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       มูลนิธิสัมมาชีพ กอต้ังข้ึนเมื่อป  2552 โดยนักธุรกิจ นักวิชาการและนักเคล่ือนไหวทางสังคมกลุมหนึ่งท่ี

เห็นวาบานเมืองในขณะนั้นอยูในภาวะวิกฤติอยางหนักหนวงท้ังการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอันเปนผลพวง

จากการแตกแยกทางความคิดอยางรุนแรง อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน  
 

      ท้ังหมดจึงระดมสมองรวมกันหาทางออกจากวิกฤติดังกลาว จนเปนท่ีมาของมูลนิธิสัมมาชีพ ภายใตการ

สนับสนุนจากผูใหญในบานเมืองสองทาน คือ ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี และศาสตราจารยเกียรติคุณ  

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ซึ่งท้ังสองทานไดใหเกียรติเปนประธานและรองประธานกรรมการท่ีปรึกษามูลนิธิ 

ตามลำดับ 
 

 กลาวสำหรับเจตนารมณในการกอต้ังมูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อใหเปนศูนยกลางดำเนินการเช่ือมรอยและถักทอ

กระบวนการสรางความเขมแข็งของสังคม ดวยการบูรณาการประสานความรวมมือจากผูมีความรู

ความสามารถท่ีหลากหลาย รวมถึงหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจท่ีมีจุดแข็งและมี

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการใหนำความรู ความสามารถ ประสบการณ และสหวิทยาการตางๆมาใช

พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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 มูลนิธิสัมมาชีพ ยึดถือแนวคิดทานอาจารยประเวศ วะสี ท่ีวา“สัมมาชีพ” คือ”การประกอบอาชีพท่ีลด 

การเบียดเบียนตนเอง ลดการเบียดเบียนผูอื่น ไมทำลายส่ิงแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได” เปนแกน

ในการวางหลักการทำงานรวมกันกับพันธมิตรเครือขายและชุมชนท่ัวประเทศ  ซึ่งเปนเปาหมายเบ้ืองตนของ 

การพัฒนา เมื่อสามารถสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี จะกอใหเกิดสังคมอุดมสุข  มนุษยมีการแบงปนและการเอื้อ

อาทรตอกัน 
 

      ภายหลังการกอต้ังมูลนิธิสัมมาชีพไดมีภารกิจตางๆดังนี้ โครงการอบรมผูนำ-นำการเปล่ียนแปลง  หรือ

หลักสูตร Leadership For Change(LFC)ตอเนื่องเปนระยะเวลา 11 ป เพื่อบมเพาะผูนำ-นำการเปล่ียนแปลง 

ในทุกบริบทของสังคม ผลักดันใหเกิดพลังเพื่อการเปล่ียนแปลงในภาคสวนตางๆ เติมความรูตางๆท่ีจำเปน 

สรางหองปฏิบัติการทางสังคม(Social Labs) จัดทำกระบวนการวิเคราะหและการสรางตนแบบตางๆเพื่อ

เปล่ียนความรูความสามารถไปสรางงานปฏิบัติการ สรางพื้นท่ีตัวอยางในชุมชนการผลิต เพื่อเปนฐานการ

เรียนรูรวมกันในภูมิภาคท่ัวประเทศ อันจะเปนพื้นฐานสำคัญในการสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี 
 

 เหนือส่ิงอื่นใด การสรางตนแบบของสังคม เปนส่ิงจำเปนเพื่อเปนแรงบันดาลใจและเปนศูนยกลางการ

ขับเคล่ือนทางสังคมในบริบทตางๆ นับต้ังแตป 2552 มูลนิธิสัมมาชีพ ไดจัดงานบุคคลสัมมาชีพแหงป เพื่อ

ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพ มาอยางตอเนื่อง รางวัลดังกลาว มีจุดเริ่มตนมาจากปรัชญาการดำเนินงาน

ของมูลนิธิสัมมาชีพท่ีมีความเช่ือมั่นวา สังคมไทยมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเกิดผูนำสัมมาชีพในทุกภาค

สวนของสังคม 
 

         มูลนิธิสัมมาชีพมีความเช่ือวาเศรษฐกิจฐานรากจะมีความเขมแข็งและมีเสถียรภาพได จะตองมีรากฐาน

วิสาหกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง เปนฐานการรวมกลุมเพื่อการประกอบการของชุมชน เราจึงมุงเนนการสรางผูประกอบการ

ชุมชนในพื้นท่ีชุมชนท่ัวประเทศ ผลักดันใหผูผลิต มีพื้นฐานการคิดแบบผูประกอบการ เขาสูกระบวนการผลิต 

ต้ังแตตนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สรางสรรคผลผลิตทางการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย เขาสูกระบวนการแปร

รูปผลผลิตและทำการตลาดดวยตนเอง  
 

 อยางไรก็ตาม การสรางผูประกอบการชุมชนท่ีเขมแข็งในขอบเขตท่ัวประเทศ มูลนิธิสัมมาชีพมิอาจ

กระทำโดยลำพังได เพื่อใหเกิดการเคล่ือนตัวสูเปาหมายอยางรวดเร็ว การสรางเครือขายและการทำงานขาม

ภาคสวนตางๆ ท้ังภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคธุรกิจ กลุมบริษัทขนาดใหญ กลุม

บริษัทขนาดกลางและ เอสเอ็มอีท่ัวประเทศ องคกรภาคประชาสังคมและเครือขายงานพัฒนาสังคมทุกภาค

สวน เพื่อไปหนุนชวยภาคประชาชนสรางวิสาหกิจชุมชนท่ัวประเทศ อันเปนเครื่องมือสำคัญท่ีสุดในการสราง

สัมมาชีพเต็มพื้นท่ี  
 

 กระท่ังป 2564 ไดมีการปรับทิศทางใหชัดเจนและสมบูรณยิ่งข้ึน เปนการขยายขอบเขตการประกาศเกียรติ

คุณท่ีแตเดิมมีเพียงบุคคลตนแบบสัมมาชีพเพิ่มเปน เอสเอ็มอีตนแบบสัมมาชีพ และวิสาหกิจชุมชนตนแบบ
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สัมมาชีพมุงคนหาตนแบบของสังคม เพื่อเช่ือมโยงการทำงานและใหกำลังใจ แกองคกรและบุคคลตัวเล็กตัว

นอยท่ีกมหนากมตาทำงานขับเคล่ือนกิจการของตนและของชุมชนใหเกิดความกาวหนาและทันสมัยในการ

ประกอบการตางๆ อันจะเปนรากฐานใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางกาวหนา เขมแข็งมั่นคงตามแนวทาง

สัมมาชีพ 
 

 อีกท้ังจะเปนกำลังสำคัญในการทำงานประสานรวมมือกันกับภาคีตางๆ ในการขับเคล่ือนสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี 

เปนแหลงเรียนรูและฐานการทำงานรวมกันในภูมิภาคตางๆของภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคทองถ่ิน

ทองท่ี ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคราชการ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ภาคธุรกิจ สมาคมการคา-อุตสาหกรรม

ตางๆ กลุมบริษัทขนาดใหญ ขนาดกลาง และเอสเอ็มอีท่ัวประเทศ ในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ

เติบโตและแข็งแกรงใหกับเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจทองถ่ินอยางมีพลังตอไป 

 

 

นายผดุงศักด์ิ พื้นแสน  

รักษาการ ผูอำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ 
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รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสมัมาชีพ 

คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 

1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย  ประธานกรรมการ 

2. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

3. นายสุมิตร  เพชราภิรัชต  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4. นางสาลินี  วังตาล   รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 

5. นายประวิทย  จิตนราพงศ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 4 

6. นายประชา  หุตานุวัตร  กรรมการ 

7. นายผดุงศักด์ิ  พื้นแสน   กรรมการ 

8. นางสิลันธร  สัจพันโรจน  กรรมการ 

9. นายวิเชฐ   ตันติวานิช  กรรมการ 

10. นายวารินทร  เดชเจริญ  กรรมการ 

11. นางวณี   ปนประทีป  กรรมการ 

12. นายเอ็นน ู  ซื่อสุวรรณ  กรรมการ 

13. นางลดาวัลย  กันทวงศ  กรรมการ 

14. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช  กรรมการ 

15. นายตง   ธีระนุสรณกิจ  กรรมการ 

16. นางสาวสมฤดี  ศรีจรรยา  กรรมการ 

17. นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการ 

18. นายธนากร  เกษตรสุวรรณ  กรรมการ 

19. นายกำธร   ตติยกว ี   กรรมการและเหรัญญิก 

20. นางสาวณรินณทิพ วิริยะบัณฑิตกุล  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ  

1. นายสุมิตร  เพชราภิรัชต  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวณรินณทิพ วิริยะบัณฑิตกุล  รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 

3. นายวิเชฐ  ตันติวานิช  รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 

4. นางธารทิพย  ศิรินุพงศ  กรรมการบรหิาร 

5. นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา  กรรมการบรหิาร 

6. นายธนากร  เกษตรสุวรรร  กรรมการบรหิาร 

7. นางกรรณิการ ชินประสิทธิ์ชัย  กรรมการบรหิาร 

8. นางสาวอัครภัสสร ชนะจินดาโสภณ  กรรมการบรหิาร 

9. นายผดุงศักด์ิ  พื้นแสน   กรรมการและเลขานุการ 

สัมมาชีพเต็มพื้นท่ี : พันธกิจของมูลนิธิสัมมาชีพ 

            ในป พ.ศ. 2552 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเสนอแนวคิดใหมในการ

พัฒนาประเทศโดยการสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี เพราะการมีสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีคือรากฐานของความรมเย็นเปนสุข  

            ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดใหนิยามและแนวทางวา สัมมาชีพ หมายถึงอาชีพท่ีไมเบียดเบียนตัวเอง  

ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนส่ิงแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได  สัมมาชีพจึงเปนท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ 

สังคม ส่ิงแวดลอม และศีลธรรม พรอมกันไปอยางบูรณาการ 

 ฉะนั้น การมีสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีจึงควรเปนเปาหมายและดัชนีวัดการพัฒนาพื้นท่ีหมายถึงหมูบาน

หรือชุมชน ตำบลหรือทองถ่ิน และจังหวัด ทุกหมูบาน ทุกตำบล ทุกจังหวัด ควรมีสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี การมี

สัมมาชีพพอกินพอใช ทำใหภูมิใจในตัวเอง มีศักด์ิศรี                    

 ในป พ.ศ. 2552 ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ไดริเริ่มกอต้ังมูลนิธิสัมมาชีพ 

เพื่อสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี พรอมกับการประสานพลังภายนอกโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งมีองคความรูบางอยาง

ท่ีชาวบานไมมีใหเขามาผสานพลังกับชุมชน ภาคีพัฒนาอื่นๆในทองถ่ินจะเขามาเสริมพลังดวย กระบวนการ

เสริมพลังรวมระหวางชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคีพัฒนาตางๆท้ังสามสวนนี้ จะนำไปสูการสรางสัมมาชีพชุมชน

ท่ียั่งยืน                     

              ท้ังนี้ มูลนิธิสัมมาชีพ ไดทดลองนำรองใน 6 ตำบล โดยมี 3 ภาคี เชน ท่ีชุมชนเขาถาน จังหวัด 

สุราษฎรธานี ชุมชนโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบัวใหญ จังหวัดนาน ชุมชนบางสน จังหวัดชุมพร เปนตน 

โดยหวังจะใหเปนพื้นท่ีตนแบบในการขยายไปสูพื้นท่ีอื่นๆ ตอไป   
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 นอกจากนั้น ในป พ.ศ. 2552 มูลนิธิสัมมาชีพ ไดริเริ่มการสรรหา “บุคคลสัมมาชีพแหงป” จาก 

นักธุรกิจท่ียึดหลักสัมมาชีพในการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจใหพัฒนากาวหนาเปนอยางดี เพื่อเปนตัวอยาง

ของสัมมาชีพภาคธุรกิจขนาดใหญท่ีประสบความสำเร็จสมควรแกการยกยองและควรคาตอการดำเนินรอยตาม  

ในป 2560 คณะกรรมการมูลนิธิไดเพิ่มรางวัลอีก 2ประเภทคือ  รางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพและรางวัล

ผูประกอบการ เอสเอ็มอีตนแบบสัมมาชีพ เพื่อใหครอบคลุมมากข้ึน 

   จากกรณีตนแบบดังกลาวจะเห็นไดวา เรามีตนแบบสัมมาชีพของธุรกิจขนาดใหญระดับประเทศ  

ขนาดกลางระดับจังหวัด และขนาดยอมระดับชุมชนท่ีสามารถพัฒนากาวหนาในแตละระดับมาอยางตอเนื่อง 

หากเราสามารถเช่ือมโยงทุกระดับใหเกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สรางประโยชนและความสุขใหเกิดกับทุก

ฝายอยางเปนธรรมและเทาเทียม ยอมเปนแรงจูงใจใหเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีไดอยางแนนอน   

นอกจากนี้ มูลนิธิสัมมาชีพ ยังมีพันธกิจสำคัญในการคนหาและมีสวนรวมสรางพลเมืองคนดีคนเกงใน

ทุกระดับ ชักชวนใหมารูจักกัน แลกเปล่ียนเรียนรู และรวมกันสรางกลไกการเช่ือมโยงและขับเคล่ือนใหเกิด

สัมมาชีพเต็มพื้นท่ีเพื่อสรางประโยชนสุขแกทุกคนทุกพื้นท่ีดวยแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”  

 อยางไรก็ตาม พันธกิจดังกลาวยังอยูในข้ันเริ่มตนเทานั้น การขยายผลไปสูความสำเร็จของการมี

สัมมาชีพเต็มพื้นท่ีตองการความคิดความเห็นและความรวมมือรวมใจกันในการผลักดันและขับเคล่ือนจากทุก

ภาคสวนท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนอยางบูรณาการและตอเนื่อง  
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ผลการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพในป 2563 

โครงการอบรมหลักสูตรผูนำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุนท่ี 11 

Local to Global Theme: Food& Health ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสูตลาดโลก 

คณะกรรมการสถาบันผูนำ-นำการเปลี่ยนแปลง 

1. คุณวิเชฐ   ตันติวานิช  ประธาน 

2. คุณสุมิตร   เพชราภิรัชต  กรรมการ 

3. คุณมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการ 

4. คุณณรินณทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล   กรรมการ 

5. คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ     กรรมการ 

6. คุณธารทิพย   ศิรินุพงศ  กรรมการ 

7. ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา  กรรมการ 

8. คุณกรรณิการ   ชินประสิทธิ์ชัย     กรรมการ 

9. คุณศรายุทธ  ธรเสนา   กรรมการ 

10. คุณอัครภัสสร  ชนะจินดาโสภณ   กรรมการ 

11. คุณภัทรภร  วรรณภิญโญ  กรรมการ 

12. คุณผดุงศักด์ิ   พื้นแสน   กรรมการ 

13. คุณชานนท  มหาสิงห  ผูอำนวยการหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
 

ความเปนมา 

          ดวย มูลนิธิสัมมาชีพ (RightLivelihood Foundation) ไดตระหนักในความจำเปนท่ีจะตองสราง 

ขยายและพัฒนา “การประกอบการ” (entrepreneurship) ใหเปน“เม็ดงานของระบบเศรษฐกิจและสังคม” 

ใหกวางขวางออกไป ท้ังพื้น ท่ีชุมชนในภาคชนบทและเมือง ท้ังในทองถ่ินตางจังหวัด หัวเมืองใหญ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อรวมสรางสังคมอุดมสุขและขยายการประกอบการแบบสัมมาชีพใหเต็ม

พื้นท่ีตามปณิธานหลักของมูลนิธิฯ จึงไดจัดทำ “หลักสูตรอบรมผูนำ – นำการเปล่ียนแปลง (Leadership for 

Change)” และไดจัดอบรมติดตอกันมาต้ังแต ป พ.ศ. 2553 จนถึงป พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รุน มีผูไดรับการ

อบรมไปแลว จำนวน 1,156 คน เปนบุคลากรจากภาครัฐ (ท้ังสวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน และทองท่ี) 322 คน 

( 28%) ภาคเอกชน 645 คน (55%) ภาคประชาสังคม 123 คน ( 11%) และองคการมหาชน 66 คน 

(6%)และผูผานการอบรมในหลักสูตรนี้ ยังไดรวมกันสรางเครือขายจัดต้ัง “ชมรมผูนำ-นำการเปล่ียนแปลง” 

(the Society of Leadership for Change) หรือเรียกโดยยอวา LFC Club เพื่อผนึกกำลังสนับสนุนการ

ดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพิ่มเติมทักษะ และแลกเปล่ียนขอมูลความรูเพื่อเติมเต็มเปนพลังใหกันและกันเปน

ระยะๆ 
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หลักการและแนวคิด Leadership for Change#11 

การจัดอบรมหลักสูตรผูนำ-นำการเปล่ียนแปลง รุนท่ี 11 มีเนื้อหาหลักสูตรมุงเนนไปยังกลุมธุรกิจ

อาหาร สมุนไพรและการทองเท่ียว  เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งดานการเปนผูผลิตอาหารใหกับประชากร

โลก โดยเปนผูผลิตและสงออกอาหารเปนอันดับท่ี 11 ของโลก ดวยมูลคา 33,100 ลานเหรียญสหรัฐ (ป 2562) 

และมีสวนแบงในตลาดโลก 2.51% ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตไดอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีโลกกำลังเผชิญ

ปญหาโรคระบาด  ความสามารถดานการผลิตอาหารและการขนสงประสบปญหาท่ัวโลก จึงเปนโอกาสของ

ประเทศไทยท่ีจะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อปอนสูตลาดโลก  อยางไรก็ตามกระบวนการเพาะปลูก 

แปรรูปและจัดจำหนายสินคาเกษตรและอาหารของไทยยังอยูในวงจำกัด เกษตรกรรายยอย SME และกลุม

วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีตางๆ ยังขาดความรูและความสามารถในการพัฒนาสินคา พัฒนาตลาด พัฒนาชอง

ทางการจัดจำหนายและการเขาถึงระบบการขนสงสินคา ทำใหสินคาอาหารจากชุมชนยังไมสามารถสงถึง

ผูบริโภคไดตรงกลุม และไมสามารถสรางแบรนดสินคาอาหารของชุมชนใหเปนท่ีรูจักกลุมลูกคาท้ังในประเทศ

และตางประเทศได จึงจำเปนตองพัฒนา“นักขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน”เพื่อใหความชวยเหลือชุมชนให

สามารถพัฒนาสินคาและบริการท่ีแขงขันในตลาดไดและทำใหเศรษฐกิจในชุมชนเติบโตและหมุนเวียน ซึ่ง

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งเศรษฐกิจของชาติดวยการพัฒนาความเขมแข็งจากเศรษฐกิจใน

ระดับฐานราก  

หลักสูตรผูนำการเปล่ียนแปลง รุนท่ี 11 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางนักขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนท่ีจะลง

ไปศึกษาปญหาและมองหาโอกาสในพื้นท่ีเปาหมาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหแกชุมชนในดาน

การพัฒนาสินคาอาหาร สมุนไพรและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหสามารถแขงขันไดท้ังตลาดในประเทศและ

ตลาดโลก ทำใหผูบริโภคมีโอกาสซื้อสินคาจากผูผลิตจากชุมชนโดยตรงในราคาท่ีเปนธรรม ทำใหเกิดการจาง

งาน การใชวัตถุดิบ การผลิตและการจัดจำหนาย  ซึ่งเปนการชวยพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากใหเติบโตและ

เขมแข็งควบคูไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก และยังมุงเนนใหเกิดการทำงานรวมกันในภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปน

กลุมสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร สหกรณ ศูนยเรียนรูชุมชน วิสาหกิจชุมชนและกลุม SME  เปนภาพรวม 

“สัมมาชีพเต็มพื้นท่ี” ตามปณิธานของมูลนิธิสัมมาชีพ  
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วัตถุประสงค 

 1.สรางผูนำ – นำการเปล่ียนแปลง ท่ีเหมาะสมและสอดคลองตอความจำเปนของ “งานพฒันา” 

2.พัฒนาความสามารถของ “นักขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน” ใหสามารถทำโครงการเพื่อพัฒนาสินคา

และบริการของชุมชนใหเปนท่ียอมรับท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ  

3.สราง LFC ใหเปน“สถาบัน” ท่ีทำหนาท่ี “พัฒนา” สายพานเศรษฐกิจและสังคมฐานราก และ

เช่ือมโยงระหวางฐานรากกับเศรษฐกิจกระแสหลัก 

4. เพื่อสรางธุรกิจและเศรษฐกิจข้ึนใหมในระดับชุมชนและทองถ่ินในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก

รวมกัน 

กลุมเปาหมาย 

1. ผูบริหารขององคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

2. ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

3. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนำชุมชนท้ังในชุมชนชนบทและเมือง  

4. ผูสมัครท่ีมีโครงการท่ีตองการดำเนินการและอยากปรับปรุงโครงการ 
 

รูปแบบและกระบวนการจัดอบรม 

 การอบรมมีกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ ประกอบดวย 

1. การบรรยาย (Lecture) โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสริมสรางองคความรูใหแกผูอบรมในภาพ

กวางดานเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกและระดับประเทศท่ีจะสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมระดับ

ทองถ่ินของไทย และการบรรยายโดยผูเช่ียวชาญดานกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 

เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจปจจัยความสำเร็จในการทำโครงการ  

2. การเสวนา(Panel) โดยผูทรงคุณวุฒิและผูดำเนินงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากท่ี

ประสบความสำเร็จ และเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดสอบถาม – แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

3. การอบรมเชิงปฏิ บัติการ (Workshop) โดยให ผู เขาอบรมแบงกลุมกันทำงานตามโจทย ท่ี

ผูอำนวยการหลักสูตรมอบให ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมและ SME ท่ีประสบความสำเร็จ  

4. การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอมูลและประชุมปรึกษากับผูนำชุมชนและสมาชิกในพื้นท่ีชุมชนเปาหมาย 

เพื่อรับรูปญหาในพื้นท่ีและศึกษาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ  

5. การรวมกลุมกันทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและนำเสนอแผนงานตอผูทรงคุณวุฒิและตัวแทน

องคกรท่ีมีงบประมาณ เพื่อเช่ือมโยงใหเกิดโครงการข้ึนจริงและติดตามผลจนประสบความสำเร็จ  

6. การสรุปประเด็นเนื้อหาและกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรกระบวนการ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดกลุมผูนำการเปล่ียนแปลงและนักขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนในภาครัฐและเอกชน ท่ีสามารถ

ชวยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม  

2. สินคาและบริการของชุมชนไดรับการพัฒนาและสามารถแขงขันไดท้ังตลาดในประเทศและ

ตางประเทศ  

3. เกิดการทำงานเปนเครือขายในภาคสวนตางๆ ท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก  

4. สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจระดับฐานรากมากข้ึน  
 

ระยะเวลาการอบรม 

 เฉพาะวันเสาร – อาทิตย เริ่มวันท่ี 31ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน2563 
 

สถานท่ีอบรม 

 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

กำหนดการจัดอบรม 
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ผลการดำเนินงานในหลักสูตรอบรม Leadership for Change รุนท่ี 11 
 

1. จำนวนผูเรียนและรายละเอียดคุณลักษณะผูเขาเรียน สมัครเรียน/สปอนเซอร ชาย/หญิง ภาคสวน 

วุฒิการศึกษา เปรียบเทียบกับตัวเลขปกอนหนา 

 

2. จำนวนผูเขาอบรม 

ภาคสวน 

ภาคสวน รุนท่ี9 รุนท่ี10 รุนท่ี11 

ภาครัฐ 17 45 30 

ภาคเอกชน 31 40 48 

ภาคประชาสังคม 26 7 13 

 

ภูมิภาค 

ภูมิภาค รุนท่ี9 รุนท่ี10 รุนท่ี11 

กลาง 61 61 64 

ตะวันตก 3 9 3 

ตะวันออก 2 3 7 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 10 8 

ใต 1 4 3 

เหนือ 3 5 6 

 

อาย ุ

อาย ุ รุนท่ี9 รุนท่ี10 รุนท่ี11 

25-35 ป 13 12 23 

36-45 ป 24 29 26 

46-55 ป 21 40 27 

56-65 ป 17 9 14 

66 ปข้ึนไป 0 0 1 

จำนวนผูเขาอบรม รุนท่ี9 รุนท่ี10 รุนท่ี11 

ชาย 44 42 50 

หญิง 31 50 41 

รวมท้ังหมด 75 92 91 
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การสมัคร 

การสมัคร รุนท่ี9 รุนท่ี10 รุนท่ี11 

สมัครเรียนเอง 33 51 24 

สปอนเซอร 42 41 67 

 

การศึกษา 

การศึกษา รุนท่ี9 รุนท่ี10 รุนท่ี11 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 2 4 9 

ปริญญาตร ี 23 40 31 

ปริญญาโท 18 37 42 

ปริญญาเอก 0 9 9 

 

3. ความกาวหนา – สถิติรายละเอียด 

2.1 การเขารับการอบรม 

 

 

ลำดับ 

 

วันท่ี 

การเขารับการ

อบรม 

 

หมายเหตุ 

มา ขาด 

1 วันเสารท่ี 31 ตุลาคม 2563 73 18  

2 วันอาทิตยท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 77 14  

3 วันเสารท่ี 7 พฤศจิกายน 2563 78 13  

4 วันอาทิตยท่ี 8 พฤศจิกายน 2563 81 10  

5 วันเสารท่ี 14พฤศจิกายน 2563 80 11  

6 วันอาทิตยท่ี 15พฤศจิกายน 2563 76 15  

7 วันท่ี 20-22พฤศจิกายน 2563 75 16 ลงพื้นท่ีภาคสนาม 3 วัน 

8 วันเสารท่ี 28พฤศจิกายน 2563 73 18  

9 วันอาทิตยท่ี 29พฤศจิกายน 2563 75 16  
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2.2 วิทยากร 
 

ลำดับ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

หัวขอบรรยาย 
การวัด

ความพึง

พอใจ (%) 

1 คุณวิเชฐตันติวานิช ผูนำการเปล่ียนแปลงในยุค New Normal 84% 

2 นพ.ปราโมทย เสถียรรัตน  อนาคตกัญชาไทย  และสมุนไพร ในตลาดโลก 73% 

3 คุณสมพล ชัยสิริโรจน  “กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความเขาใจตนเองและเขาใจเพื่อน

รวมสังคม” 

84% 

4 ดร.อุตตม สาวนายน นโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก  85% 

5 คุณปรารถนา หาญเมธ ี Mindsetสำหรับนักขับเคล่ือนชุมชน 86% 

6 คุณอรรถพล ฤกษพิบูลย ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจชุมชน ดวยนวัตกรรม ปตท. 90% 

7 คุณเอ็นนู   ซื่อสุวรรณ บทบาทของประชาชนในการรวมสรางแผนยุทธศาสตรชาติ 88% 

8 ดร.วีระพงศ มาลัย  การขับเคล่ือนSMEดวยกลไกภาครัฐ 81% 

9 คุณวุฒิพงศ ชาครัตพงศ สรางเศรษฐกิจชุมชน ตองสราง“กระบวนการ”แหงความสำเร็จ  83% 

10 คุณรักษพงษ  เซงเจริญ “กองทุนหมูบาน” ยกระดับผลิตภัณฑ สงเสริมการตลาด  พัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

82% 

11 Panel 

-คุณนัฏฐกาญจนแกวนอย 

-คุณชัยวัฒนศรีเทศ 

สินคาแบรนดไทยไปตลาดโลก 82% 

12 คุณมงคล ลีลาธรรม “สินคาอาหาร”ทางรอด ทางรุงเศรษฐกิจไทย  85% 

13 ดร.นัชชา เทียมพิทักษ แผนธุรกิจท่ีเหมาะกับSME และวิสาหกิจชุมชน 84% 

14 ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทอง

จันทร 

ความมั่นคงทางอาหารโลกกับโอกาสของชุมชนไทย 79% 

15 คุณคมกริช ดวงเงิน ทองเท่ียวชุมชนปลอดภัยในความปรกติใหมNew  Normal 77% 

16 Panel 

-คุณชุมพรสุธิบุญ 

-คุณบัญชา แขวงหลี 

ทองเท่ียวชุมชนตนแบบ 86% 

17 ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ถอดรหัสลับความสำเร็จสินคาทองถ่ินแบรนดโลก-แบรนดไทย 71% 

18 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชริ

นทร 

ส่ือออนไลนกับการพัฒนาสินคาและบริการจากชุมชน 78% 

19 คุณชีพธรรม คำวิเศษณ Workshop ปนแบรนดสินคาชุมชนดวยโซเชียลมีเดีย 79% 
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ลำดับ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

หัวขอบรรยาย 
การวัดความ

พึงพอใจ (%) 

20 Panel 

-คุณขจรรัฐ  สุระโคตร  

-คุณธีระวัฒน วิไลรัตน 

ถอดโมเดลความสำเร็จจากตัวอยางวิสาหกิจ

ชุมชนและSME ผลิตภัณฑอาหารไทย  

78% 

21 ศ.ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสด์ิ โอกาสอาหารไทยสูครัวโลก ยุคโควิด-19 86% 

22 คุณธนกร ศรีสุขใส บทบาทส่ือในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 82% 

23 คุณกอบชัย บุญอรณะ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 83% 

24 คุณปรารถนา หาญเมธี  Workshop ถอดบทเรียนความสำเร็จของ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

81% 

 

2.3 ความพึงพอใจการจัดอบรมโครงการผูนำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุนท่ี11 

 

ลำดับ รายละเอียด การวัดความพึงพอใจ (%) 

1 รูปแบบการจัดกิจกรรมอบรม 83% 

2 เนื้อหาหลักสูตร 86% 

3 สถานท่ีในการจัดอบรม 85% 

4 ความสะดวกในการเดินทาง 79% 

5 ระยะเวลาในการอบรม (09.00 -16.00 น.) 84% 

6 อาหารวาง / อาหารกลางวัน /อาหารงานจัดเล้ียง 80% 

7 กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ รับนอง 79% 

8 การอำนวยความสะดวกของเจาหนาท่ีโครงการ 85% 

9 ผูดำเนินรายการ 86% 
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ภาพบรรยากาศการอบรม 
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โครงการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนไทย วิถีใหมดวยมาตรฐานการบริการ 

พื้นท่ีเปาหมายจำนวน 12 ชุมชน ครอบคลุม 8 จังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

"มูลนิธิสัมมาชีพ" เปนองคกรสาธารณกุศลท่ีดำเนินงานภายใตหลักการ การสราง "สัมมาชีพเต็มพื้นท่ี" 

ผานการเช่ือมรอยกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม และการบูรณาการ ประสานความรวมมือ

จากภาคสวนตางๆในการทำงานรวมกัน (Cross-Sector Collaboration) ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  

เพื่อการสงเสริมและรวมกันทำงานพัฒนาชุมชน สังคม  ในการนำความรู ศักยภาพ ประสบการณ ทรัพยากร 

สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเสริมพลังฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง โดยมีการขับเคล่ือนงาน

รวมกับหนวยงานตางๆ การทำงานท่ีผานมามูลนิธิสัมมาชีพ ไดสงเสริมและพัฒนาใหมีตนแบบการประกอบการ

ชุมชน ผานการประกวดและมอบรางวัลตนแบบสัมมาชีพ ท้ังระดับบุคคล ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญ  

ผูประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน โดยเนนการสรางตนแบบ และขยายผลการทำงานสราง

ประกอบการชุมชน สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง รวมกับหนวยงานภาคีตางๆในการสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี 

 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2562 มูลนิธิสัมมาชีพ และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย รวมกับภาคี

เครือขายรวม 10 องคกร  ไดทำพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “สานพลังขับเคล่ือน พัฒนา

วิสาหกิจทองเท่ียวโดยชุมชน” เพื่อแสดงเจตนารมณขององคกรภาคีเครือขาย ท่ีจะรวมมือกันขับเคล่ือน พัฒนา 

และสงเสริมชุมชนใหสามารถนำศักยภาพ วิถี และวัฒนธรรมชุมชน ท่ีเปนจุดเดนใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว

เขาสูชุมชน สรางเศรษฐกิจฐานรากสูการสรางชุมชนเขมแข็ง 

ดวยสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา จนเกิดโรคโควิด-19 ข้ึนต้ังแตเดือนมกราคม จนถึง

ปจจุบัน ทำใหท่ัวโลกไดรับผลกระทบ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และส่ิงแวดลอมเกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย กิจกรรมทางธุรกิจหยุดชะงัก หวงโซทางเศรษฐกิจถูก Disrupt เนื่องจากมาตรการปองกัน

การแพรระบาด โดยหลีกเล่ียงการเดินทาง การพบปะกันของผูคนจำนวนมาก (SocialDistancing)  

กอผลกระทบดานสังคม โดยเฉพาะคนวัยทำงาน การถูกเลิกจาง เนื่องจากกิจการปดตัวลง แรงงานจากเมือง

ใหญตองเดินทางกลับภูมิลำเนา การประกอบกิจการในระดับชุมชนหยุดชะงัก กิจการท่ียังพอดำเนินการไปไดดู

จะเปนเรื่องสินคาบริโภค ชุมชนท่ีมีการปรับตัวไดเร็วก็จะดำเนินการเรื่องการทำตลาด Online เช่ือมโยงการ

ขายสินคาชนบทสูชุมชนเมือง  



 

29 

 

มูลนิธิสัมมาชีพ ไดมีการสำรวจผลกระทบการแพรระบาดของโรคโควิด-19 พบวาชุมชนทองเท่ียว  

เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบมาก และโอกาสในการฟนตัวของกิจการอาจเริ่มไดชากวากิจการประเภทอื่น 

เนื่องจากความวิตกกังวล ขาดความเช่ือมั่นระหวางกลุมนักทองเท่ียวและชุมชนท่ีจัดการทองเท่ียวซึ่งตอง

ปรับตัว ตามมาตรการตางๆ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับเรื่องการทองเท่ียวเปนผลกระทบในลักษณะหวงโซ

เศรษฐกิจ (Supply Chain) นั้นหมายถึงกิจกรรมหลายอยางท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตองหยุดชะงักไปดวย 

ในขณะเดียวกันหากมองในมุมบวก ก็เปนชวงของการฟนตัวของธรรมชาติและทรัพยากรตางๆ ซึ่งจะเปนทุน

และองคประกอบท่ีดีในการท่ีชุมชนจะเริ่มกลับมาฟนฟูการทองเท่ียวอีกครั้ง โดยเฉพาะ “การสงเสริมทองเท่ียว

ชุมชนในรูปแบบวิถีใหม” ใหความสำคัญกับสุขอนามัย และสุขภาพ ซึ่งมีความจำเปนท่ีตองสงเสริมใหชุมชนได

เขาถึงการรับรองมาตรฐาน SHA เพื่อใหชุมชนมีความรูความเขาใจและสรางความเช่ือมั่นตอการทองเท่ียว

กลับคืนมามูลนิธิสัมมาชีพ จึงไดจัดทำโครงการ สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนไทย วิถีใหมดวยมาตรฐานการ

บริการ ข้ึนโดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนใหมีขีดความสามารถปรับตัวกับสถานการณ และ

มาตรการตางๆท่ีเกิดข้ึนภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 อาทิความรูดานนโยบาย และขอมูลตาง ๆ  

ตามมาตรการท่ีสงผลตอการจัดการทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับมาตรการการสงเสริมการทองเท่ียวยั่งยืน 

ท่ีทางการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการทองเท่ียว ป2563 และเนนการสงเสริมมาตรฐาน

ดานสุขอนามัย เพื่อภาพลักษณและความมั่นใจตอการทองเท่ียวไทย โดยจะขอความอนุเคราะหสนับสนุน

งบประมาณดำเนินโครงการ จากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการไปตามวัตถุประสงค และ

บรรลุผลตามเปาหมาย  (สิทธิประโยชนการสนับสนุนตามเอกสารท่ีแนบมาแลวนี้)  ท่ีผานมา การทองเท่ียว

แหงประเทศไทย เปนหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการพัฒนางานของมูลนิธิสัมมาชีพ 

อยางตอเนื่อง อาทิ รวมเปนวิทยากรและสงผูเขาอบรมในหลักสูตรผูนำ-นำการเปล่ียนแปลง สนับสนุนงาน

รางวัลตนแบบสัมมาชีพ เปนภาคีเครือขายพันธมิตร บันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือ “สานพลังขับเคล่ือน 

พัฒนาวิสาหกิจทองเท่ียวโดยชุมชน” และการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนของมูลนิธิสัมมาชีพดวยดีเสมอมา 

เปาหมาย : โครงการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนไทย วิถีใหมดวยมาตรฐานการบริการ 

 เปาหมายท่ี 1 สรางความตระหนัก ความเขาใจในมาตรฐานการบริการ SHA  

- สงเสริมใหชุมชนไดมีความรู ความเขาใจในการพัฒนามาตรฐานการบริการ 

การทองเท่ียว 

- การปรับตัวปรบัการบริการใหเขาสูระบบมาตรฐานSHA และมาตรฐานอื่นๆ 
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 เปาหมายท่ี 2 สงเสริมชุมชนทองเท่ียวมีการบริการวิถีใหม ดวยมาตรฐาน SHA 

- สรางความมั่นใจใหลูกคา(นักทองเท่ียว)ยอมรับพึงพอใจ 

- สรางความมั่นใจชุมชนในการใหบริการท่ีไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย 

- การรับรองมาตรฐาน SHA โดย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

- สรางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมกับการจัดการทองเท่ียวยั่งยืน 

 เปาหมายท่ี 3 สรางเศรษฐกิจฐานรากจากการทองเท่ียวชุมชน 

- การประชาสัมพันธ ขยายการตลาดสรางลูกคารายใหม 

- กระจายรายไดลงสูชุมชน ทองถ่ิน สรางงานสรางอาชีพ ลดความเหล่ือมล้ำ 

- ขยายการสรางมาตรฐานสูการทองเท่ียวชุมชนอื่นๆ 

4.วัตถุประสงค 

 4.1 เพื่อใหชุมชนทองเท่ียวมีองคความรู ทักษะดานการบริหารจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และมีความ

พรอมในการรองรับนักทองเท่ียวหลังวิกฤตการณโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบวิถี

ใหม (New Normal) 

 4.2. เพื่อใหประชาชนในชุมชนทองเท่ียวมีอาชีพ และมีรายไดเพิ่มข้ึน ฟนฟู ซอมสราง (Rebuild)  

ผานกิจกรรมเตรียมความพรอมและสรางศักยภาพให ชุมชนสามารถรองรับการทองเท่ียวไดภายหลัง

สถานการณทองเท่ียวไทยฟนตัวกลับมาอีกครั้ง ดวยมาตรฐานดานความปลอดภัยและสุขอนามัยใหกับสินคา

และบริการทองเท่ียว เพื่ อสรางความเช่ือมั่น ในการเดินทางใหกับนักทองเท่ียวในรูปแบบวิถี ใหม   

(New Normal)  

 4.3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองเท่ียวไดเขาสูการรับรองมาตรฐาน SHA หรือมาตรฐานอื่น 

ท่ีเกี่ยวของ 

5. พื้นท่ีกลุมเปาหมายดำเนนิโครงการ 

5.1 ชุมชนทองเท่ียว 12 ชุมชน ในพื้นท่ี 8 จังหวัด ประกอบดวย 

5.1.1 ชุมชนทองเท่ียวในเครือขายการพัฒนาและสงเสริม มูลนิธิสัมมาชีพ จำนวน 8 ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจ่ัน จังหวัดสุโขทัย 

วิสาหกิจชุมชนกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษวัฒนธรรมบานเชียงจังหวัดอุดรธาน ี

วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวบานนาตีน จังหวัดกระบ่ี 

วิสาหกิจชุมชนออนซอนเดโฮมสเตยทาขันทอง จังหวัดเชียงราย 

โฮมสเตยทองตมใหญ จังหวัดชุมพร 
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วิสาหกิจชุมชนบานริมคลองโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม 

วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวแหลมสัก จังหวัดกระบ่ี 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนบานบางสน จังหวัดชุมพร 

5.1.2 ชุมชนทองเท่ียวตนแบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำนวน 4 ชุมชน 

 ชุมชนบานสันทางหลวง  จังหวัดเชียงราย 

 วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวบานถ้ำเสือ จังหวัดกระบ่ี 

หมูบานทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานภู จังหวัดมุกดาหาร 

วิสาหกิจชุมชนทุงเพลโฮมสเตย จังหวัดจันทบุรี 

5.2 ผูประกอบการท่ีเก่ียวของในพื้นท่ีดำเนนิโครงการ  

 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน (สิงหาคม 2563- ธันวาคม 2563) รวม 6 เดือน 

7. วิธีการดำเนินงาน 

7.1. ประสานงานและเตรียมความพรอมชุมชนทองเท่ียวท่ีเขารวมโครงการ 

7.2 พัฒนา Plat form และลงพื้นท่ีศึกษาขอมูลผลกระทบตอการทองเท่ียวชุมชน จากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สรุปบทเรียนผลกระทบวิเคราะหจัดทำแผนเพื่อการพัฒนา

กระบวนการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนและการปรับตัวหรือกิจกรรมการทองเท่ียว 

7.3 สรางความตระหนัก ความเขาใจในมาตรฐานการบริการและกิจการเกี่ยวของกับการทองเท่ียว  

7.3.1 สงเสริมใหชุมชนไดมีความรู ความเขาใจในการพัฒนามาตรฐานการบริการการ

ทองเท่ียว 

  7.3.2 การปรับตัวปรับการบริการใหเขาสูระบบมาตรฐาน SHA และมาตรฐานอื่นๆ  

7.4 การปฏิบัติปรับกิจกรรมการทองเท่ียววิถีใหม เขาสูมาตรฐาน SHA และการขอรับรองมาตรฐาน 

7.4.1 กลุมทดลองเท่ียว (Test Tour) หลังจากชุมชนมีการพัฒนาและปรับรูปแบบไปสู

มาตรฐานเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นในการบริการท่ีถูกตองตามมาตรฐาน ลูกคายอมรับพึงพอใจ 

7.4.2 การรับรองมาตรฐาน SHA โดย การทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหกับกิจการชุมชนท่ีมี

ความพรอมและจัดการไดตามมาตรฐานกำหนด 

7.5 การประชาสัมพันธ และการขยายผล 

  7.5.1 ถอดบทเรียนชุดความรู ประสบการณ การดำเนินการทองเท่ียวชุมชนวิถีใหม                 

  (New normal) ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน SHA ในพื้นท่ีเปาหมาย 
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 7.5.2 ประชาสัมพันธเพื่อทำการตลาดชุมชนทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานรับรอง 

 7.5.3 ขยายผลการพัฒนามาตรฐาน SHA ไปสูชุมชนทองเท่ียวอื่นๆ 

7.6 ติดตามประเมินผล  

ติดตามและหนุนเสริมการทำงานชุมชนหลังไดรับมาตรฐานอยางตอเนื่อง  

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

8.1 ทราบปญหาและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของชุมชน

เปาหมาย ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

8.2 ชุมชนเปาหมาย 12 ชุมชน มีทักษะ/ความรูความเขาใจ และเห็นความสำคัญของการใชมาตรฐาน

SHA กับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

8.3 ชุมชนสามารถพัฒนารูปแบบการบริการ เขาสูการรับรองมาตรฐาน SHA  

8.4 นักทองเท่ียวเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจจากการทองเท่ียวชุมชน 

8.5 ชุมชนเกิดความมั่นใจในการใหบริการ และมีความปลอดภัยดานสาธารณสุขตามมาตรฐานกำหนด 

8.6 มีชุดความรูดานการจัดทำมาตรฐาน SHA กับการทองเท่ียวชุมชนและสามารถขยายผลการสราง

มาตรฐานไปสูชุมชนทองเท่ียวอื่น 

8.7 เกิดการเผยแพรและประชาสัมพันธดานการตลาดใหกับชุมชนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน SHA 

เพื่อสรางรายไดและเศรษฐกิจทองถ่ิน   

สรุปข้ันตอน และวิธีการดำเนินการ 

1. ประสานงานและเตรียมความพรอมชุมชนทองเท่ียวท่ีเขารวมโครงการ 

การประสานชุมชนเพื่อเขารวมโครงการจะมีการประสานชุมชนท่ีมีความพรอมและมีการจัดการเรื่อง

ทองเท่ียว โดยเปนชุมชนในเครือขายองคกรภาคีท้ังส้ิน 12 ชุมชน ประกอบดวย 

ชุมชนทองเท่ียวรางวัลกินรี และชุมชนทองเท่ียวในเครือขายการพัฒนาและสงเสริม 

มูลนิธิสัมมาชีพ จำนวน 8 ชุมชน  

  - วิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจ่ัน จังหวัดสุโขทัย 

  - วิสาหกิจชุมชนกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษวัฒนธรรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

  - โฮมสเตยทองตมใหญ จังหวัดชุมพร 

- วิสาหกิจชุมชนบานริมคลองโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม 

- วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวแหลมสัก จังหวัดกระบ่ี 

   - วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวบานนาตีน  จังหวัดกระบ่ี 

- วิสาหกิจชุมชนออนซอนเดโฮมสเตยทาขันทอง จังหวัดเชียงราย 
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  - วิสาหกิจชุมชนกลุมเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนบานบางสน จังหวัดชุมพร 

 ชุมชนทองเท่ียวตนแบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

  - ชุมชนบานสันทางหลวง  จังหวัดเชียงราย 

- วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวบานถ้ำเสือ จังหวัดกระบ่ี 

- หมูบานทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานภู จังหวัดมุกดาหาร 

- วิสาหกิจชุมชนทุงเพลโฮมสเตย จังหวัดจันทบุรี 

2. พัฒนา Plat form และลงพื้นท่ีศึกษาขอมูลผลกระทบตอการทองเท่ียวชุมชน  

จากสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สรุปบทเรียนผลกระทบวิเคราะหจัดทำแผนเพื่อ

การพัฒนากระบวนการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนและการปรับตัวหรือกิจกรรมการทองเท่ียว

ดำเนินการเก็บขอมูลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนทองเท่ียว ในชวงสถานการณโควิด-19 ระบาด

จัดเก็บขอมูลท้ัง 12 ชุมชนท่ีดำเนินการ และสรุปเอกสารภาพรวมของผลกระทบ 

3. สรางความตระหนัก ความเขาใจในมาตรฐานการบริการและกิจการเก่ียวของกับการทองเท่ียว  

3.1 สงเสริมใหชุมชนไดมีความรู ความเขาใจในการพัฒนามาตรฐานการบริการการทองเท่ียว 

จัดเวทีสรางความเขาใจกับชุมชนโดยประสานกับแกนนำชุมชนและพูดคุยเรื่องมาตรฐาน SHA  

ใหชุมชนไดเขาใจและเห็นความจำเปนท่ีตองพัฒนาเพื่อขอรับมาตรฐาน 

3.2การปรับตัวปรับการบริการใหเขาสูระบบมาตรฐาน SHA และมาตรฐานอื่นๆ จัดเวทีใหความรูเรื่อง

มาตรฐาน SHA ท้ัง 12 ชุมชน โดยประสานงานกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในการลงพื้นท่ีให

ความรูท้ัง 12 ชุมชน มีแกนนำและกลุมผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเขารวมเวทีเพื่อรับฟง และเตรียม

ขอมูลพรอมรูปประกอบเพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน SHA 

 4. การปฏิบัติปรับกิจกรรมการทองเท่ียววิถีใหม เขาสูมาตรฐาน SHA และการขอรับรองมาตรฐาน 

4.1 กลุมทดลองเท่ียว (Test Tour) หลังจากชุมชนมีการพัฒนาและปรับรูปแบบไปสู มาตรฐานเพื่อให

เกิดความเช่ือมั่นในการบริการท่ีถูกตองตามมาตรฐาน ลูกคายอมรับพึงพอใจ 

จัดทำแบบสอบถาม และจัดเก็บขอมูลความพึ่งพอใจจากนักทองเท่ียว หลังจากท่ีชุมชนไดมีการ

ปรับเปล่ียนและไดรับรองมาตรฐาน SHA แลว 

4.2 การรับรองมาตรฐาน SHA โดย การทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหกับกิจการชุมชนท่ีมีความพรอม

และจัดการไดตามมาตรฐานกำหนดชุมชนทองเท่ียวในเปาหมายโครงการท้ัง 12 ชุมชน มีการยื่นขอรับ

การรับรองมาตรฐานผานเว็บไซด www.tourismthailand.org/thailandsha. และไดรับการรับรอง

มาตรฐาน SHA จำนวน 12 ชุมชน 

http://www.tourismthailand.org/thailandsha.%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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 5. การประชาสัมพันธ และการขยายผล 

5.1 ถอดบทเรียนชุดความรู ประสบการณ การดำเนินการทองเท่ียวชุมชนวิถีใหม (New normal)  

ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน SHA ในพื้นท่ีเปาหมายมูลนิธิสัมมาชีพ มีการสรุปการดำเนินกิจกรรมใน

แตละกิจกรรม และไดประชาสัมพันธลงเว็บไซด และเฟสบุค สัมมาชีพ 

 5.2 ประชาสัมพันธเพื่อทำการตลาดชุมชนทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานรับรอง 

มีการนำเสนอชุมชนท่ีผานการรับรองมาตรฐาน SHA โดย เปนกรณีศึกษาใหกับองคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน ผานหลักสูตรผูนำ-นำการเปล่ียนแปลง รุนท่ี 11 ซึ่งเปนหลักสูตรการอบรม

ใหกับผูนำ ผูบริหารท่ีทางมูลนิธิสัมมาชีพจัดข้ึนปละ 1 รุน 

 5.3 ขยายผลการพัฒนามาตรฐาน SHA ไปสูชุมชนทองเท่ียวอื่นๆ 

ขยายแนวคิดและรูปแบบการทำงานไปสูชุมชนทองเท่ียวอื่นๆ โดยการถอดความรูและประสบการณ

การพัฒนาของชุมชนนำรองท้ัง 12 ชุมชน 

6. ติดตามประเมินผล  

6.1 การติดตามและหนุนเสริมการทำงานชุมชนหลังไดรับมาตรฐานอยางตอเนื่อง ติดตามและ

พัฒนาการรักษามาตรฐานการบริการของชุมชนอยางตอเนื่อง 

7. ผลการดำเนินงาน 

7.1 จัดเก็บขอมูลผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 12 ชุมชน 

7.2 จัดเวทีสรางความเขาใจกับชุมชน จำนวน 12 ชุมชน 

7.3 จัดเวทีใหความรูเรื่องมาตรฐาน SHA โดยเชิญเจาหนาท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเปน

ผูบรรยายใหความรูจำนวน 12 ชุมชน 

7.4 ลงพื้นท่ีรวมปรับปรุงพื้นท่ีจัดเก็บขอมูลและเตรียมภาพถายเพื่อยื่นเขา ตามระบบ 

www.tourismthailand.org/thailandsha จำนวน12 ชุมชน มีการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน 

7.5 ชุมชนชุมชนทองเท่ียวไดรับการรับรองมาตรฐาน SHA ประเภท นันทนาการและสถานท่ี

ทองเท่ียว จำนวน 10 ชุมชนประเภทท่ีพัก โรงแรม และสถานท่ีจัดประชุม จำนวน 1 ชุมชน 

และประเภท ภัตตาคารรานอาหาร จำนวน 1 ชุมชน 

7.6 จัดเวทีมอบตราสัญลักษณมาตรฐาน SHA โดยเชิญทางผูบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

และมูลนิธิสัมมาชีพ จำนวน12  ชุมชน 

http://www.tourismthailand.org/thailandsha%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99


 

35 

 

7.8 เชิญผูวาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนวิทยากรบรรยาย หลักสูตรผูนำ-นำการ

เปล่ียนแปลง (LFC) รุน 11 ในหัวขอ ทองเท่ียวชุมชนปลอดภัยในความปกติใหม ซึ่งไดมอบผูแทนเปน 

คุณคมกริช ดวงเงิน ผูอำนวยการกองสรางสรรคสินคาการทองเท่ียว 

7.9 เชิญชุมชนทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐาน SHA มาเปนกรณีศึกษา ในหลักสูตรผูนำ-นำการ

เปล่ียนแปลง (LFC) รุน 11 จำนวน 2 ชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชนกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษวัฒนธรรม

บานเชียง จังหวัดอุดรธานี และ วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวบานนาตีน จังหวัดกระบ่ี 

 

ภาพบรรยากาศ 
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มสช. ฝาวิกฤต สูภัยโควิด 19 
 

 มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญรวมบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ไดแก ชุด PPE  

ห น าก าก  N95 น้ ำ ย าฆ า เ ช้ื อ   Sodium HypochlorideThermometerInfaredThermometer digital 

ธรรมดา  แอลกอฮอลท้ังแบบเจล และแบบน้ำ เพื่อสงมอบให 6 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบดวย 

รพ.ดอนตาล รพ.ดงหลวง รพ.หวานใหญ  รพ.คำชะอ ี รพ.นิคมคำสรอย  และ รพ.หนองสูง 

มูลนิธิสัมมาชีพไดทำการเปดรับบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย เปดรับบริจาค ต้ังแตวันท่ี 4 

เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ไดยอดบริจาครวม 100,827 บาท และเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 

2563 มูลนิธิสัมมาชีพไดจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ประกอบดวย ชุด PPE 174 ชุด / เจลแอลกอฮอล 

จำนวน 550 ขวดหัวปม และ คุณพรรณพร ชาญภิญโญ (LFC 10) รวมบริจาคหนากากใส (face shield) 100 

ช้ิน จัดสงไปท่ีศูนยประสานอุปกรณ สูภัยโควิดเครือขายโรงพยาบาลชุมชนมุกดาหาร เพื่อสงตอให 6 

โรงพยาบาลตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ

ทางการแพทย 
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กอลฟการกุศล เพื่อมูลนิธสิัมมาชีพ 

 มูลนิธิสัมมาชีพ จัดการแขงขัน “กอลฟการกุศลเพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ”(Sammachiv Golf Charity 

2020) โดยมีวัตถุประสงคนอกจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศลเพื่อเปนกีฬาเช่ือมความสัมพันธระหวาง

ภาคีเครือขาย และมูลนิธิสัมมาชีพแลว ยังมีปจจัยสำคัญในการจัดการแขงขัน ดังนี้ 
 

 1. เพื่อนำรายไดไปสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน ตามแผนยุทธศาสตรมูลนิธิสัมมาชีพ “สานพลังขับเคล่ือน

สัมมาชีพเต็มพื้นท่ีสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” งานพัฒนาและขยายผลงานรางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพ ถือ

เปนอีกโครงการหนึ่งท่ีจะนำรายไดไปขับเคล่ือนงาน เปนการเสริมสรางความเขมแข็งต้ังแตระดับฐานราก เพื่อ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบธุรกิจตามแนวทางสัมมาชีพ มีผลประกอบการธุรกิจท่ีมีกำไร สรางรายไดเพิ่ม

ใหกับชุมชนและเปนตนแบบของการประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งท่ีผานมาไดมีการมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชน

ตนแบบสัมมาชีพมาแลว 11 วิสาหกิจชุมชน แบงเปน 5 ประเภท ไดแก 
 

   •รางวัลประเภท การเงินและสวัสดิการชุมชน 

   • รางวัลประเภท การเกษตร 

   • รางวัลประเภท การบริการและการทองเท่ียวโดยชุมชน 

   •รางวัลประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ 

   •รางวัลประเภท การแปรรูปผลิตภัณฑท่ีไมใชอาหาร 
 

 โดยกระบวนการทำงานจะเปนการขับเคล่ือนงานพัฒนาและขยายผลท้ังวิสาหกิจชุมชนท่ีเคยไดรับ

รางวัล และวิสาหกิจชุมชนท่ีสงเขาประกวด จำนวน 201 วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาใหเกิดเปนวิสาหกิจชุมชน

ตนแบบสัมมาชีพ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ใหมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการชุมชน สรางเศรษฐกิจชุมชน 

ใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

 2. เพื่อเผยแพรกิจการของมูลนิธิสัมมาชีพ ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะ 

 3. สรางความสัมพันธและกระบวนการมีสวนรวม ระหวางมูลนิธิสัมมาชีพกับองคกรภาคีเครือขาย 
 

 กำหนดการจัดการแขงขัน “กอลฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ” ประจำป 2563 ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ

นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในวันศุกรท่ี 18 กันยายน 2563 ณ สนามกอลฟ

เมืองแกว จังหวัดสมุทรปราการ 
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การศึกษาดูงานเก่ียวกับการสรางเศรษฐกิจฐานรากและการสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี 

คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากไดกำหนดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ

สรางเศรษฐกิจฐานรากและการสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีวันพุธท่ี22มกราคม2563ณมูลนิธิสัมมาชีพแขวง

พลบัพลาเขตวงัทองหลางกรุงเทพมหานครโดยมีประเด็นดังนี้ 

1. ความเปนมาของมูลนิธิ 

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากในประเด็นใดบาง 

3. กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีดำเนินการมีกลุมท่ีประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเร็จอยางไรบาง 

4. การดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอยางไรบางเวลา

14.00น.คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากเดินทางถึงมูลนิธิสัมมาชีพแขวง

พลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพฯมีนายผดุงศักด์ิพื้นแสนรักษาการผูอำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพให

การตอนรับสรุปสาระสำคัญจากการศึกษาดูงานรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเปนมามูลนิธิสัมมาชีพกอกำเนิดจากการรวมตัวของบุคคลกลุมหนึ่งซึ่งมาจากหลายสาขา

อาชีพรวมตัวกันระดมความคิดเพื่อแกไขสถานการณดานเศรษฐกิจท่ีอาจอยูในภาวะเปราะบางเพื่อกาวขาม

วิกฤตเศรษฐกิจจึงไดรวมตัวกันโดยสวนหนึ่งกลุมบุคคลมีท่ีมาจากภาคประชาสังคมนำโดยศาสตราจารย

นายแพทยประเวศวสีซึ่งเปนบุคคลท่ีเปนศูนยรวมของภาคประชาสังคมและเปนผูนำทางความคิด “สัมมาชีพ

เต็มพื้น” สวนภาคท่ีสองนำโดยรองศาสตราจารยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลาย

สมัยซึ่งมีเครือขายนักธุรกิจอยางกวางขวางอีกท้ังยังมีสายสัมพันธท่ีดีกับนักวิชาการขาราชการและส่ือมวลชน

ดังนั้นท้ังสองทานตางก็เห็นปญหาดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจึงหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจและเปนท่ีมาของ

การกอต้ังมูลนิธิสัมมาชีพเมื่อวันท่ี13กรกฎาคม2552การกอต้ังมูลนิธิเพื่อใหเปนศูนยกลางดำเนินการเช่ือมตอ

และประสานกระบวนการสรางความเข็มแข็งของสังคมดวยการประสานความรวมมือจากผูมีความรู

ความสามารถท่ีหลากหลายโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีมีจุดแข็งและมีประสบการณในการบริหารจัดการมาใช

พัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติภายใตปรัชญาสราง “สัมมาชีพเต็มพื้นท่ี”  

 2. การดำเนินงานการดำเนินการเพื่อมุงเนนการทำมาหากินอยางสุจริตโดยไมไดมุงหวังกำไรสูงสุด

คำนึงถึงความเปนธรรมทางสังคมและคนทำงานรวมถึงประโยชนของผูบริโภคผูรับบริการเปนหลักและไม

กระทบตอส่ิงแวดลอมสามารถบริหารใหเกิดรายจายนอยกวารายไดตลอดระยะเวลา10ปท่ีผานมามูลนิธิได

ดำเนินโครงการตางๆมากมายอาทิ 
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2.1 โครงการอบรมผูนำ – นำการเปล่ียนแปลงเริ่มอบรมรุนแรกในป2553โดยมีนายสนธิรัตนสนธิจิรวงศเปน

ผูอำนวยการหลักสูตรดร.สุวิทยเมษินทรียเปนผูรางหลักสูตรซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 2.1.1เพื่อรวมสรางความตระหนักในการเปล่ียนพฤติกรรมและขยายผลสูเครือขายความรวมมือดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสรางสรรคการดำเนินงานรวมกันของผูนำทุกภาคสวน 

 2.1.2มุงเนนท่ีจะทำความเขาใจตอการเปล่ียนแปลงของโลกการทำความเขาใจตอสถานะเศรษฐกิจ

และสังคมของไทยและความสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการบริษัท 

2.2 โครงการสรางพัฒนาศักยภาพผูนำองคกรเกษตรกรจัดอบรมผูนำเกษตรกรเพื่อพัฒนายกระดับการ

ประกอบการชุมชนโดยมีการอบรมหลักสูตรรุนละ3วันเปนการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางผูเขารวม

ประชุมกับกรณีศึกษามีการเช่ือมตอเครือขายดานการประกอบกิจการเชนกรณีวิสาหกิจบานอุนแสงกับกลุม

ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดแนวทางการพัฒนาเครือขายผูเล้ียงไหมและผูประกอบการอยางกรณีเรือน

ไหมใบหมอนกับกลุมผูเล้ียงไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

2.3 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใกลบานพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพการประกอบการชุมชนและจัด

ประเมินศักยภาพกลุมกิจกรรมชุมชนจัดเวทีโดยชุดความรูจากตนแบบงานรางวัลวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนากลุม

วิสาหกิจนำรองของกรมการพัฒนาชุมชน 

 การทำงานขามภาคสวนเช่ือมโยงเกื้อกูลระหวางเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจมหภาคโครงการ1

ตำบล1บริษัทมูลนิธิสัมมาชีพทำหนาท่ีเช่ือมโยงจับคูหรือเปนผูชักชวนระหวางบริษัทเอกชนท่ีใหการสนับสนุน

กับชุมชนท่ีมีความมีความพรอมอาทิ 

 โครงการสรางตนแบบเกษตรอินทรียตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพัฒนาและแปรรูปขาวฮา

งงอกเปนผลผลิตภายใตช่ือขาวมีสุขสรางรายไดใหชุมชนและสาธิตแปลงปลูกผักอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต

และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเพื่อสรางเศรษฐกิจครอบครัวตามแนวทางสัมมาชีพสืบเนื่องจากสรางตนแบบเกษตร

อินทรียในโครงการ1ตำบล1บริษัทบนความรวมมือระหวางมูลนิธิและบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) 

มูลนิธิสัมมาชีพยังผลักดันชวยเหลือชุมชนโดยเปนตัวกลางประสานกับบริษัทแบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) 

จำกัดรับซื้อขาวสารอินทรียจากชุมชนโพนทองเพื่อนำไปประกอบอาหารเมนูสุขภาพจัดจำหนายใหแกลูกคาจึง

เปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรในชุมชน 

 โครงการชุมชนบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรรวมจัดทำแผนประมงชายฝงและการอนุรักษบาน

ปลาปะการังเทียมจัดทำแผนวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชนทางทะเลทำใหชุมชนเหลานี้สามารถพึ่งพาตนเองได 
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 โครงการชุมชนแจงงามอำเภอหนองหญาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเปนการสงเสริมพัฒนาสรางความ

เขมแข็งใหเกษตรกรชาวไรออยเพื่อลดความเหล่ือมล้ำดานรายไดพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสราง

โอกาสการมีสวนรวมบนฟนฐานแนวคิดเพื่อความยั่งยืน 

 การมอบรางวัลป2552เริ่มจัดใหมีรางวัลบุคคลตนแบบสัมมาชีพตอเนื่องมาจนถึงป2555เพื่อสรางแรง

บันดาลในใหคนในสังคมแตท่ีมอบใหกับผูนำตนแบบในระดับองคกรขนาดใหญเพื่อยกยองเชิดชูผูประกอบ

ธุรกิจเปนท่ียอมรับของสังคมเพื่อสรางแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางใหคนในสังคมคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับ

รางวัลจะตองยึดหลักการทำธุรกิจบนความถูกตองดีงามคำนึงถึงการรักษาสภาวะแวดลอมและไมเอาเปรียบ

ผูอื่นโดยบุคคลสัมมาชีพ3คนแรกไดแกนายบุณยสิทธิ์โชควัฒนานายอิสระวองกุศลกิจและนายไกรสรจันศิริแตมี

บางชวงบางปท่ีตองวางเวนอันเกิดจากเหตุปจจัยท่ีอยูเหนือความคาดหมายป2559มูลนิธิสัมมาชีพมีบทบาท

สำคัญในการขับเคล่ือนและจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีโดยใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังสู

เศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนรวมกับ23หนวยงานถือเปนความกาวของนโยบายประชารัฐการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองถ่ินและเศรษฐกิจฐานรากจึงกลายเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

 ตัวอยางรางวัลบุคคลสัมมาชีพตนแบบป2560มูลนิธิสัมมาชีพไดเตรียมความพรอมเพื่อขยายแนวทาง

สัมมาชีพใหกวางข้ึนโดยมีโครงการตอยอดชุมชนท่ีมีการดำเนินกิจกรรมอยูแลวเพื่อเปนการยกระดับใหมี

ศักยภาพเพิ่มข้ึนขยายเครือขายตางๆเพื่อสนับสนุนชุมชนสัมมาชีพใหเขมแข็งจึงฟนรางวัลบุคคลตนแบบ

สัมมาชีพและขยายรางวัลอีก2รางวัลคือ 

1. รางวัลเอสเอ็มอี SME ตนแบบตามแนวคิดของนายสมพลเกียรติไพบูลยประธานกรรมการมูลนิธิ

สัมมาชีพท่ีดำริข้ึนเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของการรณรงคท่ีจะสรางสัมมาชีพใหเต็มพื้นท่ีแบงเปน4รางวัล 

  1.1รางวัลประเภทประกอบธุรกิจแปรรูปผลผลิตขาวอินทรียถ่ัวแดงมอบแกบริษัทแหงหนึ่งใน

จังหวัดอุทัยธานี 

  1.2รางวัลประเภทงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตรมอบแกบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัด

มหาสารคาม 

  1.3รางวัลประเภทการจัดการแบบเกษตรอินทรียมาเปนกลยุทธดานการตลาดมอบแกบริษัท

แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม 

  1.4รางวัลประเภทธุรกิจของเรือนไหม – ใบหมอนในจังหวัดสุรินทร 
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2. รางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบแบงออกเปน3รางวัล 

  2.1รางวัลประเภทการผลิตและแปรรูปวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสงจังหวัดศรี

สะเกษโดยมีนายบุญมีสุระโคตรเปนผูท่ีไดรับรางวัลไดมุงเนนใหสมาชิกผลิตขาวอินทรียใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานตางๆโดยทางวิสาหกิจชุมชนจะรับซื้อขาวจากสมาชิกเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ30และสงออก

รอยละ70สงผลใหรายไดตอครัวเรือนของสมาชิกเพิ่มข้ึนกวาท่ีเคยปลูกขาวแบบวิธีปกติธรรมดา 

  2.2รางวัลประเภทบริการและการจัดการสวัสดิภาพชุมชนวิสาหกิจชุมชนทอผาบานนาตนจ่ัน

จังหวัดสุโขทัย 

  2.3รางวัลประเภทการเงินวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนคาจังหวัด

นครศรีธรรมราชนอกจากการระดมเงินออมการจัดระเบียบการกูยืมรวมถึงสรางความตระหนักรวมในการใช

จายและการชำระคืนแลวยังจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการอื่นๆการจัดสรรกำไรเปนการปนผลและจัดสวัสดิการให

สมาชิก 

3. สาเหตุกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเร็จสำหรับสาเหตุกลุม

วิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเร็จมูลนิธิสัมมาชีพเห็นวาจากการดำเนินการท่ี

วิสาหกิจชุมชนสวนมากไมสามารถยืนไดดวยตัวเองเนื่องจากปญหาดานงบประมาณของรัฐท่ีลงไปพัฒนาโดยมี

วงรอบระยะเวลาเพียง1ปแลวก็ส้ินสุดไมสามารถพัฒนาตอยอดใหชุมชนประสบสาเร็จไดหรือปญหาของผูนำ

ชุมชนหรือชุมชนบางแหงยังไมมีความเขมแข็งหรืออาจจะยังไมมีความพรอมในการพัฒนา 

4. การดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอยางไรบางการ

ดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพไดรับการสนับสนุนจากนักธุรกิจภาคเอกชนจากหลายสาขาอาชีพ 

 จากนั้นคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากไดมีการแลกเปล่ียนความเห็นกับผูแทน

มูลนิธิสัมมาชีพอยางกวางขวางสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 การรับรองความสำเร็จผลการดำเนินงานประกอบดวยรางวัลบุคคลตนแบบสัมมาชีพรางวัล SME 

ตนแบบและรางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบรางวัลตนแบบดังกลาวเปนการเช่ือมโยงซึ่งกอใหเกิดกระบวนการ

สรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีสรางงานและรายไดใหแกชุมชนสรางความรักความสามัคคีใหชุมชนเขมแข็งเพื่อใหคน

รุนใหมกลับคืนสูถ่ินเกิดการขับเคล่ือนพัฒนาชุมชนจะมีการคัดเลือกชุมชนท่ีมีการดำเนินการท่ีประสบ

ความสำเร็จในระดับหนึ่งแลวจะมีการคัดเลือกข้ึนมาตอยอดซึ่งอาจจะยังไมครอบคลุมกลุมวิสาหกิจชุมชน

ท้ังหมดแตจะพยายามสรางชุมชนตนแบบใหมากข้ึนการลงไปตอยอดพัฒนาชุมชนจะใชอาสาสมัครท่ีเขาใจเรื่อง

ท่ีดำเนินการอยูแลวไปพัฒนาใหกลุมวิสาหกิจชุมชนเขาใจถึงวิธีการพัฒนาอาชีพของตนเองพื้นท่ีท่ีกำหนดจะ

เปนชุมชนท่ีมีผูนำท่ีเขมแข็งและสามารถตอยอดการพัฒนาไดแนวทางในการดำเนินงานในปตอไปคณะอนุ
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กรรมาธิการไดมีการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับผูบริหารมูลนิธิสัมมาชีพและจะไดนำขอมูลท่ีไดในวันนี้ไป

ประกอบการศึกษาท่ีคณะอนุกรรมาธิการดำเนินการอยูตามกรอบหนาท่ีและอำนาจตอไป 

 

 

 ท้ังนี้ มูลนิธิสัมมาชีพไดตระหนักถึงความสำคัญและเช่ือมันวาแนวทางสรางสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีท่ีประสบ

ความสำเร็จไดนั้นตองเกิดจาก ความรวมมือกัน และเกิดจากความตองการของคนในพื้นท่ีเปนหลักกอนท่ีจะมี

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนั และพรอมท่ีจะกาวตอไปอยางมั่นคง ตอไป 

 

“สานพลังขับเคลื่อน . . . 

สัมมาชีพเต็มพ้ืนที ่. . . 

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” เลขที่ 1111/23 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  

กรุงเพทมหานคร 10310 
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