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ชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน” เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอองคประกอบของการจัดการ                      

และข้ันตอนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพใหประสบผลสําเร็จ โดยตองดําเนิน                                

การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนภายใตองคประกอบของการจัดการใน 2 มิติ 

ดงันี ้มติทิีห่นึง่มีปรชัญาการจัดการ ตระหนกัถงึความไดเปรยีบดานทรพัยากรทองถิน่ มคีวามคดิและไอเดยีใหมๆ  
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สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยในการสรางมูลคาเพ่ิม ใชแนวคิดอนุรักษนิยมทางการเงิน                                              

มีความสามัคคีและใหความสําคัญกับการสรางเอกลักษณ และมิติที่สองมีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ                  

อยางเปนระบบ มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย รวมไปถึงการติดตามและ

ประเมินผลอยางเปนระบบ รวมทั้งการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองดําเนินการ

ตามกระบวนการสงเสรมิและพฒันาองคกรวิสาหกจิชมุชนประกอบดวย 7 ขัน้ตอนดวยองคกรวสิาหกจิชมุชนเอง 

โดยมีหนวยงานรัฐทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยเน้ือหาของบทความไดยกกรณี

ศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน 

คําสําคัญ
 การพัฒนา  วิสาหกิจชุมชน  เศรษฐกิจชีวภาพ

Abstract
 A study about “community enterprise development on the bio economic base the case 

study of Chiwiwit Community Enterprise Nam kian subdistrict, Nan Province” has written with                      

objectives for presenting the components of management and the development process of                      

community-based enterprises on the biological economy to be successful. Which requires the 

development of community enterprise management to achieve sustainable self-reliance under the 

management elements in 2 dimensions as follows: The first dimension has a management                             

philosophy. Realizing local resource advantages have new ideas and ideas can bring technology 

and innovation to help create added value Use financial conservatism with unity and emphasis                 

on identity creation and the second dimension has a systematic strategic management process. 

There is a vision, mission, objectives, strategies, policies as well as systematic monitoring and 

evaluation as well as the development of community-based enterprise on the basis of the                                    

bio economy.There are 7 steps with community enterprise organizations themselves with a                       

government agency acting as a consultants to promote and support. The content of the article has 

raised the case of the Chiwiwit Community Enterprise Nam kian Subdistrict, Nan Province. 

Keywords
 Development, Community Enterprise,  Biological Economy
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บทนํา
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนภายใต

จดุแขง็ของประเทศไทย คอื การเปนฐานการผลติและบรกิารสาํคญัทีห่ลากหลาย มรีะบบเกือ้กลูในครอบครวั

ไทยเขมแข็ง และมีความหลากหลายเชิงนิเวศน (National Science and Technology Development 

Agency [NSTDA], 2018, 57) ซึง่เปนจดุแขง็ทีส่ามารถแขงขนักับประเทศอืน่ได  โดยเฉพาะความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญาในชุมชนและทองถิ่น เพื่อนํามาใชใหกลายเปนความไดเปรียบเชิงแขงขัน                                     

มคีวามจําเปนอยางยิง่เพราะเปนรากฐานการพัฒนาประเทศทีส่าํคญั เพราะความสาํเรจ็ขององคกรวสิาหกจิชุมชน

เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ดังนั้น                             

การสงเสรมิสนบัสนนุใหชมุชนเกิดความเขมแขง็และพึง่ตนเองไดจงึเปนแนวทางหน่ึงทีจ่ะชวยพฒันาประเทศ                    

ใหเกิดความเขมแข็งและย่ังยืนในดานเศรษฐกิจและสังคม เคร่ืองมือที่จะชวยในการดําเนินการดังกลาว                              

มีหลายรูปแบบ การรวมกลุมของคนในชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนก็เปนรูปแบบหนึ่งในการชวยสงเสริม

สนับสนุนใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการทุนของชุมชนอยาง

สรางสรรค (Executive Committee of the Office of Economic Development from the Biological Base, 

2018, 15-16) นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัมเีครือ่งมอืทางกฎหมายเพือ่การพฒันาใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เชน กฎหมายคุมครองพันธุพืช กฎหมายคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร กฎหมายคุมครองและ                  

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ในดานองคกรไดมีการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก                                

ฐานทรัพยากรชีวภาพ (องคการมหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการขับเคล่ือนนโยบาย

เศรษฐกิจชีวภาพไปสูการปฏิบัติ (Sersthsirot, 2009, 1) และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู 

Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลไดจดัทํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 โดยกําหนดกรอบ                  

การพัฒนาระยะยาวเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และถูกถายทอดเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                      

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ                  

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเนนการบรรลุเปาหมายการสรางการเติบโตสีเขียว (Green Growth)               

ซึง่เปนการพัฒนาท่ีสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอม และพัฒนาประเทศเพ่ือนาํไปสูความย่ังยนื

ในอนาคต และยุทธศาสตรที่ 5 เนนการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ                          

มุงไปสูระบบเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ระดบัการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํา่ (Low Carbon) 

มีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Office of the 

National Economic and Social Development Council, 2017, 99-102)  

 ดงันัน้ การยกระดับและการพัฒนาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิชวีภาพจงึเปนทางเลอืกทางหนึง่

ที่เปนเศรษฐกิจของสังคม โดยจะชวยใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเกื้อกูลกัน เชน วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่คุงบางกะเจามีการพัฒนาผลิตภัณฑ                        

มะมวงน้ําดอกไม  คุงบางกะเจา เรืออีแปะจําลอง และกะละแม โดยใชเกณฑอัตลักษณวิถีวัฒนธรรม 
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ภูมิปญญา มีสวนประกอบเปนทรัพยากรของทองถิ่น และมีแนวคิดสูผลิตภัณฑใหม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ

เหลาน้ีมาจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพ้ืนท่ีคุงบางกะเจา อาํเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ โดยพ้ืนท่ี

คุงบางกะเจาเปนพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญแหงเดียวของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 21.10 ตารางกิโลเมตร 

โอบลอมดวยลํานํ้าเจาพระยา ดวยลักษณะภูมิศาสตรของพื้นที่เปนคุงนํ้า มีความสมบูรณของธรรมชาติ                    

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีอัตลักษณของทองถ่ิน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ทั้งวิถีวัฒนธรรม

ของชาวไทยและชาวมอญท่ีอพยพยายถิ่นมาต้ังถิ่นฐานในป พ.ศ. 2358 ที่ยังดํารงรักษาอยูถึงปจจุบัน                             

จนไดรบัการยกยองจาก Time Magazine (Asia Version) ใหเปน “Best Urban Oasis of Asia” ประจาํป 2549 

และยงัเปนปอดท่ีผลติอากาศบริสทุธิ ์ถอืวาเปนทุนสังคมท่ีมอียูตามธรรมชาติของคนในพ้ืนที ่ทาํใหชมุชนทองถ่ิน

มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อยางเก้ือกูลกัน ยกระดับ

เศรษฐกิจของชุมชนฐานรากใหมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง ตระหนักถึงความไดเปรียบดานทรัพยากร       

ทองถ่ิน จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน และนําไปสูประโยชนกับชุมชนทองถ่ิน                        

ลดความเหล่ือมล้ํา ทาํใหเกดิการพัฒนาในมิตใิหมสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยในการสราง

มูลคาเพ่ิม (Taichomphu, 2014, 154-155) ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะตองไมทําลายฐานทรัพยากรเดิม              

นอกจากน้ันยังเสริมสรางอนุรักษและการใชทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งเปนแนวทางดําเนินการสําคัญที่จะรวม

ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสูยคุ Thailand 4.0 บทความนีจ้งึมุงทีจ่ะเสนอแนวคดิและวธิกีารพฒันาวสิาหกจิ

ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 เนือ้หาของบทความประกอบดวย ความสําคัญของเศรษฐกิจชีวภาพ การปฏิรปูเศรษฐกิจชีวภาพของ

ประเทศไทย แนวคดิและความสําคัญของกลุมวสิาหกจิชมุชน และการพฒันาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิ

ชวีภาพใหประสบผลสาํเรจ็ เพ่ือกอใหเกดิประโยชนทัง้ทางดานการพฒันาคน สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอม

ของประเทศไทยไดอยางย่ังยนื โดยการยกตัวอยางกรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชนชีววิถ ีตาํบลน้ําเก๋ียน จงัหวัดนาน

เศรษฐกิจชีวภาพ
 เศรษฐกิจชีวภาพ (Biological Economy) หรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biological Base Economy) 

คอื ระบบเศรษฐกิจทีร่วมเอาท้ังการผลิตสนิคา บรกิาร และการใชประโยชนจากสิง่เหลานี ้โดยอาศัยทรัพยากร 

กระบวนการ และหลักการตางๆ ทางชีววิทยา โดยเปนการผลิตทรัพยากรชีวภาพที่หมุนเวียนไดใหเปน

ผลติภณัฑทีม่มีลูคาเพิม่ขึน้ เชน อาหารคน อาหารสตัว และผลติภณัฑอืน่ๆ เชน พลังงานชวีภาพ (Bioenergy) 

(NSTDA, 2018, 7) ซึ่งหัวใจหลักของเศรษฐกิจชีวภาพ คือ การเปลี่ยนเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรม                                          

ไปเปนเศรษฐกิจนวัตกรรมซ่ึงประเทศไทยมีความพรอมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยรูปแบบน้ี                                          

เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเปนตนทุนสําคัญอีกทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยเปนเศรษฐกิจ                      

ฐานเกษตรกรรมที่เนนการสงออกสินคาเกษตร เชน ขาว ออยมันสําปะหลัง และนํ้ายาง ดังนั้นเมื่อนําความรู

ทางนวัตกรรมมาใชในการผลิตจะสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรเหลานี้ อาทิ ขาวสามารถแปรรูปเปน                    

แปงขาวเจาทีไ่มมโีปรตีนกลูเตน มนัสาํปะหลังและออยแปรรูปเปนเคมีชวีภาพ ทัง้ยงัสงผลใหเกดิอตุสาหกรรม
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หลากหลายชนดิ อาท ิอตุสาหกรรมพลงังานชวีภาพ อตุสาหกรรมชวีเคม ีพลาสตกิชวีภาพ อตุสาหกรรมอาหาร

แหงอนาคต และอุตสาหกรรมทางชีวเภสัชภัณฑ (Nuanmanee, 2017, 2) จากเศรษฐกิจชีวภาพอาศัย                       

ความรูสมัยใหมที่จะทําใหไดสารตางๆ ทั้งที่เคยผลิตไดอยูแลวแตจะทําใหมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น                       

ตลอดจนถึงไดสารใหมๆ  ชนดิตางๆ ทีม่มีลูคาสงูขึน้มากกวาเดิมไปพรอมๆ  กบัการแกปญหาสําคญัระดับโลก

ที่เผชิญอยูจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารท้ังอาหารคนและ                    

อาหารสัตวดวยความรูตางๆ ทั้งดานเกษตรกรรม การประมง การปาไม จึงทวีความสําคัญมากข้ึน ซึ่งทุกๆ 

อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัทีก่ลาวมาลวนแลวแตใหสารชวีมวล (Biomass) ซึง่นาํไปใชตอไดอยางหลากหลาย 

ของเสียในหมวดน้ีจึงกลายมาเปนอาหารสัตวและเช้ือเพลิงไดเปนอยางดี (NSTDA, 2018, 9) ดังนั้นการ                       

ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูเศรษฐกจิชวีภาพโดยการใชความรู เทคโนโลย ีและนวตักรรมเปนฐานในการเพิม่มลูคา

ใหกับความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเปนจุดแข็งและเปนทุนพื้นฐานสําคัญ                     

ของประเทศไทย ที่จะทําใหเกิดการปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปล่ียนจากการรับจางผลิตดวยฐาน

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและฐานทรัพยากรชีวภาพอยางส้ินเปลืองและไมมีประสิทธิภาพเปนการพัฒนา

เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต พัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต

การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือกอใหเกิดประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ                            

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน อันเปนการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทยในอนาคต (The Commission for Nation Economic Reform, National Reform Council, 2016, 

7 ; Prachachat, 2018, 1) 

การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย
 การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยตามท่ีรัฐบาลตองการสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย                

ในอนาคต 10 ประเภท (New Engine of Growth) ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมทอง

เที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ

อตุสาหกรรมอนาคต ไดแก อตุสาหกรรมเช้ือเพลิงชวีภาพและเคมีชวีภาพ อุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพ 

อุตสาหกรรมเหลานี้จําเปนตองการการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งเปนเศรษฐกิจกระแสใหมที่จะเปน                              

พลังขับเคลื่อนใหประเทศไทยพนจากการเปนประเทศ “รับจางผลิตสินคา” มาเปนประเทศท่ีใช “การพัฒนา

นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ ใชความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอยางยั่งยืน ผสมผสาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับภูมิปญญา สรางรายไดในทุกหวงโซการผลิต และพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว                     

อยางยั่งยืน (The Commission for Nation Economic Reform, National Reform Council, 2016, 1-2)                  

ซึง่สาํนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หนวยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมไดทาํหนาทีร่บัผดิชอบการขบัเคลือ่นนโยบายไปสูการพัฒนาเศรษฐกจิจากความหลากหลาย

ทางชวีภาพเพือ่เปนกลไกการอนุรกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื โดยไดกาํหนด

ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใชประโยชน              
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และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และมีเปาหมายดังน้ี ชุมชน/ทองถ่ิน มีความรูพื้นฐาน

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟู และสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจาก  

การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษ                  

และฟ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไดเขาไปสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจนไดรับตราสงเสริม                                    

Bio Economy ที่มีจุดเดนและแตกตางจากสินคาทั่วไปโดยยึดหลัก 3 ประการดังนี้ การใชทรัพยากรในชุมชน

เปนองคประกอบ การผลิตที่เปนมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Friendly Processes) 

และปนรายไดไปฟนฟูและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (Future of the Origin) (Executive                          

Committee of the Office of Economic Development from the Biological Base, 2018, 17)

วิสาหกิจชุมชนคืออะไร
 วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ี

มคีวามผูกพนั มวีถิชีวีติรวมกันและรวมตัวกนัประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนติบิคุคลในรูปแบบใดหรือ

ไมเปนนิติบุคคลเพื่อสรางรายไดและเพื่อพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน และ                                       

เปนมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืน เพื่อสงเสริมความรู                    

และภูมิปญญาทองถิ่น ใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได สรางรายได และชวยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนา          

ความสามารถในการจัดการและรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง (Ministry 

of Agriculture and Cooperatives, 2010, 1) ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเปนกลุมกิจกรรมที่ชาวบานใชในการผลิต

ของกินของใช โดยวิธีการผลิตที่ไมไดซับซอน ใชวัตถุดิบที่หาไดงายในชุมชน และมุงตอบสนองความตองการ

ของคนในชุมชนเปนหลัก หากมีชองทางและความเปนไปไดในทางธุรกิจการคาจึงคอยขยายไปสูตลาด

ภายนอกชุมชน ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะใกลเคียงกับ “ธุรกิจชุมชน” ในประเด็นของการซื้อขายสินคา                 

หรือบริการ และมีความเชื่อมโยงกับ “เศรษฐกิจชุมชน” ในประเด็นอุปสงคและอุปทานระหวางผูบริโภคและ               

ผูผลิตทั้งภายในและภายนอกชุมชน แตอยู บนฐานคิดของ “เศรษฐกิจพอเพียง” พึ่งพาตนเอง เมื่อมี                               

ความกาวหนามากข้ึน จึงคอยเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย พรอมกับประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ                

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายไปสู ตลาดภายนอกชุมชน (Phongphit, 2007, 205-218 ;                                             

Rattanathirawichianan & Limphaiboon, 2014, 35-40) ดงันัน้ วสิาหกิจชุมชนจึงเปนเคร่ืองมอืในการจัดการ

ทุนของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ทั้งยังใกลเคียงกับขบวนการ “สหกรณ” ซึ่งเปนกิจกรรมทางธุรกิจ                 

ของสมาชิก โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก ซึ่งในที่สุดก็อาจพัฒนาตอยอดเปน “วิสาหกิจขนาดกลางและยอม” 

ไดในอนาคตหากมีความพรอมเพียงพอ

 ลกัษณะสําคัญของวิสาหกิจชมุชนจึงเกิดจากการรวมตัวของบุคคลท่ีมคีวามผูกพนัและมีวถิชีวีติรวมกัน

ในชุมชนต้ังแต 7 คนข้ึนไปโดยสมาชิกทั้งหมดจะตองไมเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มารวมกันประกอบ
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แนวคิดเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน

การรวมกลุม
- ชวยเหลือการดําเนินกิจการ
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ทรัพยากรทองถิ่น

ปรัชญา
- เนนการพึ่งตนเอง
- เนนความพอเพียง

กระบวนการเรียนรู
โดยชุมชน
- ระดับปจเจก
- ระดับครอบครัว
- ระดับชุมชน

เครื่องมือและวิธีการ
- เนนเครือขาย
- ใชพลังรวม
- เชื่อมโยงปจจัย
  และกระบวนการผลิต

ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน
- สรางรากฐานความมั่นคงใหกลุม
- ระบบเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
- มีภูมิคุมกันใหกับกลุม

การจัดการ
- เนนการผลิตโดยมวลชน
- เนนการจัดการแบบมีสวนรวม

กิจการเพื่อประโยชนของชุมชนโดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเปนหลัก นอกจากนั้นวิสาหกิจ

ชมุชนยงัตองมกีารจดัการทนุของชมุชน คาํวาทนุของชมุชนในท่ีนี ้ ไมไดหมายความวาทนุทีเ่ปนเงนิแตรวมไปถงึ

ทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมดวย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเปนแนวคิด                    

ที่เกิดจากชุมชนซึ่งตองการรวมกลุมกัน เพ่ือชวยเหลือกัน ในการดําเนินกิจการตางๆ ที่มีลักษณะเปน                               

การประกอบการ การจัดการเชิงธุรกิจ สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนอธิบายไดดังภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1: แสดงการสรุปแนวคิดวิสาหกิจชุมชน

ที่มา: ดัดแปลงจาก Kanchanavisuth, 2015, 5 

 จากภาพท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน มีดังตอไปน้ี 

 1. การรวมกลุม โดยคนในชุมชนมีการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือในการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน 
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรทองถ่ินหรือทรัพยากรภายในชุมชน 
 2. วิสาหกิจชุมชนมีปรัชญาที่เนนการพึ่งตนเองและความพอเพียงโดยการจัดการทุนของชุมชน                      
อยางสรางสรรค เพื่อการพ่ึงพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ซึ่งทุนในที่นี้ไมไดหมายถึง
แตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
 3.  มกีระบวนการเรียนรูโดยชมุชนทุกๆ ระดับ เพราะการเรียนรูของสมาชิกในชุมชนมผีลตอการตดัสนิใจ
และการหาแนวทางพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนไดพัฒนาความสามารถ มีการจัดการความรูของวิสาหกิจชุมชน
อยางเปนระบบ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการอยูรอดของวิสาหกิจชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดและ
พัฒนาสูความยั่งยืน 
 4. วิสาหกิจชุมชนมีเครื่องมือและวิธีการ โดยการเนนสรางเครือขาย ใชพลังรวมและเช่ือมโยงปจจัย
และกระบวนการผลิต ดาํเนนิการโดยคณะบุคคลท่ีมคีวามผกูพนั มวีถิชีวีติรวมกนัและรวมตัวกนัประกอบกิจการ                  
ดังกลาว ไมวาจะเปนรูปนิติบุคคลในรูปแบบใด  หรือไมเปนนิติบุคคลเพื่อการลดรายจายและสรางรายได                            

รวมทั้งเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน 
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 5. มีการจัดการเนนการผลิตโดยมวลชนและเนนการจัดการแบบมีสวนรวม โดยการสรางโอกาส                

ใหสมาชกิทกุคนของชมุชน ไดเขามามสีวนรวมชวยเหลอืและเขามามบีทบาทตอกระบวนการดาํเนนิกจิกรรม

ในการพฒันา รวมถงึไดรบัผลประโยชนจากการพฒันานัน้อยางเสมอภาค ตลอดจนการมสีวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นในอันที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ 

 6. ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน สงผลใหในชุมชนมีการสรางรากฐานที่มั่นคง สรางระบบเศรษฐกิจชุมชน                

เขมแขง็และมภีมูคิุมกนัใหกบัวสิาหกจิชมุชน ซึง่ผลของการเรียนรูและการพัฒนาของวสิาหกจิชุมชนกอใหเกดิ

ดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจในเรื่องของการลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้                     

ยังกอใหเกิดดอกผลทางสังคม ไดแก ความเขมแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมดวย

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน 

จังหวัดนาน
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ คือ การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของ                        

ชมุชนฐานรากผานการดาํเนนิการกจิการของชมุชนใหมคีวามสามารถในการพึง่ตนเอง ตระหนักถึงความไดเปรียบ

ดานทรัพยากรทองถิ่น สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาชวยในการสรางมูลคาเพิ่ม หากแตการพัฒนา

ดงักลาวจะตองไมทาํลายฐานทรพัยากรเดมิ นอกจากนัน้ยงัเสรมิสรางการอนรุกัษและการใชทรพัยากรชวีภาพ 

พรอมนําเสนอผลงานและประโยชนของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตอชุมชนทองถิ่น รวมถึง

แนวทางดาํเนนิการทีจ่ะรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสูยคุ Thailand 4.0 (Biodiversity-Based Economy 

Development Office (Public Organization), 2018, 1)

 1. องคประกอบของการจัดการ
  วิสาหกิจชุมชนตองมีการพัฒนาการจัดการสูการพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนภายใตองคประกอบของ

การจัดการใน 2 มิติ ดังนี้ (Chaimuang, 2015, 15) 

                 1.1 มติทิีห่นึง่มปีรชัญาการจดัการ โดยแนวคิดนีม้หีลกัการสาํคญัดงันี ้คอืใชแนวคดิอนุรกัษนยิม

ทางการเงิน มคีวามระมัดระวังกบัสิง่แวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง มคีวามสามัคคแีละใหความสําคัญกับการสราง

เอกลักษณ และมีความอดทนสูงตอความคิดและไอเดียใหมๆ 

  1.2 มิติที่สองมีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธอยางเปนระบบ เพราะมีบทบาทสําคัญ   

ตอการจัดการขององคกรวิสาหกิจชุมชนเปนอยางย่ิง เนือ่งจากเปนการกําหนดวิสยัทศัน ภารกิจ วตัถปุระสงค 

กลยุทธ นโยบาย รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ หรือเปนการตอบคําถามวา                                   

“ทาํไปทาํไม” เพ่ือใหวสิาหกจิชมุชนมทีศิทางและเปาหมายทีช่ดัเจนในการทาํหนาทีเ่ปนองคกรทีช่วยสรางและ

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตลอดจนถึงประเทศชาติ 

 2. ขั้นตอนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ
  การพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองดําเนินการในขั้นตอนตางๆ                      

ดวยองคกรวิสาหกิจชุมชน โดยมีเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐฯ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ผูอํานวยความสะดวก                  
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สงเสริม สนับสนุน และชวยประสาน เชื่อมโยงกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก                    

ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) เปนตน ซึง่กระบวนการสงเสริมและพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย 

7 ขั้นตอนดังนี้ (Community Enterprise Development Group, 2018 ; Chaimuang, 2017, 51) 

     การพัฒนาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิชวีภาพ กรณศีกึษาวสิาหกจิชมุชนชวีวถิ ี  ตาํบลนํา้เกีย๋น 

จังหวัดนาน เปนตัวอยางของการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตามขั้นตอนดังกลาว

และประสบผลสําเร็จในการพัฒนาฯ โดยในป พ.ศ. 2561 ทางสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องคการมหาชน) ไดใหการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ใหเปนศูนยการ                            

ใชประโยชนและอนรุกัษทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Chiang Mai News, 2018, 1) ซึง่กระบวนการ

การพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ไดดําเนินการดังนี้ 

  2.1 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอซึ่งเปนสํานักงาน

รับจดทะเบียน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดจัดตั้งและจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 

8 พฤษภาคม พ.ศ 2551 โดยมีที่ตั้งเลขที่ 130 หมู 4 ตําบลนํ้าเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เริ่มจากการ               

มีสมาชิก 79 คน ไดรวมทุน จํานวน 82,300 บาท เพื่อผลิตนํ้ายาอเนกประสงคและแชมพูสมุนไพรใบหม่ีผสม

ดอกอัญชันตามภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยใชสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อลดรายจาย

และเพ่ือสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (Thephcitra, 2017, 1) โดยมีคุณชูศิลป  สารรัตนะ เปนประธาน

วิสาหกิจชุมชน และไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีสถานีอนามัยตําบลน้ําเก๋ียนเปนวิทยากรใหความรู                        

ฝกอบรม พาไปศึกษาดูงาน และเปนผูสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม แกนนําและสมาชิกกลุมจึงไดทดลอง                         

ทําแชมพูสมุนไพรจากใบหมี่และดอกอัญชันเพ่ือใชกันเองในครัวเรือนและพัฒนาสูตรใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

(Mulnithisammachiph, 2018, 1)

   2.2 ขั้นตอนท่ีสอง วิสาหกิจชุมชนคนหาศักยภาพ ซึ่งเปนการเรียนรูเพื่อใหรูจักตัวเอง และใช 

“แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” เปนเคร่ืองมือ โดยวิสาหกิจชุมชนทําการประเมินตนเอง เจาหนาที่                

ทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้ง วสิาหกจิชมุชนชวีวิถ ีตาํบลนํา้เก๋ียน ไดทาํการคนหาศักยภาพ ซึง่เปนการเรยีนรูเพือ่ใหรูจกั

ตวัเอง จากศกัยภาพความสมัพนัธของคนในชมุชนเปนแบบระบบเครอืญาติ มผีูนาํทีม่ศีกัยภาพ มจีติสาธารณะ 

และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง เพื่อทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง                       

พรอมทั้งในชุมชนไดจัดตั้งศูนยชุมชนพิทักษ ซึ่งมีกฎระเบียบที่สมาชิกในชุมชนสรางขึ้นทําใหเกิดการแกไข

ปญหาไดอยางด ีมกีารกาํหนดยุทธศาสตรหลกัคําวา “บวร” 3 ประสาน เพือ่ประโยชนของทกุฝายประกอบดวย

บาน คือ ชาวบาน วัด คือ พระสงฆ โรงเรียนและหนวยราชการ พรอมทั้งไดนําหลักการดําเนินงานโดยใชคําวา 

กินอิ่ม คือ เรื่องของเศรษฐกิจในชุมชนตองพ่ึงพาตนเองได มีรายไดอยางสม่ําเสมอ นอนอุน คือ เรื่องสุขภาพ

รางกายตองแข็งแรง ความเปนอยูที่ดี และคําวาฝนดี คือ ความปลอดภัยในทรัพยสินของสมาชิกในชุมชน                    

โดยผูนําและสมาชิกในชุมชนไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                         

ในรัชกาลท่ี 9 มาประยุกตใชในการขับเคล่ือนชีววิถีแหงน้ี สมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากข้ึน มีการปลูก                           

พืชสมุนไพรนํามาขายจัดต้ัง “วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลบานนํ้าเกี๋ยน” (Muangkrishna, 2018, 1) มีการใช 
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“แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” เปนเครื่องมือ ผลิตภัณฑของกลุมฯ เปนที่ยอมรับและไดรับรางวัล

มากมาย อาทิเชน วิสาหกิจชุมชนดีเดน ดานการบริหารจัดการโดยใชขอมูลทางบัญชี ของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ ประจําป พ.ศ. 2555 รางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจดีเดน ระดับประเทศ ป พ.ศ. 2555 ของกรมการพัฒนา

ชมุชน กระทรวงมหาดไทย และรางวลัชมเชยวสิาหกิจชมุชนดเีดนระดบัประเทศ ป พ.ศ. 2555 ของคณะกรรมการ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดน ภาคเหนือ ประจําป พ.ศ. 2556 

และรางวัลคุณภาพองคการอาหารและยา ป พ.ศ. 2557 (อย. ควอลิตี้ อวอรด) ในป พ.ศ. 2560 ไดรับรางวัล

ชนะเลศิวสิาหกจิชมุชนดเีดนระดบัประเทศ เปนตน (Lohsriskul, 2018, 1) นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัรูปแบบ

ของปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมที่จะใชประโยชนในการสืบทอด

ภูมิปญญา แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยี หรือรวมมือกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเปน

วิสาหกิจชุมชน เกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน (Phenghmunrach, 2016, 279)

  2.3 ขั้นตอนที่สาม วิสาหกิจชุมชนเรียนรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูภายนอกในประเด็นที่จะ

ตองปรับปรุง ในชวงของการเริ่มตนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดรับการสนับสนุนจาก 5 หนวยงาน

และมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลนํ้าเกี๋ยน ศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตําบลน้ําเกีย๋น สาํนกังานพฒันาชมุชนอาํเภอภเูพียง และสํานกังานพฒันา

ชุมชนจังหวัดนาน เปนตน โดยไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าเกี๋ยนให                              

การสนับสนุนดานวิชาการและควบคุมคุณภาพการผลิต โดยใหยมืใชอาคารหองเก็บของปรับปรุงเปนสถานท่ีผลติ

ที่ถูกสุขลักษณะ (Mulnithisammachiph, 2018, 1) และไดรับการสนับสนุนสงเสริมการปลูกและพัฒนาพันธุ

สมุนไพรจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลนํ้าเกี๋ยน พัฒนาผลิตภัณฑจนมีคุณภาพ                

นํารายไดมาสูชุมชน เพิ่มโอกาสใหคนในทองถ่ินมีงานทําและยังเสริมสรางใหเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร                  

แบบธรรมชาติอีกดวย (Muangkrishna, 2018, 1)

  2.4 ขัน้ตอนท่ีสี ่วสิาหกจิชมุชนกาํหนดแผนพฒันาตามศกัยภาพและความพรอมวสิาหกจิชมุชน
ชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน กําหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพและความพรอม โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 

“เปนธุรกิจของชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน” ไดดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 ซึ่งทุกคนที่ถือหุน                            

เปนเจาของธุรกิจรวมกัน โดยในชวงเริ่มตนมีสมาชิก 79 คน แตในปจจุบันมีสมาชิกถึง 675 คน (จาก 250 

หลังคาเรือน) มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจํานวน 21 คน สวนการดําเนินงานผลิตและบรรจุ                           

เคร่ืองสาํอางสมุนไพร การตลาด การทาํบญัชรีบัจาย มพีนกังานประจํา ซึง่เปนแรงงานจากคนในชุมชน สมาชกิที่

เหลอืสวนใหญทาํหนาทีป่ลกูสมนุไพรเปนแหลงวตัถดุบิ (Thephcitra, 2017, 1) สาํหรบัหลกัการบรหิารจดัการ

ของวิสาหกิจชมุชน ดานการบริหารจัดการเงินทนุหมุนเวยีนทีใ่ชดาํเนนิการมาจากทุนทีร่ะดมจากสมาชิกและ

ผลกําไรในแตละป โดยไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแตอยางใด การดําเนินงานมีนโยบายพึ่งตนเอง

และเติบโตอยางคอยเปนคอยไป บริหารจัดการบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหาร                                     

ยดึหลกัธรรมาภิบาล เนนความโปรงใสของการเงินบญัช ีตรวจสอบไดและการมสีวนรวมของทุกฝายในการเปน

ผูผลิตสินคาที่เนนคุณภาพเปนสําคัญ มีสํานึกที่ซื่อสัตยตอตนเองและผูบริโภค ปจจุบันมีผลิตภัณฑสมุนไพร 
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แบงเปน 3 ประเภท ไดแก เครื่องสําอางสมุนไพร สมุนไพรอบแหงบดผงและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ                          

ชาชงสมุนไพร โดยเคร่ืองสําอางสมุนไพร ปจจุบันมีผลิตภัณฑทั้งหมด 35 รายการ จําหนาย 2 ยี่หอ คือ                             

ชวีารและชีวานา (Mulnithisammachiph, 2018, 1) พรอมทัง้ไดรบัการสนับสนนุจากสํานกังานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชวีภาพ (องคการมหาชน) หรอื สพภ. ชวยซือ้เคร่ืองจกัร และสงเจาหนาทีม่าอบรมใหความรู มอีาจารย

จากสถาบันการศึกษามาใหคําแนะนํา สงผลใหสินคามีคุณภาพไดมาตรฐานมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีความเขาใจ

และตระหนกัถึงความสาํคญัของการสรางเศรษฐกจิจากความหลากหลายทางชวีภาพควบคูไปกับการอนรุกัษ

และฟ นฟู และสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและ                                   

นําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไดเขาไป

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจนไดรับตราสงเสริม Bio Economy (Lohsriskul, 2018, 2).

  2.5 ขัน้ตอนท่ีหา วสิาหกจิชมุชนดําเนนิการตามแผน หากเร่ืองใดไมสามารถดําเนนิการเองได

ใหขอรับการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาตามศักยภาพและความพรอมโดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ในพื้นที่                               

นอกจากน้ียงัไดรบัการการสงเสริม สนบัสนุนจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

จัดกิจกรรมทดสอบเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ภายใต “โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว

เศรษฐกิจชีวภาพ ในการเชื่อมโยงศูนยเรียนรูฯ เขากับเสนทางทองเที่ยวที่สําคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ” 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน ที่มีอัตลักษณ มีความโดดเดน เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ

ของชุมชน ใหสามารถแขงขันไดในตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ควบคูกบัการพัฒนาแหลงวัตถดุบิ 

ดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ ตลอดจนการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเปนศูนยเรียนรู                           

การใชประโยชนและอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปิญญาทองถิน่ ทัง้นีเ้พ่ือขบัเคลือ่นการพฒันา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอยางตอเนื่อง โดยใชการทองเที่ยวเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพฒันาทั้งใน

ดานสินคาและบริการ การสรางรายไดควบคูกับการอนุรักษอยางยั่งยืน (Biodiversity-Based Economy 

Development Office (Public Organization), 2018, 3 ; Chiang Mai News, 2018, 1)

 3.  การประเมินผลอยางเปนระบบ
               3.1 ขั้นตอนท่ีหก วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพอยางตอเน่ืองเพื่อปรับปรุง และพัฒนา                    

การดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน มีการประเมินศักยภาพอยางตอเน่ืองเพ่ือปรับปรุง                       

และพัฒนาการดําเนินงาน โดยมีผลประกอบการของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตั้งแตเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2551 -  

พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการรวมมูลคา 16 ลานบาท ในระยะเวลา 8 ป มีผลกําไรเฉล่ียปละ 250,000 บาท 

สมาชิกมีรายไดจากการจําหนายสมุนไพรต้ังแต 100-1,500 บาท/คน/เดือน สรางงานในชุมชน สมาชิกที่มา

ทาํงานเปนฝายผลติและฝายขาย  มรีายได เฉลีย่เดือนละ 6,000-12,000 บาท โดยปจจบุนัมสีมาชกิทีม่าทาํงาน

เปนพนกังานของวสิาหกจิชมุชนชวีวิถ ีจาํนวนท้ังหมด 20 คน แบงเปน ฝายผลติและบรรจุเคร่ืองสําอางสมนุไพร 

ฝายขาย ฝายบัญชีและการเงนิ ฝายดูแลแปลงสมุนไพรเพาะขยายพันธุและกล่ันนํ้ามันหอมระเหย มูลคาใน

การจางงานในป พ.ศ. 2558 เปนเงิน 780,500 บาท และในอนาคตจะมีการขยายอัตรากําลังคนเพ่ิมขึ้นอีก                   
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สงผลดีตอการสงเสริมการจางงานในชุมชนมากย่ิงข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูดูแลมากข้ึน                           

จากการดําเนนิงานของวสิาหกจิชุมชนชวีวถิ ีจงึยงัคงรักษาความสมบรูณของปาชมุชนในพืน้ทีร่วมกวา 1,000 ไร 

ไวไดเปนอยางดี(Mulnithisammachiph, 2018, 1) นอกจากน้ีผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี                                  

ตําบลน้ําเก๋ียนไดผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และไดตรารับรองไบโออีโคโนมี                               

(Bio-Economy) จากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งเปนเคร่ืองหมายสงเสริมผลิตภัณฑ                        

เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพในชุมชนที่นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ เพ่ือสราง                  

ความตระหนักถึงการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน พรอมกันนี้ยังเปนการรับรองวาผลิตภัณฑเหลานี้                          

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรายไดที่เกิดจากการจําหนายจะนํากลับมาพัฒนาทรัพยากรในชุมชนใหเกิด                          

ความยั่งยืนตอไป (Mulnithisammachiph, 2018, 1)

  3.2 ขั้นตอนที่เจ็ด การรายงานผลการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน                                   

ซึ่งการรายงานผลการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ดําเนินการขับเคล่ือน

โดยคนในชุมชนที่มีความสามัคคีรวมมือกันเปนหนึ่งเดียวเพ่ือประโยชนของชุมชนและสมาชิกไดกินอิ่ม                        

นอนอุน ฝนดีและมีรายได พรอมนี้ไดประสานงานและขอรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ                              

เอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันทางการเงิน เปนพลังประชารัฐชวยกันขับเคล่ือนจนประสบความสําเร็จ

เปน Smart Group และไดพฒันาตอยอดโดยนาํองคความรู เทคโนโลยแีละนวตักรรม นาํมาพฒันาผลติภณัฑ

สินคาเปน Smart Product กาวไปสูไทยแลนด 4.0 ผลความสําเร็จดังกลาว เปนที่ประจักษแกสาธารณะชน

และไดรับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2560 (Tnews Agency, 2017, 1)                      

 ดังนั้นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี                                

ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ไดดําเนินการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 

อธิบายและสรุปไดดังภาพที่ 2 ดังนี้
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ภาพที่ 2: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ

สรุป
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนภายใต

จุดแข็งของประเทศไทยเปนทางเลือกสําคัญที่จะชวยใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีสวนรวมใน                        

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูลกัน ภายใตความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนํามาใชใหกลายเปนความไดเปรียบเชิงแขงขันมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะเปน

รากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู Thailand 4.0 

 สาํหรบัปจจยัแหงความสาํเรจ็ของการพฒันาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิชวีภาพเพือ่การพฒันา

ชมุชนทองถิน่อยางย่ังยืน คอื ผูนาํและสมาชกิในชมุชนหรอืคน (People) ทีต่องเนนการพึง่พาตนเองและพึง่พา

กันภายในชุมชน เรียนรู การจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรค (Creative) พัฒนาตอยอดโดยนํา                                     
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องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) มาพัฒนาผลิตภัณฑ พรอมทั้ง                   

การใชภูมิปญญาและทรัพยากร ภายในชุมชนทองถ่ินเปนองคประกอบ มีวิธีการโดยการเนนสรางเครือขาย                                

ใชพลงัรวมและเช่ือมโยงปจจัยและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 

Friendly Processes) มกีารจัดการ เนนการผลติโดยมวลชนและเนนการจดัการแบบมสีวนรวม (Participatory 

Management) สมาชิกในชุมชนตองไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้นอยางเสมอภาค พรอมทั้ง                                    

มีการปนรายไดของวิสาหกิจชุมชนไปฟนฟู และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (Future of the Origin) 

ภายในชุมชนเพ่ือกอใหเกิดความย่ังยืน  (Sustainability) ซึ่งการเร่ิมตนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบน                     

ฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองเริ่มดวยจิตใจเปนกุศล   ตองการพึ่งพาตนเองพรอมที่จะแบงปน มีเปาหมายเพื่อ                                    

การพฒันาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เปนจุดมุงหมายสูงสุด 

References 
Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization). (2018). “BEDO Mobile 4  

 Region 2018 (Central region) “under the concept of biological economy, the future  of Thai 

 economy”. Retrieved December 18, 2018, from 

 http://www.bedo.or.th/bedo/new-content.php?id=945. [in Thai]

Chaimuang, N. (2017). Teaching documents for community enterprise management. 

 Chiang Mai: Saraphi Printing. [in Thai]

Chaimuang, N. (2015). Development of community enterprise management to sustainable 

 self-reliance. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL. 25(1), 15-39. [in Thai]

Community Enterprise Development Group. (2018). Community enterprise promotion and 

 development handbook. Retrieved December 18, 2018, from

 http://www.sceb.doae.go.th/download2.html. [in Thai]

Chiang Mai News. (2018). Office of economic development from Biological Base proceed to 

 support community enterprise products show organizing the BEDO Touring Festival 

 2018 (North). Retrieved December 19, 2018, from 

 https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/662347. [in Thai]

Executive Committee of the Office of Economic Development from the Biological Base. (2018). 

 Strategic framework for economic development from the biological base, 20 years, 

 2017-2036. Retrieved November 18, 2018, from http://www.nesdb.go.th/ewt_news.

 php?nid=6362&filename=index.  [in Thai]

Kanchanavisuth, J. (2015). Community enterprise path for career development and self-reliance.

 Bangkok: Min Service Chaphphlay. [in Thai]



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 256224

Lohsriskul, D. (2018). “Chiwiwit Community Enterprise”, Nan Province, adding value to local herbs, 

 creating a brand Chiva-Chihana, selling Doko Inter. Retrieved November 9, 2018, from 

 https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_58624. [in Thai]

Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2010). Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548. 

 Retrieved November 21, 2018, from https://www2.moac.go.th/ewt_news.

 php?nid=4062&filename=index. [in Thai]

Muangkrishna, R. (2018). “Sufficiency Economy” of the King Rama 9 made the Ban Nam Kian 

 Community Phu Phu is happy. Retrieved November 9, 2018, from https://siamrath.

 co.th/n/15111. [in Thai]

Mulnithisammachiph. (2018). Chiwiwit Community Enterprise “Nam Kian” “Eat Full, Warm, 

 and Dream Good”. Retrieved November 9, 2018, from https://www.right-livelihoods.org. 

 [in Thai]

National Science and Technology Development Agency [NSTDA]. (2018). New economic 

 reforms - Bio economy. Retrieved November 19, 2018, from https://www.nstda.or.th/th/

 news/5049-bio-economy. [inThai]

Nuanmanee, P. (2017). Bio-economic, Thai economic driving tools. ASEAN Knowledge Journal. 

 4(5), 1-3. [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Council. (2017). Draft 20 year strategic

 framework (2017-2036). Retrieved December 18, 2018, from www.bedo.or.th/bedo/back

 end/upload/content/2018_03/1520496784_7221.pdf. [inThai]  

Phongphit, S. (2007). Community enterprise foundation economic mechanisms. Bangkok: 

 Charoenwit Printing. [in Thai]

Phenghmunrach, P. (2016). Roles of members towards operation of the Bio-Life Community 

 Enterprise Group, Namkiansub-District, Phuphiang District, Nan Province. ACADEMIC 

 JOURNAL UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY. 11(2), 271-286. Retrieved November 21, 

 2018, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77116/61891. [in Thai]

Prachachat. (2018). Know the future of Bioeconomy, drive the world. Retrieved November 18, 2018, 

 from https://www.prachachat.net/prachachat-hilight/news-148676. [in Thai]

Rattanathirawichianan, K. & Limphaiboon, C. (2014). Analysis and synthesis of research results of 

 Faculty of Management Sciences, Lampang Rajabhat University. Lampang: Faculty of 

 Management Sciences, Lampang Rajabhat University. [in Thai] 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 25

Sersthsirot, B. (2009). Biodiversity-based economic development strategy. Retrieved November

 18, 2018, from http://www.biothai.net/node/254. [in Thai]

Taichomphu, S. (2015). Development of biological resource-based products at Khungbangkachao 

 in Phrapadaeng District, Samut Prakan Province, Thailand. JOURNAL OF MCU SOCIAL 

 SCIENCES REVIEW. 4(3), 154-165. Retrieved May 13, 2019, from http://www.journal-social.

 mcu.ac.th/wp content/uploads/2014/11/10%E0%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8

 %8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9.pdf. [in Thai]

Thephcitra, K. (2017). Chiwiwit Community Enterprise Nam Kian Sub district from smart group to 

 smart product. Retrieved November 19, 2018, from https://www.technologychaoban.com/

 thai-local-wisdom/article_23725. [in Thai] 

Tnews Agency. (2017). The ultimate community enterprise, Chiwiwit Subdistrict, Nam Kian 

 Subdistrict, Nan Province. Powered by power Pracha Ratana won the national award in

 2017. Retrieved November 19, 2018, from  https://www.tnews.co.th/contents/327385. [in Thai]

The Commission for Nation Economic Reform, National Reform Council. (2016). Bioeconomy reform. 

 Retrieved November 18, 2018, from https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/

 drive_econ/download/609.pdf. [in Thai]




