เอกสารประกอบการเสวนา กลุ่ม 3 เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นศึกษา
“วิสาหกิจชุมชน” เป็นการประกอบกิจการของคนในชุมชนอันเป็ นกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
โดยการเริ่มต้นจากฐานทรัพยากรภูมิปัญญา ความพร้อมของชุมชน เน้นที่วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. องค์กรวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
ผู้นาองค์กร : นายวิโรจน์ คงปัญญา
จังหวัดเชียงนครศรีธรรมราช ประเภทการเงิน
2. องค์กรวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์)
ผู้นาองค์กร : นายบุญมี สุระโคตร
จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทการผลิตและการแปรรูป
3. องค์กรวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น
ผู้นาองค์กร : นางเสงี่ยม แสวงลาภ
จังหวัดสุโขทัย ประเภทบริการและการจัดสวัสดิการชุมชน

1. องค์กรวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
ผู้นาองค์กร : นายวิโรจน์ คงปัญญา
จังหวัดเชียงนครศรีธรรมราช ประเภทการเงิน
ความเป็นมา
ชุมชนบ้านดอนคา (บ้านดอนคา เป็นชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ใน 10 หมู่บ้านของตาบลทอนหงส์ )
ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จั งหวัดนครศรีธ รรมราช เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัว เมือง
นครศรีธรรมราช ประมาณ 38 กิโลเมตรเดิมอาเภอพรหมคีรี เป็นกิ่งอาเภอของอาเภอเมือง ได้แยกออกจาก
อาเภอเมือง เป็นอาเภอพรหมคีรี เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยรวมเอาพื้นที่บางส่วนจากอาเภอนบพิตา และบางส่วน
ของอาเภอท่าศาลา มารวมเข้าไว้ด้ว ย นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุ ดในพื้นที่ภ าคใต้
และมี พื้ น ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สองของประเทศ แต่ จ ากการส ารวจข้ อ มู ล จปฐ. ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พบว่าเป็นจังหวัดที่ประชากรมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ากว่าค่าเฉลี่ยกล่าวคือ มีรายได้เฉลี่ย

-2216,294 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ 69,534 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่รายได้เ ฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 245,632
บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ 79,185 บาทต่อคนต่อปี
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน
บ้านดอนคาเป็นชุมชนชายเขา-เขาหลวง ด้านตะวันออก ที่ประกอบอาชีพสวนยางพาราและสวนผลไม้
มีรายได้พอที่จะเก็บออม แต่ไม่สะดวกที่จะใช้บริการรับฝากเงินธนาคาร ประกอบกับในปี พ.ศ. 2526 มีตัวอย่าง
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียง คือ บ้านอ้ายเขียว จึงเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มแม่บ้านบ้านดอนคา
ริเริ่มที่จะรวมกลุ่มเพื่อการดังกล่าวในลักษณะเดียวกัน โดยเริ่มต้นจากสมาชิกเริ่มแรก จานวน 37 คน เงินสะสม
ก้อนแรกจานวน 2,857 บาท จัดตั้งเป็น “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2526 ด้วยการ
สนับสนุนจากนายณรงค์ ปรีชา ประธานอานวยการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอ้ายเขียว ทาหน้าที่เป็น
ประธานชั่วคราว เมื่อก่อตั้งได้แล้วจึงได้เลือกนายช้วน ศรีอินทร์ มาทาหน้าที่เป็นแกนนา และต่อมาเมื่อนายช้วน
มีปัญหาด้านสุขภาพและขอลาออก จึงเลือกนายวิโรจน์ คงปัญญา ดารงตาแหน่งประธานกลุ่มมาจนปัจจุบัน
การดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ได้จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548
ปัจจุบัน วิสาหกิจแห่งนี้ (ปี พ.ศ. 2559) มียอดเงินฝากทั้งสิ้น 161,158,927.17 บาท ในขณะที่วงเงินปล่อยกู้
จะกาหนดไว้ไม่เกิน 150 ล้านบาท หรือประมาณ 90 % ของยอดเงินฝาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ได้จัดระบบการระดมเงินออมและการกู้ยืมของสมาชิก ให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ในการใช้จ่ายของสมาชิกซึ่งเป็นคนในภาคชนบท ประกอบไปด้วย
(1) เงินกู้สาหรับการประกอบอาชีพ เช่น วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
(2) เงินกู้เพื่องานพิธีกรรม เช่น การจัดงานบวช งานแต่งงาน
(3) เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน
(4) เงินกู้ลอยฟ้า - กู้เพื่อซื้อสินค้าอุปโภค เช่น มอเตอร์ไซด์ ทีวี รถยนต์
การกู้เงินเพื่อกรณีต่างๆ ข้างต้น วิสาหกิจฯ จะกาหนดงวดการชาระคืนพร้อมกับคุณสมบัติเบื้องต้น
ว่าด้วยการออม นอกจากนั้นแล้วยังจะเกี่ยวข้องกับประเภทของการกู้ยืม เช่น กรณีกู้ยืมฉุกเฉิน (ซึ่งมีวงเงิน
ไม่เกิน 3,000 บาท สมาชิกจะค้าประกันด้วยสมุดเงินฝาก) กรณีการกู้สามัญ จะต้องมีสมาชิกค้าประกันและ
บางกรณีจะต้องมีหลักทรัพย์ประกอบ แต่หากเป็นการกู้ยืมเพื่อที่ อยู่อาศัยและที่ดินทากิน จะจัดเป็นการกู้แบบ
จานอง คือ วิสาหกิจเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นก่อนแล้วจึงให้สมาชิกผ่อนชาระตามวิธีการของการออม/การชาระคืน
นอกจากการระดมเงินออม การจัดระเบียบการกู้เงิน และการสร้างความตระหนักร่วมในการใช้จ่าย
และการชาระคืนตามหลักปฏิบัติทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์แล้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านดอนคา ยั งได้จัดสรรเงินเพื่อการลงทุนเพื่อการอื่นๆที่เป็นการร่วมสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชน เช่น
(1) ร่วมลงทุนและร่วมบริหารในกิจการโรงแป้งขนมจีน
(2) ร่วมลงทุนกับเทศบาลตาบลทอนหงส์ ในกิจการโรงปุ๋ยชีวภาพ
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ซึ่งเป็นตัวอย่างของการขยายขนาด (Scaling Up) ของการสร้างเศรษฐกิจของชุมชน (การประกอบ
กิจการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน โดยการจัดการของชุมชน) นอกจากนั้น การร่วมลงทุนข้างต้น ยังเป็นการร่วมทุน
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ซึ่งเป็น “กองทุนชุมชน” กับผู้ประกอบการ
รูปแบบต่างๆ คือ
(1) โรงแป้งขนมจีนเป็นการร่วมทุนกับ “ปัจเจกเอกชน”
(2) โรงปุ๋ยชีวภาพเป็นการร่วมทุนกับ “องค์กรภาครัฐในท้องถิ่น”
(3) โรงรมยางพาราและอบแห้งเป็นการร่วมทุนกับ “กลุ่มเกษตรกร”
(4) การลงทุนในพันธบัตร/สลากออมสิน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการทางเศรษฐกิจที่ริเริ่มขึ้นในระดับชุมชนฐานล่าง
ผลประกอบการ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 วิสาหกิจนี้ ในแต่ละปี
ปี
2556
2557
2558

เงินออม
129,425,982.00
137,506,398.29
146,238,854.99

เงินปล่อยกู้สมาชิก
105,689,946.00
107,131,034.00
108,286,477.00

กาไร
7,131,488.88
9,010,648.55
9,521,906.40

การจัดสรรกาไร จะแบ่งออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ ปันผลต่อสมาชิกตามการถือหุ้น 60 % เป็นสวัสดิการ
สาหรับสมาชิก 20 % ตอบแทนกรรมการ 10 % สารองตามกฎหมาย 5 % และเป็นกาไรสะสมที่สามารถไปใช้
จ่ายเพื่อการลงทุนต่างๆ 5 %
การจัดการองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมงาน 3 คณะ
ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการบริหาร มี 9 คน มีหน้าที่ผลัดเวรมากลั่นกรองเอกสารเพื่อประกอบการนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะประชุมอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกทุกวันพฤหัสบดี
(2) คณะอนุกรรมการ มีทั้งสิ้น 35 คน ทาหน้าที่เป็นผู้รับเงินออม/คืนเงินกู้ของสมาชิกประจาเดือน
ทุกวันที่ 3 และ 4 ของเดือน โดยมีการจัดแบ่งสมาชิกผู้กู้ให้กรรมการแต่ละท่านรับผิดชอบดูแล
(3) คณะกรรมการสาขา จานวน 17 คน เป็นกรรมการที่ทาหน้าที่เหมือนกับคณะอนุกรรมการ แต่มี
พื้นที่ที่รับผิดชอบโดยตามตามเขตปกครองที่อยู่นอกเหนือตาบลดอนหงส์ ประกอบด้วย ตาบลไทยบุรี โพธิ์ทอง
นบพิตา กะหรอ และท่าศาลา
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ให้ความสาคัญต่อการจัดระเบียบการรวมกลุ่มสมาชิก
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าการออมเพื่อหวังผลในกาไรของกิจการ (จากการลงทุนและการปันผล) ให้เป็น
แนวทางเบื้องต้นของการช่วยเหลือเกื้อกูลดังกล่าว จึงเน้นให้สมาชิ กใช้จ่ายเพื่อการต่างๆในการประกอบอาชีพ
และการดารงชีวิตประจาวันตามความจาเป็นใช้คืนตามกาหนดเพื่อช่วยเพื่อนคนต่อไปในชุมชน จึงได้กาหนด
หลักการในการบริหารงานไว้ 5 ประการด้วยกัน คือ การเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
สมาชิกได้กาหนดขึ้นร่วมกัน คณะกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามาร่วมตัดสินใจในประเด็นสาคัญ
เช่น การจ่ายเงินปันผลจากกาไรการร่วมลงทุนในกิจการต่างๆ ในนามวิสาหกิจ สร้างการตระหนักในการ
ประหยัดอดออม การเคารพในสัจจะและคาสัญญาที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและการคานึงถึงเพื่อนสมาชิก
รวมทั้งการลดการพึ่งพาแหล่งภายนอก จึงจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องส่งเงินกู้ตามกาหนดทุกวันที่ 3 - 4 ของเดือน
ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ (1) ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อองค์กร (2) เสียสละต่อเพื่อนสมาชิก (3) ร่วม
รับผิดชอบต่อองค์กร สมาชิก และเพื่อนร่วมงาน (4) คานึงถึงชีวิตในอนาคตของเพื่อนสมาชิก เพื่อนร่วมงาน
และผู้ยากลาบาก (4) ยึดมั่นในหลักการเกื้อกูล (5) การควบคุมกันเองและการตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจนี้ได้จัดวางมาตรการในการติดตามหนี้ ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกขาดการส่งเงิน
ตามกาหนดซึ่งมีการดาเนินงานตามมาตรการต่างๆ ตามแบบแผนไปแล้ว โดยกาหนดมาตรการไว้ 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย (1) จดหมายเตือน (2) ให้กรรมการติดตาม (3) ให้ทนายแจ้งเป็นหนังสือ (4) ให้ทนายความ
เจรจาตกลง (5) ให้ดาเนินฟ้องคดีต่อศาล ปรากฏว่า ตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่ม มีผู้ที่ต้องดาเนินการตามขั้นตอน
เหล่านี้ไปทั้งสิ้น 65 ราย แต่ไม่มีรายใดที่จะต้องอาศัยการตัดสินโดยศาล
การให้ความสาคัญต่อหลักสัมมาอาชีวะ
หลักการบริหารงาน 5 ประการ ซึ่งรวมเอาหลักคุณธรรม 5 ประการมารวมไว้ด้วยนั้น เป็นกลไกการ
บริหารที่บ่งชี้ถึงการคานึงถึงหลักการของสัมมาชีพ ที่ถือเอาการประพฤติปฏิบัติชอบในการประกอบอาชีพเป็น
หลักการสาคัญ
ประวัติผู้นาองค์กร
นายวิโรจน์ คงปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2490 จบระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปัจจุบัน กาลังการศึกษาต่อปริญญาโท สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อ ปวงชนประกอบอาชีพทาสวนยางพาราและสวนผลไม้ (สวน
สมรม) นายวิโรจน์ คงปัญญา เล็งเห็นความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จึงเป็นผู้ริเริ่ม
ผลักดันนโยบายของกลุ่มออมทรัพย์ ให้พัฒนาแนวทางจากการออมทรัพย์เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ไปสู่
การสร้างความสามารถในการผลิตและสวัสดิการชุมชน ความสาเร็จในการขยายขีดความสามารถจากการ
ช่วยเหลือไปสู่การริเริ่มการลงทุนในชุมชน จะเห็นได้จากการลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งโรงแป้งขนมจีน โรงปุ๋ย

-5ชีวภาพ โรงรมยางพาราและอบแห้ง แล้ว สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
ได้เพิ่มจานวนมากขึ้น จาก 475 คน และเงินออมหมุนเวียน 1,549,100 บาท ในวันรับตาแหน่งประธาน เมื่อ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2534 มาเป็นสมาชิกจานวน 14,000 คน และเงินออมหมุนเวียน จานวน 161,158,297.17
บาท ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2559) ครอบคลุมการให้บริการ/สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน (ของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ที่มีรายได้ต่อครัว เรื อนต่ากว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ) ในพื้นที่ 10 ตาบล 3 อาเภอ คือ
พรหมคีรี นบพิตา และท่าศาลา (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2560)

2. องค์กรวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์)
ผู้นาองค์กร : นายบุญมี สุระโคตร
จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทการผลิตและการแปรรูป
ความเป็นมา
“วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง” เป็นวิสาหกิจของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่บ้านอุ่มแสง
ตาบลดู่ อาเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 โดยมีนายบุญมี สุระโคตร เป็นประธาน เมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 ดาเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนทางการผลิต พึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทาการเกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และให้
ความสาคัญต่อสุขภาพของผู้ผลิต /ผู้ใช้และผู้บริโภคควบคู่กัน เป็นการจัดการต่อประเด็นต้นทุนการผลิตที่มา
จากปุ๋ ย เคมีร าคาแพง สารเคมีมีผ ลกระทบต่อผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ใช้และผู้ บริโ ภค แรกเริ่มก่อตั้งด้ ว ยสมาชิก 74 คน
(ปัจจุบันมีสมาชิก 1,258 ราย) และระดมเงินกองทุนได้ 608,000 บาท ทั้งนี้ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใน
กิจการนี้ได้จดพร้อมกับ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เกษตรทิพย์” ข้อมูลสถิติของจังหวัดศรีสะเกษ จากการ
สารวจข้อมูล จปฐ. ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2558 เป็นจังหวัดที่มีตัวเลขรายได้
ครัวเรือน 224,045 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งต่ากว่าตัวเลขเฉลี่ยของประเทศ 245,980 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าว มันสาปะหลังหอมแดง กระเทียม ข้าวโพด
ปอแก้ว และถัว่ ลิสง
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน
การมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อผลิตข้าวอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนนี้ ได้ดาเนินการผสมผสานกระบวนการ
ผลิต การตลาด และการจัดการต่างๆเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้
เพียงพอต่อการปลูกข้าว 2) ประสานความร่วมมือจากสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และบริษัท ไบโออะกริ
เสิร์ช (ไทยแลนด์) จากัด ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเกษตรอินทรีย์สากลเพื่อการส่งออก และ
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3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและเป็นที่ยอมรับของสากล เช่น สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไทย (Organic Thailand) International
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารและออร์แกนิค
ของสหรัฐอเมริกา (USDA) FLO ID 27806 ของ FAIRETRADE มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของสหภาพ
ยุโรป (EU-NOP) มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย และการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในแต่ละปี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง จะรับซื้อข้าวเปลื อกจากสมาชิก แล้วไปผลิตเป็นข้าวอินทรีย์
ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวมะลินิล ข้าวเหนียวดา ข้าว Rice Berry และ
ข้าวชัยนาท 1 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขาย โดยมี “กลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวอินทรีย์ ” ซึ่งจะมีทั้งโรงสีของศูนย์ และโรงสีอื่นๆที่
สามารถสีข้าวได้ตามมาตรฐานการรับรอง ไม่ว่าจะเป็นโรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีสะ
เกษ จากัด (สกต.) ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง เช่น โรงสีเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ โรงสีเกษตร
อินทรีย์น้าอ้อมยโสธร ปีหนึ่งๆ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง ปีหนึ่งๆ จะผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อตลาด
ภายในประเทศ 30 %และเพื่อการส่งออกประมาณ 70 % จะรวมเอาการจัดการการปลูก การแปรรูป และ
การตลาดมาจัดการรวมเข้าด้วยกัน เพื่อเอาราคาขายข้าวอินทรีย์ที่ขายได้ไปจัดความสัมพันธ์กับราคาการรับซื้อ
ข้าวเปลือกจากชาวนาสมาชิกได้ จากข้อมูลผลประกอบการของวิสาหกิจในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีรายได้
จากการขายข้าวอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 จานวน 9.5 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2557 จานวน 38 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2558 จานวน 55 ล้านบาท โดยรับซื้อข้าวจากชาวนาสมาชิกในปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 1 ล้านตัน
ปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 2.5 ล้านตัน และปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 3.5 ล้านตัน จะเห็นได้ว่า การประกอบการ
ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง เติบโตอย่างก้าวกระโดด (ยอดขายเพิ่มขึ้น 478 % ปริมาณรับซื้อ
ข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 250 %) ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีกาไรโดยต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2556 มีกาไร 0.85 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2557 มีกาไร 1.34 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2558 มีกาไร 1.38 ล้านบาท โดยนาเอา 15 % ของกาไร
จัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกจานวน 1,258 ราย พร้อมกับการจัดการเพื่อการต่างๆ สาหรับสมาชิกและ
ชุมชน เช่น ประกันความเสี่ยง สมทบสวัสดิการของกลุ่มสมาชิก ทุนการการศึกษาของลูกหลานสมาชิก สมทบ
ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ฯลฯ แล้ว วิสาหกิจนี้ ยังนาเอารายได้พิเศษที่ได้รับจากองค์กร Fair Trade
ไปสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการตรวจสอบแปลงนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดทากองทุนเมล็ดพันธ์และปุ๋ย
ผลิตน้าดื่มชุมชน รวมทั้งการจัดการเพื่อสาธารณกุศลในชุมชนอีกส่วนหนึ่งด้วย
กล่าวได้ว่า การที่วิสาหกิจชุมชนแห่ งนี้ขายข้าวอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นเงิน 55 ล้านบาทได้นั้น เป็นผล
มาจากการสามารถสร้างตลาดที่ขายไปยังต่างประเทศได้ด้วยการเลือกที่จะเป็นผู้ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
และผลของการได้รับรองมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน ในขณะที่เกษตรกรทั่วไปขายข้าวให้กับรัฐบาลได้ในราคา
11,000 บาทต่อตัน นั้น สมาชิกของวิสาหกิจนี้ สามารถขายได้ในราคา 15,000 บาทต่อตันโดยประมาณ ดังนั้น
เฉพาะปี พ.ศ. 2558 ที่วิสาหกิจนี้รับซื้อข้าวจากชาวนาสมาชิก จานวน 3.5 จึงเท่ากับได้ “เพิ่ม” ส่วนที่เกิดจาก
ผลการดาเนินงานตามระบบเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานคิดเป็นเงิน 14 ล้านบาท เงินที่ส่วนเพิ่มนี้
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รายได้ต่อครัวเรือนของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากวิถีการผลิตแบบปกติทั่วไป หากคิดเป็นรายการต่อครัวเรือน ซึ่ง
สมาชิกหนึ่งรายจะเป็ นตัวแทนของครัวเรื อนหนึ่งครัวเรือน ปีห นึ่งๆ สมาชิกจะนาข้าวเปลือกมาขายให้กับ
วิสาหกิจ ประมาณ 3 ตันต่อรอบการผลิต โดยปีหนึ่งจะมีรอบการผลิต 2 รอบ ก็จะคิดเป็นรายได้ที่เกิดจาก
มูลค่าเพิ่มนี้ทั้งสิ้น 24,000 บาทต่อครัวต่อปี หรือเท่ากับ 11 % ของรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี
การจัดการองค์กร
วิส าหกิจ ชุมชนศูน ย์ ข้าวบ้ านอุ่มแสง มีส มาชิก 1,258 ราย ครอบคลุ มพื้นที่เพาะปลู ก 20,716 ไร่
22 หมู่บ้ าน 5 ตาบล 2 อาเภอ (อาเภอราศีไศล และอาเภอศิลาลาด) มีกรรมการวิสาหกิจทั้งหมด 17 คน
มีเจ้าหน้าที่ประจา 5 คน แบ่งงานออกเป็นฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายตรวจสอบ
แปลงข้าว ฝ่ายรับรองแปลงข้าว นอกจากนี้ ยังมี “กรรมการหลัก” จานวน 112 คน เพื่อทาหน้าที่ดูแลและเป็น
พี่เลี้ยงให้กับสมาชิก โดยมีอัตราส่วน 1 : 10 หรือ 1 : 12 คน การจัดการของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง
ที่เน้นการจัดการตามมิติความสัมพันธ์ตามห่วงโซ่ของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า แล้ว ยังมีการ
จัดการกลุ่ มวิส าหกิจ สนั บ สนุ น นั บ ตั้งแต่การจัดตั้งวิส าหกิจกลุ่ มปุ๋ยอินทรีย์เกษตรทิพย์แล้ ว ก็ยังมี “กลุ่ ม
วิสาหกิจพืชหลังนา” เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกที่สนใจจะปลูกพืชผักบางชนิด เช่น แตงกวา คะน้า
ถั่วฝักยาว มะเขือ มะละกอ ตะไคร้ ฯลฯ “กลุ่มวิสาหกิจเครื่องจักรกล” เพื่อรวมพื้นที่การเพาะปลูกให้สอดคล้อง
กับการคุ้มค่าการใช้เครื่องจักรกลทั้งการจ้างเพื่อการใช้งาน และการซ่อมบารุง
การให้ความสาคัญต่อหลักสัมมาอาชีวะ
การมุ่งเน้นการเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นั้น แสดงถึงการดาเนินธุรกิจที่
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสานึกเป็นเบื้องต้น รวมทั้ง
ในการนี้ ยังจัดให้มีกระบวนการดาเนินการที่ต่ อเนื่องกันไปตั้งแต่การปลูกและการจัดการแปรรูป ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง ยังสะท้อนความสาเร็จของการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดาเนินธุรกิจด้วยการจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นธุรกิจและตลาดแบบ
ทางเลือก (ตลาดกระแสรอง) ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น
ประวัติผู้นาองค์กร
นายบุญมี สุระโคตร เกิดในครอบครัวชาวนา หลังจากเรียนการศึกษาประถมที่ 7 ก็ช่วยทางบ้านทานา
มาโดยตลอด และศึกษาเพิ่มเติมจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ปี พ.ศ.
2556 นายบุญมี เริ่มการทานาแบบอินทรีย์เพื่อหาทางลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยการน้อมนาเอาปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เริ่มด้วยการลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่เผาตอซังแต่จัดการโดยการไถกลบและหว่านพืชที่สามารถเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ เช่น
ปอเทืองและถั่วพร้า รวมกลุ่มเพื่อนบ้านเป็นกลุ่มเพื่อจัดทาปุ๋ยหมักชีวภาพ การสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อไล่
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แปลงนา ปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ยูคา และตะกู บริเวณโดยรอบแปลงนา ฯลฯ ด้วยสภาพพื้นที่นาของ
นายบุญมี อยู่นอกเขตชลประทาน เขาจึงขุดบ่อสร้างแหล่งน้าเพื่อนาน้ามาใช้ในการทานาให้ได้มากกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี โดยใช้พื้นที่บางส่ว นของพื้นที่นาที่ทานาในฤดูฝ น จานวน 22 ไร่ มาใช้เพาะปลู กข้าวนาปรังได้ 5 ไร่
จากการพยายามพัฒนากระบวนการทานา ในพื้นที่ 22 ไร่ ทานา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ทาในพื้นที่ 5 ไร่ จึงทาให้
นายบุญมีสามารถมีรายได้ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553 เฉลี่ยปีละ 136,534 บาท โดยที่แต่ละปีมีรายได้เพิ่มขึ้น
(จากปี พ.ศ. 2551 มีรายได้ 125,600 บาท ปี พ.ศ. 2553 มีรายได้ 144,500 บาท) จนเป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ได้รับเชิญจากจังหวัดต่างๆ ให้เป็นวิทยากรแนะนาการผลิตข้าวอินทรีย์และ
อื่นๆ ในนามของ “กลุ่มเกษตรกรเกษตรทิพย์ ” และ “ข้าวตราลุงบุญมี” ได้รับการยกย่องให้เป็น “ปราชญ์
ชาวบ้านเรื่องเกษตรอินทรีย์” เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลดู่ เป็นกรรมการโรงเรียนหวายคาวิทยา /
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนตาบลดู่ เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านอุ่มแสง เป็น
ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นประธาน OTOP ระดับอาเภอราษีไศล เป็นรองประธานเครือข่าย
OTOP จังหวัดศรีสะเกษ และเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ด้านวิสาหกิจชุมชน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2560)

3. องค์กรวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น
ผู้นาองค์กร : นางเสงี่ยม แสวงลาภ
จังหวัดสุโขทัย ประเภทบริการและการจัดสวัสดิการชุมชน
ความเป็นมา
หมู่บ้านนาต้นจั่น เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีจานวนประชากร 1,100 คน 374 ครัวเรือน (ข้อมูลจากการ
สารวจปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตึก) เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ของตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย (ทั้งตาบลมี 14 หมู่บ้าน) ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย จานวน 234,573 บาท
(หรือ 76,059 บาทต่อคนต่อปี ) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 245,632 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (หรือ 79,185
บาทต่อคนต่อปี) บ้านนาต้นจั่น ห่างจากตาบลบ้านตึก ประมาณ 17 กิโลเมตร จากอาเภอศรีสัชนาลัย 32 กิโลเมตร
และตัวเมืองสุโขทัย 89 กิโลเมตร (ตามระยะทางของการเดินทางโดยรถยนต์ ) เป็นส่ วนหนึ่งของพื้นที่ของ
“เมืองด้ง” ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในยุคสมัยการปกครองของล้านนา อยู่ในการปกครองของเจ้านครลาปาง
(ก่อนปี พ.ศ. 2007) ตามประวัติศาสตร์ของตาบลบ้านตึกและต่อมาในปี พ.ศ. 2428 ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปกครองของเมืองสวรรคโลก ด้วยลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านที่ติดกับชายป่าอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยเขต
รอยต่อตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงทาให้ที่ตั้ง ของชุมชนและที่ทากินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ประชาชนเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่มีการทากินในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ด้วยลักษณะข้อจากัดทาง
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ไร่และพืชสวนมากกว่าการพึ่งพาเศรษฐกิจด้วยการทานาปลูกข้าว โดยหันไปทาพืชสวนไม้ผลเช่น ลองกอง
ทุเรียน มะนาว ส้มโอ กาแฟ และกล้วย การใช้ประโยชน์จากป่า และงานหัตถกรรม เช่น การจักสาน และการ
กลึงไม้ รวมทั้งการทอผ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพื้นบ้าน ประกอบกับคนในตาบลบ้านตึกโดยส่วนใหญ่
รวมทั้งนาต้นจั่นเป็น “คนเมือง/คนล้านนา” (เหมือนกับคนลับแล อุตรดิตถ์) ยกเว้นคนในหมู่ที่ 3 กับหมู่ 11
เป็นไทยพวน จึงทาให้ชาวบ้านตึกและนาต้นจั่น มีทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่ต่างไปจากคนตาบลอื่นของ
อาเภอศรีสัชนาลัย
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่นมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ ดารงตาแหน่งเป็นประธานกลุ่ม รวมตัวกันเป็นกลุ่มใน
ปี พ.ศ. 2534 เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” ที่รวมกันส่งเสริมการปลูกข้าวโพด
กล้วย และแปรรูปกล้วย แล้วนารายได้จากการขายกล้วยไปใช้จ่ายจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว ซึ่งก่อตั้งมาก่อนหน้านี้
แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมการ
พัฒ นาชุมชน ให้ พั ฒ นาทักษะและเรี ย นรู้ เทคนิคใหม่ๆในการทอผ้ า เพิ่ มพูนความรู้ เกี่ย วกับสี การย้ อมผ้ า
การตลาด และการจัดการท่องเที่ย วโดยชุมชน การพัฒนาของกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่นและการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจของชุมชน นั้น มีจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญมาจากการการดาเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านอุตสาหกรรม
ชนบทเพื่อการท่องเที่ยว” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ
ประมาณ 2 ล้านบาท และการสนับสนุนของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank
for International Cooperation : JBIC) ที่สร้างศูนย์แสดงสินค้าชุมชนฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้การ
บริหารจัดการกลุ่ม นอกจากนั้น ยังคัดเลือกให้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2546
และให้ทุนแก่ตัวแทนของกลุ่มไปศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านและการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ประเทศ
ญี่ปุ่น 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ได้อนุมัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็น “วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น” โดยมีผลิตภัณฑ์
OTOP ระดับ 5 ดาว คือ ผ้าหมักโคลน ซึ่งเป็นการนาเอากระบวนการย้อมสีจากสีธรรมชาติไปผสมกับการหมัก
โคลน ซึ่งเป็นการค้นพบของวิถีการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่พบว่าผ้าที่เปื้อนโคลน (ซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก)
แม้จะซักและตากแห้งแล้วจะนุ่มกว่าปกติ การพัฒนาสีย้อมผ้าโดยผสมจากวัสดุธรรมชาติของท้องถิ่น เช่น
สี เขี ย วแก่ -ใบมะม่ ว ง สี เ ขีย วอ่ อน-ใบจั่ น สี โ อลด์ โ รส-ใบสะเดา สี เ ขียวครี ม -ใบหู กวาง สี เ หลื อ ง-แก่น ขนุ น
สีม่วง-เปลือกมังคุด สีกะปิ-เปลือกสะเดา สีดา-ลูกมะเกลือ สีเหลืองใบไผ่-ไม้เพกา สีแดงอมฝาด-ไม้ฝาง เป็นต้น
กล่าวได้ว่า ในขณะที่จังหวัดสุโขทัย เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นถิ่นกาเนิดของผ้าตีนจก ที่บ้านนาต้นจั่น จะเป็นที่รู้จัก
กันในเรื่องผ้าหมักโคลน ที่สร้างสรรค์ “ลายขิด” ขึ้นไว้อีกมากกว่า 50 ลาย นอกจากนั้น การทอผ้าที่บ้า นนา
ต้นจั่น ยังอนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ใช้ “กี่พื้นเมือง” มีการทอตามลวดลายต่างๆที่พัฒนาขึ้นเป็นการเพิ่มเติม
เช่น ลายดอกพิกุล ลายดอกบัว และลายสารภี เป็นต้น นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอและการวางจาหน่าย
ณ ศูนย์แสดงสินค้าของหมู่บ้านแล้ว วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ยังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ
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กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 2) กลุ่มนวดสปา 3) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน - จุดชมวิวบนภูเขา
การแสดงละเล่นพื้นบ้าน การทาบุญตักบาตร การเยี่ยมชมกิจกรรมจักสาน การทาตะเกียบไม้ไผ่ การจัดทา
ตุ๊กตาบาร์โหน การสาธิตกี่ทอผ้า การจัดบริการยวดยานพาหนะ การบริการจักรยานให้เช่า ตลาดนัด 3 แคร่ใน
วันเสาร์-อาทิตย์ การผลิตและบริการข้าวเปิ๊บ และร้านกาแฟ ฯลฯ
จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ า วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ดาเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่
สร้างสรรค์ 2 แขนง ขึ้นพร้อมกัน คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ต่างไปจากการผลิตแบบเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างแบบที่ผลิตเพื่อยังชีพแล้วขายส่วนที่เหลื อ
ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น ใหม่มีลักษณะการขึ้นต่อการรับรู้ และค่านิยมของผู้ บริโ ภคเป็นด้านหลั ก
มีความแนบแน่นกับความเกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของเมือง
การจัดการองค์กร
การบริ ห ารงานของวิส าหกิจ ชุมชนทอผ้ าบ้านนาต้นจั่นโดยมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ เป็นประธาน
กรรมการ มีพนักงาน/ลูกจ้าง มีแขนงกิจกรรมทางธุรกิจ 3 แขนงด้วยกัน คือ 1) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 2) บริการ
โฮมสเตย์และกิจกรรมท่องเที่ยว 3) บริการนวดสปา ผลิตภัณฑ์ทอผ้า จะมีสมาชิกกลุ่มจานวน 308 คน หรือ
264 ครัวเรือน โดยที่กลุ่มทอผ้านี้ จะแบ่งการทางานของสมาชิกไปตามขั้นตอนของการผลิต คือ กลุ่มจัดหาวัสดุ
ย้อม ทอ ออกแบบ ตัดเย็บ และการจัดจาหน่าย ฯลฯ สาหรับกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมีบริการโฮมสเตย์ฯ
จะมีสมาชิกกลุ่ม 19 หลัง หรือ 19 ครัวเรือนและบริการนวดสปา จะมีสมาชิกที่ให้บริการ 6 คน หรือ 6 ครัวเรือน
นอกจากนี้แล้วในกิจการท่องเที่ยว ยังจะมีการจัดให้มีบริการด้านการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน การพาไปชมจุด
ชมวิว ฯลฯ ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์หรือผู้นาพาไปในที่ต่างๆ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการ
จัดบริการ การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น นอกจากสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจาก
การร่วมงานกับวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ้าเป็นพนักงานหรือคนงานก็จะได้รับค่าจ้างแรงงาน ถ้าเป็น
ผู้ขายวัตถุดิบก็จะได้รับค่าสินค้าตามลักษณะของสินค้าที่ขาย ทั้งนี้ในกรณีของกลุ่ม ทอผ้า ผู้ที่รับเส้นด้ายไปทอ
จะได้รับค่าทอผืนละ 90 - 400 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายและการทอ เดือนหนึ่งๆ สมาชิกประเภทนี้
จะมีรายได้ประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน สมาชิกยังจะได้รับแบ่งปันผลกาไรและสวัสดิการต่างๆ อีกลาดับหนึ่ง
ด้วย สาหรับกลุ่มโฮมสเตย์และนวดสปา จะถือ ว่ารายได้เกิดขึ้นต่อสมาชิกผู้ให้บริการโดยตรง โดยสมาชิกของ
กลุ่มในเรื่องนั้นๆ จะหัก % สมทบเป็นรายได้ให้กับวิสาหกิจ ตัวอย่างกรณีของกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ ราคาขาย
จะคิดเท่ากัน คือ 500 บาทต่อคนต่อ 1 คืน ในกรณีที่เป็นลูกค้าจร เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์จะหักรายได้สมทบ
วิสาหกิจ 10 บาทต่อคนต่อ 1 คืน ในกรณีที่เป็นลูกค้ากลุ่ม เจ้าของบ้านกับวิสาหกิจ จะแบ่งกันคนละครึ่ง เป็นต้น
ผลการประกอบการของวิสาหกิจ ชุมชนทอผ้ าบ้านนาต้นจั่น ทาให้ เกิดการจ้างงานขึ้นใหม่ในกิจการทอผ้ า
มีรายได้เพิ่มจากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จากบ้านพักโฮมสเตย์ การเช่าพาหนะ การขายของที่ระลึก ฯลฯ
นอกจากนั้นแล้ว จากการสารวจข้อมูลยอดขายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระหว่างปี 2556-2559 พบว่า เฉลี่ยเป็น
เงิน 3,479,800 บาทต่อปี (ปี พ.ศ. 2556 มียอดขาย 4,067,640 บาท ปี 2557 มียอดขาย 3,213,551 บาท

- 11 และปี พ.ศ. 2559 มียอดขาย 3,158,159 บาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นจานวนเงินที่วิสาหกิจชุมชนฯ ได้สร้างขึ้นให้เป็น
กระแสหมุนเวียนในระดับชุมชน หากจะนาเอาตัวเลขรายได้จากการประกอบกิจการทอผ้าของวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าบ้านนาต้นจั่นข้างต้นไปคิดเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อคนต่อปีของสมาชิกที่มีอยู่จานวน 308คน จะได้เท่ากับ
11,297 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งคิดเป็น 15 % ของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของจังหวัด (ตามตัวเลขของ จปฐ.)
การให้ความสาคัญต่อหลักสัมมาอาชีวะ
การดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ได้ให้ความสาคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ใหม่ๆ ให้ เกิดขึ้น ในพื้น ที่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ติดชายป่าอุทยานโดยมุ่งที่จะสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ไม่ใช้ประโยชน์จากการครอบครองหรือบุกรุกป่า หันมาพึ่งพาและสร้างประโยชน์ป่าด้วยการท่องเที่ยว
แบบอนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรม และงานฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์สีด้วยวัสดุธรรมชาติ (การผสมของ
ใบไม้และเปลือกไม้) การหมักโคลน ฯลฯ สาหรับการรองรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านนาต้นจั่น ซึ่งเป็น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก็จะมีการจัดระบบการจัดการโดยความร่วมมือของชุมชน จาหน่ายสินค้าของ
ชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่เป็นธรรม บริการผู้พักอาศัยด้วยความจริงใจ ไม่แสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวใช้เสียงดังเอะอะ มีข้อเกี่ยวกับห้ามเล่นการพนัน ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
การจัดที่พักแยกกันระหว่างชายและหญิงที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยกัน การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
บ้านนาต้นจั่น สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสร้างสรรค์และการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์หรือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติชายป่า
อุทยานแห่งชาติ โดยการผสมผสานเข้ากับความนิยมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ซึ่งเป็นธุรกิจและตลาดแบบทางเลือก (ตลาดกระแสรอง) อนึ่งผู้นาของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนา
ต้นจั่น ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆจากการสนับสนุนของส่วนราชการต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น การพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน การจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดทาและ
บริหารแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยั่งยืน
ประวัติผู้นาองค์กร
นางเสงี่ยม แสวงลาภ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2496 ปัจจุบันอายุ 63 ปี สมรสกับนายยอดธง แสวงลาภ
มีบุตร-ธิดา 3 คน ประสบการณ์ในการดาเนินงานเพื่อส่วนรวมของนางเสงี่ยม แสวงลาภ ประธานกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น
ประสบการณ์การทางานเพื่อชุมชน
- เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ส.อบต.) ติดต่อกัน 3 สมัย 18 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2542
ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)
- เป็นอาสาพัฒนาชุมชนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งดารงตาแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
- เป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทอผ้าซึ่งดารงตาแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

- 12 - เป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่นซึ่งดารงตาแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
(โฮมสเตย์ เกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน - 2549)
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาต้นจั่น
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมประจาตาบล
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาประจาหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมพิจารณาเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุโขทัย
ประวัติด้านผลงานและรางวัลทั้งในนามส่วนตัว ตัวแทนกลุ่ม และวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
ผลงานส่วนตัว
1) ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2557 ประเภท แม่ผู้เป็นเกษตรกร ของสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) รางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผลงานการเป็นตัวแทนกลุ่มและวิสาหกิจ
- รางวัลสิงห์ทอง ผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นของกระทรวงมหาดไทย ประจาปี 2552
- รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ. 2557
ผลการบริหารวิสาหกิจชุมชน จนเป็นผลให้ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ประจาปี 2552
- รางวัลส่ งเสริมกิจกรรมนันทนาการดีเด่น นันทนาการนอกเมือง ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปี 2553
- รางวัลภูมิปัญญาไทย สาขาคหกรรม ของจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2553
- รางวัล Pata Gold Award 2012 ระดับอาเซียน ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ของ Tourism Malaysia
- ศูนย์เรียนรู้สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2555 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 1 ใน 20 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากคะแนนโหวตของ
www.mycreativetourismthailand.com ปี2557
- หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2557
- รางวัล Thailand Homestay Standard 2015-2017 (พ.ศ. 2558-2560) ของกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- รางวัลกินรีทองคายอดเยี่ยม ด้านองค์กรสนับสนุน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- 13 - รางวัลชนะเลิศองค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ประจาปี 2558 (กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้น
จั่น) ของจังหวัดสุโขทัย
- รางวัลสิงห์ทอง (กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น) ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2558

*************************

