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วสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่  

ผูนํ้าองคก์ร นางเสง่ียม แสวงลาภ 

 

ความเป็นมา 

 หมู่บา้นนาตน้จัน่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่
1
มีจาํนวนประชากร1,100 คน 374ครวัเรือน (ขอ้มลู

จากการสาํรวจปี 2558 ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นตึก)เป็นหมู่บา้นหมู่ท่ี 5 ของตาํบลบา้นตึก 

อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั (ทั้งตาํบลมี 14 หมู่บา้น)ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีรายไดค้รวัเรือนต่อปีเฉล่ีย 

จาํนวน 234,573 บาท (หรือ 76,059 บาทต่อคนต่อปี) ตํา่กวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ 245,632 บาท

ต่อครวัเรือนต่อปี (หรือ 79,185 บาทต่อคนต่อปี) 

 

บา้นนาต้นจัน่ ห่างจากตําบลบา้นตึก ประมาณ 17กิโลเมตร จากอําเภอศรีสัชนาลัย 32 

กิโลเมตร และตวัเมืองสุโขทยั 89กิโลเมตร (ตามระยะทางของการเดินทางโดยรถยนต)์ เป็นส่วนหน่ึง

ของพ้ืนท่ีของ “เมืองดง้”ซ่ึงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในยุคสมัยการปกครองของลา้นนา อยู่ในการ

ปกครองของเจา้นครลาํปาง (ก่อนปี พ.ศ. 2007) ตามประวติัศาสตรข์องตาํบลบา้นตึกและต่อมาในปี 

พ.ศ. 2428 ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปกครองของเมืองสวรรคโลก ดว้ยลกัษณะท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีติดกบั

ชายป่าอุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยัเขตรอยต่อตาํบลแม่พลู อาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์จึงทาํใหท่ี้ตั้ง

ของชุมชนและท่ีทาํกินอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชนเพียงรอ้ยละ 20 เท่าน้ัน ท่ีมีการทาํกินใน

พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 

 

ดว้ยลกัษณะขอ้จาํกดัทางภูมิศาสตรแ์ละสภาพแวดลอ้ม จึงทาํใหช้าวบา้นนาตน้จัน่ อาศยัพ้ืนท่ี

ชายป่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งพืชไร่และพืชสวนมากกว่าการพ่ึงพาเศรษฐกิจดว้ยการทาํนาปลูก

ขา้ว โดยหนัไปทาํพืชสวนไมผ้ลเช่น ลองกอง ทุเรียน มะนาว สม้โอ กาแฟ และกลว้ย การใชป้ระโยชน์

จากป่า และงานหตัถกรรม เช่น การจกัสาน และการกลึงไม ้รวมทั้งการทอผา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิถี

ชีวิตพ้ืนบา้น ประกอบกบัคนในตาํบลบา้นตึกโดยส่วนใหญ่รวมทั้งนาตน้จัน่เป็น “คนเมือง/คนลา้นนา” 

(เหมือนกบัคนลบัแล อุตรดิตถ)์ยกเวน้คนในหมู่ท่ี 3 กบัหมู่ 11 เป็นไทยพวน จึงทาํใหช้าวบา้นตึกและ

นาตน้จัน่ มีทุนทางวฒันธรรมของชุมชน ท่ีต่างไปจากคนตาํบลอ่ืนของอาํเภอศรีสชันาลยั 

 

การสรา้งสรรคเ์ศรษฐกิจชุมชน 

 กลุ่มทอผา้บา้นนาตน้จัน่มีนางเสง่ียม แสวงลาภ ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกลุ่ม รวมตวักนัเป็น

กลุ่มในปี พ.ศ. 2534 เป็นการพฒันาต่อยอดมาจาก “กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร” ท่ีรวมกนัส่งเสริมการ

ปลกูขา้วโพด กลว้ย และแปรรปูกลว้ย แลว้นํารายไดจ้ากการขายกลว้ยไปใชจ้่ายจา้งแรงงานเก่ียวขา้ว ซ่ึง

ก่อตั้งมาก่อนหน้าน้ีแลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 กลุ่มอาชีพทอผา้บา้นนาตน้จัน่ 

ไดร้ับเงินสนับสนุนจากกรมการพฒันาชุมชน ใหพ้ฒันาทักษะและเรียนรูเ้ทคนิคใหม่ๆในการทอผา้ 

เพ่ิมพนูความรูเ้ก่ียวกบัสีการยอ้มผา้ การตลาด และการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

                                                            
1
ชมุชนในระดบัหมู่บา้นตามการสาํรวจ จปฐ.ของกรมการพฒันาชมุชน พบวา่ มปีระชากรครวัเรอืนเฉลีย่ 153 ครวัเรอืนต่อหมู่บา้น 
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การพฒันาของกลุ่มทอผา้บา้นนาตน้จัน่และการสรา้งสรรคเ์ศรษฐกิจของชุมชน น้ัน มีจุดเปล่ียน

ครั้งสาํคญัมาจากการการดาํเนินงานตามโครงการ “หมูบ่า้นอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเท่ียว” ของ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่ีสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการประมาณ 2 ลา้นบาท และ

การสนับสนุนของธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่งญ่ีปุ่น (Japan Bank for International 

Cooperation : JBIC)ท่ีสรา้งศนูยแ์สดงสินคา้ชุมชนฝึกอบรมและเพ่ิมพนูความรูก้ารบริหารจดัการกลุ่ม 

นอกจากน้ัน ยงัคดัเลือกใหร้บัรางวลัการบริหารจดัการชุมชนดีเด่น ประจาํปี พ.ศ. 2546 และใหทุ้นแก่

ตวัแทนของกลุ่มไปศึกษาดงูานพฒันาผลิตภณัฑห์มูบ่า้นและการจดัการท่องเท่ียวชุมชนท่ีประเทศญ่ีปุ่น  

28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กลุ่มอาชีพทอผา้บา้นนาตน้จัน่ ไดอ้นุมติัการจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็น “วสิาหกิจชมุชนทอผา้บา้นนาตน้

จัน่” โดยมีผลิตภณัฑ ์OTOP ระดบั 5 ดาว คือ ผา้หมกัโคลน ซ่ึงเป็นการนําเอากระบวนการยอ้มสีจากสี

ธรรมชาติไปผสมกบัการหมกัโคลน ซ่ึงเป็นการคน้พบของวิถีการใชชี้วิตของชาวบา้นท่ีพบว่าผา้ท่ีเป้ือน

โคลน (ซ่ึงมีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก) แมจ้ะซกัและตากแหง้แลว้จะนุ่มกว่าปกติ การพฒันาสียอ้มผา้

โดยผสมจากวสัดุธรรมชาติของทอ้งถ่ิน เช่น สีเขียวแก่ – ใบมะมว่ง สีเขียวอ่อน – ใบจัน่ สีโอลดโ์รส– ใบ

สะเดา สีเขียวครีม – ใบหกูวาง สีเหลือง – แก่นขนุน สีม่วง – เปลือกมงัคุด สีกะปิ - เปลือกสะเดา  สี

ดาํ – ลกูมะเกลือ สีเหลืองใบไผ่- ไมเ้พกา สีแดงอมฝาด – ไมฝ้าง เป็นตน้ กล่าวไดว้า่ ในขณะท่ีจงัหวดั

สุโขทัย เป็นท่ีรูจ้กักนัดีว่าเป็นถ่ินกาํเนิดของผา้ตีนจก ท่ีบา้นนาตน้จัน่ จะเป็นท่ีรูจ้กักนัในเร่ืองผา้หมกั

โคลน ท่ีสรา้งสรรค ์“ลายขิด” ข้ึนไวอี้กมากกว่า 50 ลาย นอกจากน้ัน การทอผา้ท่ีบา้นนาตน้จัน่ ยงั

อนุรกัษ์การทอผา้แบบดั้งเดิมท่ีใช ้“ก่ีพ้ืนเมือง” มีการทอตามลวดลายต่างๆท่ีพฒันาข้ึนเป็นการเพ่ิมเติม 

เช่น ลายดอกพิกุล ลายดอกบวั และลายสารภี เป็นตน้ 

นอกจากจะมีผลิตภณัฑผ์า้ทอและการวางจาํหน่าย ณ ศนูยแ์สดงสินคา้ของหมูบ่า้นแลว้ วสิาหกิจ

ชุมชนของกลุ่มทอผา้บา้นนาตน้จัน่ ยงัสรา้งสรรคกิ์จกรรมเพ่ือท่องเท่ียวชุมชนข้ึนมาคู่ขนานกนัไปเพ่ือ

เป็นการกระตุน้ตลาดและความสนใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูป้ระกอบการโฮมสเตย2์) 

กลุ่มนวดสปา3) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชน– จุดชมวิวบนภเูขา การแสดงละเล่นพ้ืนบา้น 

การทาํบุญตกับาตร การเยี่ยมชมกิจกรรมจกัสาน การทําตะเกียบไมไ้ผ่ การจดัทําตุ๊กตาบารโ์หน การ

สาธิตก่ีทอผา้ การจดับริการยวดยานพาหนะ การบริการจกัรยานใหเ้ช่า ตลาดนัด 3 แคร่ในวนัเสาร-์

อาทิตย ์การผลิตและบริการขา้วเป๊ิบ และรา้นกาแฟ ฯลฯ 

จากท่ีกล่าวขา้งต้น จะเห็นไดว้่า วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบา้นนาต้นจัน่ ดําเนินธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีสรา้งสรรค ์2 แขนง ข้ึนพรอ้มกนั คือ ผลิตภณัฑผ์า้ทอ และการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงลว้น

แลว้แต่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีต่างไปจากการผลิตแบบเกษตรกรรมโดยเฉพาะอยา่งแบบท่ีผลิตเพ่ือ

ยงัชีพแลว้ขายส่วนท่ีเหลือ ทั้งน้ีก็เพราะ เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่มีลกัษณะการข้ึนต่อการรบัรู ้และค่านิยม

ของผูบ้ริโภคเป็นดา้นหลกั มีความแนบแน่นกบัความเก่ียวขอ้งกบัวถีิการดาํเนินชีวติของเมือง 

 

 

 

 

การจดัการองคก์ร 
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 การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่โดยมีนางเสง่ียม แสวงลาภ เป็นประธาน

กรรมการ มีพนักงาน/ลกูจา้ง มีแขนงกิจกรรมทางธุรกิจ 3 แขนงดว้ยกนั คือ 1) ผลิตภณัฑผ์า้ทอ 2) 

บริการโฮมสเตยแ์ละกิจกรรมท่องเท่ียว 3) บริการนวดสปา ผลิตภณัฑท์อผา้ จะมีสมาชิกกลุ่มจาํนวน 

308 คน หรือ 264 ครวัเรือน โดยท่ีกลุ่มทอผา้น้ี จะแบ่งการทาํงานของสมาชิกไปตามขั้นตอนของการ

ผลิต คือ กลุ่มจดัหาวสัดุ ยอ้ม ทอ  ออกแบบ ตดัเย็บ และการจดัจาํหน่าย ฯลฯ  สาํหรบักิจการท่องเท่ียว

โดยชุมชน จะมีบริการโฮมสเตย ์ฯ จะมีสมาชิกกลุ่ม 19 หลงั หรือ 19 ครวัเรือนและบริการนวดสปา จะ

มีสมาชิกท่ีใหบ้ริการ 6 คน หรือ 6 ครวัเรือน นอกจากน้ีแลว้ในกิจการท่องเท่ียว ยงัจะมีการจดัใหมี้

บริการดา้นการละเล่น การแสดงพ้ืนบา้น การพาไปชมจุดชมววิ ฯลฯ ซ่ึงจะมีมคัคุเทศกห์รือผูนํ้าพาไปใน

ท่ีต่างๆ ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการประสานงานและการจดับริการ 

การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่ นอกจากสมาชิกจะไดร้บัผลตอบแทน

จากการร่วมงานกบัวิสาหกิจในรปูแบบต่างๆ เช่น ถา้เป็นพนักงานหรือคนงานก็จะไดร้บัค่าจา้งแรงงาน 

ถา้เป็นผูข้ายวตัถุดิบก็จะไดร้บัค่าสินคา้ตามลกัษณะของสินคา้ท่ีขาย ทั้งน้ีในกรณีของกลุ่มทอผา้ ผูท่ี้รบั

เสน้ดา้ยไปทอ จะไดร้บัค่าทอผืนละ 90-400 บาท ข้ึนอยู่กบัความยากง่ายของลายและการทอ เดือน

หน่ึงๆสมาชิกประเภทน้ี จะมีรายไดป้ระมาณ 4,000 บาทต่อเดือน สมาชิกยงัจะไดร้บัแบ่งปันผลกาํไร

และสวสัดิการต่างๆอีกลําดับหน่ึงดว้ย สาํหรับกลุ่มโฮมสเตยแ์ละนวดสปา จะถือว่ารายไดเ้กิดข้ึนต่อ

สมาชิกผูใ้หบ้ริการโดยตรง โดยสมาชิกของกลุ่มในเร่ืองน้ันๆจะหกั % สมทบเป็นรายไดใ้หก้บัวิสาหกิจ 

ตวัอยา่งกรณีของกลุ่มบา้นพกัโฮมสเตย ์ราคาขายจะคิดเท่ากนั คือ 500 บาทต่อคนต่อ 1 คืน ในกรณีท่ี

เป็นลกูคา้จร เจา้ของบา้นพกัโฮมสเตยจ์ะหกัรายไดส้มทบวิสาหกิจ 10 บาทต่อคนต่อ 1 คืน ในกรณีท่ี

เป็นลกูคา้กลุ่ม เจา้ของบา้นกบัวสิาหกิจ จะแบ่งกนัคนละคร่ึง เป็นตน้ 

ผลการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่ ทําใหเ้กิดการจา้งงานข้ึนใหม่ใน

กิจการทอผา้ มีรายไดเ้พ่ิมจากการขายผลิตภณัฑผ์า้ทอ จากบา้นพกัโฮมสเตย ์การเช่าพาหนะ การขาย

ของท่ีระลึก ฯลฯ นอกจากน้ันแลว้ จากการสาํรวจขอ้มลูยอดขายของผลิตภณัฑผ์า้ทอ ระหวา่งปี 2556-

2559  พบวา่ เฉล่ียเป็นเงิน 3,479,800 บาทต่อปี (ปี พ.ศ. 2556 มียอดขาย 4,067,640 บาท ปี 

2557 มียอดขาย 3,213,551 บาท และปี พ.ศ. 2559 มียอดขาย 3,158,159 บาท) ซ่ึงถือไดว้า่ เป็น

จาํนวนเงินท่ีวิสาหกิจชุมชนฯไดส้รา้งข้ึนใหเ้ป็นกระแสหมุนเวียนในระดับชุมชน หากจะนําเอาตัวเลข

รายไดจ้ากการประกอบกิจการทอผา้ของวิสาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่ขา้งตน้ไปคิดเฉล่ียเป็น

รายไดต่้อคนต่อปีของสมาชิกท่ีมีอยูจ่าํนวน 308คน จะไดเ้ท่ากบั 11,297 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงคิดเป็น

15 % ของรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีของจงัหวดั (ตามตวัเลขของ จปฐ.) 

การใหค้วามสาํคญัต่อหลกัสมัมาอาชีวะ 

 การดาํเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการสรา้งสรรค์

กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีติดชายป่าอุทยานโดยมุ่งท่ีจะ

สรา้งสรรคกิ์จกรรมท่ีไม่ใชป้ระโยชน์จากการครอบครองหรือบุกรุกป่า หนัมาพ่ึงพาและสรา้งประโยชน์

ป่าดว้ยการท่องเท่ียวแบบอนุรกัษ์ธรรมชาติ วฒันธรรม กิจกรรม และงานฝีมือ พฒันาผลิตภณัฑสี์ดว้ย

วสัดุธรรมชาติ (การผสมของใบไมแ้ละเปลือกไม)้ การหมกัโคลน ฯลฯ   

 

สาํหรบัการรองรบันักท่องเท่ียวโดยชุมชนของบา้นนาตน้จัน่ ซ่ึงเป็นการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ ก็จะ

มีการจดัระบบการจดัการโดยความร่วมมือของชุมชน จาํหน่ายสินคา้ของชุมชนและผลผลิตทางการ
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เกษตรในราคาท่ีเป็นธรรม บริการผูพ้กัอาศัยดว้ยความจริงใจ ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หา้ม

ไม่ใหนั้กท่องเท่ียวใชเ้สียงดังเอะอะ มีขอ้เก่ียวกบัหา้มเล่นการพนัน ด่ืมเหลา้และสูบบุหร่ี การจดัท่ีพกั

แยกกนัระหวา่งชายและหญิงท่ีไมไ่ดเ้ดินทางมาดว้ยกนั 

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จของการ

สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสรา้งสรรค์และการจดัการผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บา้น อตัลักษณ์ทาง

วฒันธรรม และการใชป้ระโยชน์หรือการอยูร่่วมกบัธรรมชาติชายป่าอุทยานแห่งชาติ โดยการผสมผสาน

เขา้กบัความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใหค้วามสนใจต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ ซ่ึงเป็นธุรกิจและตลาด

แบบทางเลือก (ตลาดกระแสรอง)  

อน่ึงผูนํ้าของวิสาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่ ไดร้บัการเพ่ิมพนูความรูใ้นดา้นต่างๆจากการ

สนับสนุนของส่วนราชการต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น การพัฒนาศักยภาพหมู่บา้น การจัดการหมู่บา้น

เศรษฐกิจพอเพียง การพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน การจดัทาํและบริหารแผนพฒันาหมู่บา้น ซ่ึง

ลว้นแลว้แต่สรา้งความตระหนักในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และความยัง่ยนื  

 

ประวติัผูนํ้าองคก์ร 

  

 

 

 

 

 

 

 นางเสง่ียม แสวงลาภ เกิดเมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2496 ปัจจุบนัอายุ 63 ปี สมรสกบันายยอดธง 

แสวงลาภ มีบุตร-ธิดา 3 คน  ประสบการณใ์นการดาํเนินงานเพ่ือส่วนรวมของนางเสง่ียม แสวงลาภ 

ประธานกรรมการวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นนาตน้จัน่ 

ประสบการณก์ารทาํงานเพ่ือชุมชนและการนํา 

1. เคยเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ส.อบต.) ติดต่อกนั 3 สมยั 18ปีระหวา่งปี 

พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2560) 

2. เป็นอาสาพฒันาชุมชนจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 

3. เป็นประธานกลุ่มแมบ่า้น กลุ่มทอผา้ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 

4. เป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย ์บา้นนาตน้จัน่ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (โฮมส

เตย ์เกิดข้ึนก่อนการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน –2549)  

5. เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทพัฒนาสตรีจังหวัด

สุโขทยั 

6. เป็นกรรมการในคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นนาตน้จัน่ 

7. เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมธัยมประจาํตาํบล 

8. เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาประจาํหมูบ่า้น 
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9. เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมพิจารณาเงินงบประมาณ โครงการพฒันาชุมชนของ

จงัหวดัสุโขทยั 

ประวติัดา้นผลงานและรางวลัทั้งในนามส่วนตวั ตวัแทนกลุ่ม และวสิาหกิจชุมชน ดงัน้ี 

ผลงานส่วนตวั  

1) ไดร้บัรางวลัแมดี่เด่นแหง่ชาติ ประจาํปี พ.ศ. 2557 ประเภท แมผู่เ้ป็นเกษตรกร ของสภา

สงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์2) รางวลัสตรีดีเด่นดา้นการส่งเสริม

การเกษตรภาคเหนือ ของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ผลงานการเป็นตวัแทนกลุ่มและวสิาหกิจ 

1) รางวลัสิงหท์อง ผูนํ้าเครือขา่ยพฒันาชุมชนดีเด่นของกระทรวงมหาดไทย ประจาํปี 2552 

2) รางวลัผูท้าํคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ประจาํปี พ.ศ.2557 

ผลการบริหารวสิาหกิจชุมชน จนเป็นผลใหชุ้มชนบา้นนาตน้จัน่ ไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงัน้ี  

1) รางวลัหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ประจาํปี 

2552 

2) รางวลัส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการดีเด่น นันทนาการนอกเมือง ของกระทรวงท่องเท่ียวและ

กีฬา ประจาํปี 2553 

3) รางวลัภมิูปัญญาไทย สาขาคหกรรม ของจงัหวดัสุโขทยั ประจาํปี 2553 

4) รางวลั Pata Gold Award 2012  ระดบัอาเซียน ดา้นการอนุรกัษ์ภมิูปัญญา ของ Tourism 

Malaysia 

5) ศนูยเ์รียนรูส่ิ้งทอท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ประจาํปี 2555 ของกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

6) 1 ใน 20 ชุมชนท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคจ์ากคะแนนโหวตของ 

www.mycreativetourismthailand.com  ปี2557 

7) หมูบ่า้นตน้แบบการจดัการสารสนเทศเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวติดีเด่น ระดบัภาค 

ภาคเหนือ ของกรมการพฒันาชุมชน ประจาํปี 2557 

8) รางวลั Thailand Home stay Standard 2015-2017 (พ.ศ. 2558-2560) ของกรมการ

ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

9) รางวลักินรีทองคาํยอดเยีย่ม ดา้นองคก์รสนับสนุน ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

10) รางวลัชนะเลิศองคก์รชุมชนแกนหลกัในการพฒันาหมูบ่า้น ประจาํปี 2558 (กลุ่ม

โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่) ของจงัหวดัสุโขทยั 

11) รางวลัสิงหท์อง (กลุ่มโฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่)ของกรมการพฒันาชุมชน ประจาํปี 

2558 

ขอ้มลู ณ. 2 มกราคม2560 


