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มลูนิธิสัมมาชพีก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2552 โดยนักธุรกิจ นกัวิชาการ และ

นักเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มหน่ึง ที่เห็นว่า บ้านเมืองในขณะน้ันอยู่ใน

ภาวะวิกฤติอย่างหนักหน่วง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อนัเป็น

ผลพวงจากการแตกแยกทางความคดิอย่างรนุแรง แบบทีไ่ม่เคยปรากฏ

มาก่อน 

ทั้งหมดจึงระดมสมองร่วมกันหาทางออกจากวิกฤติดังกล่าว จน

เป็นทีม่าของมลูนิธิสมัมาชพี ภายใต้การสนบัสนนุจากผูใ้หญ่ในบ้านเมอืง                                                                                                                                            

2 ท่านคือ ศ. นพ.ประเวศ วะส ีและ ดร.สมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ ซึง่ทัง้ 2 ท่าน  

ได้ให้เกียรตเิป็นประธาน และรองประธานกรรมการท่ีปรึกษามูลนธิิ ตาม

ล�าดบั

กล่าวส�าหรับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพ เพ่ือให้เป็น

ศนูย์กลางด�าเนินการเชือ่มร้อย และถักทอกระบวนการสร้างความเข้มแขง็

ของสงัคม ด้วยการบรูณาการประสานความร่วมมอืจากผูม้คีวามรูค้วาม

สามารถที่หลากหลาย รวมถึงหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคธุรกิจ ที่มีจุดแข็งและมีประสิทธิภาพด้าน

การบริหารจัดการ ให้น�าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสห-

วิทยาการต่างๆ มาใช้พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มูลนิธิสัมมาชีพยึดถือแนวคิดของท่านอาจารย์ประเวศ วะสี ท่ีว่า 

“สัมมาชีพคือ การประกอบอาชีพ ท่ีลดการเบียดเบียนตนเอง ลดการ



เบยีดเบยีนผู้อืน่ ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม และมรีายจ่ายน้อยกว่ารายได้” เป็น

แก่นในการวางหลกัการท�างานร่วมกันกับพันธมติรเครอืข่าย และชมุชน                                                                                                                              

ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของการพัฒนา เมื่อสามารถสร้าง

สัมมาชีพเต็มพื้นที่ จะก่อให้เกิดสังคมอุดมสุข มนุษย์มีการแบ่งปัน และ

การเอื้ออาทรต่อกัน

ภายหลงัการก่อตัง้ มลูนธิิสมัมาชพีได้มภีารกิจต่างๆ ดงัน้ี โครงการ

อบรมผู้น�า-น�าการเปลีย่นแปลง หรอืหลกัสตูร Leadership for Change 

(LFC)  ต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี เพ่ือบ่มเพาะผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง

ในทุกบริบทของสงัคม ผลกัดนัให้เกิดพลงัเพ่ือการเปลีย่นแปลงในภาคส่วน

ต่างๆ เติมความรู้ที่จ�าเป็น จัดท�ากระบวนการวิเคราะห์ และการสร้าง

ต้นแบบต่างๆ เพ่ือเปลี่ยนความรู้ความสามารถไปสร้างงานปฏิบัติการ 

สร้างพ้ืนที่ตัวอย่างในชุมชนการผลิต เพ่ือเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันใน

ภูมภิาคทัว่ประเทศ อนัจะเป็นพ้ืนฐานส�าคญัในการสร้างสัมมาชพีเตม็พ้ืนท่ี

เหนอืสิง่อืน่ใด การสร้างต้นแบบของสงัคมเป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือเป็นแรง

บนัดาลใจ และเป็นศูนย์กลางการขบัเคลือ่นทางสงัคมในบรบิทต่างๆ นบั

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 มลูนิธิสมัมาชพีได้จดังานบคุคลสมัมาชพีแห่งปี เพ่ือ

ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลดังกล่าวมี

จุดเร่ิมต้นมาจากปรัชญาการด�าเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพ ที่มีความ



เชื่อมั่นว่า สังคมไทยมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเกิดผู้น�าสัมมาชีพ

ในทุกภาคส่วนของสังคม

มลูนธิิสัมมาชพีมคีวามเชือ่ว่า เศรษฐกิจฐานรากจะมคีวามเข้มแขง็ 

และมเีสถียรภาพได้ จะต้องมรีากฐานวิสาหกิจชมุชนทีเ่ข้มแขง็ เป็นฐานการ

รวมกลุม่เพ่ือการประกอบการของชมุชน  เราจงึมุง่เน้นการสร้างผูป้ระกอบการ

ชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนทั่วประเทศ ผลักดันให้ผู้ผลิตมีพ้ืนฐานการคิดแบบ  

ผูป้ระกอบการ เข้าสูก่ระบวนการผลติ ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้                                                                                                  

สร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตรทีม่คีณุภาพและปลอดภัยเข้าสู่กระบวนการ 

แปรรูปผลผลิต และท�าการตลาดด้วยตนเอง 

อย่างไรก็ตาม การสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่เข้มแข็งในขอบเขต

ทั่วประเทศ มูลนิธิสัมมาชีพมิอาจกระท�าโดยล�าพังได้ เพ่ือให้เกิดการ

เคลื่อนตัวสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการสร้างเครือข่าย และ

การท�างานข้ามภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และองค์กรภาคธุรกิจ กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทขนาด

กลาง วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs - Small and Medium 

Enterprises) หรือเอสเอ็มอี ท่ัวประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม และ

เครือข่ายงานพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน เพ่ือไปหนุนช่วยภาคประชาชน

สร้างวสิาหกิจชมุชนท่ัวประเทศ อนัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัท่ีสุดในการสร้าง 



สัมมาชีพเต็มพื้นที่   

กระทัง่ปี พ.ศ. 2560 ได้มกีารปรบัทิศทางให้ชดัเจน และสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 

เป็นการขยายขอบเขตการประกาศเกียรติคุณ ท่ีแต่เดิมมีเพียง “บุคคล

ต้นแบบสมัมาชพี” เพ่ิมเป็น “เอสเอ็มอีต้นแบบสมัมาชพี” และ “วิสาหกิจ

ชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” มุ่งค้นหาต้นแบบของสังคม เพ่ือเชื่อมโยง     

การท�างาน ให้ก�าลงัใจแก่องค์กร และบคุคลตวัเลก็ตวัน้อย ทีก้่มหน้าก้มตา 

ท�างานขับเคลื่อนกิจการของตน และของชุมชน ให้เกิดความก้าวหน้า 

ทันสมัยในการประกอบการต่างๆ อันจะเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนา

สงัคมอย่างก้าวหน้า เข้มแขง็ มัน่คง ตามแนวทางสมัมาชพี

ปี พ.ศ. 2562 นี ้ครบรอบ 10 ปี มลูนธิิสมัมาชพี ก้าวต่อไปในทศวรรษ

ใหม่ ด้วยการด�าเนินงานลงนามความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรภาคี     

เป้าหมายจากหลายภาคส่วน ท่ีจะร่วมมือทั้งในระดับส่วนกลาง และ

ระดับปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ สู่การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน เป็นความร่วมมือทั้งในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ทุก

องค์กรจะมีส่วนร่วมในงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และในระดับ

วิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพใน

การเป็นผู้ประกอบการชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงาน เพ่ือ

พัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 



มูลนิธิสัมมาชีพจะยืนหยัดประสานความร่วมมือ เป็นฐาน  

การท�างานร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของทุกภาคส่วน ในการส่งเสรมิ    

สนับสนุนการสร้างความเตบิโต และแขง็แกร่งให้กับเศรษฐกิจชมุชน                                                                                                      

และเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างมีพลงัต่อไป

                  นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน 

                รักษาการผู้อ�านวยการมูลนิธิสัมมาชีพ
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ในปี พ.ศ. 2552 เป็นห้วงเวลาที่บ้านเมืองของเราตกอยู่ในภาวะ 
“หลุมด�า” ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในห้วงวิกฤติหนักหน่วง

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

บทที่ 1
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อันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน  คนไทย

เกิดการแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งเป็น

ขั้วเป็นสีต่างๆ กันชัดเจน 

ขณะท่ีสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะเปราะบางอย่างย่ิง 

นับตั้งแต่วิกฤติต้มย�ากุ้งปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา เศรษฐกิจของไทย 

ไร้เสถียรภาพเกือบจะโดยตลอด เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ต้องข้ึนอยู่กับ 

สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของโลก อีกทั้งช่องว่างความเหลื่อมล�้า

นับวันจะยิ่งขยายห่างขึ้นทุกวัน กลายเป็นรวยกระจุกจนกระจาย 

ฉะนั้น การที่ใครสักคนจะน�าพาประเทศก้าวพ้นจากปัญหาวิกฤติ

ดงักล่าวได้ย่อมไม่ใช่เรือ่งง่าย จ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องได้รบัความร่วมมอื 

และร่วมแรงร่วมใจ จากคนทุกกลุม่ ทกุฝ่าย ทกุระดบั ทกุอาชพี ในสงัคม 

ร่วมกันสร้างสังคมเข้มแข็ง 

สังคมทีม่กีารวเิคราะห์ถงึเหตแุละผล สงัคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่

มศีลีธรรม คณุธรรม และจรยิธรรม โดยท�างานร่วมกันในลกัษณะเครือข่าย    

เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดสังคมสัมมาชีพในทุกระดับ พัฒนา

สังคมฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศให้เจริญ

เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
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ศ. นพ.ประเวศ วะสี 
ประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ

 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
                 รองนายกรัฐมนตรี และ

รองประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ
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“ภาคธุรกิจ” 
ผนวก “ภาคประชาสังคม” 
แม่น�้า 2 สาย 
ต้นธารมูลนิธิสัมมาชีพ 

แม้สังคมจะอยู่ในภาวะมืดมนเพียงใด ก็มิใช่จะไร้ทางออกเสียที

เดียว ในห้วงเวลาน้ันได้มีคนกลุ่มหนึ่งท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสังคม 

จากหลากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจ เอ็นจีโอ (NGO - 

Non-Governmental Organization) และสือ่มวลชน  ได้รวมตัวกันระดม   

สมองร่วมกันคิดหาทางออกจากวิกฤติดังกล่าวให้ได้ กลุ่มบุคคลท่ีมา       

ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้ เปรียบประดุจแม่น�้า 2 สายหลักๆ 

สายหน่ึงมาจากภาคประชาสงัคม ท่ีม ีศ. นพ.ประเวศ วะสี ซึง่เป็น

ศูนย์รวมของนักกิจกรรมภาคประชาสังคม และเป็นผู ้น�าความคิด 

“สมัมาชพีเตม็พ้ืนที”่ ทีก่ลายเป็นพันธกิจส�าคญัของมลูนิธิสัมมาชพี และ

ยึดเป็นเป้าหมายหลักในการท�างานตลอดมา
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อกีสายหน่ึงมาจากภาคธุรกิจเอกชน น�าโดย ดร.สมคดิ จาตศุรีพิทักษ์ 

รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรหีลายยุคหลายสมยั ดร.สมคดิมเีครอืข่าย    

นักธุรกิจอย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังมีสายสัมพันธ์ท่ีดีกับนักวิชาการ 

ข้าราชการ และสื่อมวลชน อีกด้วย 

ทั้ง ศ. นพ.ประเวศ วะสี และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต่างก็

เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาน้ันร่วมกันว่า หากไม่มีทางออกจากหลุมด�า                   

สงัคมไทยน่าเป็นห่วงอย่างย่ิง น่ีคอื จดุเริม่ต้นให้แม่น�า้สายหลกั 2 สาย 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องมานั่งระดมสมองช่วยกันคิดว่า จะท�า

อย่างไรจึงจะหาทางให้สังคมไทยออกจากวิกฤตินี้ได้

หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันหลายครั้งหลายหนจน

ตกผลึก กลายเป็นที่มาของแนวคิดในการก่อตั้ง “มูลนิธิสัมมาชีพ” โดย

ภาษาอังกฤษใช้ว่า RIGHT-LIVELIHOOD FOUNDATION

 

ในที่สุด วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จึงเป็นวันที่ก่อตั้ง “มูลนิธิ

สัมมาชีพ” อย่างเป็นทางการ
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ประสานจุดแข็ง ชุมชน และธุรกิจ
สร้างฐานราก 
“สัมมาชีพเต็มพื้นที่”

เจตนารมณ์ในการก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง

ด�าเนนิการการเชือ่มร้อย และถกัทอกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของ

สงัคม ด้วยการบรูณาการประสานความร่วมมอืจากผู้มคีวามรู้ความสามารถ 

ทีห่ลากหลาย รวมถึงหน่วยงาน และผูเ้ก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาค

ธุรกจิ ทีม่จีดุแขง็ และมปีระสทิธิภาพด้านการบรหิารจดัการ ให้น�าความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และสหวิทยาการต่างๆ มาใช้พัฒนาชมุชน 

สังคม และประเทศชาติ 

ภายใต้ปรัชญาสร้าง “สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี” ของ ศ. นพ.ประเวศ 

วะสี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่ การประกอบอาชีพ ท่ี                                                                                                                  

ลดการเบยีดเบยีนตนเอง ลดการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมท่�าลายสิง่แวดล้อม 

และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ 

จึงอาจกล่าวได้ว่า มูลนิธิสัมมาชีพเกิดข้ึนจากความร่วมมือของ
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ผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลงจากภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ น�าโดย 

ศ. นพ.ประเวศ วะสี และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่มุ่งประสานจุดแข็ง

ของภาคชมุชน และภาคธุรกิจ ให้เกิดการเพ่ิมพลงัฐานรากของสังคมให้

เข้มแข็ง และการเพิ่มพลังสังคมแห่งการเอื้ออาทรต่อกัน

บคุคลทีนั่บว่า เป็นหัวเรีย่วหวัแรงส�าคญั ทีเ่สยีสละ มุง่มัน่ ทุม่เท และ

ปลกุป้ันมลูนิธิสมัมาชพีให้เป็นรปูเป็นร่างขึน้มาเป็นผลส�าเรจ็ ประกอบด้วย                                                                                                    

ดร.ส�าราญ ภูอนันตานนท์ คุณประชา หุตานุวัตร และคุณณรินณ์ทิพ          

วิริยะบัณฑิตกุล ท้ัง 3 ท่านน้ี นับว่าเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพอย่าง

แท้จริง หลังจากน้ันยังมีอีกหลายท่าน ที่เห็นความส�าคัญและเห็นด้วย

กับแนวทางได้เข้ามาสมทบ ร่วมเป็นผู้ก่อตั้งในเวลาต่อมา

กระท่ังวันที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2552 มลูนธิิสมัมาชพีก็ได้ฤกษ์เปิดตวั

ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมแีขก    

ผูม้เีกียรตมิาร่วมงานอย่างคบัคัง่ และคกึคกัเป็นอย่างมาก วันน้ันจงึเป็นวันที่

มคีวามส�าคญั และมคีวามหมายอย่างย่ิง ดร.สมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ได้กล่าวปาฐกถา      

ถึงที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นมูลนิธิสัมมาชีพว่า

“การจดัตัง้มลูนิธิน้ีขึน้มานัน้ เกิดจากการรวมตวัของคนจากหลากหลาย

สาขา ทัง้เอน็จโีอ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และสือ่มวลชน ท่ีตระหนกัถึง

วิกฤติประเทศ และเชื่อมั่นว่า หากคนไทยยึดสัมมาชีพในการด�ารงชีวิต

จะเป็นทางออกของปัญหาได้ 
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ดร.ส�าราญ ภูอนันตานนท์ 

คุณประชา หุตานุวัตร 

คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล
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“ข้อต่อส�าคัญที่ประเทศไทยขาดหายไปคือ 
เอกชนที่มีความพร้อม ทั้งคน และมันสมอง 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ ดังนั้น ความท้าทายจึงขึ้นอยู่กับว่า 
จะท�าอย่างไรที่จะช่วยปลูกจิตส�านึกให้
ผู้ประกอบการสมัยใหม่มีโครงการที่ดี 
และสร้างสรรค์สังคม”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์                                                             
รองนายกรัฐมนตรี 
และรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ
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“ส่วนตวัไม่ต้องการเหน็ผูป้ระกอบการเอาแต่สขุสบาย แต่อยากเห็น

การปลกูฝังจติส�านกึให้คนรุน่ใหม่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยไม่ต้อง

รอรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล เพราะปัญหาสงัคมเป็นเรือ่งของสงัคม 

ภาคเอกชน ที่ต้องช่วยกันด�ารงก�าลัง และความตั้งใจในการจัดการ ซึ่ง

ไทยอยู่ในระบบทุนนิยมสามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้คนมีความสุขได้

“แต่ยังมคีนจ�านวนมากท่ีถูกท้ิง และยังประสบกับความยากล�าบาก 

ซึ่งจะหวังรอให้รัฐบาลมาช่วยอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะไทยยังมี 

จุดอ่อนคือ ขาดทรัพยากร ขาดทุน ขาดก�าลังคน 

“ข้อต่อส�าคัญที่ประเทศไทยขาดหายไปคือ เอกชนที่มีความพร้อม 

ทัง้คน และมนัสมอง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ 

ดงันัน้ ความท้าทายจงึขึน้อยู่กับว่า จะท�าอย่างไรท่ีจะช่วยปลกูจติส�านึก

ให้ผู้ประกอบการสมัยใหม่มีโครงการที่ดีและสร้างสรรค์สังคม”

นับได้ว่า มูลนิธสิมัมาชพีเป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตวัของ

นักธรุกิจ และภาคประชาสงัคมท่ีมีใจให้กับสงัคม วาดหวงัท่ีจะสร้าง

องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม มีทักษะประสบการณ์ทางการด�าเนินธุรกิจ 

และมีช่องทางทางการตลาด ท่ีจะร่วมเป็นเครือข่าย กับขบวน

สมัมาชพีชมุชนอย่างเสมอภาค





พ.ศ. 2552-2554 
เดินหน้าสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 

ในการก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพในปี พ.ศ. 2552
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ 

ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศไว้อย่างน่าสนใจ 
และต่อมาก็ได้กลายมาเป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิสัมมาชีพ

บทที่ 2
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นัน่คอื แนวคิดในการสร้าง “สมัมาชพีเตม็พ้ืนท่ี” ภายใต้การท�างาน

ของมูลนิธิสัมมาชีพ  โดยมีภารกิจต่างๆ ดังน้ี
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โครงการอบรม
ผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง

เร่ิมจากการอบรม “หลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง” (Leadership 

for Change: LFC) ซึง่ถือเป็นภารกิจหลกัอย่างหน่ึง เพ่ือร่วมสร้างความ

ตระหนักในการเปลีย่นพฤตกิรรม และขยายผลสูเ่ครอืข่ายความร่วมมอื

ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสร้างสรรค์การด�าเนนิงานร่วมกันของ

ผูน้�าทุกภาคส่วน 

โดยมุง่เน้นท่ีจะท�าความเข้าใจต่อการเปลีย่นแปลงของโลก การท�า 

ความเข้าใจต่อสถานะเศรษฐกิจ และสงัคมของไทย ตลอดจนความส�าคัญ 

ของเศรษฐกิจฐานราก ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกิจการบรษิทั ความ

พยายามพ่ึงตนเองของชมุชน และการด�าเนินงานความร่วมมอืตามกรอบ

ของสมัมาชพี ในเรือ่ง “หน่ึงต�าบล หนึง่บรษิทั” เพ่ือเป็นการร่วมสร้างสังคม

อดุมสขุ-สมัมาชพีชมุชน ให้ขยายวงออกไปให้เต็มพ้ืนท่ีของประเทศ
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LFC ผลิตบุคลากรคุณภาพ : 
เพื่อคุณภาพของประเทศ

ส�าหรบัโครงการอบรมหลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปล่ียนแปลง (Leadership 

for Change) เป็นอกีหน่ึงภารกิจหลกัของมลูนิธิสมัมาชพี ภายใต้ร่มสัมมาชพี

เตม็พ้ืนที ่เริม่อบรมรุน่แรกในปี พ.ศ. 2553 โดยม ี“คณุสนธิรตัน์ สนธิจริวงศ์” 

เป็นผู้อ�านวยการหลักสูตรคนแรก 

ปัจจุบัน การอบรมหลักสูตรด�าเนินการโดย “สถาบันผู้น�า-น�าการ

เปลี่ยนแปลง” ซึ่งมี “คุณวิเชฐ ตันติวานิช” เป็นประธานสถาบัน และ

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ซึ่งคณะกรรมการสถาบันมีหน้าที่จัดการอบรม วาง

หลกัสตูร และคดัเลอืกผูเ้ข้าอบรม พัฒนาหลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง

ให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด 

ในการอบรมรุน่แรกเริม่ในปี พ.ศ. 2553  มเีครอืบรษิทั มตชิน จ�ากัด 

ซึ่งเป็นส่ือสารมวลชน เป็นพันธมิตรหลัก ในปีต่อๆ มา หลักสูตรได้รับ

ความสนใจมากขึน้ จงึมพัีนธมติรอืน่ๆ เข้าร่วมให้การสนับสนุนหมนุเวียน

กันไปตามความเหมาะสม 

ส�าหรบัการอบรมรุน่แรกๆ ม ี“ดร.สวิุทย์ เมษนิทรย์ี” เป็นผูร่้างหลกัสตูร 

โดยเน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม ความพิเศษของโครงการผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง คือ 

หลกัสตูรในแต่ละรุน่จะมคีวามยืดหยุ่นสงู เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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โลก และสถานการณ์ในประเทศท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

จะเห็นได้จากหลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง รุน่ท่ี 1 และรุน่ท่ี 2 

จดัท�าภายใต้แนวคดิ Thailand Reform โดยเน้นให้เหน็ความส�าคญัของ

การปฏิรปูประเทศไทย ซึง่เป็นความจ�าเป็นขณะนัน้ และเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงของโลก ทัง้การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม 

และเทคโนโลยี  

ขณะที่หลักสูตรในรุ่นที่ 3 ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย  

มากขึน้ ภายใต้แนวคดิ Transforming Thailand ท่ีเน้นให้เหน็ถึงความส�าคัญ

ของปัญญาเพื่ออนาคต

นอกเหนือจากการก�าหนดหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเท่าทัน  

การเปลีย่นแปลงของโลกแล้ว ในส่วนผูเ้ข้ารบัการอบรมก็ได้มกีารก�าหนด

กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด

ของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม

โดยรวมได้อย่างแท้จริง

โดยผูเ้ข้าอบรมในรุน่แรกๆ อย่างรุน่ท่ี 1 ถึงรุน่ที ่3 จะเน้นผูบ้รหิารระดบั

สงู หากเป็นข้าราชการก็จะมตีัง้แต่ระดับปลดักระทรวง อธิบดี ผูว่้าราชการ

จงัหวัด หากเป็นภาคเอกชนก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผูบ้รหิารในบรษิทัเอกชน 

และยังมผีูน้�าสงูสดุในองค์กรท้องถ่ิน เช่น นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้อง

กับหลกัสตูรทีจ่ะเน้นภาพกว้างๆ อนัเป็นการเปลีย่นแปลงระดับโลก ระดับ

ประเทศเป็นส่วนใหญ่
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รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ : 
สร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม

อีกภารกิจที่มูลนิธิสัมมาชีพด�าเนินการคือ “รางวัลบุคคลต้นแบบ

สมัมาชพี” ซึง่เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับผูน้�าต้นแบบในระดบัองค์กรขนาด

ใหญ่ เพ่ือยกย่องเชดิชผููป้ระกอบธุรกิจ ทียึ่ดมัน่ตามแนวทางของสัมมาชพี 

มีความส�าเร็จในธุรกิจ เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

และเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมยึดถือปฏิบัติตาม โดยได้เริ่มจัดให้มี

รางวัลน้ีในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีแรกในการก่อต้ังมูลนิธิสัมมาชีพ โดย

เริม่แรกใช้ชือ่ “รางวัลบคุคลสมัมาชพี” ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้เปลีย่นชือ่

เป็น “รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ” 

บคุคลต้นแบบสมัมาชพี มจีดุเริม่ต้นมาจากปรัชญาการด�าเนินงาน

ของมูลนิธิสัมมาชีพ ท่ีเชื่อมั่นว่า สังคมไทยมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ

ต้องเกิดผู้น�าสัมมาชพีในทกุภาคส่วนของสงัคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผูน้�า

ภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้น�าที่มีหลักคิด ทัศนคติ และมีทักษะในการบริหาร

จัดการ มีประสิทธิภาพ เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนให้สังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสัมมาชีพเต็มพื้นที่

ทัง้หมดนีเ้ป็นแนวคดิ และเจตนารมณ์ดัง้เดมิของ ศ. นพ.ประเวศ วะสี 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
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การจัดงาน “บุคคลสัมมาชีพ” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชู

บุคคลสัมมาชีพ ซึ่งผ่านการคัดเลือก และพิจารณาจากคณะกรรมการ 

แต่ละชุดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยความรอบคอบชอบธรรม 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต้องมีความโดดเด่นเป็นท่ีรู้จัก และ          

ได้รบัการยอมรบัจากสงัคมในการประกอบอาชพีสจุรติ และด�าเนนิธุรกิจ   

ตามหลักสัมมาชีพ ให้มีพลัง และก�าลังใจในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสังคม

บนแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังยึดมั่นในการปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลอื่น ยึดหลักการ

ท�าธุรกิจบนความถูกต้องดีงาม ค�านึงถึงการรักษาสภาวะแวดล้อม และ

ไม่เอาเปรยีบผูอ้ืน่ รวมทัง้เป็นผูบ้รหิารทีบ่รหิารธุรกิจให้เจรญิเตบิโตอย่าง

ต่อเน่ือง และมีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความยากล�าบาก

จากวิกฤติการณ์มาได้

บคุคลต้นแบบสมัมาชพีประจ�าปีแต่ละท่าน จงึเปรยีบเสมอืนต้นแบบ 

ที่สัมผัสได้ และมีตัวตน อีกท้ังยังเป็นผู้จุดประกายความฝัน และสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ด้วย

การรับฟัง และการเรียนรู้ผ่านการปาฐกถาพิเศษ การถ่ายทอดแนวคิด 

และหลักการด�าเนินชีวิตที่ดีงามของบุคคลสัมมาชีพ ด้วยอาวุธส�าคัญ

คือ ประสบการณ์ และคมปัญญา ท่ีจะส่งผลให้ผู้คนในสังคมมีพลัง              

ขับเคลื่อนความฝันของตนเอง สู่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดีต่อไป

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดให้มีรางวัลบุคคล

สมัมาชพีประจ�าปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552  โดยหลกัเกณฑ์ และการคดัเลือก



038RIGHT LIVELIHOOD 
FOUNDATION



039

ซึ่งบุคคลท่ีได้รับรางวัลนั้นยึดมั่นในแนวทางสัมมาชีพติดต่อกันมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน

ทีผ่่านมามบีคุคลชัน้น�าในสงัคมไทยได้รบัเกียรติเป็นบคุคลสมัมาชพี                                                      

มาแล้วหลายต่อหลายท่าน โดยบุคคลสัมมาชีพ 3 ท่านแรก ได้แก่                                                                                                   

คณุบณุยสทิธ์ิ โชควัฒนา คณุอสิระ ว่องกุศลกิจ และคณุไกรสร จนัศริิ            

ตามล�าดบั
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“หลักคิดของผมคือ อยากให้สหพัฒน์ฯ 
มีขนาดใหญ่ในแบบพอดิบพอดี เหมือนต้นไม้ 
ถ้าต้นใหญ่เกินไป จะโดดเดี่ยวและทวนลม 
เมื่อปะทะลมมากๆ ที่สุดก็จะโค่นลงได้ 
แต่ผมอยากจะปลูกป่าคือ สร้างต้นไม้เล็กๆ หลายๆ ต้น 
ให้รวมเป็นผืนป่า ที่สามารถต้านทานลม โดยไม่มีวันถูกโค่น 

โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบคุณธรรมและซีเอสอาร์*ด้วย” 

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
ประธานเครือสหพัฒน์ 
บุคคลสัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2552

*Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม และ            
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือ การด�าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดย   
รับผิดชอบสังคม และสิ่งเเวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เริ่มต้นจากธุรกิจ

เล็กๆ ก่อนจะค่อยๆ สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ จนกระท่ังมีบริษัท  

ในเครือกว่า 300 บริษัท มีพนักงานอยู่ในความดูแลกว่า 100,000 คน    

คุณบุณยสิทธ์ิมีหลักคิดร่วมระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม 

โดยการสนับสนุนแนวคิดคนดี สินค้าดี และสังคมดี สนับสนุนให้บริษัท

ในเครือท่ีมีพ้ืนฐานแข็งแกร่งแล้ว ให้ช่วยพัฒนาสังคมตามแนวทางท่ี

วางไว้ ไม่ว่าจะพัฒนาชุมชนใกล้เคียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

โครงการปกป้อง และรกัษาสิง่แวดล้อม ซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัขิอง

มูลนิธิสัมมาชีพในการสร้างสังคมสัมมาชีพ

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
ประธานเครือสหพัฒน์ 
บุคคลสัมมาชีพ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2552
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คณุอสิระ ว่องกุศลกิจ มคีณุวุฒ ิและคณุสมบตั ิตลอดจนคุณงามความดท่ีี

สัง่สมมาตลอดชวิีตการท�างาน จนเป็นทีย่อมรบัของผูค้นในสงัคม ด้วยแนวทางใน

การด�าเนนิชวิีตตามหลกัสมัมาชพี ทีม่คีณุธรรม และจรยิธรรมก�ากับ จนสามารถ

น�าพาธุรกิจในเครือมิตรผลไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างมั่นคง ทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ

จากจดุเริม่ต้นในการท�าไร่อ้อยบนผนืดนิไม่ก่ีสบิไร่ของครอบครวัว่องกุศลกิจ 

แต่ด้วยความมานะ บากบั่น ขยัน และอดทน ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

ท�าให้มบีทบาทส�าคญัในการพลกิฟ้ืนเกษตรกรรมอ้อย และน�า้ตาลของไทย จน

เป็นผูส่้งออกน�า้ตาลอันดับหน่ึงของเอเชยี พร้อมทัง้ช่วยพัฒนาชาวไร่อ้อยทัว่ทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยผลักดันโครงการ

จ�านวนมาก เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนให้องค์ความรู้   

ที่ท�าให้ชาวไร่อ้อยเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับเครือมิตรผล 

คณุอสิระ ว่องกศุลกจิ 
ประธานกรรมการ
กลุ่มมติรผล 
บคุคลสัมมาชพี
ประจ�าปี พ.ศ. 2553
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“ครอบครัวเราเคยเป็นชาวไร่อ้อยมาก่อน 
จึงเข้าใจถึงความยากล�าบากได้เป็นอย่างดี 

ผมภูมิใจที่ธุรกิจของเราสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
หลายครั้งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวไร่ 

เขาจะเล่าให้ฟังว่า ชีวิตของเขาและครอบครัวพัฒนา
ไปอย่างไร นั่นคือ ช่วงเวลาที่เราได้เห็นว่า 

เราได้สร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงให้กับเขา 
และเราอยากท�าต่อไปอีกเรื่อยๆ”

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ                                                                                                                          
ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล                                                                                                                             

บุคคลสัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2553
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“ปรัชญาชีวิตของผมง่ายๆ 1 ใน 6 ประการคือ
ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ พูดแบบชาวบ้าน
เรียกว่า รักษาเครดิต ซึ่งเราคิดว่า หมายถึงการเงิน 
ถูกแล้ว...การเงินคือ สิ่งที่แสดงว่า มีเครดิตง่ายที่สุด 
แต่ความเห็นผมว่า ความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียว 
เราต้องรักษา ทั้งเวลา คุณธรรม ศีลธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ เคารพผู้ใหญ่ 
ความรักกับลูกหลานของเรา 
ทั้งหมดนี้เป็นความน่าเชื่อถือที่เราควรจะรักษาไว้” 

คุณไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)                                                                                                                          

บุคคลสัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2554



045

คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) แม้จะเริ่มต้นจากศูนย์ มีฐานะยากจน และการศึกษาน้อย แต่

เรียนดี มีความขยัน และอดทนสูง จนสามารถสร้างธุรกิจจนเติบใหญ่   

ส่งออกสินค้าขายไปทั่วโลก 

โดยก่อนหน้าน้ันเคยท�ากิจการมาหลายอย่าง แต่จดุหักเหของชวิีต 

ที่ส�าคัญคือ จดหมายจากเพื่อนที่ฮ่องกงซึ่งให้ช่วยหากุ้งแช่แข็งส่งไปให้                                                     

เขาจงึได้ท�าการศกึษาธุรกิจส่งออกกุ้ง และลงมือท�าอย่างจรงิจงั จนกระทัง่

ตัดสินใจเปิดบริษัทประกอบกิจการแพปลาส่งออกกุ้งและปลา ธุรกิจ

เตบิโตอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นบรษิทัส่งออกปลาทูน่า และผลติภัณฑ์

อาหารทะเลอันดับต้นๆ ของโลก

คณุไกรสรยึดหลกัปรชัญาในการบรหิารงานด้วยการเดนิสายกลาง 

ดแูล และเอาใจใส่ ทัง้ผูร่้วมงานและคูค้่า โดยสิง่ทีเ่ขาย�า้อยู่เสมอคอื ต้อง

รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ และสังคม

คณุไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ 
บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ากดั
(มหาชน) 
บคุคลสัมมาชพี 
ประจ�าปี พ.ศ. 2554
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ปูทาง “หนึ่งต�าบล หนึ่งบริษัท” 
สร้างเศรษฐกิจชุมชน

นอกจากนี ้มลูนิธิสมัมาชพียังมเีป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการ                                                                                                                     

เพือ่สร้างเศรษฐกิจชุมชน/ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้น�าชมุชนได้เข้ามาร่วมในการสร้างสมัมาชพี

ชุมชน โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ชุมชน/ต�าบล สู่การเป็นผู้-

ประกอบการในระดบัชมุชน (Community Entrepreneur: CE) และเตรยีม

ความพร้อมผูป้ระกอบการในระดบัชมุชน ให้มกีารประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ “กิจการธุรกิจเพื่อสังคม” และ 

“กิจการแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม” ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจระดับ

ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

โครงการ “หนึ่งต�าบล หนึ่งบริษัท” เป็นโครงการร่วมสร้างต้นแบบ

ต�าบลสัมมาชพี อนัเป็นความร่วมมอืระหว่างบรษิทัเอกชน มลูนิธิสมัมาชพี 

และต�าบลสมัมาชพี เพ่ือสร้างต้นแบบการพัฒนาชมุชน และสังคมแบบ

ยั่งยืนร่วมกัน ระหว่างภาคเอกชน และภาคชุมชน 

ด้วยการสร้างเศรษฐกิจชมุชน ตามแนวความคดิธรุกิจท่ีย่ังยืน

ต้องร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน





พ.ศ. 2555-2559 
มูลนิธิ-ชุมชน-เอกชน ผสานพลังปั้น 

“หนึ่งต�าบล หนึ่งบริษัท”
ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการริเริ่มอาสาน�าร่องเพื่อด�าเนินการพัฒนา 

ที่มุ่งผสานพลังกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีบริษัทเอกชน 3 บริษัท
 และชุมชนเข้มแข็ง 5 ต�าบล เข้าร่วม 

ภายใต้ชื่อโครงการ “หนึ่งต�าบล หนึ่งบริษัท” 

บทที่ 3



050RIGHT LIVELIHOOD 
FOUNDATION

โดยมูลนิธิสัมมาชีพท�าหน้าที่ประสาน ท�าให้เกิดโครงการต้นแบบ

ต�าบลสมัมาชพี เป็นการพัฒนาร่วมกัน โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตวัต้ังผ่านกระบวนการ 

การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หนึ่งต�าบล หนึ่งบริษัท เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพ 

และบริษัทต่างๆ ประกอบไปด้วย 3 บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท                                                                                                              

ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด 

ส�าหรับชมุชนทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการในนามต�าบลสมัมาชพี 

5 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ ต�าบลเขาถ่าน จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีต�าบลบวัใหญ่ จงัหวัดน่าน ต�าบลบางสน จงัหวัดชมุพร และ

ต�าบลแจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งน้ี มูลนิธิสัมมาชีพท�าหน้าที่จับคู่ 

หรือเป็นพ่อสื่อแม่ชักระหว่างบริษัทดังกล่าว กับชุมชนที่มีความพร้อม 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ ได้

จับคู่กับชุมชน 3 โครงการ ประกอบด้วย ต�าบลบัวใหญ่ อ�าเภอนาน้อย 

จังหวัดน่าน โครงการ 1 ไร่เกษตรอินทรีย์ 1 บริษัท 1 ต�าบลสัมมาชีพ 

ร่วมพัฒนาการบรหิารจดัการน�า้เพ่ือการเกษตรในทีส่งู มชีาวบ้านเข้าร่วม

โครงการประมาณ 171 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์คือ การฟื้นฟูป่าไม้ การปลูกพืชท่ีเป็นอาหารให้แก่  

ชาวบ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน และการปลกูพืชเศรษฐกิจ ส่วนหน่ึง 

ท่ีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากท่ีผ่านมามีการใช้ปุ๋ยเคมีในการ

ท�าการเกษตรค่อนข้างมาก ท�าให้มีการเจ็บป่วยในพ้ืนท่ีสูง จึงเสนอให้
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ชาวบ้านปลูกพืชอินทรีย์คนละ 1 ไร่ เพ่ือสุขภาพ สร้างแหล่งอาหารให้

ตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการต่อมาคือ โครงการสร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ต�าบล

โพนทอง อ�าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันพัฒนา และแปรรูป

ข้าวฮางงอกเป็นผลผลิต ภายใต้ชื่อ “ข้าวมีสุข” สร้างรายได้ให้ชุมชน 

โดยพัฒนาระบบการผลติกลุม่ข้าวฮางงอก และน�า้ด่ืมชมุชน รวมทัง้จดัท�า

แปลงสาธิตท�านาประณีต (ข้าวไรซ์เบอร์รี)่ และแปลงสาธิตปลูกผักอนิทรีย์ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

นอกจากน้ี ชมุชนต�าบลเขาถ่าน อ�าเภอท่าฉาง จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ก็เป็นโครงการน�าร่องอกีโครงการหนึง่ ภายใต้ชือ่ “โครงการต้นแบบต�าบล

แห่งการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน” โดยเข้าไปท�าแผนในเร่ืองบัญชีครัวเรือน                                                                      

การขยายพันธุ์พืช และพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�าแผน 

การตลาด การประชาสมัพันธ์  การถนอม การยืดอายุ และการเก็บรกัษา

ผลิตภัณฑ์ การสร้างภาคีเครือข่าย และขยายผล มีการพัฒนาโปรแกรม

การท่องเท่ียว โดยวางแผนร่วมกันกับกลุ่มการท่องเท่ียวสมุนไพร และ

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) และ

ชุมชนบางสน อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ และ

ชุมชนชาวประมงท้องถ่ิน ได้เข้าไปส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากร

ทางทะเล และเอื้อให้ชุมชนเหล่าน้ี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยจัดท�า
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แผนประมงชายฝั่ง และการอนุรักษ์ กิจกรรมที่ท�า เช่น จัดท�าบ้านปลา 

จัดงานรณรงค์การท�าประมงแบบอนุรักษ์ วางปะการังเทียม ท�าคอก

ปูเปี้ยวยักษ์ ส�ารวจข้อมูลทรัพยากร จัดท�าแผนวิสาหกิจการท่องเที่ยว

ชุมชน จัดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนบางสน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

มีศูนย์สินค้าชุมชน วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ทะเล และสินค้าชุมชน

“โครงการมจัฉาสตรที” น�าโดย เรอืเอก สถาพร สกลทัศน์ คณะกรรมการ

บรหิารมลูนธิิสมัมาชพีขณะน้ัน และทีมงานจากสหกรณ์ออมทรพัย์ทหาร

เรอื ร่วมกับชมุชนสะพล ีชมุชนชมุโค และชมุชนบางสน จงัหวดัชมุพร ได้

มกีารน�าเอารถเมล์ท่ีไม่ใช้งานแล้ว มาวางเป็นปะการังเทียมจากเกาะไข่

เข้าหาฝ่ัง พร้อมกับการบ่มเพาะปะการงัแท้คูข่นานกัน ท�าให้เกิดผลลัพธ์

สูช่มุชน ดงันี้ 

ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง สร้างปะการังให้เป็นที่พักพิง

ของสัตว์น�้า และฟื้นฟูปะการังใต้น�้าให้อ่าวบางสน รวมท้ังเป็นการสร้าง

จดุท่องเทีย่วทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วเข้ามาในชมุชน ท�าให้ชาวประมง และผู้มี

อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว 

อกีหนึง่บริษทัยักษ์ใหญ่ทีเ่ข้าร่วมโครงการหนึง่ต�าบล หนึง่บรษิทั คอื 

กลุ่มน�้าตาลมิตรผล ได้เลือกชุมชนต�าบลแจงงาม อ�าเภอหนองหญ้าไซ 

จงัหวัดสุพรรณบรุ ีส่งเสรมิพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้ และเข้าถึงโครงการต่างๆ เช่น การศกึษา 

เรียนรู้ทักษะ การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้โอกาสใน

การมีส่วนร่วม ทั้งยังสร้างพื้นฐานแนวคิดเพื่อความยั่งยืน 
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โดยมีแผนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนต�าบลแจงงามด้านต่างๆ 

ได้แก่ แผนการแก้ไขปัญหาเรือ่งน�า้ท�าการเกษตร แก้ไขปัญหาเรือ่งไฟฟ้าตก 

รวมถึงการปลูกพืชเพ่ือเป็นรายได้เสริมในไร่อ้อย การปลูกข้าวอินทรีย์ 

การแก้ไขปัญหาสขุภาพของคนในชมุชน การแก้ไขปัญหาน�า้ดืม่ไม่เพียงพอ 

กับคนในชุมชน และแผนเรื่องการศึกษา 

ในการด�าเนินการแต่ละโครงการของหนึ่งต�าบล หน่ึงบริษัท กว่า

จะส�าเร็จผลตามเป้าหมายได้น้ันต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย 

ต้ังแต่การคัดเลือกพ้ืนที่ท่ีเหมาะสม ท�าความเข้าใจ ให้การศึกษา และ

เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการท�างานเพื่อชุมชน ซึ่ง

ต้องใช้เวลา และทรัพยากรเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการต�าบลน�าร่อง ทั้ง 5 ต�าบล 

กับ 3 บริษัทธุรกิจเอกชน ที่ผ่านมานั้น นับว่า ประสบความส�าเร็จเป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

ขณะทีโ่ครงการผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลงก็ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง 

กระท่ังถึงรุน่ท่ี 4 ได้ปรบัปรงุหลกัสตูรอกีครัง้ ภายใต้แนวคิด The Citizen 

Power and The Balance of Development ให้ความส�าคญัของพลงัพลเมอืง 

กับการพัฒนาที่สมดุล

ส�าหรบัหลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง ในรุน่ท่ี 5 แนวคดิในการ

อบรมใช้ชื่อว่า Sustainable Business in Sustainable Development 

ให้ความส�าคัญในการพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจท่ีย่ังยืนต้อง
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ร่วมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ต่อมาในรุ่นท่ี 6 ได้มีการจัดท�าหลักสูตร 

โดยให้ความส�าคัญสัมมาชีพชุมชนเป็นหลัก 

จะเห็นได้ว่า แนวคดิในการอบรมหลกัสตูรผู้น�า-น�าการเปลีย่นแปลง 

ตั้งแต่ในรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม น�า

องค์ความรู้ลงสู่พ้ืนที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เน้นให้ผู้เข้ารับ

การอบรมเป็นระดับผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้น�าภาค

ประชาสังคม เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน การมอบรางวัลบุคคลสัมมาชีพก็ยังคงด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 นับเป็นครั้งแรก ที่สุภาพสตรีได้รับ

การคดัเลอืกให้เป็นบคุคลสมัมาชพี ด้วยบทบาทการท�างานก่อนหน้าน้ัน    

ได้รับการยอมรับว่า มีความรู้ความสามารถ มีวตัรปฏิบัติที่สอดคล้องกบั

หลักปรัชญามูลนิธิสัมมาชีพอย่างย่ิง คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพจึง

เห็นชอบร่วมกันในการมอบรางวัลบุคคลสัมมาชีพ ให้แก่
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คณุกอบกาญจน์ วัฒนวรางกรู
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษัิท โตชบิา ไทยแลนด์ จ�ากดั 
บคุคลสัมมาชพี 
ประจ�าปี พ.ศ. 2555

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เริ่มต้นการท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการ

แผนกโฆษณา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 หลังจากนั้นก็ค่อยๆ 

เรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้จัดการแผนกโฆษณาและส่งเสริมการขาย ผู้จัดการ

ประสานงานอาวุโส รองประธาน และก้าวขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหาร      

ในปี พ.ศ. 2547 ตามล�าดับ เคยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 13 นักธุรกิจสตรีชั้นน�า

ของโลก และรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นในวันสตรีสากล 

คุณกอบกาญจน์ยึดหลักการบริหารธุรกิจว่า ก่อนจะวางแผนรุก-รับ ต้อง

รู้จักตัวเองก่อนว่า วันนี้เราคือใคร อยู่ตรงไหนของตลาด ต้องมีคน และทีมงาน 

ที่มุ่งมั่น ศรัทธา ตลอดจนเชื่อมั่นว่า สามารถท�าได้ เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะรู้   

ที่ส�าคัญ สิ่งท่ีจะท�าให้ธุรกิจยืนหยัดอยู่ได้คือ มุ่งมั่นในการสร้างคน และเห็น

คุณค่าของคน 

โดยยึดหลกัปรชัญา “อฐิสแีดง” ซึง่หมายถงึพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่

ต�าแหน่งใด ทุกคนมคีณุค่าเท่ากัน เช่นเดยีวกับอฐิทุกก้อน อยู่ท่ีเรา-ในฐานะผูบ้รหิาร

จะจัดวางให้อิฐแต่ละก้อนอยู่ตรงไหน และท�าอะไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กร



“คุณพ่อคุณแม่สอนเราว่า เราเลือกชีวิตไม่ได้ 
แต่เราเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่เราต้องท�าในวันนี้ให้ได้ 

เราต้องท�าด้วยใจรัก เพราะเราจะท�าได้เต็มที่ 
และเราจะสนุกกับสิ่งที่เราต้องท�า 
เราไม่รู้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร 

แต่ทุกก้าวเราต้องเรียนรู้ที่จะรักมัน และท�าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่เราไม่เปลี่ยนแปลงคือ 

เราต้องน�าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” 

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากัด 

บุคคลสัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2555
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เดินหน้าลงพื้นที่ 
สร้างงานอย่างเป็นรูปธรรม

ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 เริม่มโีครงการท่ีลงสูพ้ื่นท่ีในเชงิลกึ อาทิ 

โครงการหน่ึงต�าบล หน่ึงบรษิทั เป็นการน�าภาคธุรกิจ ร่วมกับองค์กรชมุชน

ในการพัฒนาชุมชน โดยมีมูลนิธิสัมมาชีพเป็นคนกลาง อันเป็นการลงสู่

พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

นอกจากน้ี ยังมแีผนการสร้างเครอืข่ายจิตอาสา และการตลาด

เพื่อชุมชนอีกด้วย





พ.ศ. 2559-2561 
มุ่งสร้างผู้ประกอบการชุมชน

เต็มพื้นที่
ต้นปี พ.ศ. 2559 นับเป็นช่วงที่มูลนิธิสัมมาชีพมีบทบาทอย่างส�าคัญ

ในการขับเคลื่อน และจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน
 ร่วมกับ 23 หน่วยงาน ถือเป็นความก้าวหน้าก้าวใหญ่ นโยบายประชารัฐ 

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจฐานราก 
กลายเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล

บทที่ 4
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มูลนิธิสัมมาชีพได้ตระเตรียมความพร้อมเพ่ือขยายแนวทาง

สัมมาชีพ และขยายบทบาทในวงกว้างมากขึ้น มีโครงการอบรมท่ีเน้น

เฉพาะกลุ่ม มีโครงการต่อยอดชุมชนท่ีมีการด�าเนินกิจกรรมอยู่แล้ว 

เพ่ือเป็นการยกระดับให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ขยายเครือข่ายต่างๆ เพ่ือ

สนับสนุนชุมชนสัมมาชีพให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น       

ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 เป็นการขยับเข้าสูเ่ป้าหมายด้วยแนวทาง

ที่ถูกต้อง นั่นคือ การสร้างผู้ประกอบการชุมชน การสร้างเครือข่าย และ

การท�างานข้ามภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนหนุนเสริมการสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชน และเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีพลังต่อไป  
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ฟื้น “รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ” 
ขยายรางวัลเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน

ตามท่ีมลูนธิิสมัมาชพีได้จดัให้มกีารมอบรางวลับคุคลสมัมาชพี มาต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2552 ต่อเน่ืองมาจนถึงปี พ.ศ. 2555 แต่มบีางช่วงบางปีท่ีต้องว่างเว้น อนัเกิด

จากเหตปัุจจยัท่ีอยู่เหนือความคาดหมาย กระท่ังในวันที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

จงึได้มกีารจดังานมอบรางวัลบคุคลสัมมาชพีข้ึนอีกครัง้ โดยเปลีย่นชือ่เป็น “รางวัล

บคุคลต้นแบบสมัมาชพี” เพ่ือให้สอดคล้องกับรางวัลทีข่ยายเพ่ิมขึน้อีก 2 รางวัล 

นัน่คอื รางวัลเอสเอม็อีต้นแบบสมัมาชพี และรางวัลวสิาหกิจชมุชนต้นแบบ

สมัมาชพี ตามแนวคดิของ “คณุสมพล เกียรตไิพบลูย์” ประธานกรรมการมลูนธิิ

สมัมาชพี ทีด่�ารขิึน้ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการรณรงค์ ท่ีจะสร้างสมัมาชพีให้เตม็

พ้ืนที ่ดงัปรชัญาของมลูนิธิสมัมาชพีทีว่่า “สร้างให้เตม็ เตมิรากฐานให้แขง็แกร่ง”

คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ
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กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2560

คณุตง ธีระนุสรณ์กิจ ผูบ้กุเบกิธุรกิจน�าเข้า และผลิตอาหารส�าเรจ็รปู 

ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่และขนมต่างๆ เพ่ือการส่งออก และจ�าหน่ายในประเทศ

รายแรกๆ ของไทย ตัง้แต่เม่ือ 60 ปีทีแ่ล้ว ในยุคทีค่นไทยยังไม่รูจ้กั และคุน้เคย

กับอาหารตะวนัตกเท่าไรนกั สิง่ทีเ่ขาท�าในยุคน้ัน ถือเป็นความกล้าหาญ 

และมวิีสยัทศัน์อนักว้างไกล 

คณุตงเริม่จากธุรกิจเลก็ๆ ในครอบครวั ซึง่กิจการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

กระท่ังมาเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ระดบัแนวหน้าของประเทศ ด้วยความขยนั 

หมัน่เพียร และมวิีนัยด้านการเงนิอย่างเข้มแขง็ ส่งให้มสีนิค้าน�าเข้าและ

ผลติเอง เพ่ือจ�าหน่ายในประเทศ รวมทัง้ส่งออกแต่ละปีมลูค่าหลายพันล้าน

บาท และทะยานเข้าสูย่อดขายระดบัหมืน่ล้านบาทในระยะเวลาอนัใกล้
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“ปรัชญาขององค์กรเรา 
หนึ่ง-ซื่อสัตย์สุจริต สอง-ขยัน อดทน 
สาม-กตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณ 

รวมทั้งกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด อันนี้ส�าคัญที่สุด 
ถ้าปราศจากแผ่นดิน เราคงท�าอะไรไม่ได้ ผมท่องขึ้นใจ 

เราต้องรู้คุณแผ่นดินก่อน และเสียสละ”

คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด                                                                                                                     
บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2560
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สิง่ทีค่ณุตงให้ความส�าคญัมาโดยตลอดคอื การใช้ชวีติอย่างเรยีบง่าย 

สมถะ ซือ่สตัย์ สจุรติ อดทน ส่งเสรมิผูด้้อยโอกาส และเอาใจใส่ผูร่้วมงาน           

ดจุคนในครอบครวั ส�าคญัทีส่ดุคือ ส่งเสรมิผูด้้อยโอกาส สร้างสรรค์สงัคม 

เมือ่มมีากพอแล้ว ต้องช่วยเหลอืสงัคม อทิุศตนให้กับกิจกรรมเพ่ือสังคม

อย่างต่อเนื่อง ด้วยส�านึก และรู้คุณแผ่นดิน 



069

รางวัลต้นแบบสมัมาชพี ประจ�าปี พ.ศ. 2560 มลีกัษณะพิเศษกว่า             

ทุกครัง้ทีผ่่านมา เนือ่งจากเป็นปีแรกทีม่กีารขยายรางวัลเพ่ิมเป็น 3 ประเภท 

ประกอบด้วย รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบ

สัมมาชีพ และรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ท่ีด�ารงลักษณะ   

การด�าเนินงานตามวิถีของสัมมาชีพ มีความส�าเร็จในการประกอบการ 

เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณะ

รางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2560 : 
ขยายรางวัล-ต่อยอดชุมชน
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รางวัลวิสาหกจิชมุชนต้นแบบ
สัมมาชพี มทีัง้หมด 3 รางวัล คอื 

รางวัลประเภทการผลิต และแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง 
(เกษตรทิพย์) จังหวัดศรีสะเกษ

คุณบุญมี สุระโคตร ประธาน ได้มุ่งเน้นให้สมาชิกผลิตข้าวอนิทรย์ี

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ โดยทางวสิาหกิจฯ จะรบัซือ้ข้าวจาก

สมาชกิเพ่ือจ�าหน่ายในประเทศ 30% และส่งออก 70% ส่งผลให้รายได้

ต่อครัวเรือนของสมาชิกเพ่ิมขึ้นกว่าที่เคยปลูกข้าวแบบวิธีปกติธรรมดา 

ท�าให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจในชมุชน และท้องถ่ินตามมา
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รางวัลประเภทบริการ และการจัดการสวัสดิภาพชุมชน
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย 

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย มีคุณเสงี่ยม 

แสวงลาภ เป็นประธาน จดุเด่นนอกจากจะมผีลติภณัฑ์ผ้าทอท่ีมชีือ่เสยีง                         

และมเีอกลกัษณ์ พร้อมทัง้วางจ�าหน่าย ณ ศนูย์แสดงสนิค้าของหมูบ้่าน

แล้ว ยังสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือชุมชนคู่ขนานกันไปด้วย เพ่ือ

เป็นการกระตุ้นตลาด และความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น
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รางวัลประเภทการเงิน
วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
บ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วิสาหกิจชมุชนกองทนุออมทรพัย์เพ่ือการผลติบ้านดอนคา จงัหวัด

นครศรธีรรมราช มคุีณวิโรจน์ คงปัญญา เป็นประธาน เร่ิมต้นจากสมาชกิ 

37 คน เงินทุนสะสมก้อนแรก 2,875 บาท ในปี พ.ศ. 2524 กระทั่งในปี 

พ.ศ. 2559 มียอดเงินทั้งสิ้น 161,158,927.17 บาท 

     นอกจากการระดมเงินออม การจัดระเบียบการกู้ยืม รวมถึงสร้าง       

ความตระหนักร่วมในการใช้จ่าย และการช�าระคนืแล้ว ยังจดัสรรเงินลงทุน

เพ่ือการอืน่ๆ ตลอดจนจดัสรรก�าไรเป็นการปันผล และเป็นสวัสดิการให้กับ

สมาชกิอกีด้วย
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รางวัลเอสเอม็อี
ต้นแบบสัมมาชพี 
จ�านวน 4 รางวัล 

บริษัท กรีนโกรทออร์แกนิค จ�ากัด 
จังหวัดอุทัยธานี 

ประกอบธุรกิจแปรรปูผลผลติข้าวอนิทรย์ี ถ่ัวแดง ยาสระผม สร้าง

เครือข่ายการเกษตรแบบอินทรีย์ เชื่อมโยงการผลิตของเกษตรกรที่

สนบัสนนุวัตถดุบิ โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้สนิค้าในราคาท่ีเป็นธรรม นอกจากนี้     

ยังต่อยอดด้วยการสร้างเครอืข่ายผูป้ลกูพืชวัตถุดบิใช้ท�ายาสระผมอกีด้วย
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บริษัท ที เจ เฮ้าส์ จ�ากัด 
จังหวัดมหาสารคาม 

เนือ่งจากผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ ตลอดจนให้ความส�าคญัในเรือ่งงาน

วิจยั และนวัตกรรมด้านการเกษตร อกีทัง้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีมอีาชพีปลูก

หม่อนเลีย้งไหมเป็นอาชพีเสรมิ จงึขยายไลน์มายังธุรกิจผลติเครือ่งส�าอาง

จากโปรตนีรงัไหม ร่วมกับมหาวิทยาลยัมหาสารคาม และกลุ่มผู้เลีย้งไหม

ระดบัชมุชน ส่งเสรมิให้ชมุชนเลีย้งไหม โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัซือ้ 

นอกจากนี ้ยังส่งเสรมิผูป้ระกอบการธุรกิจใหม่ พร้อมทัง้ส่งเสรมิ และ

พัฒนาความรูเ้รือ่งการเลีย้งไหมให้กับกลุม่เกษตรกร โดยเลีย้งแบบโตเรว็ 

ซึง่เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจระดบัชมุชน
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บริษัท กาแฟวาวี จ�ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่

ผูบ้รหิารได้น�าแนวคิดการจดัการแบบเกษตรอนิทรีย์มาเป็นกลยุทธ์

ด้านการตลาด พร้อมๆ กับสร้างความยั่งยืนของธุรกิจคู่ขนานไปกับการ

สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชนกลุม่น้อยในพ้ืนที่

ดอยสูง ซึ่งแต่เดิมชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีเคยเป็นปัญหาสังคม ตั้งแต่เรื่อง

สญัชาต ิและการค้ายาเสพติด ดงัน้ัน จงึอาจถือได้ว่า ธุรกิจของกาแฟวาวี

ช่วยแก้ปัญหาสงัคมไปพร้อมๆ กันอกีด้วย
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ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เรือนไหม-ใบหม่อน 
จังหวัดสุรินทร์

ธุรกิจของเรอืนไหม-ใบหม่อน นบัว่า มคุีณูปการต่อเศรษฐกิจท้องถ่ิน

อย่างมาก เนือ่งจากมกีารจ้างงาน มกีารเชือ่มโยงงานในโรงงาน กับการ

ด�าเนนิชวิีตประจ�าวันของคนในชมุชน ท้ังรปูแบบให้ชมุชนซือ้อปุกรณ์ไปเป็น

เครือ่งมอืในครวัเรอืน และเรอืนไหม-ใบหม่อนไปต้ังโรงงานในชมุชน โดยมี

โรงงานสาวไหม ทีนิ่คมพัฒนาสร้างตนเอง อ�าเภอกาบเชงิ จงัหวัดสริุนทร์

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานขนาดย่อมเล็กๆ ได้แก่ โรงงานสาวเส้นยืน

ของวิสาหกิจชมุชนทอผ้าไหมทอง บ้านกระทม ในหมูบ้่านกระทมอกี 2 แห่ง                                                                                                                        

ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น นอกเหนือไปจากอาชีพท�านา จน

สามารถฟ้ืนฟูอาชพีเก่าแก่ของชาวสรุนิทร์ให้กลบัมามชีือ่เสยีงเป็นท่ียอมรบั

ท้ังนี ้ผูไ้ด้รบัรางวัลบคุคลต้นแบบสมัมาชพี เอสเอม็อต้ีนแบบสมัมาชพี 

และวิสาหกิจชมุชนต้นแบบสัมมาชพี จะได้รบัเงนิรางวัลจ�านวนหนึง่เพ่ือจะ

ให้น�าไปเป็นทุนส�าหรบัท�ากิจกรรมต่อยอดกับชมุชน ท่ีผ่านมา ผูไ้ด้รบัรางวัล

ได้น�าเงนิรางวัลไปต่อยอดท�ากิจกรรมต่างๆ มคีวามคืบหน้าในระดับหน่ึง  
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ยกตวัอย่างเช่น ห้างหุน้ส่วนจ�ากัด เรอืนไหม-ใบหม่อนได้ขยายผล 

ด้วยการจัดตั้ง “Dynamic Surin Forums” ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาค

ธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ รวม 18 องค์กร ในจังหวัดสรุนิทร์ 

จากแต่เดมิทีต่่างคนต่างอยู่ก็ได้มารวมตวัแลกเปลีย่นความคดิเห็น จัดการ

ให้ความรู้ โดยการจัดประชุม เสวนา และตั้งเป้าหมายให้สุรินทร์เป็น

เมืองแห่งสัมมาชีพ

นอกจากนี ้ผูไ้ด้รบัรางวัลรายอ่ืนๆ กไ็ด้ลงไปท�ากิจกรรมในพ้ืนทีอ่ย่าง

ต่อเน่ือง บางรายได้สร้างเครอืข่ายให้เข้มแข็งต่อยอดกิจกรรมท่ีมอียู่เดมิ 

รวมถึงกลุม่วิสาหกิจชมุชนทัง้ 3 แห่ง ได้มกีารขยายผลต่อยอดภารกิจเดมิ

ให้มปีระสิทธิภาพ และขยายในวงกว้างมากข้ึน เพ่ือประโยชน์ของชมุชน 

ให้มคีวามเข้มแขง็ย่ิงขึน้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของคุณตง ธีระนุสรณ์กิจ แห่ง เคซีจี 

คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ผูไ้ด้รบัรางวัลบคุคลต้นแบบสมัมาชพี ประจ�าปี พ.ศ. 

2560 ได้มีโครงการร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ เพ่ือพัฒนาชุมชนในเร่ือง     

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การตลาด 

ขณะเดียวกันก็มีโครงการที่น�าผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปด�าเนินการ

ท�าการตลาด พร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยได้เลือก

พื้นที่ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อท�าการพัฒนาดังกล่าว
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ผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายยกระดับ “ชุมชน”

ครั้นมาถึงรุ่นที่ 7 ของการอบรมผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง ได้มีการ

ก�าหนดหลักสูตรอบรมข้ึนใหม่ ภายใต้แนวคดิ Together ก้าวไปด้วยกัน

ด้วยพลังสร้างสรรค์ ขณะท่ีรุ่นท่ี 8 ได้มีการก�าหนดหลักสูตรการอบรม

ภายใต้หัวข้อ Active Change Agent ส่วนรุน่ท่ี 9 จะเป็นการอบรมภายใต้

แนวคิดใหม่ Power of Change พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นใน

เรื่องของการน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง 

ส�าหรับรุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 นี้ มีเป้าหมายในการอบรมอยู่ที่    

การยกระดบัชมุชน วิสาหกิจชมุชน เพ่ือเป็นผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะรุน่ที ่9 

ได้ให้ความส�าคญักับการน�าลงไปปฏิบตัใินพ้ืนทีจ่ริงๆ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับหัวข้อ Power of Change หรือพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในรุน่ที ่ 9 ได้มกีารพัฒนารปูแบบการอบรมให้มมีติิ

ทีล่กึขึน้กว่าเดมิ และสามารถน�าไปใช้ในพ้ืนทีไ่ด้จรงิ เพ่ือให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ ที่ต้องการให้มีการถ่ายทอดทักษะความรู้ ส�าหรับการเป็น

ผูน้�าทีส่ามารถสร้างสรรค์การเปลีย่นแปลงท่ีด ีให้กับองค์กร ชมุชน และ

สงัคมไทย รวมท้ังเป็นการสร้างจติสมดลุ ระหว่างความเข้าใจโลก เข้าใจ

ประเทศไทย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนส�านึกรับผิดชอบต่อ

ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม จงึได้มกีารระดมสมองในการสร้างรูปแบบ
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กิจกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม ในการเข้าช่วยแก้ปัญหา รวมท้ังตอบสนอง     

ความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี 

ทีส่�าคญัคือ การสร้างเครอืข่าย ความร่วมมอืในการสร้างสรรค์เพ่ือ

สงัคม ระหว่างชมุชน หน่วยงานท้องถ่ิน องค์กรธุรกิจ สถาบนัการศกึษา 

และหน่วยงานราชการ ให้เปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ เพ่ือสังคมอดุมสขุ 

ที่ยั่งยืนในประเทศไทย
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ยกระดับผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ 
ขยายการท�างานข้ามภาคส่วน

นบัตัง้แต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มลูนธิิสมัมาชพีได้เลง็เห็นว่า 

แนวทางทีจ่ะท�าให้ชมุชนเข้มแขง็นัน้จะต้องเกิดจากการสร้างเศรษฐกิจชมุชน 

ให้เข้มแข็ง ซึง่นอกจากจะต้องปรบัปรงุการผลติพ้ืนฐานให้ดขีึน้แล้ว ยังต้อง

เน้นการแปรรปูผลติภัณฑ์ การเข้าถึงการตลาดและผูบ้ริโภค การสร้างเครือข่าย 

เพ่ือหนุนเก้ือกูล และเตบิโตไปพร้อมๆ กัน 

ขณะเดียวกันก็ต้องมีการท�างานร่วมกันในลักษณะแนวนอนข้าม

หน่วยงาน และภาคการผลิต เพื่อเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความ

รวดเร็ว ทันการ และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

ในด้านการผลติ ต้องเน้นให้ชมุชนสร้างการประกอบการ เปลีย่นความคดิ 

ผู้ผลิตให้มีบทบาทเป็นทั้งผู้ค้า ผู้ขาย และเป็นผู้บริโภคสินค้าของชุมชน 

การสร้างประกอบการชุมชน จึงเป็นงานหลักต้นแบบของมูลนิธิสัมมาชีพ

ขณะเดยีวกัน ก็ค้นพบว่า การเตบิโตของชมุชนในการสร้างเศรษฐกิจ     

ไม่ได้เป็นแนวตั้ง หากแต่ขยายตัวเหมือนสายน�้าในพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อม 

มากกว่า การเรยีงร้อยถักทอเชือ่มโยงชมุชนเข้าด้วยกัน การท�างานร่วมกัน 

จงึเป็นสิง่ส�าคญั การสร้างเครอืข่ายชมุชนผ่านสาขาอาชพีต่างๆ ผ่านฐานทาง

ภูมศิาสตร์ สายน�า้ หรอืหุบเขา จะมคีวามเหมาะสม และเป็นไปได้มากกว่า

การเน้นตามเขตการปกครองแบบเดิม
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พร้อมกันนั้น ยังพบอีกว่า การท�างานข้ามภาคส่วน ทั้งในระดับบน 

และระดับล่าง จะสนับสนุนการเติบโตของชุมชนได้มากกว่า รวมถึงการ

ท�างานร่วมกันของภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคท้องถิ่น 

ท้องที่ ภาครัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะ                                                                                                            

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างความเตบิโตและแขง็แกร่งให้แก่เศรษฐกิจ

ท้องถิ่น และเศรษฐกิจชุมชนได้มากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสัมมาชีพจึงได้ใช้แนวทางนี้ในการด�าเนินโครงการ

ต่างๆ ร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายต่างๆ ท�างานร่วมกัน เพ่ือสนบัสนุนการสร้าง

เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภารกิจในพ้ืนท่ีชมุชนต่างๆ ยังคงเป็นภารกิจหลกัของ

มลูนิธิสมัมาชพีทีไ่ด้ท�ามาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่โครงการหน่ึงต�าบล หน่ึงบริษทั 

ทีไ่ด้ร่วมกับบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ ต่อมา การท�างานได้พัฒนาไปเป็น  

การสร้างผูป้ระกอบการชมุชน เพ่ือยกระดบัความคิดผูผ้ลติในชมุชนต่างๆ 

ให้มีศักยภาพในการท�าตลาด และการขายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มข้นจริงจงั โครงการ

รางวัลต้นแบบสัมมาชีพก็ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 

2561 คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลนี้ ให้แก่



090RIGHT LIVELIHOOD 
FOUNDATION

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้สร้าง “ศุภาลัย” ยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจ

อสงัหารมิทรัพย์ของไทย ผูไ้ด้รบัรางวัลในฐานะนักสูช้วิีต จากเดก็ฐานะ

ยากจน มชีวิีตค่อนข้างล�าบาก แต่ด้วยจติใจทีมุ่ง่มัน่ในการศกึษา สามารถ

ผลักดันตนเอง จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และปรญิญาโท ด้านสถาปัตยกรรม จากสหรฐัอเมรกิา

หลงัจากนัน้ จงึได้เริม่ต้นธุรกิจด้วยการเป็นสถาปนิก ก่อนจะก่อตัง้

บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ร่วมกับพ่ีชาย กระทัง่แยกออกมาตัง้บรษิทัของตนเอง

ในนาม “บรษิทั ศภุาลยั จ�ากัด (มหาชน)” ตัง้แต่วัยเดก็จนประสบความส�าเรจ็ 

เป็นนกัธุรกิจหมืน่ล้าน ดร.ประทปีใช้ชวิีตโดยยดึหลกั “สมัมาชพี” มาโดย

ตลอด 

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561



“ครอบครัวผมเคยจนมาก่อน...
ต้องใส่กางเกงที่ปะเป็นรูปใบโพธิ์ที่ก้นไปโรงเรียน 
ใส่รองเท้านักเรียนจนพื้นทะลุ ท�าให้ถุงเท้าขาด 

คุณแม่เอากระดาษแข็งตัดเป็นรูปรองเท้า
แล้วใส่ไว้ข้างใน แต่ใช้ได้เดี๋ยวเดียวก็ทะลุอีก 

ผมเคยถูกครูห้ามไม่ให้เข้าห้องสอบ เพราะไม่มีเงิน
จ่ายค่าเล่าเรียน ตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนราษฎร์ 

คุณแม่ต้องไปยืมเงินข้างบ้านมาซื้อกับข้าว 
ไปเด็ดผักบุ้งริมคลองผดุงกรุงเกษมมาท�ากับข้าว”

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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ทัง้ยังยึดหลกั “อทิธิบาท 4” ในการบรหิาร ประกอบด้วย ฉนัทะ-รกัใน

สิง่ท่ีท�า วิรยิะ-พากเพียรใส่ใจ จติตะ-ฝักใฝ่ไตร่ตรอง วมิงัสา-คดิหาเหตผุล

ตลอดระยะเวลา 29 ปีทีผ่่านมา บรษิทัศุภาลยัยงัมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคม อาทิ ในปี พ.ศ. 2554 ได้ก่อตั้งโครงการ “แสงประทีป” เพ่ือ

เป็นการ “คนืก�าไรสูส่งัคม” โดยมุง่เน้นการให้ความรู ้เพ่ือพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต เช่น กิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้ฟรี การผลิตสื่อให้ความรู้

ทั้งทางโลก และทางธรรม เป็นต้น

ในขณะท่ีโครงการต่างๆ ของศภุาลยัยังช่วยสร้างสรรค์สงัคมคณุภาพ

ให้น่าอยู่ ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมในเชิงกายภาพ ท่ีเอื้อให้ครอบครัว        

ทุกครอบครวัได้ใช้ชวิีตอย่างมคีวามสขุ 

นอกจากนี ้ในฐานะศษิย์เก่าโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย ดร.ประทีป 

ยังได้มอบทีด่นิจ�านวน 15 ไร่ ภายในบรเิวณหมู่บ้านศภุาลยั รงัสติ ให้เป็น

ที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อีกด้วย 

รางวัลเอสเอม็อต้ีนแบบสัมมาชพี 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561
 

มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดให้มีการประกวดรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบ

สมัมาชพี ครัง้ท่ี 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ผลการคดัเลอืกรางวลัจากผูส้มคัร

ทั้งหมด 47 ราย มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับการคัดเลือกให้รับ

รางวัล 5 ราย ได้แก่ 
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กฤษณา เฮลท์ตี้โปรดักส์ 
โซ่ข้อกลางเอสเอ็มอี

บริษัท กฤษณาเฮลท์ตี้โปรดักส์ จ�ากัด จังหวัดนครราชสีมา ด�าเนิน

ธุรกิจผลิตสินค้าข้าวตังจากปลายข้าวหอมมะลิ และชาหอมกฤษณา มี

เครือข่ายผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย ที่เชื่อมร้อยกัน และยกระดับ

ความรู้ของระบบการผลิต ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

โดยบริษัทฯ จะรับซื้อปลายข้าวอินทรีย์จากโรงสีข้าวออร์แกนิก มา

ใช้เป็นวัตถุดบิในการผลติ จากนัน้น�าปลายข้าวมาแปรรปูท�าขนม ในชือ่

แบรนด์ “ตังตัง” และพัฒนาสูตรที่มีส่วนผสมของสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ 

เช่น ทุเรยีน ชาสมนุไพรจากใบไม้กฤษณา สนิค้าท่ีผลิตได้มาตรฐาน GMP 

CODEX (มาตรฐานสากลของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO)

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังได้แบ่งก�าไร 10% มาสร้างการเรยีนรู ้ต้ังแต่ต้นน�า้ 
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กลางน�้า ปลายน�้า ให้กับเครือข่าย OTOP และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ ยังเป็นแกนน�าหลักในการสร้างคลัสเตอร์ (Cluster) 

รวมพลคนเกษตรอินทรีย์ มีสมาชิก 230 กลุ่ม และรับเป็นที่ปรึกษาทาง

ธุรกิจให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี และสตาร์ตอัพ (Startup) ต่างๆ อีกด้วย

ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส เปลือกกุ้ง-สมุนไพร 
ผลิตสารชีวภาพ

บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จ�ากัด จังหวัดแพร่ ประกอบธุรกิจผลิต 

และจดัจ�าหน่ายสารชวีภาพทางการเกษตร  ไคโตซานจากเปลอืกกุ้ง และ

สมุนไพรพ้ืนบ้านตามฤดูกาล พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมความรู้

ให้กับเกษตรกรเรือ่งการใช้สมนุไพร และสารชวีภาพ เพ่ือลดการใช้สารเคม ี

อีกด้วย

ปัจจบุนั บรษิทัฯ ท�าการผลติสารชวีภาพทางการเกษตร 5 ชนิด  โดย

ใช้วัตถดุบิจากเปลอืกกุ้ง และสมนุไพร พร้อมทัง้รบัผลติสนิค้า หรอืโออเีอม็ 

(OEM - Original Equipment Manufacturer) โดยรับซื้อวัตถุดิบที่เป็น

สมนุไพรตามฤดกูาลจากเกษตรกร เช่น พรกิตกเกรด เมล็ดสะเดา ตะไคร้ 

ข่า ฟ้าทะลายโจร ใบยาสูบ เป็นต้น 

บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิการท�าเกษตรอนิทรย์ี และลดต้นทุนทางการผลติ

ให้กับเกษตรกร ให้มคีวามรูเ้รือ่งการใช้สารชวีภาพท่ีถูกวิธี พร้อมกันน้ี ยงั

เป็นศูนย์เรียนรู้ และแปลงสาธิตทางการเกษตรให้กับนักศึกษาและผู้ท่ี

สนใจเข้ามาเรียนรู้ ทั้งยังมีแผนในการใช้สารชีวภาพเป็นส่วนผสมของ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย
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เอ็นทีที 888 จากหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์...
สู่หน่อไม้ฝรั่งผงเพื่อสุขภาพ

ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั เอน็ททีี 888 จงัหวัดเพชรบรูณ์ ด�าเนินกิจการส่งออก 

ผกัเศรษฐกิจ ผกัปลอดสาร และการเกษตรปลอดภัย GAP หน่อไม้ฝรัง่ผง                                                                                                          

เพ่ือสขุภาพ โดยรบัซือ้พืชผกัจากเกษตรกรภายในชมุชน เพ่ือน�ามาแปรรปู 

เป็นสินค้าเกษตรเพ่ือสขุภาพ ด้วยการส่งเสรมิให้เกษตรกรต�าบลบ้านติว้ 

และต�าบลห้วยไร่ ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 100 ราย 

บนพื้นที่ 300 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายหน่อไม้ฝรั่ง

วันละ 1,000-2,000 บาท 

โดยห้างหุ้นส่วนฯ ได้รับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ตกเกรด จากราคา

กิโลกรมัละ 5 บาท เพ่ิมเป็นกิโลกรมัละ 30 บาท ซึง่ปัจจบุนัรบัซือ้หน่อไม้

ฝรั่งตกเกรดจากเกษตรกรเดือนละ 180,000 บาทโดยประมาณ เพื่อน�า

มาผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งผงชงดื่มเพื่อสุขภาพ 

แนวคิดในการท�าธุรกิจดงักล่าว มาจากการท่ีผูป้ระกอบการมคีวามรกั

ในบ้านเกิด จงึได้เชือ่มร้อยเยาวชนในพ้ืนทีใ่ห้กลบัมาพัฒนาบ้านเกิด โดย

รับซื้อพืชผักจากเกษตรกรภายในชุมชน เพ่ือน�ามาแปรรูปสินค้าเกษตร

เพื่อสุขภาพ 

ท้ังนี้ ทางเอ็นทีที 888 ได้ท�าการศึกษาเรียนรู้ และคิดค้นทดลอง

แปรรปูหน่อไม้ฝรัง่ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสนิค้า จนได้หน่อไม้ฝรัง่ผงชงดืม่ในน�า้เยน็               

ตรา “U-smile” เป็นการช่วยสร้างความสะดวกในการรบัประทานผกั โดยใน

อนาคตจะมกีารน�าผกัและผลไม้มาผลิตเป็นผงพร้อมชงดืม่ เช่น อะโวคาโด 

เป็นการสร้างมลูค่าให้กับชมุชนอกีด้วย 
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ซิมพลิ เด็คคอร์...
หัตถกรรมเพื่อชุมชน

บรษิทั ซมิพล ิเดค็คอร์ จ�ากัด จงัหวัดเชยีงใหม่  เป็นโรงงานผลติและ

ส่งออกกระดาษสา รวมท้ังผลติภณัฑ์จากกระดาษสา โดยต้องการอนรัุกษ์ 

และพัฒนางานหัตถกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกับชมุชนและสงัคมไทย อกีท้ัง       

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเกิดการจ้างงาน เน้นสร้างมลูค่าจาก

วัตถุดิบในชุมชน อาทิ ต้นปอสา สับปะรด และต้นกล้วย ท�าการตลาด     

โดยเน้นการส่งออกต่างประเทศ เช่น กล่อง และถุงกระดาษสา งานเพ้นต์ 

เพ่ือผลติ และจ�าหน่ายสนิค้าหตัถกรรม ตลอดจนของท่ีระลกึฝีมือคนไทย

ส่วนการด�าเนินงานได้สร้างเครอืข่ายชมุชนผู้ผลติกระดาษ จ�านวน 

5 ชมุชน ได้แก่ 1. ชมุชนต้นเปา  2. ชมุชนมะขุนหวาน  3. ชมุชนสันก�าแพง 

4. ชุมชนแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 5. ต�าบลหมอเมือง จังหวัดน่าน โดย    

ส่งออกไปยังตลาดญ่ีปุน่ ยุโรป เกาหล ีและฮ่องกง 90% ตลาดในประเทศ 

10% สร้างรายได้ให้กับเครอืข่าย 100 กว่าครวัเรอืน รายได้เฉลีย่ 20,000 

บาท/ครัวเรือน/เดือน รวมปีละ 6,300,000 บาท

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ ให้การอบรมกับโรงเรียน และชุมชน ที่มี

ความสนใจจะประกอบเป็นอาชีพ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการท�า

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ส่งเสริมการปลูกปอสา ปรับปรุงระบบการผลิตมา

ใช้โซล่าเซลล์เพื่อลดพลังงาน ไปจนถึงการพัฒนาวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ 

โดยเน้นวัสดุธรรมชาติอีกด้วย 
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ไบโอไบรท์...
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดออร์แกนิก

บรษิทั ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จงัหวัดเลย ผลิตผลิตภัณฑ์

ออร์แกนิก ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เหมาะส�าหรับคนรักสุขภาพ และคนที่

เป็นโรคภมูแิพ้ เป็นทางเลอืกให้กับผูบ้รโิภค โดยบริษทัฯ ผลติผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดร่างกาย 50 ชนดิ ได้รบัมาตรฐาน GMP CODEX (มาตรฐาน

สากลของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO) ทั้งยังได้รับมาตรฐาน 

Thai Green Label Scheme (โครงการฉลากเขียว-สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย) 

ในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของวัตถุดบิ บรษิทัฯ ได้รบัซือ้ผลไม้จากเกษตรกร 90% โดย

เฉลี่ยแล้วได้มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรปีละ 10,000 ตัน ด้าน                                                                                                       

การตลาดจะเน้นผลติตามออร์เดอร์ทีร้่านค้าเพ่ือสขุภาพต่างๆ สัง่เข้ามา 

พร้อมท้ังจับกลุ่มตลาดโรงพยาบาล นอกจากนั้น ยังมีบริษัทเอกชน        

ขนาดใหญ่ท่ีเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น โครงการน�้าคือชีวิต ของ

บริษัท SCG ที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากไบโอไบรท์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น 
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รางวัลวิสาหกจิชมุชนต้นแบบสัมมาชพี
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชดิชู

เกียรติ “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดแบ่ง

ประเภทของรางวัลออกเป็น ด้านการเงนิ ด้านการผลติและการแปรรปู ด้าน

บริการและการจัดสวัสดิการชุมชน ส�าหรับในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ที่สมควร

ได้รับรางวัลแต่ละประเภททั้ง 3 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลประเภทการเงิน
กลุ่มออมทรัพย์ฯ “บ้านสระยายชี” 
“ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

กลุม่ออมทรพัย์เพ่ือการผลิตบ้านสระยายช ีมสีมาชกิเร่ิมด�าเนินการ      

ก่อตัง้ 74 คน มยีอดเงนิออมครัง้แรก 2,400 บาท ปัจจบุนัม ี1,475 คน                                                                                                                 

เงนิสัจจะสะสม 42,776,713 บาท สมาชกิส่วนใหญ่มอีาชพีท�าเกษตรกรรม 

ทางกลุม่ฯ จงึเปิดตลาดสนิเชือ่เพ่ือการเกษตรลอยฟ้า โดยทางกลุม่ฯ ท�าการ

ตดิต่อกับผูค้้าโดยตรง ท�าให้มอี�านาจต่อรอง ราคาจะถูกกว่าท้องตลาด 
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ภายในโครงสร้างกลุม่ออมทรพัย์ฯ สระยายช ียังประกอบด้วย ศนูย์

สาธิตการตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต โดย

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์    

ให้กับสมาชิกในราคาต�่ากว่าท้องตลาด 

ขณะที่โรงสีข้าวสวัสดิการชุมชน ช่วยให้สมาชิกขายข้าวสารแทน

การขายข้าวเปลอืก ท�าให้ได้รายได้เพ่ิมขึน้ รณรงค์ให้ท�าเกษตรปลอดภัย 

และลานค้าชุมชน (ตลาดนัดชุมชน) เพ่ือให้สมาชิกมีพ้ืนท่ีขายผลผลิต

การเกษตรให้เพื่อนบ้านในราคาถูก มีคุณภาพ และปลอดสารพิษ เพื่อ

เป็นการลดค่าใช้จ่าย

จากการด�าเนินงานของกลุ่มฯ ส่งผลให้มีเงินสัจจะสะสมแล้วถึง 

42,776,713 บาท เกิดการขยายกิจกรรมต่างๆ สร้างรายได้ให้กับสมาชกิ 

มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก มีการจ้างงานในชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยทางกลุ่มฯ 

สนับสนุนเงินกู้ดอกเบีย้ต�า่ให้กลุม่อาชพี กลุม่ทอผ้า กลุม่พรกิแกง กลุม่กล้วย

ฉาบ และกลุม่ไม้กวาด มกีารซือ้ทรพัย์สนิของกลุม่ฯ เช่น ท่ีดนิ รถรบัส่งคนใน

ชมุชน ให้ความรู ้และจดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์นกัเรยีนในโรงเรียน มแีผนงาน                                                                                                                  

ในการพัฒนา ศนูย์เรยีนรูช้มุชน เพ่ือใช้ส�าหรบัการดงูาน และการอบรม

จากการด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธิภาพของกลุม่ออมทรพัย์เพ่ือการผลติ

บ้านสระยายช ีท�าให้เกิดกระแสเงนิหมนุเวยีนในชมุชน ส่งผลให้สมาชกิ

มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างดี  
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รางวัลประเภทการผลิตและแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนชีววิถี “น�้าเกี๋ยน”  
“กินอิ่ม นอนอุ่น และฝันดี”

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต�าบลน�้าเกี๋ยน อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน    

เร่ิมต้นจากสมาชกิเพียง 79 คน ปัจจบุนัมสีมาชกิ 700 คน ส่วนใหญ่ปลกู

สมุนไพรจ�าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม แล้วน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

ประเภทแชมพู สบู ่ครมีนวด โลชัน่บ�ารงุผวิ สบูเ่หลว และอืน่ๆ ท้ังยังผลติ

ชาสมุนไพร เช่น ชาเชียงดา อีกด้วย

รูปแบบการท�างานจะเป็นการรวมกลุ่ม มีสมาชิกร่วมถือหุ้น มี

การระดมทุนหุ้นละ 100 บาท ปัจจุบันปี พ.ศ.2561 มีสมาชิก 709 คน  

250 ครัวเรือน ทุนเรือนหุ้น 250,000 บาท มีสินทรัพย์ 5.9 ล้านบาท 

กระบวนการผลิตใช้ระบบมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP

โดยมกีารวางจ�าหน่ายสนิค้าท้ังในจงัหวัดน่าน และร้านตวัแทนใน

ต่างจงัหวัด ในกลุม่ธุรกิจโรงแรม รสีอร์ต เซเว่น-อเีลฟเว่น ห้างโมเดร์ินเทรด 

ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โกลเด้นเพลส และรับจ้างผลิตท�าแบรนด์อีกกว่า 

30 บรษิทั สมาชกิวิสาหกิจชมุชน 200 ครวัเรอืน มรีายได้ประมาณเดอืนละ 

2,000 บาท  

จากผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี “น�้าเก๋ียน” ท�าให้   

มีการจ้างงาน ตั้งแต่แปลงปลูกสมุนไพร ฝ่ายผลิต-แปรรูป ฝ่ายขาย 
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ฝ่ายบัญชี และอื่นๆ เดือนละ 250,000 บาท หรือมากกว่า 2.5 ล้านบาท

ต่อปี กระจายรายได้สู่ชุมชนมูลค่าโดยเฉลี่ย 500,000 บาทต่อปี ตลอด

ระยะเวลาที่ด�าเนินงานมา สามารถน�าเงินเข้าสู่ชุมชนกว่า 35 ล้านบาท

นอกจากน้ี จะขยายผลไปสู่การท�าท่องเท่ียวชุมชนบูรณาการ กับ

กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตชาเมี่ยง กลุ่มโฮมสเตย์ และการบริการรถราง            

น�าเที่ยวรอบต�าบล ท�าให้เศรษฐกิจในชุมชนมีการหมุนเวียน สมาชิกมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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รางวัลประเภทบริการและ
การจัดการสวัสดิภาพชุมชน
วิสาหกิจชุมชน “บ้านนาตีน” 
“ท่องเที่ยววัฒนธรรมมุสลิม”

ชุมชนบ้านนาตีน ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ได้พัฒนาการท่องเท่ียวจากทุนวิถีชวิีต และวัฒนธรรมชมุชน เชือ่มร้อยกับ

วิถีอาชพีชมุชนปัจจบุนั เพ่ือผลกัดนัให้เป็นหมูบ้่านอนุรกัษ์แหล่งท่องเท่ียว 

และการส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีแนวทางธุรกิจ คือ 

1. ธุรกิจผลติภณัฑ์ผ้าบาตกิ เป็นสนิค้าโดดเด่น เช่น ผ้าปิดตาบาตกิ

ลายแพะ กระเป๋าถือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ต่างๆ 



103

2. ธุรกิจบริการโฮมสเตย์ และกิจการท่องเท่ียว โดยกิจกรรมทีไ่ด้รบั

ความสนใจ ประกอบด้วย

• การท่องเที่ยวศึกษาวิถีชุมชนทางทะเล 

• การท�าอาหาร ท�าขนมพื้นบ้าน ร่วมกับชุมชน

• การน�าชมการประกอบอาชีพหลักของชุมชน เช่น การเลี้ยงแพะ 

การท�าสวนยาง

• การน�าชมกิจกรรมกลุ่มหัตถกรรม เช่น การท�าผ้าบาติก  การท�า

ผลิตภัณฑ์มะพร้าว การท�าเรือหัวโทง เป็นต้น

สมาชกิบ้านนาตนีมรีายได้จากกิจการท่องเท่ียวโดยชมุชน ประมาณ

เดอืนละ 6,000 บาท ซึง่สมาชกิของกลุม่จะได้รบัแบ่งปันผลก�าไร และ

สวัสดิการต่างๆ ตามรปูแบบของกิจการ 

ปัจจบุนั มกีารออกแบบโปรแกรมการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมกับฤดกูาล

ในการประกอบอาชีพในชุมชน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต                                                                                                      

ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง เช่น การกรีดยาง การท�าประมงพ้ืนบ้าน 

การหงุข้าวด้วยฟืน การท�าขนมทุ้มโพล่ง (ขนมโค) การเย็บจากมงุหลงัคา 

เป็นต้น 

จากการด�าเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน ได้

ท�าให้เกิดกระแสหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน และสร้างรายได้

ได้เป็นอย่างดี





พ.ศ. 2562 
10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ 

กับการสร้างต้นแบบของสังคม  
นับเป็นความส�าเร็จอย่างดียิ่ง เมื่อตลอดระยะเวลา 10 ปี

ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพได้ท�าการสรรหา และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ
สัมมาชีพ เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจ และสร้างต้นแบบที่ดีให้กับสังคม 

 ซึ่งนับเป็นภารกิจที่มูลนิธิสัมมาชีพภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

บทที่ 5
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ส�าหรับปี พ.ศ. 2562 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลอันทรง

เกียรตน้ีิจากกรรมการสรรหาหลายท่าน โดยได้ท�าการคดัเลือกบคุคลท่ีมี

คุณสมบัติตามก�าหนดเบื้องต้นส่วนหนึ่ง เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

มูลนิธิสัมมาชีพ ที่มีคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ 

เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และ

ชอบธรรมแล้ว จึงได้ลงมติเอกฉันท์ให้ “คุณจรีพร เทพผดุงพร” ผู้บุกเบิก

ธุรกิจ “กะทิชาวเกาะ” มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรางวัลบุคคลต้นแบบ

สัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ด้วยเล็งเห็นถึงความสามารถในการสร้าง

อาณาจักรธุรกิจ จากอาชีพเล็กๆ ให้กลายเป็นธุรกิจท่ีย่ิงใหญ่ได้ ด้วย                                                                                                         

ความมมีานะ อดทน และการด�ารงชวิีตแบบสมัมาชพี ท้ังยังมจีติสาธารณะ 

ช่วยเหลือสังคมต่างๆ มากมาย
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งานรางวัล “ต้นแบบสมัมาชพี” ในปี พ.ศ. 2562 นี ้จดัขึน้ในวันเสาร์

ที่ 30 พฤศจิกายน ณ ห้องคอนเวนชั่น B1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท 

เซน็ทรัลเวิลด์ เพ่ือประกาศเกียรตคิณุแก่บคุคลต้นแบบสมัมาชพี วิสาหกิจ

ชมุชนต้นแบบสมัมาชพี และเอสเอม็อต้ีนแบบสมัมาชพี 

เนือ่งในวาระครบรอบ 10 ปขีองการก่อตัง้มูลนธิสิมัมาชีพ จงึได้จดั

งานนี้ขึ้นเป็นพิเศษกว่าทุกปี ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  มี

เวทีเสวนา เวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆ การแสดงนิทรรศการ การเปิด

โอกาสให้ชุมชนในเครือข่ายและพันธมิตรของมูลนิธิได้มาร่วมออกบูธ

แสดงสินค้า ที่ส�าคัญ งานนี้จะมีการประกาศเจตนารมณ์ในการท�างาน

ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยการท�าบนัทึกข้อตกลงท�างานร่วมกันของเครอืข่าย

ภาคี และพันธมิตรของมูลนิธิสัมมาชีพภายในงานอีกด้วย 

งานรางวัลต้นแบบสัมมาชพี 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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คุณจรีพร เทพผดุงพร
ประธานกรรมการ
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ากัด 
เจ้าของอาณาจักรกะทิชาวเกาะ 
บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

คณุจรพีร เทพผดุงพร ในวยั 90 ปี ถือก�าเนิดมาพร้อมกับสายเลอืด 

และสญัชาตญาณความเป็นนักสู ้ด้วยความท่ีเป็นลกูสาวคนโตในครอบครวั

ชาวจนีอพยพ ในย่านคลองขวาง เขตทวีวัฒนา กรงุเทพฯ ทีล่กูสาวมหีน้าที่    

ท�างาน จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนหนังสือ คุณจรีพรจึงต้องขวนขวาย  

ทุกวิถีทางเพื่อให้มีโอกาสได้เรียน 

ทุกวัน เธอต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อท�างานบ้าน ก่อนจะรีบวิ่งไปเรียน

หนงัสือทีโ่รงเรียนวัดศาลาแดง ซึง่เป็นวัดใกล้บ้าน เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

ไป-กลับวันละ 4 รอบ เพื่อกลับมากินข้าวกลางวันที่บ้านทุกวันอีกด้วย 
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“หัวใจในการท�าการค้าคือ อย่ายอมแพ้
 ส�าคัญที่สุด เราต้องสู้เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับลูกๆ 

ถ้าเราไม่สู้ ลูกก็ไม่มีหลัก ท�างานหนักแค่ไหน
ไม่กลัว ขอให้ลูกได้เรียนให้สูงที่สุด 

สมัยแรกๆ ตอนค้าขายอยู่ที่ท่าเตียน
ฉันขายมะพร้าวทั้งวันทั้งคืน 

วันละหลายหมื่นลูก ตั้งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่ม 
กว่าจะกินข้าวเสร็จมื้อหนึ่งเป็นชั่วโมง

เพราะขายดีมาก กินข้าวได้ 2 ค�า ลูกค้ามาซื้อของ
ก็ต้องหยุดกินมาขายมะพร้าวก่อน”

คุณจรีพร เทพผดุงพร
ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ากัด 

   บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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กระทั่งเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น เธอจึงออกมาช่วยงาน

ครอบครัวที่ประกอบอาชีพค้าข้าว และเปิดร้านค้าขายสินค้าจ�าเป็นใน

ยุคนัน้ ด้วยการแจวเรอืให้เตีย่นัง่เพ่ือไปซือ้สนิค้ามาจ�าหน่าย รวมท้ังออก

พายเรอืไปตวงข้าวให้กับคนงาน ด้วยความขยันขนัแขง็เป็นท่ีย่ิง และยัง

มีหัวการค้ามาตั้งแต่เด็ก มีเวลาว่างเมื่อไหร่คุณจรีพรก็จะพายเรือขาย

สินค้าด้วยตัวเอง เก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งแต่ตอนนั้น 

จนอายุ 19 ปี คณุจรพีรก็สมรสกับคณุอ�าพล เทพผดงุพร ด้วยความ

เหน็ชอบจากผูใ้หญ่ ท้ังคูจ่งึร่วมกันสร้างเนือ้สร้างตวั สร้างครอบครัว ด้วยการ

ยึดอาชพีค้าขายมะพร้าว ซึง่เป็นอาชพีเดมิของคณุอ�าพล ในตกึแถวย่าน

มหานาค ถือเป็นจดุเริม่ต้นของธุรกิจ โดยคุณอ�าพลค้าขายบนบก ตดิต่อ

ลูกค้าในตลาดต่างๆ ส่วนคุณจรีพรค้าขายในเรือ ส�าหรับลูกค้าที่สัญจร

ทางเรือ สองแรงแข็งขัน กิจการรุ่งเรืองขายดิบขายดี 

เมื่อกิจการเติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับ ท้ังคู่จึงย้ายจากเรือขึ้นบก          

เซ้งห้องแถวทีท่่าเตียน ก่อตัง้ “หจก.อดุมมะพร้าว” ด้วยเลง็เหน็ว่า แม่น�า้ 

คือ เส้นทางค้าขายที่ส�าคัญในยุคนั้น จากนั้นมากิจการเติบใหญ่รุ่งเรือง                                                                                                            

ไม่หยุดย้ัง ด้วยความขยัน หมัน่เพียร หนักเอาเบาสู ้ท�างานไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย 

รู้จกัเก็บออม สร้างฐานะ จนสามารถส่งลกูทุกคนไปเรยีนต่อต่างประเทศ

ได้ สมความตัง้ใจของเธอท่ีเลง็เห็นความส�าคญัของการศกึษามาโดยตลอด  

หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อการแข่งขันสูงขึ้น จึงได้ริเริ่มเปลี่ยนแปลง

ก้าวสู ่“เกษตรแปรรปู” เริม่ต้นผลติ และจ�าหน่าย “กะทิส�าเรจ็รปู” ขึน้เป็น
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เจ้าแรกของไทย ด้วยวิสัยทัศน์ว่า ต่อไปในอนาคตเกษตรแปรรูปจะเป็น

ที่ต้องการอย่างสูง ทั้งในประเทศและทั่วโลก และได้ก่อตั้ง “โรงงานกะทิ

ชาวเกาะ” โรงงานผลิตกะทิส�าเร็จรูปชนิดถุงขึ้น 

แม้ยคุแรกของการบกุเบกิจะไม่ราบรืน่อย่างท่ีคดิ แต่คณุจรีพรก็ไม่

ย่อท้อ เดนิหน้าสูอ้ย่างไม่ยอมแพ้ ทุม่เทกับการสร้างโรงงาน และการสร้าง

แบรนด์กะทชิาวเกาะ จนต้ังหลกัได้อย่างมัน่คง แม้จะต้องเผชญิกบัมรสมุ

ครั้งใหญ่ เมื่อคุณอ�าพลจากไปอย่างกะทันหัน แต่ด้วยสัญชาตญาณ

นักสู้ของเธอ ก็ท�าให้สามารถยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในท่ีสุด โดย

มีลูกๆ ทุกคนเป็นก�าลังใจ และก�าลังหลักในการเดินหน้าต่อยอด และ

สานต่อธุรกิจ ด้วยการบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นกลยุทธ์

แห่งความส�าเร็จ 

ปัจจบุนั กะทชิาวเกาะมยีอดขายเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก ด้วยส่วนแบ่ง 

30-40% ของตลาดกะทิโลก และประมาณ 40% ของตลาดในประเทศ ทัง้นี้ 

อาณาจกัรธุรกิจเทพผดงุพรมะพร้าวภายใต้การน�าของคณุจรีพร มโีรงงาน

ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานชาวเกาะ โรงงานอ�าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง                                                       

และโรงงานแม่พลอย 

ด้วยจ�านวนสนิค้ากว่า 200 ชนิด ขยายขอบเขตกว้างไกลจากกะทิถงุ 

สู่กะทิกระป๋อง กะทิกล่อง และกะทิผง เดินหน้าไปยังผักและผลไม้บรรจุ

กระป๋อง ภายใต้ชื่อการค้า “ชาวเกาะ” และ “ยอดดอย” เนื้อมะพร้าว น�้า

มะพร้าว น�า้พรกิ น�า้จิม้ พรกิแกง อาหารไทยส�าเรจ็รปู ฯลฯ ตรา “ชาวเกาะ” 

และ “แม่พลอย”  
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โดยโรงงานชาวเกาะได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐาน 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้รับการตรวจสอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก

เช่นเดยีวกับโรงงานอ�าพลฟูดส์ โพรเซสซิง่ ท่ีได้ขยายความต้องการ

ของผลติภัณฑ์ทางอตุสาหกรรมเกษตรท่ีหลากหลาย จงึได้รบัการรบัรอง

ทางด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานมาตรฐาน ทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ เช่นกัน

ทั้งนี้ โรงงานทั้ง 3 แห่ง ด�าเนินการภายใต้หลักจริยธรรม และการ

บริหารจัดการท่ีดี โดยมีความตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์

สงัคม ด้วยการรบัซือ้สนิค้าจากเกษตรกรมาผลติอาหาร สนบัสนุนสนิค้า 

วัตถุดิบ และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร 

เพ่ือปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว ให้ความรู้กับเกษตรกร และชุมชน เพ่ือให้

พัฒนาเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีรับรู้กันว่า ไม่เพียงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ

อย่างซือ่สัตย์สุจรติ แต่คณุจรพีรยังคนืกลบัสูส่งัคม โดยเน้นการบริจาคเพ่ือ

การศกึษา อย่างทีเ่ธอเชือ่มัน่มาตลอด ด้วยการมอบทนุการศกึษาให้กบั

โรงเรยีนทัว่ประเทศ ปีละเกือบ 80 แห่ง ใน “โครงการ 87 โรงเรยีน 87 พรรษา                                                                                                               
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มหาราชา” พร้อมด้วยกิจกรรมเพ่ือสงัคมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท                                                                                                             

สมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อเน่ืองเป็นปีที ่10 

ภายใต้โครงการ “10 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน 610 โรงเรียน” 

เป็นเงิน 149 ล้านบาท เพ่ือต่อยอดอนาคต และสร้างบคุลากรท่ีมคีณุภาพ

ของสังคม 

เมื่อไม่นานมาน้ี คุณจรีพรก็ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 10 ล้านบาท    

ให้แก่ “โครงการก้าวคนละก้าว” ของตูน บอดี้สแลม เพ่ือซื้ออุปกรณ์

ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาล ที่ยังขาดแคลน การท่ีคุณจรีพร

ได้สละทรัพย์สินส่วนตัวด้วยเงินมากมายขนาดน้ี เป็นเพราะเธอเชื่อว่า       

ความสุขในชีวิตของคนเรานั้นคือ การแบ่งปัน

เหนือสิ่งอื่นใดในทางการค้านั้น ยังยึด “หลักธรรมาภิบาล” อย่าง

มั่นคง ไม่เอาเปรยีบคูค้่าและผูบ้รโิภค ในยามทีคู่ค้่ามปีญัหา อาท ิวกิฤติ          

น�้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยชาวสวนมะพร้าว

ทีเ่ป็นคูค้่าอย่างทันท่วงที ตัง้แต่การจดัหาพันธ์ุมะพร้าวไปให้ปลูก การรบั

ซื้อมะพร้าวจากชาวสวนในราคาที่เป็นธรรม

ย่ิงกว่านัน้ คราใดท่ีประเทศประสบปัญหาวกิฤตมิะพร้าวขาดแคลน 

ผู้ประกอบการรายอื่นได้เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้มีการน�าเข้ามะพร้าว

เสรี เพือ่น�าเข้ามะพร้าวราคาถกูจากต่างประเทศเข้ามา แต่บรษิัทฯ กลับ
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ท�าตรงกันข้าม ด้วยการยืนหยัดรับซื้อมะพร้าวจากชาวสวนในประเทศ 

แม้ราคาจะสูงกว่ามะพร้าวที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศก็ตาม 

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า คุณจรีพรคือ นักธุรกิจหญิงท่ีจบการศึกษา

เพียงชั้นประถมปีท่ี 4 ผู้เขียนทฤษฎีแห่งความส�าเร็จข้ึนมาด้วยตัวเอง 
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จากสญัชาตญาณการเป็น “นักสู”้ และ “นกัธุรกิจ” โดยไม่ต้องอาศยัต�ารา   

ทางธุรกิจเล่มใด แต่มาจากหวัใจ และจติวิญญาณของเธออย่างแท้จรงิ 

เหมาะสมเป็นอย่างย่ิงส�าหรับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจ�าปี 

พ.ศ. 2562 นี้ 
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หลักสูตรผูน้�า-น�าการเปล่ียนแปลง 
รุ่นที่ 10 ยกเครื่องใหม่ เน้น 
“ปฏิบัติการฐานราก”

ในปี พ.ศ. 2562 หลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง ได้ด�าเนินมาอย่าง

ต่อเน่ือง กระท่ังถึงรุน่ปัจจบุนัซึง่เป็นรุน่ที ่ 10 ในรุน่น้ีมผู้ีเข้าเรยีนจ�านวน 

92 คน จากหลากหลายวงการ และอาชพี ทัง้จากองค์กรภาครฐั องค์การ

มหาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสงัคม และอาจารย์มหาวิทยาลยั

ที่ส�าคัญ เพ่ือเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และ 

สถาบนัผู้น�า-น�าการเปลีย่นแปลง จงึมคีวามเหน็ร่วมกันให้มกีารยกเครือ่ง 

หลกัสตูร และวิทยากรใหม่ท้ังหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วย

แนวคิด “ปฏิบัติการฐานราก” โดยเนื้อหาหลักสูตรเน้น “การท่องเท่ียว                                                                          

โดยชุมชน” เป็นด้านหลัก เพ่ือล้อกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริม           

การท่องเที่ยวเมืองรอง 

การอบรมได้เริ่มตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันท่ี 

20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 5 สัปดาห์ ที่พิเศษกว่า                

ทุกครั้งที่ผ่านมา คือ มีการดูงานนอกสถานท่ี 3 พ้ืนท่ี ประกอบด้วย 

บ้านนาต้นจัน่ จงัหวัดสโุขทัย ภูแลนคา จงัหวัดชยัภูม ิถ�า้เสือ และแหลม

ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
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หลักสูตรผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง 
รุ่นที่ 1-10
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รุ่นที่ 1 การปฏิรูปประเทศไทย

รุ่นที่ 2 การปฏิรูปประเทศไทย 

รุ่นที่ 3 ปัญญาเพื่ออนาคต 

รุ่นที่ 4 พลังพลเมือง
กับการพัฒนาที่สมดุล 

รุ่นที่ 5 ธุรกิจที่ยั่งยืน
ต้องร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รุ่นที่ 6 สัมมาชีพชุมชน 

รุ่นที่ 7 ก้าวไปด้วยกันด้วยพลังสร้างสรรค์ 

รุ่นที่ 8 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

รุ่นที่ 9 พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

รุ่นที่ 10 ปฏิบัติการที่ฐานราก
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รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

ประเภทการเกษตร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ต�าบลบุฤๅษี จังหวัดสุรินทร์

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต�าบลบุฤๅษี ตั้งข้ึนเมื่อปี                                             

พ.ศ. 2547 จากการรวมตวัของพ่ีน้อง 8 คน ทีไ่ปเรยีนรูก้ารท�าเกษตรอนิทรย์ี

จากศีรษะอโศก อ�าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ชื่อกลุ่มว่า 

“กสิกรรมธรรมชาติ” เน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ไว้เพ่ือบริโภค 

หากเหลือก็น�าไปจ�าหน่ายให้กลุ่มสันติอโศก เมื่อเติบโตเรื่อยมา จึงจด

ทะเบยีนเป็นวิสาหกิจกลุม่เกษตรอนิทรย์ี ต�าบลบฤุๅษ ีเมือ่ปี  พ.ศ. 2556 

หลังจากก่อตั้งได้ระดมหุ้นเป็นเงิน 47,000 บาท โดยน�าเงินไป       

ต่อยอดซือ้ข้าวเปลอืกของสมาชกิ เพ่ือไปจ้างส ีและน�ามาบรรจถุุงขายส่ง

ให้กลุ่มสันติอโศก ปัจจุบันมีทรัพย์สินรวม 8 ล้านบาท มีสมาชิกที่ผลิต

เป็นอินทรีย์ถือหุ้น 45 ราย และสมาชิกที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนจ�านวน 

420 คน รวม 465 คน
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต�าบลบุฤๅษี ท�าการผลิต และ

แปรรปูข้าวอนิทรย์ี ตัง้แต่การคดัเมลด็พันธ์ุ การผลติปุย๋ การปลกู แปรรปู 

และขายข้าวอนิทรย์ี รวมทัง้รวบรวมข้าวอนิทรย์ีจากสมาชกิในพ้ืนท่ี และ

เครือข่ายให้กลุ่มแปรรูปบรรจุจ�าหน่ายให้กับกลุ่มสันติอโศก นอกจากนี้  

ยังส่งออกข้าวอินทรีย์ปีละ 400 ตัน ไปยังประเทศสิงคโปร์ ในอนาคต                                                                                                    

ทางกลุม่ฯ ตัง้เป้าจะส่งออกปีละ 1,000 ตัน โดยทางกลุ่มฯ มกีารวางแผน

ลดต้นทุนการผลิต โดยทดลองใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์

ส�าหรับปลูกข้าวอีกด้วย
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ย่ิงกว่าน้ัน ทางกลุ่มฯ ยังได้ปลูกพืชหลังนาเพ่ือเป็นการปรับปรุง

บ�ารงุดนิ เช่น ปอเทอืง ถ่ัวพร้า ถัว่เหลอืง แตงโม โดยใช้วิธีไถกลบ มโีรงสข้ีาว

ของกลุ่มฯ ขนาดก�าลังการผลิต 10 ตันต่อวัน 

การประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน สามารถสร้างรายได้เพ่ิม

ให้สมาชิกได้ประมาณ 12,903 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การท�าอาชีพชาวนาโดยทั่วไป

จากการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ส่งผลต่อชุมชน และสังคมอย่างไร

กลุ่มฯ สามารถสร้างรายได้จากการด�าเนินกิจการประมาณปีละ 

6 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นรายได้ท่ีกระจายไปสู่สมาชิกท้ัง 465 คน ในการ

ด�าเนนิกิจการการท�านาอนิทรย์ี ได้ส่งผลให้ชมุชนมกีารพัฒนาปุย๋อนิทรย์ี

จากเชือ้รา เพือ่ใช้ในการคมุโรคข้าว เปลีย่นวิถีการท�าเกษตรจากเคมเีป็น

อินทรีย์ และเป็นศูนย์เรียนรู้การท�าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์

นอกจากน้ี กลุ่มฯ ยังมีการแบ่งปันผลประโยชน์สู่สาธารณชนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน สนับสนุนการพัฒนา 

และปรับปรุงวัด พัฒนาปรับภูมิทัศน์ส�าหรับการศึกษาดูงาน และการ

ท่องเท่ียว รายได้ของวิสาหกิจเปรียบเทียบเป็นความสามารถสร้าง                                                                                                                              

รายได้สมาชกิ (เปรยีบเทียบกบัรายได้เฉลีย่ครวัเรอืน) จ�านวน 1,075.26 

บาท/คน/เดือน
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ประเภทการเงิน และสวัสดิการชุมชน 
สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ จังหวัดระยอง 

สถาบันการเงินบ้านคลองป่าไม้ ต�าบลกระแสบน อ�าเภอแกลง 

จงัหวัดระยอง ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพจากจงัหวัดพิษณุโลกมามอีาชพี

ท�าสวนยางพารา และสวนผลไม้ ที่จังหวัดระยอง โดยเริ่มจัดตั้งธนาคาร

หมู่บ้านเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เริ่มแรกมีสมาชิก 17 คน มี

เงินทุน 4,850 บาท  

โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อต้ัง เพ่ือฝึกวินัยทางการเงิน พัฒนา

คณุภาพชวีติ และส่งเสรมิการประกอบอาชพี ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของท้องถ่ิน ต่อมาได้ยกฐานะข้ึนเป็นสถาบันการเงนิของชมุชนในปี พ.ศ. 

2557 โดยมีธนาคารออมสินให้การสนับสนุน มีสมาชิกทั้งหมด 488 คน 

มีสินทรัพย์รวม 25,390,358.72 บาท 

สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ให้บริการรับฝากเงิน บริการ

สนิเชือ่ให้สมาชกิในรปูแบบสนิเชือ่ส่วนบคุคล และสนิเชือ่แบบรวมกลุม่ 

มีการน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่ม เช่น โอนเงิน

ทางบัญชีผ่านระบบ Mymo และบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

นอกจากการด�าเนินกิจกรรมโดยท่ัวไปของกลุ่มการเงินหรือออม-

ทรัพย์แล้ว กลุ่มฯ ยังมีกิจการที่ขยายฐานจากกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือแก้

ปัญหาด้านอื่นๆ ให้กับชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนย่ิงขึ้น  

ประกอบด้วย
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     • ร้านค้าชุมชน เป็นการบริหารจัดการ และการลงทุนของกลุ่ม          

ออมทรพัย์ ท่ีต้องการแก้ปัญหาเรือ่งการเดนิทางไปซือ้สินค้าให้กับสมาชกิ

• การบริการกิจการห้องเช่า จ�านวน 7 ห้อง ซึ่งได้ด�าเนินการให้มี

ห้องเช่า เพ่ือช่วยเหลือสมาชกิท่ีไม่มท่ีีอยู่อาศัย หรอืคนทีต้่องเดนิทางไกล 

เพื่อมาประกอบอาชีพ

• การบริการลานค้า จ�านวน 3 ร้าน เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกได้มี

อาชีพ ส�าหรับผู้ที่ต้องการค้าขาย โดยกลุ่มได้สร้างเป็นลานค้าให้เช่า

บริเวณใกล้ร้านค้าชุมชน และที่ท�าการกลุ่มฯ ท�าให้สมาชิกมีสถานที่ใน

การจ�าหน่ายผลผลิต

• จดัสรรท่ีดนิ และท่ีอยู่อาศยัให้กับสมาชกิทีไ่ม่มท่ีีดนิ จ�านวน 8 ไร่       

(8 ครวัเรอืน) กลุม่ฯ ได้ซือ้ท่ีดนิมาจดัสรรขายให้สมาชกิท่ีไม่มท่ีีดนิ ซือ้แล้ว

ผ่อนกับกลุ่มฯ เพ่ือให้สมาชกิมท่ีีอยู่ และทีท่�ากิน โดยได้ร่วมกับโครงการ

บ้านมัน่คงของสถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (พอช.)

กลุ่มฯ ได้ซื้อสวนยางพารา เพ่ือสร้างรายได้ และเป็นการซื้อเพ่ือ

รักษาที่ดิน ไม่ให้ขายให้กับคนนอก จ�านวน  40  ไร่

รายได้จากการประกอบกิจการของกลุ่มฯ ในปี พ.ศ. 2561 รวม 

4,258,238.10 บาท สร้างรายได้จากการปันผลให้สมาชกิปีละ 962 บาท/

คน/ปี หรือ 3,838 บาท/ครัวเรือน/ปี 
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จากการจัดสวัสดิการของกลุ่มฯ เทียบรายจ่ายครัวเรือน กลุ่มฯ 

สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับสมาชิกได้ประมาณ 674 บาท/คน/

ปี หรือ 2,696 บาท/ครัวเรือน/ปี 

นอกจากน้ี การด�าเนนิงานของกลุม่ฯ ได้เกิดการจ้างงานสร้างอาชพี 

และส่งผลต่อการจัดสรรประโยชน์สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. เกิดการจ้างงานในชมุชน คนมงีานท�า จ้างงานรายวัน 9 คน และ

จ้างงานรายเดือน 4 คน

2. การช่วยเหลือสังคม

• ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ส่งเสรมิสมาชกิปลกูผกั

ปลอดสาร

• ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ 

• พัฒนาหมูบ้่าน เช่น สนับสนนุสร้างห้องน�า้ให้โรงพยาบาลส่งเสริม 

สขุภาพต�าบล

• ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ในการด�าเนินสถาบนัการเงินน้ัน ท�าให้เกิดการแก้ปัญหาบางอย่าง  

ในชมุชน โดยเฉพาะการท�างานทีไ่ปตอบวัตถุประสงค์ของกลุม่ฯ ท่ีต้องการ

พัฒนาคณุภาพชวีติ และท�าให้สมาชกิได้มท่ีีอยูอ่าศัย ท่ีท�ากิน ซึง่เป็นปัจจยั

พ้ืนฐานของการด�ารงชวิีตของคน ท�าให้เกิดการจ้างงานในชมุชน และการ

ช่วยเหลอืสงัคมในรปูแบบต่างๆ อย่างมากมาย ในอนาคตกลุม่ฯ มแีผนงาน

ในการสร้างศนูย์เรยีนรู ้ และสร้างบ้านพักโฮมสเตย์ในเน้ือท่ีจ�านวน 5 ไร่ 

เพื่อพัฒนา และขยายกิจการของกลุ่มฯ ให้เติบโตต่อไป
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ประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์

ส�าหรบักลุม่วิสาหกิจชมุชนกลุม่ฐานเกษตรยางพารา บ้านหนองตาเฮยีง                                                                                                                  

ต�าบลดงอจีาน อ�าเภอโนนสวุรรณ จงัหวัดบรุรีมัย์ ด�าเนนิกิจกรรมรบัซือ้

น�้ายางสดจากสมาชิก น�ามาแปรรูปยางแผ่นรมควัน พัฒนาจนได้รับ

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) รับซือ้ยางก้อนถ้วย และ

ยางเครปหนา  มาแปรรปูเป็นยางเครปบางสนี�า้ตาล และจ�าหน่ายยางแผ่น

รมควนั จ�าหน่ายยังตลาดภายในประเทศคอื โรงงานผลติล้อยางรถยนต์ 

โรงงานผลติยาง โรงงานท�ารองเท้าแตะ รองเท้าบูต๊ และยางคอมพาวนด์ 

กลุ่มฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 รวมตัวกันในนามกลุ่มพันธมิตร

ผลิตยาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ฐานเกษตรยางพารา ในการรวมตวักันก็เพ่ือผลติ และจ�าหน่ายยางพารา 

โดยการแปรรปูเพ่ิมมลูค่าน�า้ยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน เพ่ือเพ่ิมอ�านาจ

การต่อรองกับผู้ซื้อ และพ่อค้าคนกลาง 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้ค้นพบวิธีอบแผ่นยางใน “ยุ้งข้าว” และ

คิดค้นตู้อบรมควันยางพาราไฮเทค สามารถแปรรูปน�้ายางเป็นยางแผ่น

รมควันชั้นพิเศษอีกด้วย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมท่ีกลุ่มฯ มีการคิดค้นและ

สร้างสรรค์ขึ้น 
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ในการด�าเนินกิจการมีการระดมหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ 100 บาท 

และมีการท�าระบบออมทรัพย์กับกลุ่มฯ เพื่อให้สมาชิกได้มีการออมเงิน 

และมีเงินทุนการบริหารจัดการกลุ่มฯ มีการจัดสรรก�าไรสุทธิ แบ่งเป็น

• เพื่อขยายกิจการกลุ่มฯ 60% 

• พัฒนาศักยภาพสมาชิก ศึกษาดูงาน และอบรม 10%

• ทุนการศึกษา 10%

• ส่งเสริมสวัสดิการ อย่างละ 10% 

• ทุนสงเคราะห์เพื่อสมาชิก 5%

• และเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างละ 5%

ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 220 คน รายได้จากการด�าเนินกิจการใน 

ปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 20,660,294.25 บาท กลุม่ฯ สามารถสร้างรายได้เพ่ิม

ให้สมาชิกเฉลี่ย 9,497.49 บาท/ครัวเรือน/เดือน หรือเฉลี่ย 113,969.88 

บาท/ครัวเรือน/ปี
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ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียง ต�าบลบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี ตั้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีก่อนยุคประวัติศาสตร์ เมื่อ 5,000 ปี

ล่วงมาแล้ว ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2535 จึงมี   

ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

ส�าหรับกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 

2547 โดยพันตรี สุเมธ ค�าพิมาน และคุณผ่องศรี สมบัติก�าไร ร่วมกับ       

ชาวบ้านก่อตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงทุนทางวัฒนธรรมอัน

มค่ีาในพ้ืนท่ี มจีดุเด่นทางแหล่งโบราณคด ีปัจจบุนัมสีมาชกิทีด่�าเนนิการ 

บ้านพักโฮมสเตย์ จ�านวน 47 ราย 

ลกัษณะกิจการ ให้บรกิารทีพั่กโฮมสเตย์และจดัการท่องเท่ียวโดยชมุชน 

ผ่านกิจกรรมนนัทนาการ  โปรแกรมการท่องเทีย่วหลากหลายรปูแบบ และ

มกิีจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เรยีนรูพิ้พิธภัณฑสถานแห่งชาตบ้ิานเชยีง 

เรยีนรูวิ้ถีไทยพวนผ่านกิจกรรมการแต่งกาย การสาธิตการท�าอาหารสตูร

ไทยพวน ขนมไทยพวน กิจกรรมท�าของทีร่ะลกึ ป้ันหม้อ เขียนส ีตกีลองยาว 

จกัสานไม้ไผ่ การท�าผ้ามดัย้อมข้ึนลายมดัหมีอ่ย่างง่าย และอืน่ๆ



133



134RIGHT LIVELIHOOD 
FOUNDATION

กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีได้เกิดผลลัพธ์กับชุมชน โดยท�าให้เกิดการ 

กระจายรายได้สู่สมาชิก และชุมชนจ�านวน 429 คน โดยมีการเชื่อมโยง

กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 

• การสาธิตท�าอาหารสูตรไทยพวน และขนมไทยพวน 

   (อาหารท้องถิ่น)

• กิจกรรมการท�าของที่ระลึก DIY ปั้นหม้อ เขียนสี

• กิจกรรมตีกลองยาว

• กลุ่มจักสานไม้ไผ่

• การท�าผ้ามัดย้อมขึ้นลายมัดหมี่

• กลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเศษผ้า (นิยมไทยพวน)

• กลุม่การแสดงฟ้อนไทยพวน (โดยการรวมกลุ่มสตรผู้ีสูงอายุ ใน

หมู่บ้าน ร่วมกับกลุ่มกลองยาว ร่วมแสดงสร้างความสนุกสนานให้กับ     

นักท่องเที่ยว)

• กลุ่มมัคคุเทศก์น้อย (เยาวชนเจ้าบ้าน) บรรยายให้ความรู้กับ   

นักท่องเที่ยว

ในการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนของกลุม่โฮมสเตย์บ้านเชยีง เป็น

รปูแบบการขายวถีิ และอตัลกัษณ์ชมุชน ซึง่มกีารสบืทอดกันมาเป็นเวลา

ยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น จึงท�าให้การด�าเนินงานของกลุ่มฯ มีความย่ังยืน 

และเกิดการสานต่อกันมา กลุ่มฯ มีการปลูกฝังเยาวชน ตั้งแต่การท�า

กิจกรรมร่วมกับโรงเรยีน เดก็และเยาวชนได้เรยีนรู้สบืทอดจากครอบครัว

ที่ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ท�ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มฯ 
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• เกิดการสร้าง และกระจายรายได้ สูส่มาชกิและชมุชนกว่า 429 คน 

โดยมกีารเชือ่มโยงกับกลุม่อาชพีต่างๆ ในการจดัท�าโปรแกรมการท่องเท่ียว

ชุมชน ในการอนุรักษ์ และเผยแพร่วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยพวน

• ความสามารถในการจดัการวิสาหกิจสามารถสร้างรายได้ เมือ่ปี 

พ.ศ. 2561 สร้างรายได้ให้กลุม่ฯ จากการจดัการบ้านพักโฮมสเตย์จ�านวน 

1,900,668 บาท ซึง่เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชกิ (เปรียบเทียบเป็น

รายได้เฉลีย่ครวัเรอืน) จ�านวน 3,369.97 บาท/คน/เดอืน หรอื 40,439.64 

บาท/คน/ปี

• การลดช่องว่างระหว่างวัย กิจกรรมการท่องเท่ียวท�าให้คนทุกเพศ

ทุกวัยได้มีพื้นที่ในการท�ากิจกรรม และแสดงออกร่วมกัน

• การขยายผลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ อาทิ งานมรดกโลก

บ้านเชียง ผ่านกิจกรรมบ้านเชียงมาราธอน และ Ban Chiang Local 

Street Arts (บ้านเชียงสตรีตอาร์ต) เป็นต้น 

ผลที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์



136RIGHT LIVELIHOOD 
FOUNDATION



137

ประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร 
จังหวัดล�าพูน 

วิสาหกิจชมุชนพัฒนาผลติภัณฑ์พืชผกัสมนุไพรบ้านป่าป๋วย ต�าบล

บ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เกิดจาก

การรวมตัวของชาวบ้านส่วนใหญ่ ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลเกษตร

ตกต�่าซ�้าซาก จึงคิดหาทางแก้ปัญหา และได้มีแนวคิดการผลิตพืชและ

การเกษตรในรูปแบบอินทรีย์ น�าผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

มีการด�าเนินงานโดยการศึกษาหาความรู้และพัฒนา 

โดยน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิต และการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์ ปัจจบุนักลุม่แปรรปูผลไม้และสมนุไพร ใช้เทคโนโลยีอบแห้ง 

และฟรซี ดรายอิง้ (Freeze Drying) มทีัง้ล�าไย มะม่วงอนิทรย์ี สตรอว์เบอร์รี่

อินทรีย์ กล้วยน�้าว้าอินทรีย์ กระเทียม เป็นต้น

นอกจากการจดัการเรือ่งการเพ่ิมมลูค่าผลผลติทางการเกษตรแล้ว 

กลุม่ฯ ยังมีการจัดการด้านการตลาดทัง้ภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 

มีการท�าบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อจัดส่งผลิตผลทางการ

เกษตรให้กับ บริษัท ตะวันพืชผล จ�ากัด บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จ�ากัด 

และบริษัท โกออแกนิกส์ จ�ากัด 
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ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป
• ร้านค้าออร์แกนิกทัว่ประเทศ เช่น ร้านดอยค�า บ้านคดัสรร เป็นต้น

• จ�าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

• งานจดัแสดงสนิค้าภาครฐัและเอกชน ซึง่การจดัการด้านการตลาด

ของกลุม่ฯ ส่งผลให้กลุม่มกีารผลติทีต่่อเน่ือง และไม่มปัีญหาเร่ืองการตลาด

กลุ่มฯ สามารถรับซื้อผลไม้ และกระเทียม จากสมาชิกและชุมชน                    

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) กว่า 

300 ไร่ และได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จ�านวน 80 ไร่       

หรือคิดเป็นจ�านวนสมาชิกประมาณ 132 ราย สามารถแก้ไขปัญหา                                                                                                     

ราคาผลไม้ และกระเทยีม ให้กับชมุชน ทัง้ยังส่งเสริมให้ชมุชนท�าเกษตร

อินทรีย์ สร้างรายได้เพิ่มจากการแปรรูปผลไม้สดได้ มาก 3-5 เท่า 
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จากการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ส่งผลต่อชุมชนและสังคมอย่างไร

• กลุ่มฯ สามารถสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนประมาณ 4,224,446.50 

บาท/ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิก จ�านวน 11,734 บาท/คน/เดือน 

หรือ 140,814 บาท/คน/ปี ซึ่งกลุ่มฯ มีจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 30 คน

• เกิดการจ้างงานในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้ท�างานมีรายได้  

จากการแต่งกระเทียมเพื่อส่งขาย จ�านวน 12 ราย 

• เกิดการเปลี่ยนระบบการท�าเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์   

และมีการขยายพื้นที่อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

• เกิดการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร และการตลาด   

ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับกลุ่มเกษตรกร
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รางวัลเอสเอ็มอี
ต้นแบบสัมมาชีพ
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

บริษัท มิตรใหม่ฟาร์ม จ�ากัด
บรษิทั มติรใหม่ฟาร์ม จ�ากัด คอื ผูผ้ลติ และจ�าหน่ายปัจจยัทางการผลติ 

พืชอินทรย์ี ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2553 โดยนายสถาพร ฉายะโอภาส ด้วยทนุ

จดทะเบียน 200,000 บาท มีแนวคิดการท�าการเกษตรแบบยั่งยืน ที่น�า

มาสู่การสรรค์สร้างผลติภัณฑ์ อนัเป็นปัจจยัทางการผลติของการเกษตร

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการพัฒนา และ

ปรบัปรงุพ้ืนดนิ ด้วยการใช้ซากพืชซากสตัว์ ผ่านกระบวนการทางชวีภาพ

จากธรรมชาติของไส้เดือน และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลิตภัณฑ์ของบรษิทัฯ มุง่เน้นการบ�ารงุรกัษาดนิ โดยใช้วตัถุดบิจาก

ธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ จากมูลไส้เดือน ฮอร์โมนพืช และจุลินทรีย์ ซึ่ง

ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบการท�าเกษตรอินทรีย์

นอกจากจะมีการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว 

บรษิทัฯ ยังสร้างเศรษฐกิจในชมุชน ด้วยการรบัซือ้วัตถุดบิท่ีใช้จากชมุชน 
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70% เป็นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม เช่น ขยะเปียกเทศบาล มูล

สัตว์ ใบไม้ (Waste) โดยเริ่มจากการน�าขยะอินทรีย์ท่ีเหลือใช้ มาผ่าน

กระบวนการทางชวีภาพ โดยใช้ไส้เดอืนเป็นเครือ่งจกัรในการย่อยสลาย 

และปรับปรุงพัฒนาสูตร ให้สามารถเป็นปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ได้ 

บรษิทัฯ มกีารจ้างงานในชมุชน 100% ซึง่ปัจจบุนัมพีนักงานจ�านวน 

10 คน และมกีารจ้างงานแบบครัง้คราว ในกระบวนผลติแต่ละคร้ัง 2-3 คน                                                                                                             

/ครั้ง นอกจากน้ี ยังช่วยพัฒนาผลผลิตหรือการให้บริการในพ้ืนที่ เป็น

วิทยากรสอนเร่ืองการท�าปุย๋ให้กับชมุชน โรงเรยีนนักเรยีนนายร้อย จปร. 

ท�าให้ชาวบ้านได้กลับไปท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง บริษัทฯ เน้นท�าการตลาด

แบบออนไลน์ กิจการส่งผลเรือ่งการแก้ปัญหาสงัคม และชมุชน โดยแก้

เรื่องการลดต้นทุนทางการเกษตร ลด ละ เลิก สารเคมี ในระบบการท�า

เกษตร
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บริษัท เอ็ม. วาย. อาร์. คอสเมติก โซลูชั่น จ�ากัด
บรษิทั เอม็. วาย. อาร์. คอสเมตกิ โซลชูัน่ จ�ากัด ประกอบกิจการ

ประเภทการผลิตเครื่องส�าอาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยนายกฤษณ์ 

แจ้งจรสั ด้วยทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท บรษิทัฯ มกีารวางเป้าหมาย

ในการท�างานคือ การสร้าง Brand Cosmetics Marketing และ One 

Stop Service For Cosmetics โดยเน้นการท�างานสร้างความร่วมมือ

กับแหล่งเพาะปลกูพืชสมนุไพร ทีน่�ามาผลติเป็นเครือ่งส�าอาง พร้อมกับ 

พัฒนากลุม่ผูป้ลกูวัตถุดบิให้มคีณุภาพ และพัฒนาการตลาดให้กับชมุชน 

ทีม่กีารปลกูสมนุไพร 

รวมท้ังการน�างานวิจัยต่างๆ มาช่วยด้านความรู้ และการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสมุนไพร โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

บริษัทฯ มีการรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชน และส่งเสริมเร่ืองสมุนไพร 

ชมุชน 2 แห่ง โดยการท�า MOU รบัซือ้สมนุไพรเพ่ือพัฒนาเป็นสารสกัด   

จากการรับซื้อเปลือกกาแฟจากชุมชนดอยผาหมี ต�าบลเวียงพางค�า 

อ�าเภอแม่สาย จงัหวัดเชยีงราย และรบัซือ้ใบหมี ่อญัชนั หญ้ารแีพร์ และ

เหงอืกปลาหมอ จากวสิาหกิจชมุชนชวีวถีิ ต�าบลน�า้เก๋ียน จงัหวัดน่าน ซึง่
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เป็นการสร้างห่วงโซ่เศรษฐกิจทางการท�าธุรกิจร่วมกับชมุชนได้เป็นอย่างดี 

โดยรปูแบบการประกอบกิจการเช่นนี ้จะเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ          

ให้กับพนักงานบริษัทฯ ให้เห็นถึงคุณค่าของการสร้างงานให้ชุมชน 

เป็นการคนืประโยชน์สูส่งัคม โดยการพัฒนาชมุชนให้มคีวามย่ังยืน และ 

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจ้างงานภายในชุมชน 14% 

และมีพนักงานจ�านวน 45 คน
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บริษัท ซีเอสชู (2008) จ�ากัด
บริษัท ซีเอสชู (2008) จ�ากัด ประกอบกิจการประเภทการผลิต 

จ�าหน่ายปลีกและส่งผลิตภัณฑ์รองเท้า รองเท้าบู๊ตผ้าเพ่ือการเกษตร 

ภายใต้แบรนด์ “CS SHOES” เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ท่ี

ยังมีช่องว่างอยู่มาก บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยนางศิริณณภัส 

สวัสดิวรนันท์ ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิต และจ�าหน่ายรองเท้าเพื่อ

การเกษตรมากว่า 10 ปี ภายใต้สโลแกน “เรายังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าจาก

ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ให้มมีาตรฐานสูส่ากล โดยสร้างงานให้คนในชมุชนได้

มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 

ด้วยเหตุน้ี จึงได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย์

ความต้องการใช้งานในกิจกรรมที่หลากหลาย ปัจจุบัน บริษัทฯ มี

ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลาย เช่น รองเท้าผ้าที่ใช้ในการท�าเกษตร 

เน้นการช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆ เช่น ทาก หรือแมลงต่างๆ 

การใช้นวัตกรรมป้องกันน�้าขังในรองเท้า ท�าให้ไม่เป็นโรคน�้ากัดเท้า         

สวมใส่สบาย และราคาไม่สูงมากนัก ท�าให้เกษตรกรสามารถซื้อใช้ได้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชน 40% และมี

การจ้างงานในชมุชน 70% สร้างการจ้างงานชมุชนทัง้ในและนอกโรงงาน 

(สามารถน�างานไปท�าท่ีบ้าน) ปัจจุบันมีผู้ที่รับงานน�ากลับไปท�าที่บ้าน 

จ�านวน 13 ครัวเรือน ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้

ความรู้ฝึกฝนทักษะการผลิต
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เป้าหมายในอนาคต บรษิทัฯ จะสร้างนวัตกรรมรองเท้านินจาใหม่ๆ 

ของ CS SHOES ควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้า

ใหม่ๆ เช่น นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งยังมีแผนขยายพื้นที่ไปภาคต่างๆ 

ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก หรือพื้นที่ที่มี

การเกษตร 
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บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จ�ากัด
บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จ�ากัด ประกอบกิจการประเภทการแปรรูปผ้า

ย้อมด้วยสธีรรมชาต ิก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2559 โดยนางสาวบษุยรตัน์ ผดัผล 

ด้วยทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท รเิริม่จากงานด้านการพัฒนาชมุชน 

และพบโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจชมุชน สร้างอาชพีให้คนในชมุชน 

โดยช่วยส่งเสริมในด้านการตลาด ยึดโยงด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม

ของคนในชมุชนในการผลติ พร้อมๆ กับการส่งเสรมิอาชพีให้คนในชมุชน 

โดยเน้นผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่   

หลากหลาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าถุง ผ้าคลมุไหล่ เป็นต้น เน้นการส่งเสริม

ให้ชมุชนเป็นผูผ้ลติ ขณะทีบ่รษิทัฯ ช่วยด้านการตลาด และการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์การออกแบบให้เข้ากับยุคสมยั และกลุม่ลกูค้า ปัจจบุนั บรษิทัฯ มี

การส่งเสรมิ และท�างานร่วมกับวิสาหกิจในพ้ืนท่ี 3 ชมุชน ประกอบด้วย 

• กลุ่มผลิตสินค้าประเภทงานทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผลิตโดย      

ชุมชนบ้านโป่งค�า ต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประเภท

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าเมตร ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าขาวม้า 
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• ประเภทงานมดัลวดลายย้อมสธีรรมชาต ิผลติโดยชมุชนบ้านใหม่

สขุสนัต์ ต�าบลน�า้เก๋ียน อ�าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน ประเภทผลติภณัฑ์ ได้แก่ 

เสือ้ผ้า ผ้าพันคอ ผ้าเชด็หน้า กระเป๋า ถุงย่าม หนงัยางรดัผม พวงกุญแจ 

เข็มกลัด และหมวก 

• ประเภทบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่ ผลิตโดยชุมชนบ้านห้วยไฮ ต�าบล

ฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

การท�างานเน้นความประณีต และการสร้างคุณค่าในงานแต่ละ

ชิ้น ด้วยการสร้างงานจากภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านการผลิต และการ

พัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานออกแบบ จึงท�าให้งานผ้าธรรมดาของ

ชุมชน กลายเป็นชิ้นงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นที่ต้องการของลูกค้า 

บริษัทฯ มีการจ้างงานชุมชน 100% เพราะเป็นการท�างานร่วมกัน ท้ัง

บรษิทัรวยบญุ กรุป๊ และชมุชนทัง้ 3 พ้ืนท่ี ในรปูแบบธุรกิจท่ีมกีารเอือ้เฟ้ือ 

และแบ่งปันซึ่งกันและกัน

ส�าหรบัโอกาสทางธุรกิจน้ัน เน่ืองจากในระยะ 5 ปีมานี ้จงัหวดัน่าน

เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเทีย่วท้ังในจงัหวัดและต่างจงัหวัด รวมถึงหน่วยงาน

ต่างๆ ให้ความสนใจ ด้านงานหัตถกรรมสิ่งทอ และสีธรรมชาติมากขึ้น 

รวยบุญจึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้า 
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บริษัท ศรีแก้วรับเบอร์เทค จ�ากัด
บรษิทั ศรแีก้วรบัเบอร์เทค จ�ากัด ประกอบกิจการประเภทการแปรรปู

ยางพารา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยนายธนวนิช ชัยชนะ ด้วยทุน                                                                                                                                            

จดทะเบียน 2,000,000 บาท ท�ากิจการเก่ียวกับการแปรรูปยางพารา

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา ผลิตภัณฑ์

จากฟองน�้ายางพาราทุกชนิด เน้นการขายตลาดต่างประเทศ มีการซื้อ

วัตถุดิบในชุมชน และเน้นการจ้างงานในชุมชน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ หากเป็นหมอนยางพารา แบรนด์ “ศรีแก้ว” 

จะเป็นหมอนท่ีผลติด้วยการท�ามอื หรอืแฮนด์เมด มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
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ความประณีตของการเย็บ มีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน 

บริษัทฯ รับซื้อวัตถุดิบคือรับซื้อน�้ายางสดจากกลุ่มวิสาหกิจ และ

เกษตรกรชาวสวนยาง 90% โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่า DRC (Dry 

Rubber Content) หรือการหาปริมาณเน้ือยางแห้งอย่างยุติธรรม เพ่ือ

ให้ชาวสวนยางมีรายรับที่มากขึ้น มีการจ้างงานในชุมชน 90% 

โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายด้านการตลาดท�าสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก มี   

การจดัจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ปัจจบุนัมปีระเทศจนีเป็นหลกั และ

ขยายไปเวยีดนาม เมยีนมา ลาว รสัเซยี เป็นต้น โดยการจดัจ�าหน่ายผ่าน

ตวัแทนของบริษทัฯ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเขตเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกันนี้ จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้หลากหลาย

ย่ิงขึ้น อีกทั้งทุกโรงแรมในจังหวัดบึงกาฬต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา

แบรนด์ศรีแก้ว

การขยายตลาดมีทั้งตลาดออนไลน์ จัดบูธ ออกร้าน เปิดหน้าร้าน 

ส�าหรับให้ลูกค้าได้เลือก และเห็นตัวอย่างสินค้า ตลอดจนจัดส่งไปยัง

ตลาดต่างประเทศ  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพยางพาราและ

การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากยางพาราไทย รวมถึงการสร้าง                                                                                

รายได้ และแก้ปัญหาการตลาดยางพารา ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง  

อีกด้วย





1 ทศวรรษ วิถีสัมมาชีพ 
และก้าวย่างสู่ทศวรรษใหม่

บทสรุป
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ผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง : 
แรงกระเพื่อมสู่ฐานราก

โครงการผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลงท่ีได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมา

แล้ว 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมมาแล้ว 1,156 คน ล้วนแล้วเป็นบุคคล

คุณภาพ ที่ได้น�าเอาความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชน และ

พัฒนาสังคมมาแล้วมากมาย

เหนือสิ่งอื่นใด แม้หลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่

วิทยากรที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละรุ่น ล้วน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ วิทยากรจึงประกอบด้วย 

รฐัมนตร ีข้าราชการระดบัสงู นกัวิชาการทีม่ชีือ่เสยีง เจ้าของธุรกิจ ผูบ้รหิาร 

องค์กรขนาดใหญ่ รวมไปถึงผูน้�าเกษตรกร ผูน้�าวิสาหกิจชมุชน และผูน้�า

ภาคประชาสังคม ซึ่งมีความหลากหลาย

ขณะที่รูปแบบการเรียนก็จัดตามความเหมาะสมกับหลักสูตรใน

แต่ละรุน่ มท้ัีงการบรรยายจากวิทยากรในห้องเรยีน เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารบั 

การอบรม มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งมี

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ที่ส�าคัญคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสรรค์เพื่อ

สังคม ระหว่างชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
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34%

52%

14%

ภาครัฐ
386 คน 34%

ภาคประชาสังคม
165 คน 14%

ภาคเอกชน
605 คน 52%

จ�านวนผู้เข้าอบรม
1,156 คน

ผู้เข้าอบรมโครงการผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง 10 รุ่น
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และหน่วยงานราชการ ให้เปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ เพ่ือสังคมอดุมสขุ 

ที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น จะมีคณะกรรมการพิจารณาด้วย

ความพิถีพิถัน โดยพิจารณาความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

ที่ก�าหนดไว้ ที่ผ่านมา มีผู้น�าจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการจบ

หลกัสตูรดงักล่าวออกไป ก็ได้ผนึกก�าลงัในการสร้างเป็นภาคเีครอืข่ายใน

การสร้างสมัมาชพีขึน้ในสงัคมไทย โดยมเีป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ

อย่างต่อเนื่อง

ความส�าเรจ็ทีผ่่านมา ท้ังผลจากโครงการอบรมผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง 

จนถึงโครงการอบรมหลักสูตรย่อยๆ ท�าให้เกิดแรงกระเพ่ือมในระดับ

ฐานรากอย่างน่าพอใจ ท�าให้เกดิแนวคดิในการด�าเนินการความรับผิดชอบ

ต่อสังคมตามมามากมาย ต้ังแต่โครงการหน่ึงต�าบล หนึ่งบริษัท ท�าให้

ผู้น�าธุรกิจเกิดการรับรู้ และสนใจงานพัฒนาสังคม โดยมีความต้องการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานพัฒนาสังคม

นอกจากนี ้ผูเ้ข้าอบรมเองกเ็กิดความตระหนักรับผิดชอบต่อชมุชน 

ต่อสังคมร่วมกัน จึงเกิดการท�างานต่อยอดจากพ้ืนที่อีกหลายๆ พ้ืนที่ 

เช่น โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี ชุมพร น่าน สุโขทัย 

ชัยภูมิ สุรินทร์ และจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ เช่น 

พื้นที่เขตภาษีเจริญ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังเกิดโครงการต่อยอดจากการลงศกึษาดงูานในหลาย

จงัหวัด เช่นในปี พ.ศ. 2554 ผูเ้ข้าอบรมในโครงการผู้น�า-น�าการเปล่ียนแปลง
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ทีไ่ด้ลงไปศกึษาดงูานในพ้ืนทีจ่งัหวัดชยันาท โดยใช้กระบวนการจดัการ

ของพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นต้นแบบ 

ที่ส�าคัญ หลังจากจบการอบรมในหลักสูตรแล้ว ผู้เข้ารับการอบรม

ยังมีแผนการด�าเนินงาน รวมถึงการสร้างกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และ

พ้ืนที่ของตนอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพอีกหลายๆ โครงการ สมดั่ง

เจตนารมณ์ของหลักสูตร ที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรก  

โครงการผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง จงึเป็นกิจกรรมหลกัแบบมอือาชพี

ของมูลนิธิสัมมาชีพ หรือเป็นแบรนด์ที่จะระดมผู้น�าจิตอาสาภาคส่วน

ต่างๆ มาท�างานร่วมกันในรปูประชาสงัคม อนัจะเป็นหลักประกันคณุภาพ

ให้กับการขยายสมัมาชพีเตม็พ้ืนทีข่องหน่วยงานทีร่บัผดิชอบคูกั่นต่อไป

นอกจากโครงการอบรมผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นโครงการ

หลักแล้ว มูลนิธิสัมมาชีพยังมีหลักสูตรอบรมย่อยๆ ที่เจาะจงไปเฉพาะ

กลุ่ม เป็นหลักสูตรระยะสั้น ท่ีร่วมกับพันธมิตรต่างๆ โดยอยู่ภายใต้

หลักสูตรผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง เช่นในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิสัมมาชีพ

ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดอบรมผู้แทนระดับปฏิบัติการ จาก

องค์กรชมุชนต่างๆ ในหลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลงในขบวนองค์กร

ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนองค์กรท้องถิ่น

ทั้งนี้ เป็นการน�าความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนต่างๆ มาใช้

เพ่ือบริหาร และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชน และเป็นเวทีท่ี

ผู้น�าองค์กรชุมชนในระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ได้มาพบปะ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ และเรยีนรูร่้วมกัน เพ่ือทีจ่ะน�าความรูท้ีไ่ด้จาก

การอบรม ไปจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยง

บูรณาการ ในระดับพื้นที่ร่วมกัน อันเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงใน

ระดบัฐานราก เพ่ือเชือ่มโยงมาสูก่ารท�ายุทธศาสตร์ระดบัประเทศร่วมกัน

รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 
สร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม
 

บคุคลต้นแบบสมัมาชพีมจีดุเริม่ต้นมาจากปรชัญาการด�าเนินงาน

ของมลูนธิิสมัมาชพี ทีม่คีวามเชือ่มัน่ว่า สงัคมไทยมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง

ที่จะต้องเกิดผู้น�าสัมมาชีพในทุกภาคส่วนของสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้น�าภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้น�าที่มีหลักคิด ทัศนคติ 

และมีทักษะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นพลังส�าคัญใน

การขับเคลื่อนให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี 

อันเป็นแนวคิด และเจตนารมณ์เดิมของ ศ. นพ.ประเวศ วะสี ประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ

แนวคดินีเ้องได้กลายเป็นจดุเริม่ต้นของการจดังานบคุคลสัมมาชพี 

เพ่ือประกาศเกียรตคิณุ และยกย่องเชดิชบูคุคลสมัมาชพี ซึง่ผ่านการคดัเลอืก 

และพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกั 

และได้รบัการยอมรบัจากสงัคมในการประกอบอาชพีสุจรติ และด�าเนิน

ธุรกิจตามหลกัสมัมาชพี ให้มพีลงั และก�าลงัใจในการด�าเนนิธุรกิจเพ่ือสงัคม 
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บนแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังยึดมั่นในการปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลอื่น ยึดหลักการ

ท�าธุรกิจบนความถูกต้องดีงาม ค�านึงถึงการรักษาสภาวะแวดล้อม และ

ไม่เอาเปรยีบผูอ้ืน่ รวมทัง้เป็นผูบ้รหิารทีบ่รหิารธุรกิจให้เจรญิเตบิโตอย่าง

ต่อเน่ือง และมีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความยากล�าบาก

จากวิกฤติการณ์มาได้

บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ จึงเปรียบเสมือนต้นแบบที่สัมผัสได้ และ

มตีวัตน ทัง้ยังเป็นผูจ้ดุประกายความฝัน และสร้างแรงบนัดาลใจ ให้กับ

คนในสงัคม ทกุเพศ ทุกวัย ทุกสาขา อาชพี ด้วยการรบัฟัง และการเรยีนรู้ 

ผ่านการปาฐกถาพิเศษ การถ่ายทอดแนวคิด และหลักการด�าเนินชีวิต

ที่ดีงาม ของบุคคลสัมมาชีพ ด้วยอาวุธส�าคัญคือ ประสบการณ์ และ

คมปัญญา ที่จะส่งผลให้กับผู้คนในสังคมมีพลังขับเคลื่อนความฝันของ

ตนเอง สู่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดีต่อไป

มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดให้มีรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2552 ต่อเนือ่งมาจนถึงปี พ.ศ. 2555 แต่มบีางช่วงบางปีท่ีต้องว่างเว้น                                                                                                                    

อันเกิดจากเหตุปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมาย 

กระทั่งในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงมีการจัดงานมอบรางวัล

บุคคลต้นแบบสัมมาชีพขึ้นอีก พร้อมกันนี้ยังได้ขยายให้มีรางวัลเพิ่มขึ้น

อกี 2 รางวัล น่ันคอื รางวัลเอสเอม็อต้ีนแบบสมัมาชพี และรางวัลวิสาหกิจ

ชุมชนตน้แบบสมัมาชพี ดังทีค่ณุสมพล เกียรตไิพบลูย์ ประธานกรรมการ

มลูนธิิสมัมาชพี ได้ด�ารขิึน้ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์ท่ีจะสร้าง
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สัมมาชีพให้เต็มพ้ืนที่ ดั่งปรัชญาของมูลนิธิสัมมาชีพ สร้างให้เต็ม เติม

รากฐานให้แข็งแกร่ง

รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ การเป็นผู้น�าในระดับเอสเอ็มอี                                                                                                                                        

เพ่ือคดัเลอืกเอสเอม็อดีเีด่นตามคณุลกัษณะเอสเอม็อสีมัมาชพี อนัจะน�า

ไปสู่การสนับสนุนการให้คุณค่ากับการประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่าง                        

ในการด�าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีจะพัฒนา

ไปสู่ความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอีสัมมาชีพ กับกลุ่มวิสาหกิจของ                                                                                          

ชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการแก้ไขปัญหาสังคม      

ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 

เกิดเป็นเครอืข่ายเอสเอม็อ ีท่ีประกอบกิจการตามหลกัสมัมาอาชวีะ  

ทีม่กีระบวนการบรหิารจดัการท่ีด ีแสดงออกถึงความย่ังยืน และมกิีจกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นพลงัในการขบัเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ

รางวัลวิสาหกจิชมุชนต้นแบบสมัมาชพี เป็นการเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ตั้งแต่ระดับฐานรากเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจตาม

แนวทางสัมมาชีพ มีผลประกอบการธุรกิจที่มีก�าไร สร้างรายได้เพ่ิมให้

กับสมาชิก และเป็นต้นแบบของการประกอบกิจการนั้นๆ

ส�าหรบัหลกัเกณฑ์ และการคดัเลอืกบคุคลทีไ่ด้รบัรางวัลนัน้ ยึดมัน่ 

ในแนวทางสัมมาชีพติดต่อกันมาในระยะเวลาท่ียาวนาน ที่ผ่านมา มี

บุคคลชั้นน�าในสังคมไทยได้รับเกียรติเป็นบุคคลสัมมาชีพและบุคคล

ต้นแบบสัมมาชีพแล้ว 7 ท่านด้วยกัน                                         
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1 ทศวรรษ เส้นทางสัมมาชีพ : 
สู่เป้าหมาย...ชุมชนสัมมาชีพ

หากจะฉายภาพเส้นทางของมลูนธิิสมัมาชพีในห้วงเวลา 1 ทศวรรษ 

จะเห็นว่า มีจังหวะก้าวที่มั่นคง และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า   

เส้นทางบางช่วงบางตอนจะขรขุระบ้าง พบเจออปุสรรค ขวากหนาม ท่ีอยู่

นอกเหนอืความคาดหมายบ้างก็ตาม บางห้วงเวลาอาจจะก้าวอย่างช้าๆ 

แต่ไม่เคยหยุดก้าวเลย แม้แต่ก้าวเดียว

ตลอดห้วงระยะเวลาในการท�างานท่ีผ่านมา ถือได้ว่า เป็นยุคเริม่ต้น 

เป็นห้วงเวลาในการสร้างภาพลกัษณ์ หรอืสร้างแบรนด์ ภารกจิหลกัส�าคญั

คอื เปิดตวัเพ่ือสร้างท่ียืนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านโครงการ

บคุคลต้นแบบสมัมาชพี ทีจ่ะต้องมกีารสรรหากันด้วยความรอบคอบ และ

ชอบธรรมทีส่ดุ เพ่ือให้ได้บคุคลทีเ่ป็นบคุคลสมัมาชพีอย่างแท้จรงิ 

ตลอดจนโครงการผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง ที่ได้ด�าเนินการอย่าง

ต่อเนือ่งมาแล้ว 10 รุ่น ล้วนแล้วเป็นบุคคลคุณภาพที่ได้น�าเอาความรู้

ต่างๆ ไปพฒันาองค์กร พฒันาชุมชน และพฒันาสังคมมาแล้วมากมาย
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ความตกลงร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร
สู่ “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ก้าวต่อไปในทศวรรษใหม่

การด�าเนินงานลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื มลูนิธิสัมมาชพี

มีองค์กรภาคเีป้าหมายทัง้หมด 40 องค์กร ทีจ่ะร่วมลงนามความร่วมมอื 

มท้ัีงในระดบัส่วนกลาง และระดบัปฏบิตังิานในระดบัพ้ืนท่ี โดยมรีปูแบบ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฉบับ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงาน

สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน แนวทางการพัฒนาภายหลัง  

ที่หน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือแล้วนั้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ฉบบัท่ี 1 บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืภาพรวม ว่าด้วยเรือ่ง “สาน

พลงัขบัเคลือ่น สมัมาชพีเตม็พ้ืนที ่สูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยืน” เป็นความร่วมมือ

ในระดบัองค์กรขนาดใหญ่ ทีท่กุองค์กรจะมส่ีวนร่วมในงานพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากส่งผลให้เกิด

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ขับเคลื่อนงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

1.2 การพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการเป็น

ผู้ประกอบการชุมชน

1.3 การพัฒนาผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง เป็นกลไกในการขบัเคลือ่น

งานฐานราก
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มูลนิธิสัมมาชีพมีแผนการด�าเนินงานโครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพ

เต็มพ้ืนที ่สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน โดยอาศยัความร่วมมอืท้ังจากภาครฐั และ

เอกชน เพ่ือการขบัเคลือ่น และหนุนเสรมิเศรษฐกิจชมุชน/ท้องถ่ินให้เกิด

ความยั่งยืนต่อไป

2. ฉบับที่ 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับปฏิบัติการในพื้นที่ 

ว่าด้วยเรือ่ง “สานพลงัขับเคลือ่น วิสาหกิจผูป้ลกูอ้อยชมุชน สู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน” โดยจะมีองค์กรภาคีร่วมด�าเนินการในพื้นที่ 13 องค์กร ร่วมกบั

ผูน้�ากลุม่เกษตรกรผูป้ลกูอ้อย ร่วมกันพัฒนากลุม่วสิาหกิจผูป้ลกูอ้อย ให้

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน ในขณะเดยีวกนั

ก็พัฒนากระบวนการเพาะปลกูให้ได้ผลผลติเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ชุมชน

ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ

2.1 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถเป็น

เจ้าของโควตาอ้อย ส่งผลให้ได้รบัประโยชน์โดยตรงจากเงนิส่วนต่าง ภายหลัง 

เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 

2.2 เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเคร่ืองจักรกล 

ทั้งยังมีการบริหารจัดการร่วมกันในรูปกลุ่มอย่างโปร่งใส

2.3 เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงประโยชน์จากการสนับสนนุของรัฐ

2.4 เกษตรกรรายย่อยสามารถวางแผนการผลิต การขนส่ง การใช้

เครื่องจักร
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2.5 เกษตรกรรายย่อยมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการตัด   

อ้อยสด ลดการเผาอ้อย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

   

3. ฉบับที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับปฏิบัติการในพื้นที่ 

ว่าด้วยเรือ่ง “สานพลงัขับเคลือ่น พัฒนาวิสาหกิจท่องเท่ียวชมุชน” โดยจะม ี    

องค์กรภาคีร่วมด�าเนินการเบื้องต้นในพื้นที่ 7 องค์กร ร่วมกับเครือข่าย

ผูน้�ากลุ่มชุมชนที่ท�าเรื่องการท่องเที่ยว ส่งผลให้ชุมชนได้รับการพัฒนา

เรื่องการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม คือ

3.1 กลุม่วิสาหกิจการท่องเท่ียวชมุชน ได้รบัการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

และยกระดับเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

3.2  องค์กรภาคทีัง้ในและนอกชมุชน มส่ีวนช่วยหนุนเสรมิงานพัฒนา

ด้านการท่องเท่ียว ในรูปแบบวางนโยบายพัฒนาร่วมกัน หรือพัฒนา     

ในลักษณะการจัดการท่องเท่ียวเฉพาะประเด็น ได้แก่ ท่ีพักโฮมสเตย์ 

การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถ่ิน ร้านอาหารท้องถ่ิน ผลติภัณฑ์ของท้องถ่ิน 

การประชาสัมพันธ์ 

3.3 กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็นโมเดล     

การท่องเที่ยว สามารถขยายผลองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจงานพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยวได้ 
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ส�าหรับบทบาทหน้าท่ีของมูลนิธิสัมมาชีพ ในบันทึกข้อตกลง    

ความร่วมมือ มีดังนี้ 

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งวิสาหกิจ              

ผูป้ลกูอ้อยชมุชน สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สูช่มุชน 

2. ประสานการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทาง 

พัฒนาแก่เกษตรกรในด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

3. ประสานงาน จัดสรุปบทเรียน และจัดท�าข้อเสนอเชิงเป้าหมาย 

ต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าเป็นนโยบาย 

ท้ังน้ี จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็น

ทางการ ในวนัเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องคอนเวนชัน่ 

B1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์



168RIGHT LIVELIHOOD 
FOUNDATION

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ

1. ศ. นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

2. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

3. นพ.มงคล ณ สงขลา  รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

4. พระไพศาล วิสาโล กรรมการที่ปรึกษา

5. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษา

6. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการที่ปรึกษา

7. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ปรึกษา

8. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการที่ปรึกษา

9. นายด�าริ สุโขธนัง กรรมการที่ปรึกษา

10. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์  กรรมการที่ปรึกษา

11. นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการที่ปรึกษา

12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษา

13. นายสันติ วิลาสศักดานนท์  กรรมการที่ปรึกษา

14. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการที่ปรึกษา

15. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการที่ปรึกษา

16. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ  กรรมการที่ปรึกษา

17. นายชนินทร์ มีโภคี กรรมการที่ปรึกษา

18. นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการที่ปรึกษา

19. นายฐากูร บุนปาน กรรมการที่ปรึกษา

20. นายวิศิษฐ์ วังวิญญู กรรมการที่ปรึกษา
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รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4. นางสาลินี วังตาล รองประธานกรรมการ คนที่ 3

5. นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 4

6. นายประชา หุตานุวัตร กรรมการ

7. นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการ

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ

9. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการ

10. นางสิลันธร สัจพันโรจน์ กรรมการ

11. นางวณี ปิ่นประทีป กรรมการ

12. นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ กรรมการ

13. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ กรรมการ

14. นายวารินทร์ เดชเจริญ กรรมการ

15. นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา กรรมการ

16. นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการ

17. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ

18. นายธนากร เกษตรสุวรรณ กรรมการ

19. นายก�าธร ตติยกวี กรรมการและเหรัญญิก

20. นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการ




