พร้อมแกนน�าการจัดตั้งตลาดสุขใจ
ร่วมถ่ายภาพหมู่ในวันแถลงข่าว

ฯพณฯ องคมนตรี อาพล เสนาณรงค์ เป็นประธานเปิดตลาดสุขใจ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553

�������� 26.indd   55 12/16/2557 BE   3:11 AM



56 ฅนสหกรณ์

การใช้ทรพัยากรการผลติอย่างประหยดั

และมีประสิทธิภาพ

เกิด “ตลาดสุขใจ” เป็นศูนย์

เรียนรู้เพื่อยกระดับความรู้ด้านเกษตร

ปลอดภยัและเกษตรอนิทรย์ีแก่เกษตรกร

และผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจแก่ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้

เป็นแหล่งประสมัพนัธ์และการถ่ายทอด

องค์ความรูผ่้านบอร์ดความรู้ชดุการพัฒนา

ยกระดบัมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี ซึง่เป็น

องค์ความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการผลติสนิค้า

เกษตรอนิทรย์ี เพือ่ให้ภาคเีครอืข่ายหรอื

ลูกค้าที่มีความสนใจด้านเกษตรอินทรีย์

ได้น�าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 ต่อสถาบันการศึกษา สถาบัน

การศึกษาต่างๆ ได้มีพื้นที่ท�างานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง เป็นที่ฝึกงานของ

นักศึกษา หรือจุดทดลองงานวิจัยเป็น

สถานทีดู่งานของสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

และเป็นที่เก็บข้อมูลสถิติเชิงวิจัย

 ต่อคนทั่วไป/นักท่องเที่ยว/

ลูกค้า  ได้ซื้อสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิต

โดยตรง ราคาเป็นธรรม เป็นสินค้าที่

ปลอดภัยปลอดสารเคมีได้เรียนรู้เกี่ยว

กับเกษตรอินทรีย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ ได้

รบัความรูก้ารบรโิภค ประโยชน์จากการ

พบปะกบัเกษตรกรผูผ้ลติ เกดิเป็นสงัคม

แลกเปลีย่นเรยีนรูส้นองความต้องการซึง่

กันและกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

 ต่อบริษัทเอกชน เป็นการท�า 

CRS ผ่านโครงการ และเป็น CRS ทีย่ัง่ยนื 

สามารถน�ากลบัไปต่อยอดให้กบัพนกังาน

บรษัิทได้ เช่น การบรจิาคปัจจยัการผลติ

ให้กับเกษตรกร การเรียนรู้การปลูกผัก

อินทรีย์ไว้บริโภคเอง เป็นต้น

 ต่อโรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซด ์ 

ได้เรยีนรูก้ารอยูร่่วมกนักบัชมุชนในการ

ด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัอย่างเป็นธรรม พร้อม

ทัง้เป็นจดุศกึษาดงูานทีไ่ด้ประโยชน์ในทาง

ธรุกจิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ให้แก่ลกูค้า

ท่ีมาใช้บริการ และได้แหล่งวตัถุดบิท่ีเป็น

อนิทรีย์ให้กบัห้องอาหารและผลติภณัฑ์

อินทรีย์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งถ่ายทอด

องค์ความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่

สนใจทัว่ไป และเป็นแหล่งทีส่ือ่แขนงต่าง ๆ  

ให้ความสนใจในประเภทของธรุกจิโรงแรม

และการท่องเทีย่วในระดบัแนวหน้าด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ

ประกอบธุรกิจ

การน�าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

เชงิพาณชิย์ : จากการด�าเนนิงาน

ของโครงการตลาดสขุใจเพือ่ประชาสมัพนัธ์

และสร้างกลไกศนูย์เรยีนรูเ้กษตรปลอดภยั

การจัดตลาดสุขใจสัญจร เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ณ SCB Park
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และเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและคน

ทั่วไป ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 นั้น 

ท�าให้มูลค่าการจ�าหน่ายของเกษตรกร

เฉลี่ยประมาณ 8,000 บาทต่อรายต่อ

สัปดาห์(จ�าหน่ายเฉพาะเสาร์อาทิตย์) มี

ผู้บริโภคเข้ามาอุดหนุนเฉลี่ยวันละ 700 

ราย นอกจากนั้นผลิตผลเกษตรอินทรีย์

ของเกษตรกรสามารถน�าไปจดัจ�าหน่ายใน

ร้านซปุเปอร์มาร์เกต็ชัน้น�า เลมอนฟาร์ม 

ส่งให้เกษตรกรมีช่องทางตลาดที่กว้าง

ขึ้น ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น ท�าให้การ

ด�าเนินธุรกิจคุณค่าสามพรานเป็นที่รู้จัก

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ  

โดยโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์(ตลาด

สุขใจ) ได้รับรางวัล Asia Responsible 

Entrepreneurship Awards (AREA 

Awards) ด้าน SME CSR ประจ�าปี พ.ศ. 

2555 จาก Enterprise Asia ที่มอบให้

กบับรษิทัหรอืองค์กรในภมูภิาคเอเชยี ที่

ด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืและก่อประโยชน์

ให้แก่ชุมชนและสังคม

เชิงวิชาการ :
 เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเป็นแปลง

ตัวอย่างเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 

สามารถเข้าไปเรยีนรูน้�ากลบัมาประยุกต์

ใช้ปฏบิตัติามได้ โดยตลาดสขุใจได้รบัการ

คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ของศูนย์เรียนรู้

มีชีวิต (Living Learning Center) จาก

สถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ เพือ่เผยแพร่ถ่ายโอนความรู้  

“วถิเีกษตรอนิทรย์ี” และขยายผลสงัคม

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสุขใจเมื่อวันที่ 29-30 พ.ย. 2557 
เพื่อสร้างความตระหนักกับทุกภาคส่วนให้ลดการใช้สารเคมี และหันมาบริโภคผักอินทรีย์

งานวันสังคมสุขใจ
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เรยีนรูเ้กษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรย์ี

 การให้บรกิารอบรมด้านการผลติ

ทางการเกษตรทีดี่ (Good Agricultural 

Practice : GAP) แก่เกษตรกรร่วมกับ

หน่วยงานภาคี จ�านวน 500 ราย

 สร้างและพฒันาผูผ้ลติ(เกษตรกร) 

และผู้บริโภคให้มีความรู้ด้านเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และการ

จัดการธุรการธุรกิจตลอดโซ่อุปทาน

 ชุดความรูด้้านการจดัการตลาด

ชุมชน

เชงิสาธารณะ : หน่วยงานทัง้ภาค

รฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ชมุชนต่าง ๆ  

และโรงเรยีนหลายแห่งเหน็ประโยชน์ จงึ

ได้มแีผนการด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงาน

ภาค ีในการขยายผลสงัคมเรยีนรูเ้กษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้ง 

“ตลาดสุขใจ” ในจังหวัดนครปฐม และ

หน่วยงานนอกพ้ืนที่อื่นๆ อาทิ คณะ

วทิยาลัยชมุชนภเูกต็ และส�านกังานเกษตร

อ�าเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ได้น�าไปเป็น

แนวทางในการด�าเนินโครงการตลาดสี

เขียวหรือตลาดอินทรีย์ รวมทั้งชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

ได้น�าแนวคดิทางการตลาดไปปรบัใช้กบั

การท�างานของสหกรณ์ อาท ิเรือ่งการรวม

ตัวกนัเป็นเครือข่ายทัง้ระดับอ�าเภอและ

จังหวัดเพื่อผลิตและขายสินค้าและในปี 

พ.ศ. 2556 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ให้การ

สนับสนุนเพ่ือต่อยอดงานในการจัดตั้ง

ศนูย์พฒันาเกษตรกรเกษตรอนิทรย์ีผ่าน

การจัดอบรมความรู้นักวิชาการ การ

ลงพื้นที่ โดยเน้นการขยายผลให้อ�าเภอ

สามพรานได้เปลี่ยนการผลิตให้เป็นวิถี

เกษตรอินทรีย์ทั้งพื้นที่

 เชงิการสร้างความเข้มแขง็ของ

ชุมชน : เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร

ในนาม “กลุ่มธุรกจิเชิงคณุค่าสามพราน” 

ของพ้ืนท่ีอ�าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 

มภีาคเีข้าร่วม อาท ิกลุม่อินทรย์ีสามพราน 

กลุม่แม่บ้านต�าบลสามพราน กลุม่พฒันา

ยั่งยืน กลุ่มปลูกข้าวเกษตรยั่งยืน กลุ่ม

โอทอปไร่ขิง และกลุ่มหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง

ผลติภณัฑ์ โดยการรวมกลุม่เพือ่ท�าเกษตร

อนิทรย์ีท�าให้เกษตรกรไม่หวนกลบัไปใช้

สารเคม ีเกษตรกรลดต้นทนุ มีรายได้เพ่ิม

ขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังช่วย

ปลูกจิตส�านึกให้เกษตรกรตระหนักถึง

การดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมในชุมชน

อีกด้วย รวมทั้งมีกลุ่มเครือข่ายกว่า 50 

ราย ได้เข้ามาร่วมจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

เกษตรปลอดภยัที่ตลาดสุขใจ โดยมกีาร

เข้าร่วมเรียนรู้และเกษตรอินทรีย์

จุดเด่นของงานวิจัย
 “โครงการกลุ่มธุรกจิเชิงคุณคา่

สามพราน” เป็นตัวแบบธุรกิจที่เอกชน

หันมาให้ความร่วมมือกับชุมชนในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตามปณิธานร่วม

สู่เป้าหมายการพัฒนาเป็นสังคมเกษตร

อินทรีย์ ที่ส่งผลดีทั้งต่อภาคธุรกิจและ

ชุมชน เครือข่ายที่เกษตรกรท่ีทุกฝ่าย

ต่างได้รับผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันแบบ 

win win อย่างแท้จรงิ ต้นแบบนีจ้ะมผีล

สร้างจนิตนาการให้กบับรษิทัในภาคธรุกจิ

เอกชนในการร่วมมอืกับชุมชนเพ่ือสร้าง

การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ “ตลาด

สขุใจ” ยงัเป็นตวัแบบการขบัเคลือ่นการ

พฒันาทีม่ปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง มกีาร

วจิยัมาใช้ประโยชน์การยกระดบัขีดความ

สามารถของชมุชน กระบวนการส่งเสรมิ

การรวมกลุม่ การสร้างเครอืข่ายพนัธมติร 

และเห็นถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และ

สร้างสรรค์ของภาคีที่มีกระบวนทัศน์

กว้างไกลที่ใส่ใจชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงยังสามารถขยายผลผ่านการจัด

ตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ชุมชน หน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการ

ศึกษา และสหกรณ์การเกษตร เข้ามา

ศึกษาเรียนรู้ และน�าไปปรับใช้ได้

..................................................................................................................

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ต่อคนในชุมชน และผู้สนใจทั่วไป
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