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1 ทศวรรษ มูลนิธิสัมมาชีพ บนเสนทาง สัมมาชีพเต็มพื้นที่

 ในป 2552 เปนหวงเวลาที่บานเมืองของเราตกอยูในภาวะ หลุมดํา ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม เฉพาะอยางยิ่งสถานการณทางการเมืองอยู ในหวงวิกฤตอยาง
หนักหนวงอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน อันเปนผลพวงจากความขัดแยงที่เรื้อรังมา
อยางยาวนาน คนไทยเกิดการแตกแยกทางความคิดอยางรุนแรงแบงฝกแบงฝาย
แบงเปนขั้วเปนสีตางๆ กันชัดเจน
 
 ขณะที่สถานการณดานเศรษฐกิจก็อยู ในภาวะเปราะบางอยางยิ่ง นับตั้งแต
วิกฤติตมยํากุ งป 2540 เปนตนมา เศรษฐกิจของไทยไรเสถียรภาพเกือบจะโดยตลอด 
เศรษฐกิจจะดีหรือไมดีตองข้ึนอยูกับสถานการณเศรษฐกิจการเมืองของโลก อีกทั้ง
ชองวางความเหลื่อมลํ้านับวันจะยิ่งขยายหางขึ้นทุกวันกลายเปน รวยกระจุกจนกระจาย
 
   ฉะน้ัน การที่ใครสักคนจะนําพาประเทศกาวพนจากปญหาวิกฤติดังกลาวได
ย อมไมใชเรื่องงายๆ จําเปนอยางยิ่งจะตองไดรับความรวมมือและรวมแรงรวมใจ
จากคนทุกกลุ ม ทุกฝ าย ทุกระดับ ทุกอาชีพในสังคม ร วมกันสร างสังคมเข มแข็ง 
สังคมที่มีการวิ เคราะห ถึ ง เหตุและผล สังคมท่ีประกอบด วยบุคคลที่มีศีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรม โดยทํางานรวมกันในลักษณะเครือขายเพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาใหเกิดสังคมสัมมาชีพในทุกระดับ พัฒนาสังคมฐานรากใหเข มแข็งเพื่อเปน
พื้นฐานการพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป
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ตนธาร มูลนิธิสัมมาชีพ แปรวิกฤติเปนโอกาส

 แมสังคมอยูภาวะมืดมนเพียงใดมิใชจะไรทางออกเสียทีเดียว ในหวงเวลานั้น
ไดมีคนกลุ มหนึ่งที่มาจากทุกภาคสวนของสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพ มี ท้ัง 
นักวิชาการ นักธุรกิจ เอ็นจีโอ และสื่อมวลชน ได รวมตัวกันระดมสมองร วมกัน
คิดหาทางออกจากวิกฤติดังกลาวใหได  กลุ มบุคคลท่ีมารวมมือร วมแรงรวมใจกัน
ครั้ง น้ี เปรียบประดุจแม นํ้า 2 สายหลักๆ สายหนึ่งมาจากภาคประชาสังคม ที่มี 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึง่เปนศนูยรวมของนกักจิกรรมภาคประชาสังคมและเปนผูนําความคิด 
สัมมาชีพเต็มพื้นที่ที่กลายเปนพันธกิจสําคัญของมูลนิธิสัมมาชีพ

 อีกสายหนึ่งมาจาก ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัย (ปจจุบันเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจในคณะ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันโอชา) ดร.สมคิด มีเครือขายนักธุรกิจอยางกวางขวางและยังมี
สายสัมพันธที่ดีกับ นักวิชาการ ขาราชการ สื่อมวลชน อีกดวย
 
 ทั้ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ตางก็เห็นปญหาท่ีเกิดขึ้น
เวลาน้ัน หากไมมีทางออกจากหลุมดําสังคมไทยนาเปนหวงอยางยิ่ง นี่คือจุดเริ่มตน
ใหแมนํ้าสายหลัก 2 สาย ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนตองมานั่งระดมสมองชวยกันคิดวา 
จะทําอยางไร ที่จะหาทางใหสังคมไทยออกจากวิกฤตินี้ได หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดกันหลายครั้งหลายหนจนตกผลึกกลายเปนท่ีมาของแนวคิดในการกอตั้ง 
มูลนิธิสัมมาชีพ แปลเปนภาษาอังกฤษวา RIGHT LIVELIHOOD FOUNDATION 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 จึงเปนวันที่กอตั้ง มูลนิธิสัมมาชีพ อยางเปนทางการ

แปรวิกฤติเป�นโอกาส
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ประสาน จุดแข็ง แมนํ้า 2 สาย : ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม

 เจตนารมณในการกอตั้ง มูลนิธิสัมมาชีพ เพ่ือใหเปนศูนยกลางดําเนินการ
การเชื่อมรอยและถักทอกระบวนการสรางความเขมแข็งของสังคม ดวยการบูรณาการ
ประสานความรวมมือจากผู มีความรู ความสามารถที่หลากหลาย รวมถึงหนวยงาน
และผู  เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจที่ มีจุดแข็งและมีประสิทธิภาพดาน
การบริหารจัดการใหนําความรู  ความสามารถ ประสบการณและสหวิทยาการตางๆ 
มาใชพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ภายใตปรัชญาสรางสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 
ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ การประกอบอาชีพ
ท่ีลดการเบียดเบียนตนเอง ลดการเบียดเบียนผูอื่น ไมทําลายสิ่งแวดลอม และมีรายจาย
นอยกวารายได 

 จงึอาจกลาวไดวา มลูนธิสิมัมาชพี เกดิข้ึนจากความรวมมือของผูนํา-นาํการเปลีย่นแปลง
จากภาคประชาสงัคมและภาคธรุกจิ นําโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ดร.สมคดิ จาตศุรีพทิกัษ 
ท่ีมุงประสานจุดแข็งของภาคชุมชนและภาคธุรกิจใหเกิดการเพิ่มพลังฐานรากของสังคม
ใหเขมแข็งและการเพิ่มพลังสังคมแหงการเอื้ออาทรตอกัน

จุดแข็ง
แมนํ้า 2 สาย
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จุดแข็ง
แมนํ้า 2 สาย 

 บุคคลที่นับวาเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญท่ีคลุกคลีตีโมงปลุกปนใหมูลนิธิสัมมาชีพ
เปนรูปเปนรางเปนตัวเปนตนข้ึนมาได ประกอบดวย ดร.สําราญ ภูอนันตานนท 
คุณประชา หุตานุวัตร และ คุณณรินณทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ทั้ง 3 คนนี้ถือวาเปนผูกอตั้ง
มลูนธิสิมัมาชพีอยางแทจรงิ หลงัจากนัน้กม็อีกีหลายๆ คนท่ีเหน็ความสาํคญัและเหน็ดวยกบั
แนวทางไดเขามาสมทบรวมเปนผูกอตั้ง

  กระทั่งวันที่ 8 สิงหาคม 2552 มูลนิธิสัมมาชีพ ก็ไดฤกษเปดตัวตอสาธารณชน
อยางเปนทางการ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีแขกผู มีเกียรติมารวมงานมากมาย 
วันน้ันเปนจึงวันที่มีความสําคัญและมีความหมายอยางยิ่ง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ไดกลาวปาฐกถาพูดถึง
ที่มาที่ไปกวาจะมาเปนมูลนิธิสัมมาชีพ วา
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 มูลนิธินี้จัดต้ังขึ้นมาน้ัน เกิดจากการรวมตัวของคนจากหลากหลายสาขา
ทั้งเอ็นจีโอ ขาราชการ พอคา นักธุรกิจ และส่ือมวลชน ที่ตระหนักถึงวิกฤตประเทศ
และเชื่อมั่นวาหากคนไทยยึดสัมมาชีพในการดํารงชีวิตจะเปนทางออกของปญหาได 
ส วนตัวไมต องการเห็นผู ประกอบการเอาแตสุขสบาย แตอยากเห็นการปลูกฝง
จิตสํานึกใหคนรุนใหมมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยไมตองรอรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล เพราะปญหาสังคมเปนเรื่องของสังคม ภาคเอกชนที่ตองชวยกันดํารงกําลัง
และความตั้งใจในการจัดการ ซึ่งไทยอยู ในระบบทุนนิยมสามารถสรางคุณภาพชีวิต
ใหคนมีความสุขได

 แต ยังมีคนจํานวนมากที่ถูกทิ้งและยังประสบกับความยากลําบาก ซึ่งจะ
หวังรอใหรัฐบาลมาชวยอยางเดียวคงไมเพียงพอ เพราะไทยยังมีจุดออน คือ ขาด
ทรัพยากร ขาดทุน ขาดกําลังคน ขอตอสําคัญที่ประเทศไทยขาดหายไป คือ เอกชน
ที่มีความพรอมทั้งคนและมันสมอง โดยเฉพาะยุทธศาสตรในการบริหารจัดการที่เปน
ระบบ ดังนั้น ความทาทายจึงขึ้นอยู กับว าจะทําอย างไร ที่จะช วยปลูกจิตสํานึก
ใหผูประกอบการสมัยใหมมีโครงการที่ดีและสรางสรรคสังคม

 นับไดวา มูลนิธิสัมมาชีพเปนองคกรท่ีเกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจและ
ภาคประชาสังคมที่มี  ใจ ให  กับสังคม วาดหวังที่จะสร างองค กรธุรกิจเพื่อสังคม
มีทักษะ ประสบการณทางการดําเนินธุรกิจและมีชองทางทางการตลาดที่จะรวมเปน
เครือขายกับขบวนสัมมาชีพชุมชนอยางเสมอภาค
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เดินหนา สัมมาชีพเต็มพื้นที่ : สรางฐานรากใหแข็งแกรง

 ในการก อตั้ งมูลนิธิสัมมาชีพในป   2552 ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศไวอยาง
นาสนใจและตอมาก็ไดกลายมาเปนพันธกิจหลักของมูลนิธิสัมมาชีพ นั่นคือ แนวคิด
ในการสรางสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ภายใตการทํางานของมูลนิธิสัมมาชีพมีภารกิจตางๆ ดังนี้ 
 
 โครงการอบรม ผู นํา-นําการเปลี่ยนแปลง การอบรมหลักสูตร ผู นํา-นํา
การเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change : LFC) เพื่อรวมสรางความตระหนัก
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมและขยายผล สู เครือขายความรวมมือดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสรางสรรคการดําเนินงานรวมกันของผูนําทุกภาคสวน มุงเนนท่ีจะทํา
ความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของโลก การทําความเขาใจตอสถานะเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยและความสําคัญของเศรษฐกิจฐานราก ความรับผิดชอบตอสังคม
ของกิจการบริษัท ความพยายามพ่ึงตนเองของชุมชนและการดําเนินงานความรวมมือ
ตามกรอบของสัมมาชีพเรื่องหนึ่งตําบลหนึ่งบริษัท เพื่อเป นการร วมสร างสังคม
อุดมสุข-สัมมาชีพชุมชน ใหขยายวงออกไปใหเต็มพื้นที่ของประเทศ
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 รางวัลบุคคลตนแบบสัมมาชีพ ผูนําตนแบบในระดับองคกรขนาดใหญ เพื่อ
ยกยองเชิดชูผู ประกอบธุรกิจที่ยึดม่ันตามแนวทางของสัมมาชีพ มีความสําเร็จใน
ธุรกิจและเปนที่ยอมรับของสังคม และไดเริ่มจัดใหมีรางวัลนี้มาตั้งแตป 2552

 รางวัลเอสเอ็มอีตนแบบสัมมาชีพ การเปนผู นําในระดับ SME เพื่อคัดเลือก 
SME ดีเดนตามคุณลักษณะ SME-สัมมาชีพ อันนําไปสู สนับสนุนการใหคุณคากับ
การประกอบกิจการที่เปนแบบอยางในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม ที่จะพัฒนาไปสู ความรวมมือระหวาง SME-สัมมาชีพ กับกลุ มวิสาหกิจ
ของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการแกไขปญหาสังคม ตามแนวทาง
การสร างสัมมาชีพเต็มพื้นที่  เกิดเป นเครือข าย SMEs ท่ีประกอบกิจการตาม
หลักสัมมาอาชีวะ ที่มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี แสดงออกถึงความยั่งยืนและ
มีกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ในการเปนพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 รางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพ 
การเสริมสรางความเขมแข็งตั้งแตระดับฐานราก 
เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจตาม
แนวทางสัมมาชีพ มีผลประกอบการธุรกิจที่กําไร 
สรางรายไดเพิ่มใหกับสมาชิกและเปนตนแบบของ
การประกอบกิจการนั้นๆ 
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 การสรางผู ประกอบการเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชน/ทองถ่ิน การสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อสนับสนุนใหผู นําชุมชนไดเข ามาร วมในการสราง
สัมมาชีพชุมชน โดยการพัฒนากลุ มอาชีพในพื้นที่ชุมชน/ตําบล สู การเป น
ผูประกอบการในระดับชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และเตรียมความ
พรอมผู ประกอบการในระดับชุมชนใหมีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู “กิจการธุรกิจเพื่อสังคม” และ“กิจการแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
ซึ่งเปนการสรางสรรคเศรษฐกิจระดับชุมชนทองถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งบริ ษัท เป นโครงการร วมสร างต นแบบตําบล
สัมมาชีพอันเป นความร วมมือระหว างบริษัทเอกชน มูลนิธิสัมมาชีพ และตําบล
สัมมาชีพ เพื่อสรางตนแบบการพัฒนาชุมชนและสังคมแบบยั่งยืนรวมกัน ระหวาง
ภาคเอกชนและภาคชุมชน ดวยการสรางเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวความคิดธุรกิจที่
ยั่งยืนตองรวมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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มูลนิธิฯ ผสาน ชุมชนเอกชน : ลุยปน หนึ่งตําบล หนึ่งบริษัท

 ในป 2555 จึงไดมีการริเริ่มอาสานํารองเพื่อดําเนินการพัฒนาที่มุ งผสานพลัง
กับองคกรธุรกิจขนาดใหญโดยมีบริษัทเอกชน 3 บริษัทและชุมชนเขมแข็ง 5 ตําบล 
เข าร วมภายใต ชื่อโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งบริษัท โดยมูลนิธิสัมมาชีพทําหนาที่
ประสาน จึงเกิดโครงการตนแบบสัมมาชีพตําบลเปนการพัฒนารวมกันซึ่งใชพ้ืนท่ีเปน
ตัวตั้งโดยผานกระบวนการการมีสวนรวมอยางยั่งยืน
  
 หน่ึงตําบล หน่ึงบริษัท จึงเป นความร วมมือระหว าง มูลนิธิสัมมาชีพกับ 
บริษัทตางๆ ประกอบไปดวย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด ชุมชนที่ไดรับคัดเลือกเขารวม
โครงการในนามตําบลสัมมาชีพ 5 ตําบล ไดแก ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ตาํบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จงัหวดัสรุาษฏรธาน ีตาํบลบัวใหญ อาํเภอนานอย จงัหวดันาน 
ตําบลบางสน อาํเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร และตาํบลแจงงาม อาํเภอหนองหญาไซ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
มูลนิธิสัมมาชีพ ทําหนาที่ จับคู หรือเปนพอสื่อแมชักระหวางบริษัทดังกลาวกับชุมชน
ที่มีความพรอม 
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 ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวมกับมูลนิธิสัมมาชีพจับคู กับ
ชุมชน 3 โครงการประกอบดวย ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอย จังหวัดนาน โครงการ 
1 ไร เกษตรอินทรีย  1 บริษัท 1 ตําบลสัมมาชีพ ร วมพัฒนาบริหารจัดการนํ้าเพื่อ
การเกษตรในที่สูง ชาวบานเขารวมโครงการประมาณ 171 ครัวเรือน วัตถุประสงค 
คือ การฟนฟูปาไม การปลูกพืชที่เปนอาหารใหแกชาวบาน ลดคาใชจายในครัวเรือน 
และการปลูกพืชเศรษฐกิจ สวนหนึ่งท่ีชาวบานเขารวมโครงการ เนื่องจากที่ผ านมา
มีการใชปุ ยเคมีในการทําการเกษตรคอนขางมาก ทําใหมีการเจ็บปวยในพื้นท่ีสูง 
จึงเสนอใหชาวบานปลูกพืชอินทรียคนละ 1 ไร เพื่อสุขภาพ สรางแหลงอาหารใหตนเอง 
และสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
  
 โครงการตอมา คือ โครงการสรางตนแบบเกษตรอินทรีย  ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รวมกันพัฒนาและแปรรูปขาวฮางงอกเปนผลผลิตภายใตชื่อ 
ขาวมีสุข สรางรายไดใหชุมชนโดยพัฒนาระบบการผลิตกลุมขาวฮางงอกและนํ้าดื่มชุมชน
รวมท้ังจัดทําแปลงสาธิตทํานาประณีต (ขาวไรซเบอรรี่) และแปลงสาธิตปลูกผักอินทรีย
เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

 นอกจากนี้ชุมชน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนอีก
โครงการนํารอง ภายใตชื่อ โครงการตนแบบตําบลแหงการอนุรักษอยางยั่งยืน โดย
เขาไปทําแผนในเรื่องบัญชีครัวเรือน การขยายพันธุพืชและพื้นท่ีปลูกสมุนไพร พัฒนา
ผลิตภัณฑทําแผนการตลาด การประชาสัมพันธ  การถนอมการยืดอายุและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ   การสร างภาคี เครือข ายและขยายผล มีการพัฒนาโปรแกรม
การทองเที่ยวโดยวางแผนรวมกันกับกลุ มการทองเที่ยวสมุนไพรกับกลุ มอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ตอมาในป 2556 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) และชุมชนบางสน 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รวมกับมูลนิธิสัมมาชีพ และชุมชนชาวประมงทองถิ่น
เขาไปสงเสริมการอนุรักษแหลงทรัพยากรทางทะเลและเอื้อใหชุมชมเหลานี้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได โดยจัดทําแผนประมงชายฝ งและการอนุรักษ กิจกรรมที่ทํา อาทิ 
จัดทําบานปลา จัดงานรณรงคการทําประมงแบบอนุรักษ วางปะการังเทียม ทําคอก
ปูเปยวยักษ สํารวจขอมูลทรัพยากร จัดทําแผนวิสาหกิจการทองเที่ยวชุมชน จัดเครือขาย
การทองเที่ยวชุมชนบางสน พัฒนาแหลงทองเท่ียว มีศูนยสินคาชุมชนวิสาหกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑทะเลและสินคาชุมชน

 อีกหนึ่ งบริษัทยักษ  ใหญ  เข  าร  วมโครงการหนึ่ ง ตํ าบล หนึ่ งบ ริษัท  คือ 
กลุ มนํ้าตาลมิตรผล ได  เลือกชุมชน ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี  ส งเสริมพัฒนาสร างความเข มแข็งให  เกษตรกรชาวไร อ อย เพื่อลด
ความเหล่ือมลํ้าดานรายไดและเขาถึงโครงการตางๆ เชน การศึกษาเรียนรู ทักษะ 
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ รวมทั้งใหโอกาสการมีสวนรวมท้ังสรางพ้ืนฐาน
แนวคิดเพื่อความยั่งยืน 

 โดยมีแผนการแก ป ญหาให  กับประชาชนตําบลแจงงาม 8 ด าน ได แก  
แผนการแกไขปญหาเรื่องนํ้าทําการเกษตร แกไขปญหาเรื่องไฟฟาตก การปลูกพืชเพื่อ
เปนรายไดเสริมในไรอ อย การปลูกขาวอินทรียการแกไขปญหาสุขภาพของคนใน
ชุมชน การแกไขปญหานํ้าดื่มไมเพียงพอกับคนในชุมชนและแผนเรื่องการศึกษา 

 ในการดําเนินการแตละโครงการของหนึ่งตําบล หน่ึงบริษัท กวาจะสําเร็จ
ตามเปาหมายน้ัน ต องผ านกระบวนการตางๆ มากมาย ตั้งแตการคัดเลือกพื้นท่ี
ที่เหมาะสม ตองไปทําความเขาใจ ไปใหการศึกษา และไปเรียนรูรวมกับชาวบานให
เห็นประโยชนในการทํางานเพื่อชุมชน ซึ่งตองใชเวลาใชทรัพยากรอยางมาก

 อย างไรก็ตาม ผลลัพธ ที่ ได จากโครงการตําบลนําร องทั้ง 5 ตําบลกับ 3 
บริษัทธุรกิจเอกชนที่ผานมานั้น นับวาประสบความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่วาง
ไวทุกประการ
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LFC ผลิต บุคลากร คุณภาพ : เพื่อคุณภาพของประเทศ

 โครงการอบรมหลักสูตรผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง (Leadership For Change) 
เปนอีกหนึ่งภารกิจหลักของมูลนิธิสัมมาชีพภายใตรม สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ซ่ึงดําเนินการตอ
เนื่องติดตอกันทุกปตั้งแตป 2553 เปนตนมา โดยมี คุณสนธิรัตน สนธิจิรวงศ เปน
ผูอํานวยการหลักสูตรคนแรก  ปจจุบันดําเนินการโดยสถาบันผูนํา-นําการเปล่ียนแปลง
ซึง่ม ีคุณวเิชฐ ตนัติวานชิ เปนประธานสถาบนั ทาํหนาทีก่าํกบัดแูล ซึง่คณะกรรมการสถาบนั
มีหนาท่ีจดัการอบรม วางหลกัสตูร คดัเลือกผูเขาอบรมพฒันาหลกัสตูรผูนาํ-นาํการเปลีย่นแปลง
ใหทันสมัยเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดประโยชนสูงสุด 
  
 โครงการอบรมรุนแรกเริ่มในป 2553 กระทั่งอบรมรุนลาสุดเมื่อป 2560 รวม
ท้ังหมด 8 รุน โดยในครั้งแรกๆ มีเครือมติชนเปนพันธมิตรหลัก ในปตอๆ มาหลักสูตรได
รับความสนใจมากขึ้น จึงมีพันธมิตรอื่นๆ เขาร วมใหการสนับสนุนหมุนเวียนกันไป
ตามความเหมาะสม 
  
 หลักสูตรอบรมรุ นแรกๆ มี ดร.สุวิทย เมษินทรีย เปนผู ร างโดยเนนใหเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามความพิเศษของ
โครงการผู นํา-นําการเปลี่ยนแปลง คือ หลักสูตรในแตละรุ น จะมีความยืดหยุ นสูง
เพือ่ใหสอดคลองกบัสถานการณโลกและสถานการณในประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ 
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 นอกเหนือจากการกําหนดหลักสูตรใหมีความทันสมัยเทาทันการเปล่ียนแปลง
ของโลกแลว ในสวนผูเขารับการอบรมก็ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายแตกตางกันไป
ในแตละรุนเพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดหลักสูตรท่ีใชในการอบรม เพื่อผูเขารับการอบรม
จะสามารถนําไปใชเพื่อประโยชนกับสังคมโดยรวมไดอยางแทจริง 

 โดยผูเขาอบรมใน รุนท่ี 1 ถึงรุนท่ี 3 จะเนนผูบริหารระดับสูง หากเปนขาราชการ
ก็จะมีตั้งแตระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หากเปนภาคเอกชนก็จะเปน
เจาของธุรกิจ ผู บริหารในบริษัทเอกชน และยังมีผู นําสูงสุดในองคกรทองถ่ิน เชน 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรที่จะเนนภาพกวางๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
ระดับประเทศ เปนสวนใหญ 
 
 ในรุนตอมาตั้งแตรุ นที่ 4 ถึงรุ นที่ 6 เพ่ือใหผู เขารับการอบรมนําองคความรู 
ลงสูพื้นที่ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผูเขารับการอบรมจะเนน ระดับผูนําชุมชน 
ผูประกอบการเอสเอ็มอี ผูนําภาคประชาสังคม เปนตน 
 
 และในรุนที ่7 รุนท่ี 8 และรุนท่ี 9 เปาหมายในการอบรมจะเปนการยกระดบัชมุชน 
วสิาหกจิชุมชน เปนผูประกอบการ โดยเฉพาะในรุนที ่9 ทีจ่ะใหความสําคญักบัการนาํลงไป
ปฏิบัติในพื้นที่จริงๆ 

หลักสูตรผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง รุนที่ 1-9

ปญญาเพ่ืออนาคต 

พลังพลเมืองกับการพัฒนาที่สมดุล

สัมมาชีพชุมชน 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง

พลังเพื่อการเปล่ียนแปลง

ธุรกิจท่ียั่งยืนตองรวมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน

กาวไปดวยกันดวยพลังสรางสรรค

การปฏิรูปประเทศไทย 

การปฏิรูปประเทศไทย 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

15
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ประชาสังคม

รัฐ

เอกชน

ทองที่ ทองถิ่น

100 คน 10% 

84 คน 20%
326 คน 19% 

530 คน 51% 

จํานวนผูผานการอบรม 1,040 คน

 เหนือสิ่งอื่นใด แมหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตวิทยากรที่มา
ถายทอดองคความรู และ ประสบการณในแตละรุ นก็ลวนแลวแตเปนผู ทรงคุณวุฒิ
มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ วิทยากรจึงประกอบดวย รัฐมนตรี ขาราชการระดับสูง 
นักวิชาการที่มีชื่อเสียง เจ าของธุรกิจ ผู บริหารองคกรขนาดใหญ รวมไปถึงผู นํา
เกษตรกร ผูนําวิสาหกิจชุมชนและผูนําภาคประชาสังคมซึ่งมีความหลากหลาย
  
 สวนรูปแบบการเรียนก็จัดตามความเหมาะสมกับหลักสูตรในแตละรุ น มีทั้ง
การบรรยายจากวิทยากรในหองเรียนเปดโอกาสใหผู เข ารับการอบรมมีการระดม
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณกัน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  อยางไร
ก็ตามสําหรับในรุ นที่  9 รูปแบบในการเรียนไดพัฒนาใหมีมิติ ท่ีลึกข้ึนกวาเดิมและ
สามารถนําไปใช  ในพื้นที่ ได จริ ง  เพื่อให  เป นไปตามเจตนารมณ ท่ีต องการให มี
การถายทอดทักษะความรู สําหรับการเปนผูนําท่ีสามารถสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
ใหกับองคกร ชุมชนและสังคมไทย 
  
 รวมทั้งเป นการสร างจิตสมดุลระหวางการเข าใจโลก เข าใจประเทศไทย 
รู  เท าทันการเปลี่ยนแปลงและสํานึกรับผิดชอบต อชุมชนสังคมและส่ิงแวดล อม 
มีการระดมสมองในการสรางรูปแบบกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม ในการเขาชวย
แกปญหา รวมทั้งตอบสนองความตองการของสังคมไดเปนอยางดี 
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 ที่สําคัญคือ การสรางเครือข ายความรวมมือในการสรางสรรคเพื่อสังคม 
ระหวางชุมชนหนวยงานทองถ่ิน องคกรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
ราชการใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืนในประเทศไทย
    
 ผู เขารับการอบรมในแตละรุ นจะมีคณะกรรมการพิจารณาดวยความพิถีพิถัน
โดยดูความเหมาะสม ใหสอดคลองกับหลักสูตรที่กําหนดไว ที่ผานมา มีผูนําจากภาคสวน
ตางๆ ผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวมาแลว 8 รุน จํานวนผูผานการอบรม 1,040 คน
ซึ่งไดผนึกกําลังในการสรางเปนภาคีเครือขาย ในการสรางสัมมาชีพขึ้นในสังคมไทย 
โดยมีเปาหมาย ในการปฏิรูปประเทศอยางตอเนื่อง 
  
 โครงการผู นํา-นําการเปลี่ยนแปลง จึงเปนกิจกรรมหลักแบบมืออาชีพของ
มูลนิธิสัมมาชีพ หรือเปน Brand ที่จะระดมผู นําจิตอาสาภาคสวนตางๆ มาทํางาน
รวมกันในรูป ประชาสังคม อันจะเปนหลักประกันคุณภาพใหกับการขยายสัมมาชีพ
เต็มพื้นที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบคูกันตอไป

 นอกจาก โครงการอบรมผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนโครงการหลักแลว 
ทางมูลนิธิสัมมาชีพ ยังมีหลักสูตรอบรมยอยๆ โฟกัสไปเฉพาะกลุ มเป นหลักสูตร
ระยะสั้น ที่ร วมกับพันธมิตรตางๆ โดยอยู ภายใต หลักสูตรผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง
โดยในป 2554 มูลนิธิสัมมาชีพ รวมกับ คณะกรรมการประสานงานองคกรชุมชน และ 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) จัดอบรมผูแทนระดับปฏิบัติการจากองคกร
ชมุชนตางๆ ในหลกัสตูร ผูนาํการเปลีย่นแปลงในขบวนองคกรชุมชน เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ของชุมชนองคกรทองถิ่น
  
 ทั้งนี้ เปนการนําความรู  ประสบการณและบทเรียนตางๆ มาใชเพ่ือบริหาร
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ของชุมชน และเปนเวทีท่ีผู นําองคกรชุมชนในระดับ
ปฏิบัติการในพื้นที่ทั่วประเทศไดมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ และเรียนรูรวมกัน 
เพื่อที่จะนําความรู ที่ไดจากการอบรมไปจัดการชุมชนของตัวเองใหเขมแข็งและมีการ
เชือ่มโยงบรูณาการในระดบัพืน้ท่ีรวมกันอันเปนการสรางความเปลีย่นแปลงในระดับฐานลาง 
เพื่อเชื่อมโยงมาสูการทํายุทธศาสตรระดับประเทศรวมกัน
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ผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง : แรงกระเพื่อมสูฐานราก

 ความสําเร็จที่ผานมาท้ังผลจากโครงการอบรม ผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง จนถึง
โครงการอบรมหลักสูตรยอยๆ ทําใหเกิดแรงกระเพื่อมในระดับฐานรากพอสมควร 
ทาํใหเกิดแนวคิดในการดําเนนิการความรบัผดิชอบตอสงัคมตามมามากมาย ตัง้แตโครงการ
หนึ่ งตําบล หนึ่ งบริษัท ทําให ผู  นําธุรกิจเกิดการรับรู และสนใจงานพัฒนาสังคม 
โดยมีความตองการรวมเปนสวนหนึ่งในงานพัฒนาสังคม

 นอกจากนี้ ผูที่เขาอบรมเองก็เกิดความตระหนักรับผิดชอบตอชุมชน ตอสังคม
รวมกัน จึงเกิดการทํางานตอยอดจากพื้นที่ อีกหลายๆ พ้ืนที่  เชน โครงการในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย สุราษฎรธานี ชุมพร นาน สุโขทัย ชัยภูมิ สุรินทร และจังหวัดอื่นๆ 
รวมทั้งพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ เชน พื้นที่เขตภาษีเจริญ  เปนตน 
  
 นอกจากนี้ยังเกิดโครงการตอยอดจากการลงศึกษาดูงานในหลายจังหวัด อาทิ 
ในป 2554 ผู  เข าอบรมในผู นํา-นําการเปลี่ยนแปลง ที่ได ลงไปศึกษาดูงานในพื้นท่ี
จังหวัดชัยนาท โดยใชกระบวนการจัดการของพื้นที่จังหวัดชัยนาทเปนตนแบบ 
  
 ทีส่าํคญัหลงัจากจบการอบรมในหลกัสูตรแลว ผูเขารับการอบรมยงัมีแผนการดาํเนนิงาน
และกจิกรรมตางๆ ในชมุชนและพืน้ท่ีของตนอยางตอเน่ืองไดอยางมีประสทิธภิาพอีกหลายๆ 
โครงการสมดั่งเจตนารมณของหลักสูตรที่กําหนดเปาหมายไวตั้งแตแรก
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รางวัลบุคคลตนแบบสัมมาชีพ : สรางแรงบันดาลใจคนในสังคม

บุคคลต�นแบบสัมมาชีพ 

 บุคคลตนแบบสัมมาชีพ มีจุดเริ่มตนมาจากปรัชญาการดําเนินงานของมูลนิธิ
สัมมาชีพที่ มีความเชื่อมั่นว า สังคมไทยมีความจําเป นอย างยิ่ งที่จะต องเกิดผู นํา
สัมมาชีพในทุกภาคสวนของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผู นําภาคธุรกิจซ่ึงเปนผูนําท่ีมี
หลักคิด ทัศนคติ และมีทักษะในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนพลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนใหสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู สังคมสัมมาชีพเต็มพื้นที่

  อันเป นแนวคิดและเจตนารมณ เดิมของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ จึงเป นจุดเริ่มต นของการจัดงานบุคคล
สัมมาชีพ ประกาศเกียรติคุณ และยกยองเชิดชูบุคคลสัมมาชีพ ซ่ึงผานการคัดเลือก
และพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความโดดเดนเปนที่รู จักและไดรับ
การยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพสุจริต และดําเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ
ใหมีพลังและกําลังใจในการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมบนแนวทางสัมมาชีพอยางยั่งยืน
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  นอกจากนี้ ยังยึดมั่นในการปฏิบัติตนท่ีดีตอบุคคลอื่น ยึดหลักการทําธุรกิจ
บนความถูกตองดีงาม คํานึงถึงการรักษาสภาวะแวดลอม และไมเอาเปรียบผู อื่น 
รวมท้ังเปนผู บริหารที่บริหารธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง และมีความสามารถ
ในการฝาฟนอุปสรรคความยากลําบากจากวิกฤติการณมาได
  
 บุคคลสัมมาชีพแหงป จึงเปรียบเสมือนตนแบบท่ีสัมผัสไดและมีตัวตนอีกท้ัง
ยังเปนผูจุดประกายความฝน และสรางแรงบันดาลใจใหกับคนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกสาขา อาชีพ ดวยการรับฟงและการเรียนรู ผ านการปาฐกถาพิเศษการถายทอด
แนวคิดและหลักการดําเนินชีวิตที่ ดีงามของบุคคลสัมมาชีพ ด วยอาวุธสําคัญ คือ 
ประสบการณและคมปญญา ที่จะสงผลใหกับผู คนในสังคมมีพลังขับเคลื่อนความฝน
ของตนเองสูผูประกอบการเพื่อสังคมที่ดีตอไป
  

 มูลนิธิสัมมาชีพ จัดใหมีรางวัลบุคคลสัมมาชีพแหงปต้ังแตป 2552 ตอเน่ือง
มาจนถึงป 2555 แตมีบางชวงบางปท่ีตองวางเวนอันเกิดจากเหตุปจจัยท่ีอยู เหนือ
ความคาดหมาย กระท่ังในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 จึงมีการจัดงานมอบรางวัลบุคคล
สัมมาชีพขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พรอมกันนี้ยังไดขยายใหมีรางวัลเพ่ิมข้ึนอีก 2 รางวัล คือ 
รางวัลเอสเอ็มอีตนแบบสัมมาชีพ และรางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพ ตามแนวคิด 
คุณสมพล เกียรติไพบูลย ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ มีดําริขึ้นมาเพื่อรวมเปน
สวนหน่ึงของการรณรงคที่จะสรางสัมมาชีพใหเต็มพื้นที่ดั่งปรัชญาของมูลนิธิสัมมาชีพ 
สรางใหเต็ม เติมรากฐานใหแข็งแกรง
  
 สําหรับหลักเกณฑและการคัดเลือกซึ่งบุคคลที่ไดรับรางวัลนั้น ยึดม่ันในแนวทาง
สมัมาชีพตดิตอกนัมาในระยะเวลาทีย่าวนาน ทีผ่านมามบุีคคลชัน้นาํในสังคมไทยไดรับเกยีรติ
เปนบุคคลสัมมาชีพแลว 5 ทาน ไดแก 
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 คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน เริ ่มตนธุรกิจจากเล็กๆ แลว
คอยๆ สรางธุรกิจจนกระทั ่งเติบโตมีบริษัทในเครือกวา 300 บริษัท พนักงานที ่อยู 
ในความดูแลถึง 100,000 คน
  คุณบุณยสิทธิ์ มีหลักคิดรวมระหวางธุรกิจ พนักงานและสังคม โดยการสนับสนุน
แนวคิด คนดี สินคาดี และสังคมดี เขาสนับสนุนใหบริษัทในเครือที่มีพื้นฐานแข็งแกรงแลว
ใหชวยพัฒนาสังคมตามแนวทางท่ีวางไว ไมวาจะพัฒนาชุมชนใกลเคียง โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน โครงการปกปองและรักษาสิ ่งแวดลอม ซึ ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัต ิ
ของมูลนิธิสัมมาชีพในการสรางสังคมสัมมาชีพ

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
ประธานเครือสหพัฒน 
บุคคลสัมมาชีพ ประจําป 2552
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คุณอิสระ วองกุศลกิจ 
ประธานกรรมการ กลุมนํ้าตาลมิตรผล จํากัด 
บุคคลสัมมาชีพ ประจําป 2553

คุณไกรสร จันศิริ 
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) 
บุคคลสัมมาชีพ ประจําป 2554

 คุณอิสระ วองกุศลกิจ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนคุณงามความดีที่สั่งสม
มาตลอดชีวิตการทำงาน จนเปนที่ยอมรับของผูคนในสังคม โดยใชแนวทางดำเนินชีวิต
ตามหลักสัมมาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมกำกับ จนสามารถนำพาธุรกิจในเครือมิตรผล
ไปสูความสำเร็จไดอยางมั่นคง ทั้งในประเทศและตางประเทศ
 
 จุดเริ ่มตนชีวิตจากชาวไรออยบนผืนดินไมกี ่สิบไรของครอบครัว วองกุศลกิจ 
แตดวยความมานะบากบั ่น ขยัน และอดทน ประกอบกับวิสัยทัศนที ่ยาวไกล ทำให 
มีบทบาทสำคัญในการพลิกฟนเกษตรกรรมออยและน้ำตาลของไทยใหกลายเปนผูสงออก
น้ำตาลอันดับหนึ่งแหงเอเชีย พรอมไดชวยพัฒนาชาวไรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลักดันโครงการจำนวนมากเพื่อพัฒนาและเพิ่มรายไดใหเกษตรกร 
ตลอดจนใหองคความรูท่ีทำใหชาวไรออยเติบโตควบคูไปพรอมกับเครือมิตรผลดวยเชนกัน 

 คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กรุป จำกัด (มหาชน) 
แมจะเปนคนจน มีการศึกษานอย แตเรียนดี มีความขยันและอดทนสูง จนสามารถสราง
ธุรกิจจนเติบใหญไปทั่วโลก เคยทำกิจการมาหลายอยางแตจุดหักเหของชีวิตที่สำคัญ คือ 
เพ่ือนไดมีจดหมายจากฮองกงใหชวยหากุงแชแข็งสงไปให เขาจึงไดทำการศึกษาธุรกิจสงออกกุง
อยางจริงจัง และลงมือทำจนกระท่ังไดตัดสินใจเปดบริษัทประกอบกิจการแพปลาสงออกกุง
และปลา ธุรกิจเติบโตอยางตอเน่ือง จนกลายเปนบริษัทสงออกปลาทูนาและผลิตภัณฑอาหารทะเล
อันดับตนๆ ของโลก
  เขายึดหลักปรัชญาในงานบริหารงานดวยการเดินสายกลาง ดูแลและเอาใจใส
ทั้งผูรวมงานและคูคาและสิ่งที่เขาย้ำอยูเสมอคือ ตองรูจักตอบแทนผูมีพระคุณและสังคม
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คุณกอบกาญจน วัฒนวรางกูร 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบาไทยแลนด จํากัด 
บุคคลสัมมาชีพ ประจําป 2555

 คุณกอบกาญจน วัฒนวรางกูร เริ ่มงานเปนผูจัดการโฆษณาโตชิบาไทยแลนด 
ป 2529 จากนั ้นคอยๆ เรียนรู และเติบโตเปนผู จ ัดการแผนกโฆษณาและสงเสริม
การขาย ผ ู จ ัดการประสานงานอาว ุโส รองประธาน และก าวข ึ ้นเป นประธาน
กรรมการบริหารในป 2547 ตามลำดับ เคยไดรับเลือกใหเปน 1 ใน 13 นักธุรกิจสตรี
ชั้นนำของโลกและรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดนในวันสตรีสากล 
 
 คุณกอบกาญจน ยึดหลักการบริหารธุรกิจ คือ กอนที ่จะวางแผน รุก-รับ 
ตองรู จักตัวเองกอนวา วันนี ้เราคือใคร อยู ตรงไหนของตลาด ตองมีคนและทีมงาน
ที่มุงมั่น ศรัทธาและเชื่อมั่นในความเปนไทยวาสามารถทำได สิ่งที่ทำใหธุรกิจยืนหยัดอยูได 
ค ือ ม ุ งม ั ่นในเร ื ่องการสร างคน การเห ็นค ุณคาของคน โดยมีคอนเซ ็ปต อ ิฐแดง 
หมายถึง พนักงานขององคกรไมว าตำแหนงไหนก็ตาม ทุกคนมีคุณคาเทากัน

คุณตง ธีระนุสรณกิจ
กรรมการผูอํานวยการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท เคซีจี คอรปอเรชั่น จํากัด 
บุคคลตนแบบสัมมาชีพ ประจําป 2560

 คุณตง ธีระนุสรณกิจ เปนผู บุกเบิกธุรกิจนำเขาและผลิตอาหารสำเร็จรูป 
ผลิตภัณฑเบเกอรี ่และขนมตางๆ เพื ่อการสงออกและจำหนายในประเทศรายแรกๆ 
ของประเทศเมื่อ 60 ปที่แลว ซึ่งเปนหวงเวลาที่ประเทศไทยถือวายังไมเจริญอยางเชน
ทุกวันนี้ สิ่งที่เขาทำในยุคนั้นถือวาเปนความกลาหาญและวิสัยทัศนกวางไกล 
 
 คุณตง เร ิ ่มจากธุรกิจเล ็กๆ ในครอบครัวซึ ่งก ิจการเติบโตอยางตอเนื ่อง 
กระทั่งมาเปนธุรกิจขนาดใหญระดับแนวหนาของประเทศ มีสินคานำเขาและผลิตเอง
เพื่อจำหนายในประเทศและสงออกแตละปมูลคาหลายพันลานบาท

  สิ่งที่ คุณตง ใหความสำคัญมาโดยตลอด คือ การใชชีวิตแบบเรียบงาย สมถะ 
เอาใจใสผู รวมงานเหมือนคนในครอบครัวและการอุทิศตนใหกับ กิจกรรมเพื่อสังคม 
มาอยางตอเนื่อง
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รางวัลตนแบบสัมมาชีพ ป 2560 : ขยายรางวัล-ตอยอดชุมชน
 รางวัลตนแบบสัมมาชีพ ในป 2560 มีลักษณะพิเศษกวาทุกครั ้งที ่ผ านมา 
เนื ่องจากปนี ้เปนปแรกที่มีการขยายรางวัลเพิ ่มเปน 3 ประเภท ประกอบดวยรางวัล
บุคคลตนแบบสัมมาชีพ รางว ัลเอสเอ็มอีต นแบบสัมมาชีพ และรางว ัลว ิสาหกิจ
ช ุมชนตนแบบสัมมาช ีพ ท ี ่ดำรงล ักษณะการดำเน ินงานตามว ิถ ีของส ัมมาช ีพม ี
ความสำเร็จในการประกอบการเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของและสาธารณะ
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รางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพ มีทั้งหมด 3 รางวัล คือ

 วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (เกษตรทิพย) 
จังหวัดศรีสะเกษ มี คุณบุญมี สุระโคตร เปนประธาน ไดมุงเนน
ใหสมาชิกผลิตขาวอินทรียใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตางๆ 
โดยทางวิสาหกิจฯ จะรับซื้อขาวจากสมาชิก สำหรับจำหนาย
ในประเทศ 30% และสงออก 70%  ทำใหรายไดตอครัวเรือน
ของสมาชิกเพิ ่มขึ ้นจากการปลูกขาวแบบวิธีปกติธรรมดา 
สงผลใหเกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจในชุมชนและ
ทองถิ่นตามมา

 วิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย มี 
คุณเสงี ่ยม แสวงลาภ เปนประธาน จุดเดนนอกจากจะมี
ผลิตภัณฑผาทอที่มีชื ่อเสียงและมีเอกลักษณ พรอมทั้งวาง
จำหนาย ณ ศูนยแสดงสินคาของหมูบานแลว ยังสรางสรรค
กิจกรรมทองเที ่ยวเพื ่อชุมชนคู ขนานกันไปดวย เพื ่อเปน
การกระตุนตลาดและความสนใจของผูบริโภคมากขึ้น

 วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพยเพื ่อการผลิต
บานดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช มี คุณวิโรจน คงปญญา 
เปนประธาน เร่ิมตนจากสมาชิก 37 คน เงินทุนสะสมกอนแรก
2,875 บาท ในป 2524 กระทั่งในป 2559 มียอดเงินทั้งสิ้น 
161,158,927.17 บาท
 นอกจากการระดมเงินออม การจัดระเบียบการกูยืม 
และสรางความตระหนักรวมในการใชจายและการชำระคืนแลว 
ยังจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือการอ่ืนๆ และจัดสรรกำไรเปนการปนผล
และเปนสวัสดิการกับสมาชิกอีกดวย

รางวัลประเภทการผลิตและแปรรูป

รางวัลประเภทบริการและการจัดการสวัสดิการชุมชน

รางวัลประเภทการเงิน
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 ประกอบธุรกิจแปรรูปผลผลิตขาวอินทรีย ถ่ัวแดง 
ยาสระผม สรางเครือขายการเกษตรแบบอินทรีย เช่ือมโยง
การผลิตของเกษตรกรที่สนับสนุนวัตถุดิบโดยบริษัทจะ
รับซื้อสินคาในราคาที่เปนธรรม นอกจากนี้ยังตอยอดดวย
การสรางเครือขายผูปลูกพืชวัตถุดิบใชทำยาสระผม อีกดวย

 เน่ืองจาก ผูบริหาร มีวิสัยทัศน และใหความสำคัญ
ในเร่ืองงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร อีกท้ังชาวบาน
ในพื้นที่ มีอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมเปนอาชีพเสริมจึง
ขยายไลนมาทำธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอางจากโปรตีนรังไหม 
โดยรวมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกลุมผูเล้ียงไหม
ระดับชุมชน สงเสริมใหชุมชนเล้ียงไหมโดยบริษัทเปนผูรับซ้ือ 

 ผูบริหารไดนำแนวคิดการจัดการแบบเกษตร
อินทรียมาเปนกลยุทธดานการตลาด พรอมๆ กับสราง
ความย่ังยืนของธุรกิจคูขนานไปกับการสรางงาน สรางรายได 
และสรางความเขมแข็งใหกับชนกลุมนอยในพื้นที่ดอยสูง 
ซึ่งแตเดิม
 ชนกลุมนอยเหลานี้เคยเปนปญหาสังคม ตั้งแต
เรื ่องสัญชาติ การคายาเสพติด ธุรกิจของกาแฟวาวี
จึงเปนการแกปญหาสังคมพรอมๆกัน

  นอกจากนี้ ยังสงเสริมผูประกอบการธุรกิจใหม 
พรอมท้ังสงเสริมและพัฒนาความรูเร่ืองการเล้ียงไหมใหกับ
กลุมเกษตรกรโดยเลี้ยงแบบโตเร็ว ซึ่งเปนการสนับสนุน
เศรษฐกิจระดับชุมชน

บริษัท กรีนโกรทออรแกนิค จํากัด จังหวัดอุทัยธานี 

บริษัท ที เจ เฮาส จํากัด จังหวัดมหาสารคาม

บริษัท กาแฟวาวี จํากัด จังหวัดเชียงใหม

รางวัลเอสเอ็มอีตนแบบสัมมาชีพ จํานวน 4 รางวัล 
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 สำหรับผูท่ีไดรางวัลเอสเอ็มอีตนแบบสัมมาชีพ และวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพ 
จะไดรับเงินรางวัลจำนวนหนึ่งเพื่อจะใหนำไปเปนทุนสำหรับทำกิจกรรมตอยอดกับชุมชน 
ท่ีผานมาผูท่ีไดรับรางวัลไดนำเงินรางวัลไปทำกิจกรรมตางๆ ซ่ึงมีความคืบหนาพอสมควร 
  
 อยางกรณีของ เรือนไหมใบหมอน ขยายผลดวยการจัดต้ัง Dynamic Surin Forums 
เปนการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ รวม 18 องคกรในจังหวัดสุรินทร 
ที่แตเดิมตางคนตางคนตางอยู มารวมตัวแลกเปลี ่ยน ความคิดเห็นจัดการใหความรู 
โดยการจัดประชุมเสวนาและตั้งเปาหมายใหสุรินทรเปนเมืองแหงสัมมาชีพ
  
 นอกจากนี้ผูไดรับรางวัลในรายอื่นๆ ก็ไดลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
บางรายไปสรางเครือขายใหเขมแข็ง ไปตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม รวมถึงกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทั้ง 3 แหง ก็ไดไปขยายผลตอยอดภารกิจเดิมใหมีประสิทธิภาพ และขยายในวงกวาง
มากขึ้น เพื่อประโยชนของชุมชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
  
 เฉพาะอยางย่ิงในกรณี คุณตง ธีระนุสรณกิจ แหงเคซีจี คอรปอเรช่ัน จำกัด ท่ีไดรับ
รางวัลบุคคลตนแบบสัมมาชีพ ประจำป 2560 ก็มีโครงการรวมกับมูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อไป
พัฒนาชุมชนในเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ การใหความรูในเร่ืองการบริหารจัดการ รวมท้ังให
ความรูเร่ืองการตลาดและจะนำผลิตภัณฑจากชุมชนไปทำตลาดใหดวย รวมถึงจะพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวชุมชน โดยเลือกพื้นที่ชุมชนในจังหวัดแมฮองสอน

  ธุรกิจของ เรือนไหมใบหมอนถือวามีคุณูปการตอ
เศรษฐกิจทองถิ่นอยางมาก มีการจางงาน มีการเชื่อมโยง
งานในโรงงานกับการใช ช ีว ิตประจำว ันของช ุมชน  
(ทั้งแบบชุมชนซื้ออุปกรณไปเปนเครื่องมือในครัวเรือน 
และที่เรือนไหมใบหมอนนำไปตั้งโรงงานในชุมชน) โดย
มีโรงงานสาวไหมท่ีนิคมพัฒนาสรางตนเองท่ี อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร

 นอกจากน้ี ยังมีโรงงานขนาดยอมเล็กๆ ในหมูบาน
กระทมอีก 2 แหง เปนโรงงานสาวเสนยืนของวิสาหกิจชุมชน
ทอผาไหมทองบานกระทมทำใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น 
นอกจากมีอาชีพทำนาจนสามารถฟนฟูอาชีพเกาแกของ
ชาวสุรินทรกลับมามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

หางหุนสวนจํากัด เรือนไหมใบหมอน จังหวัดสุรินทร
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 สำหรับผูท่ีไดรางวัลเอสเอ็มอีตนแบบสัมมาชีพ และวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพ 
จะไดรับเงินรางวัลจำนวนหนึ่งเพื่อจะใหนำไปเปนทุนสำหรับทำกิจกรรมตอยอดกับชุมชน 
ท่ีผานมาผูท่ีไดรับรางวัลไดนำเงินรางวัลไปทำกิจกรรมตางๆ ซ่ึงมีความคืบหนาพอสมควร 
  
 อยางกรณีของ เรือนไหมใบหมอน ขยายผลดวยการจัดต้ัง Dynamic Surin Forums 
เปนการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ รวม 18 องคกรในจังหวัดสุรินทร 
ที่แตเดิมตางคนตางคนตางอยู มารวมตัวแลกเปลี ่ยน ความคิดเห็นจัดการใหความรู 
โดยการจัดประชุมเสวนาและตั้งเปาหมายใหสุรินทรเปนเมืองแหงสัมมาชีพ
  
 นอกจากนี้ผูไดรับรางวัลในรายอื่นๆ ก็ไดลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
บางรายไปสรางเครือขายใหเขมแข็ง ไปตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม รวมถึงกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทั้ง 3 แหง ก็ไดไปขยายผลตอยอดภารกิจเดิมใหมีประสิทธิภาพ และขยายในวงกวาง
มากขึ้น เพื่อประโยชนของชุมชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
  
 เฉพาะอยางย่ิงในกรณี คุณตง ธีระนุสรณกิจ แหงเคซีจี คอรปอเรช่ัน จำกัด ท่ีไดรับ
รางวัลบุคคลตนแบบสัมมาชีพ ประจำป 2560 ก็มีโครงการรวมกับมูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อไป
พัฒนาชุมชนในเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ การใหความรูในเร่ืองการบริหารจัดการ รวมท้ังให
ความรูเร่ืองการตลาดและจะนำผลิตภัณฑจากชุมชนไปทำตลาดใหดวย รวมถึงจะพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวชุมชน โดยเลือกพื้นที่ชุมชนในจังหวัดแมฮองสอน
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 นับตั้งแตชวงกลางป 2559 เปนตนมา มูลนิธิสัมมาชีพมองเห็นวา แนวทางที่
จะทำใหชุมชนเขมแข็ง ก็คือ การสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง ซึ่งนอกจากตองปรับปรุง
การผลิตพื้นฐานใหดีขึ้นแลว ยังตองเนนการแปรรูปผลิตภัณฑ การเขาถึงการตลาดและ
ผูบริโภค การสรางเครือขายเพื่อหนุนเกื้อกูลกันและเติบโตไปพรอมๆ กัน ขณะเดียวกันก็
ตองมีการทำงานรวมกันในแนวนอนขามหนวยงานและภาคการผลิต เพื่อใหการสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน มีความรวดเร็วทันการณและสอดคลองกันความตองการท่ีแทจริงของชุมชน
 
 ในดานการผลิต ตองเนนใหชุมชนสรางการประกอบการ เปลี่ยนความคิดผูผลิต
ใหเปนผู ค าผู ขายและเปนผู บริโภคสินคาของชุมชน การสรางประกอบการชุมชน 
จึงเปนงานหลักตนแบบของมูลนิธิสัมมาชีพ

 ขณะเดียวกันก็คนพบวา การเติบโตของชุมชนในการสรางเศรษฐกิจ ไมได
เปนแนวตั้ง หากแตขยายตัวเหมือนสายน้ำ ในพื้นที่ที่มีความพรอมมากกวา การเรียงรอย
ถักทอเช่ือมโยงชุมชนเขาดวยกันและทำงานรวมกันจึงเปนส่ิงสำคัญ การสรางเครือขายชุมชน
ผานสาขาอาชีพตางๆ ผานฐานทางภูมิศาสตร สายน้ำ หรือ หุบเขา จะเหมาะสมและเปนไปได
มากกวาการเนนตามเขตการปกครองแบบเดิม

 พรอมกันนั ้นก็พบวา การทำงานขามภาคสวนทั ้งในระดับบนและระดับลาง 
จะสนับสนุนการเติบโตของชุมชนไดมากกวา รวมถึงการทำงานรวมกันของภาคชุมชน 
ภาคประขาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคทองถิ่นทองที่ ภาครัฐวิสาหกิจ สวนราชการทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จะสงเสริมและสนับสนุนการสรางความเติบโตและแข็งแกรงใหแก 
เศรษฐกิจทองถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนไดมากที่สุด

 มูลนิธิสัมมาชีพไดใชแนวทางนี้ ในการดำเนินโครงการตางๆ รวมมือกับภาคี
เครือขายตางๆ ทำงานรวมกันเพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง สราง
สัมมาชีพใหเต็มพื้นที่ตอไป

ยกระดับผูผลิตเปนผูประกอบการ : ขยายการทํางานขามภาคสวน
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1 ทศวรรษเสนทาง สัมมาชีพ : สูเปาหมาย ชุมชนสัมมาชีพ

สู�เป�าหมาย ชุมชนสัมมาชีพ

ภาพลักษณองคกร
ผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง

บุคคลสัมมาชีพ

หนึ่งตําบล หนึ่งบริษัท

เครือขายจิตอาสา

ตลาดเพื่อชุมชน

ประชารัฐ

สรางผูประกอบการชุมชน
การทํางานรวมระหวางองคกร

แบบขามภาคสวน

2552-2556

2556-2559

2559-2561

BRANDING

PILOTING
EXPANDING

 หากจะฉายภาพเสนทางของมูลนิธิสัมมาชีพในหวงเวลาเกือบๆ ทศวรรษ จะเห็น
วามีจังหวะกาวที่มั่นคง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แมวาเสนทางบางชวงบางตอน
จะขรุขระบาง พบเจออุปสรรคขวากหนามที่อยู นอกเหนือความคาดหมายบางก็ตาม 
บางหวงเวลาอาจจะกาวอยางชาๆ แตก็ไมเคยหยุดกาว แมแตกาวเดียว

 หากจะแบงหวงเวลาในการทำงานตลอดที่ผานมาพอจะแบงไดดังนี้ ในยุคเริ่มตน 
ในหวงป 2552 - 2556 เปนหวงเวลาในการสรางภาพลักษณ หรือ สราง Brand 
ภารกิจหลักสำคัญ คือ เปดตัวเพื่อสรางที่ยืนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ผานโครงการ 
บุคคลสัมมาชีพแหงป ที่จะตองมีการสรรหากันดวยความรอบคอบและชอบธรรมที่สุด
เพื่อใหบุคคลที่เปนบุคคลสัมมาชีพอยางแทจริง
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การจัดการองคกร

การจัดการธุรกิจ

จริยธรรมสัมมาชีพ

การสรางนวัตกรรม

การสรางผลลัพธ

ตอชุมชน

 โครงการผูนำ-นำการเปลี่ยนแปลง ที่ไดดำเนินการอยางตอเนื่องมาแลว 8 รุนและ
ปนี้จะเปน รุนที่ 9 มีผูเขารับการอบรมมาแลว 1,040 คน ลวนแลวเปนบุคคลคุณภาพ
ท่ีไดนำเอาความรูตางๆ ไปพัฒนาองคกร พัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมมาแลวมากมาย
 
 ชวงที่ 2  ระหวางป 2556 - 2559 เริ่มมีโครงการที่ลงสูพื้นที่อยางเปนรูปธรรม
อาทิ โครงการหนึ ่งตำบล หนึ ่งบริษัท เปนการนำภาคธุรกิจรวมกับองคกรชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน โดยมีมูลนิธิสัมมาชีพเปนคนกลาง ซึ่งเปนการลงสูพื ้นที่ในเชิงลึก 
นอกจากน้ียังมีแผนการสรางเครือขายจิตอาสา และการตลาดเพ่ือชุมชน และในตนป 2559  
เปนชวงที่มูลนิธิสัมมาชีพมีบทบาทอยางสำคัญในการขับเคลื่อนและจัดทำบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) สรางสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง สูเศรษฐกิจฐานราก
ที ่ยั ่งยืน รวมกับ 23 หนวยงาน ถือเปนความกาวหนากาวใหญ นโยบายประชารัฐ 
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและเศรษฐกิจฐานราก กลายเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 มูลนิธิสัมมาชีพ ไดตระเตรียมความพรอมเพื่อขยายแนวทางสัมมาชีพ เพื่อขยาย
บทบาทในวงกวางมากขึ้น มีโครงการอบรมที่เนนเฉพาะกลุม มีโครงการตอยอดชุมชนที่มี
การดำเนินกิจกรรมอยูแลว เพื่อเปนการยกระดับใหมีศักยภาพมากขึ้นขยายเครือขายตางๆ 
เพื่อสนับสนุนชุมชนสัมมาชีพใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
 
 ในชวงป 2559 - 2561 เปนการขยับเขาสู เปาหมายดวยแนวทางที ่ถูกตอง 
คือการสรางผู ประกอบการชุมชน การสรางเครือขายและการทำงานขามภาคสวน 
เพื่อขับเคลื่อนหนุนเสริมการสรางเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจทองถิ่นอยางมีพลังตอไป  
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ศ.นพ.ประเวศ วะสี

 “เรื่อง สัมมาชีพ ผมคิดวาเปนแนวคิดที่สําคัญท่ีสุด บานเมืองจะรมเย็น
เปนสุข ก็ตอเมื่อเรามีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สัมมาชีพ คือ อาชีพที่ไมเบียดเบียน
ตัวเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมทําลายสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได 
การมมีลูนธิสิมัมาชพีกเ็ปนเครือ่งมอื ทาํอยางไรจะสงเสรมิสมัมาชพีใหไดเพิม่มากขึน้
เรื่อยๆ จนกระทั่งเต็มพื้นที่ แลวก็จะทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขาย กับบุคคล กับ
กลุม กับองคกร กับสถาบันตางๆ ในที่สุดคนไทยท้ังหมด ทั้งสวนบุคคล ทั้งกลุม 
ทั้งองคกร และสถาบัน จะเขามาเชื่อมโยงกันท้ังประเทศ แลวชวยกันขับเคลื่อน
สรางสังคมที่ดีงามตอไป”

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ 
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