http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร
The Development Small and Micro Community Enterprises in the Philosophy of Economic
Sufficiency in Sakon Nakhon Province
จิตติ กิตติเลิศไพศาล1 กัลยา กิตติเลิศไพศาล2 และ ภคพล คติวัฒน2
Jitti Kittilertpaisan1 Kallaya Kittilertpaisan2 and Pakaporn Katiwat2
1

2

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Email: jitti1998@hotmail.com โทร 081-8736400

บทคัดยอ
บทความนี้ วิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชวัฒนธรรมชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาผาน
วิสาหกิจชุมชนสองแหงที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบกิจการผายอมครามในจังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครเปน
พื้นที่ที่สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกคราม และมีประวัติศาสตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทอผาและการยอมผา
ครามมานาน การเขามาของกระแสโลกาภิวัตน ทุน และการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ ภายใตนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน และนโยบายการพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนเงื่อนไขภายนอกที่สําคัญที่ทําใหวิสาหกิจชุมชนผายอมคราม
ของทั้งสองชุมชนที่ศึกษาประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ รวมทั้งเงื่อนไขภายในของชุมชนเองเปนปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่สงผลใหวิสาหกิจชุมชนทั้งสองประสบผลสําเร็จ
คําสําคัญ : วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน

Abstract
This article analyzed the relationship of using local culture under the philosophy of sufficiency economy through
two successful community enterprises, Indigo Dyed Fabric, in Sakon Nakhon province, where is suitable for planting indigo
and has the indigo weaving culture and history for a long time. Indigo Dyed Fabric is successful because of the globalization,
capital, and government supporting under the promoted community enterprise and development policies related to sufficiency
economy, including the communities play a vital role that leads it success.
Keywords : SMCE (Small and Micro Community Enterprise), Sufficiency economy, Community development.

1. บทนํา
การมุงเนนกลยุทธการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนกลยุทธขั้นพื้นฐานของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งกลยุทธดังกลาวเปน
กลยุทธสําคัญที่ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และการเพิ่มขึ้นของรายไดเฉลี่ยตอหัว ซึ่งตัวเลขดังกลาวเปนตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนาดังกลาว สงผลใหมีการแยงชิงการใชทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมมากขึ้น
จากปรากฏการณทางสังคมดังกลาวจึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับพัฒนาคนและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศมากขึ้น อันสะทอนจากการปรับใชแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
และฉบับที่ 9 ที่ไดนําเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช โดยใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลระหวาง คน สังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เพื่อความอยูดีมีสุขของคนไทย
นอกจากนั้นทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ถูกใชในชวงป
พุทธศักราช 2550-2554 ก็ยังคงใชหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมความสุขอยางยั่งยืน โดยไดมีการกําหนดกรอบของการพัฒนาไว 3 เรื่องคือ 1)การพัฒนาทุน
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ทางเศรษฐกิจ 2)การพัฒนาทุนทางสังคม และ 3)การพัฒนาทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยในทางเศรษฐกิจนั้นจะ
มุงเนนการผลิตตามศักยภาพของประเทศ และความตองการของตลาดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม ขณะที่ในทางสังคมมุงพัฒนา
คนใหมีความรู ควบคูคุณธรรม สรางความมั่นคง แกองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน สวนการพัฒนาทุนทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ยึดหลักความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความเขมแข็งใหกับ ชุมชน และการสืบทอดทางภูมิปญญา

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาบริบท และการจัดการของวิสาหกิจชุมชนตนแบบในจังหวัดสกลนคร(กรณีศึกษาวิสาหกิจผูผลิตผายอมคราม
กลุมทอผายอมครามบานถ้ําเตา และกลุมทอผายอมครามบานพันนา)
2) เพื่อศึกษาอัตลักษณของวิสาหกิจชุมชนตนแบบที่สอดคลองกับวิถีวิสาหกิจชุมชน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
สกลนคร (กรณีศึกษาวิสาหกิจผูผลิตผายอมคราม กลุมทอผายอมครามบานถ้ําเตาและกลุมทอผายอมครามบานพันนา)
3) เพื่อ ศึกษากระบวนการเสริ ม สรางการเรียนรูของวิส าหกิ จ ชุมชนตน แบบ ภายใตป รัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงในจังหวั ด
สกลนคร (กรณีศึกษาวิสาหกิจผูผลิตผายอมคราม กลุมทอผายอมครามบานถ้ําเตา และกลุมทอผายอมครามบานพันนา)

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก
กรณีศึกษาจากกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผาทอยอมครามที่ประสบผลสําเร็จ และมีชื่อเสียงในการดําเนินกิจการของ
จังหวัดสกลนคร 2 แหง คือ 1. กลุมทอผายอมครามบานถ้ําเตา และ 2. กลุมทอผายอมครามบานพันนา ซึ่งกลุมวิสาหกิจทั้งสอง
กลุม ได รับ เลือกใหเป นผูผลิตผลิตภัณฑห นึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของประเทศระดับ 5 ดาว ที่แสดงถึงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ที่กําหนดระดับสินคา (product level) วาเปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีศักยภาพในการสงออก
ตลอดทั้งกลุมผูผลิตทั้ง 2 แหงยังไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในการผลิตผลิตภัณฑผายอมครามจากหลากหลายหนวยงาน
โดยมีผูใหขอมูล ดังนี้
(1) ผูใหขอมูลหลัก
(1.1) ผูนําในกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ในสวนของเงื่อนไขในการเกิดขึ้น และการจัดการ
(1.2) สมาชิกในระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจของกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ หนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวของ
กับ การสงเสริม/สนับสนุน ใหเกิดวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในเรื่อง
ตางๆ
(2) ผูใหขอมูลที่เกี่ยวของ
ในสวนนี้จะมองถึงบริบทแวดลอมของชุมชนวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ วามีบริบทแวดลอมอยางไรเปนบาง
เชน ผูใหขอมูลบริบทชุมชน ผูนําชุมชน ผูรูในความรู/ภูมิปญญาพื้นบาน ที่เกี่ยวของสัมพันธกับวิสาหกิจชุมชน
2.2 พื้นที่ที่ใชในการศึกษา ไดแก บานถ้ําเตาหมู 1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร และ ต.พันนา อ.บานดุง
จังหวัดสกลนคร
2.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
(1) ขอมูลสถานการณ
ขอมูลสถานการณในฐานขอมูลจากการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ของสํานักพัฒนาการจังหวัด จังหวัดสกลนคร
พบวามูลคาของผลิตภัณฑที่ทําจากผาทั้งหมด สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดสกลนครในป 2548 ประมาณ 200 ลานบาท โดย
มาจากผลิตภัณฑจากผาครามประมาณ 70 ลานบาท ซึ่งคิดเปนกวารอยละ 35 ของมูลคารายไดทั้งหมดที่มาจากผลิตภัณฑที่เปนผา
ที่ผานมาผลิตภัณฑผายอมครามจะประกอบดวยผาผืน และผลิตภัณฑที่เปนสวนประกอบของเครื่องแตงกายและของตกแตงบาน
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ตางๆ สําหรับชองทางการจัดจําหนายสวนใหญประมาณรอยละ 90 จะจําหนายภายในประเทศ และอีกรอยละ 10 จะจําหนายใน
ตางประเทศ โดยมีตลาดหลักไดแก ตลาดประเทศญี่ปุน และประเทศอังกฤษ
(2) ขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของทั้งสองพื้นที่
ที่ทําการศึกษา ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการกระบวนการทําผายอมคราม และการทอผา

3. ผลการศึกษา
3.1 วิสาหกิจชุมชน กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งไดระบุวาเศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชนแหงชาติ, 2548:20 ) สะทอนใหเห็นการใหความสําคัญของ
ภาครัฐในความพยายามสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากความรูพื้นฐานของชุมชนทั้งในดานเงินทุน จากนโยบายหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในป 2544 เพื่อใหชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยรัฐพรอมที่จะ
เขาชวยเหลือดานตางๆ เชนดานเงินทุน ดานความรูสมัยใหม และดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
กําหนดใหมีหนวยงานตั้งแตระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ ในระดับจังหวัดนั้นใหคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด ประสานงานกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนตางๆ เชน การสงเสริม
และชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ (2545) ไดดําเนินการวิจัย เรื่อง “การศึกษา
รูปแบบและปจจัยที่ชุมชนประสบความสําเร็จในการใชวัฒนธรรมเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” โดยศึกษารูปแบบและ
ปจจัยในการใชวัฒนธรรมเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยศึกษาเจาะลึกรายกรณี 31 ชุมชนจากทั่วประเทศ มีขอคนพบที่
นาสนใจวา ลักษณะของชุมชนที่ประสบความสําเร็จมาจากปจจัยหลายอยางที่สงเสริมและสนับสนุนกัน กลาวคือ ปจจัยภายในที่
สงผลใหชุมชนประสบความสําเร็จนั้น คือ ปจจัยทางดานวัฒนธรรมของชุมชน เชน กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ลักษณะการ
รวมกลุม ปจจัยทางดานภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศ ที่สอดคลองตอการผลิต/เสริมสรางรายได การผลิตผลผลิตที่มาจากปจจัยทั้ง
สองดานที่สัมพันธกัน การรวมกลุมกันในการผลิตและจัดการผลผลิตของชุมชนภายใตปจจัยดังกลาวสงผลใหการจําหนาย
ผลิตภัณฑ/ผลผลิตของชุมชน ทําใหคนในชุมชนสามารถมีรายไดที่เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น หรือระดับ
ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูตางๆ ของชุมชนตางๆ ที่มีความรูภูมิปญญาชุมชนทั้งในดานความรูในการผลิตผลิตภัณฑ
ความรวมมือในการผลิตผลิตภัณฑในระดับระหวางชุมชนสองชุมชนขึ้นไปในการผลิตผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน
จะเห็นไดวา ในเงื่อนไขของความรูนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนความรอบรูดานวิชาการตางๆ ทั้งในอดีต
ปจจุบัน และอนาคต งานศึกษาขางตน สะทอนใหเห็นถึงเงื่อนไขความรูที่สัมพันธกับความรูทองถิ่น หรือวัฒนธรรมของชุมชน
อันเปนปจจัยสําคัญในเรื่องการใชทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใชเพื่อเสริมสรางความมั่นคงซึ่งเรื่องดังกลาว เปน
สิ่งที่มีมาแตอดีตที่ยาวนานในการที่คนในชุมชนเรียนรูจากการปรับตัวเพื่อดํารงชีวิต ที่กอตัวขึ้นจากความสัมพันธแบบเครือญาติ
ในหมูบาน การขยายพื้นที่เพื่อการผลิต หรือระบบการเกษตรตางๆ เพื่อการเลี้ยงชีพและชุมชนนั้น ยึดโยงกันเปนเครือขายดวย
ประเพณีและวัฒนธรรมรวมกัน เชน ประเพณีงานบุญตางๆ บุญกองขาว ก็เพื่อรักษาความสัมพันธระหวางชุมชนกับวัด และเปน
การแจกจายกระจายขาว อันเปนปจจัยหลักในการดํารงชีพเปนตน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2527) แมเศรษฐกิจหลักของประเทศจะ
เนนที่การพัฒนาระบบทุนนิยมมากขึ้นก็ตาม แตความสัมพันธดังกลาว ก็ยังคงมีความสัมพันธทั้งในระดับโลกทัศนความเชื่อ และ
ในระดับปฏิบัติ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเปนตัวอยางหนึ่ง ที่อธิบายความสัมพันธของคนในชุมชน ทั้งในระดับ
ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ ในการใหคุณคากับทรัพยากรรวมของสังคม ปาไม ทุงนา หรือสัตว มีสิ่งที่มองไมเห็น แต
สัมผัสไดผานพิธีกรรม เพื่ออธิบายคุณคาตางๆ เหลานั้น และเพื่อเปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสวนรวมเอาไว อีกทั้งยังรักษา
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ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนรวมกันดวย (ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พรพิไล เลิศวิชา, 2537) กลาวคือ การผลิตของชุมชน
ชนบทของไทยนั้น มีวิถีการผลิตที่สมบูรณในตัวเองอยูแลวในอดีต ไมตองพึ่งพาภายนอก ใชความสัมพันธแบบเครือญาติในวิถี
การผลิต คนในชุมชนมีความเทาเทียมกันในแงการดํารงชีพ นโยบายเนนการพัฒนาแบบทุนนิยมของรัฐพยายามชวงชิงการ
ควบคุมทรัพยากรดังกลาวไปจากชุมชน ทั้งในระดับนโยบายและการตลาด ทําใหชุมชนชนบทตองพึ่งพาภายนอกมากขึ้น ดวย
เหตุนี้เองที่ทําใหชุมชนชนบทเกิดปญหาและกอใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น (ภัคพัฒน ทิพยประไพ, 2540) ซึ่งในสวนนี้เองที่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเนนไวในเงื่อนไขสองประการ ในการนําความรู/ภูมิปญญาที่มีมาตั้งแตเดิมมาปรับใชเพื่อการดําเนินชีวิตอยาง
พอเพียง เพื่อใหเกิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี
รัตนา โตสกุล (2548) ไดศึกษาถึงการจัดการองคความรูทองถิ่นดังกลาว วามีรูปแบบและกลไกในการจัดการความรู
อยางไรบาง โครงสรางขององคกรในการจัดการความรูของชุมชนคืออะไร เปนอยางไร และชุมชนไดมีการรวมมือหรือไดรับ
ความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกหรือไม อยางไร ซึ่งไดขอคนพบที่นาสนใจวา กระบวนการเรียนรูและจัดการองคความรู
ของชุมชนทองถิ่นนั้น ประกอบไปดวยเงื่อนไขพื้นฐานที่จําเปน 2 ประการ อันไดแก เงื่อนไขทางวัตถุวิสัย (Objective condition)
และเงื่อนไขทางจิตวิสัย (Subjective condition) รวมทั้งเงื่อนไขสนับสนุนอื่นๆอันไดแก ผูนําของชุมชนที่มีบารมี มีความรูเปนที่
ยอมรับของคนในชุมชน หรือจากภายนอกเชน บทบาทของนักพัฒนา นักวิชาการ เปนตน ในสวนของเงื่อนไขทางวัตถุวิสัยนั้น
เปนเงื่อนไขที่สัมพันธกับบริบทดานการพัฒนาสังคมไทยที่กําหนดสภาพแวดลอมโดยรวม แนวทางการพัฒนาทุนนิยมที่มุงสราง
ความทันสมัยและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่กําหนดและควบคุมอํานาจในการจัดการของชุมชนไป ชุมชนจึงเรียนรูที่จะ
นําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชเพื่อใหสามารถมีอํานาจในการควบคุมที่มากขึ้น ดังในกรณีของเครือขายอินแปง ที่ใชเครือขายใน
การจัดการความรูเกี่ยวกับการเกษตรแบบพึ่งตนเอง อันเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญที่เริ่มตั้งแตการพึ่งพาตนเองใหไดตั้งแตระดับ
ปจเจกเปนตนไป ทั้งการผลิตเพื่อการยังชีพการในเบื้องตนที่ไมเนนการผลิตเพื่อขายและการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยการปลูกพืช
เลียนแบบธรรมชาติ นําผลิตภัณฑพืชในปาภูพานลงมาเพาะในไรนาของตน ซึ่งเปนการสรางความมั่นคงทางอาหารใหมีอยูมีกิน
ของคนในชุมชนอีกดวย ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับเกษตรทฤษฎีใหมนั้นเอง ในดานเงื่อนไขทางจิตนั้น เปนเรื่องของการรวมรับรู
ในระดับโลกทัศน ผานการเรียนรูจากผูนําในการผลิตแบบพึ่งตนเองที่เคยมีปญหาหนี้สินมากมายจากการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อขายมา
กอน เพื่อใหคนในชุมชนรวมรับรู เขาใจ และตระหนักรูเทาทันตอสาเหตุแหงความทุกขที่เกิดขึ้น ใหตระหนักและรูเทาทันตอ
ปญหาซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหปจเจกและชุมชนรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
และใหสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุดเพื่อสรางสํานึกของชุมชนในการรวมมีสวนรวมในการแกไขปญหา หรือก็คือการ
เนนความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในการเขาใจและรวมกันแกไขปญหานั้นเอง
ขณะเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัยของ อําพล เสนาณรงค (2542) เรื่องของ ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่พบวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับการนําไปใช คือความพยายามในการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ใหพอมีพอกินโดยเฉพาะดานอาหาร พยายามกอหนี้ใหนอยที่สุด มีความเปนอยูที่เรียบงาย ไมฟุงเฟอ ไมใชจายเกินรายรับที่มี
ในระดับความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนองคความรูกันระหวางชุมชนในฐานะที่เปนเครือขายที่อิงกับหนวยพื้นฐาน
ในการผลิตและพึ่งพาตนเองได การรวมกลุมกันเพื่อรวมกันสรางผลประโยชน แบงปนองคความรู ชวยเหลือเกื้อกูลกันนั้น
พบวางานศึกษาเกี่ยวกับระดับความสัมพันธดังกลาวมีความสําคัญในระดับเงื่อนไขความรู เพื่อกอใหเกิดความรูใหมที่ระดับ
ชุ ม ชนร ว มกั น แลกเปลี่ ย น เพื่ อ ให ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได ม ากขึ้ น เช น ระบบแลกเปลี่ ย นชุ ม ชน: ภู มิ คุ ม กั น ชุ ม ชน
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) ที่เนนการแลกเปลี่ยนขาวสาร ประสบการณ และปญญากัน ของสี่สิบกลุมชุมชน
ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปนการกระจาย แลกเปลี่ยน องคความรูเพื่อการดํารงชีพอยางพอประมาณ ใหพึ่งตนเองไดมากขึ้น
เชน กลุมวังตอตั้ง อําเภอหนองบัวแดง และกลุมสวรรคบานดิน อําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ที่แลกเปลี่ยนความรูในการสราง
บานดินกับการทําไมกวาด อันเปนภูมิปญญาพื้นบานกับชุมชนอื่นๆ ที่เขารวม หรือ กลุมชางจักรสานที่บานเขานอย จังหวัด
พิษณุโลก ที่รื้อฟนการสานตะกราและของจับปลา เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารจากเพื่อนบานไวบริโภคโดยไมจําเปนตองเสียเวลาไป
- 93 -

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556

ขายสินคาที่ตลาดภายนอก เปนตน หรือใน เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) ซึ่งเปนการ
รวมตัว และรวมมือกันของชุมชนตางๆที่ผลิตขาวแบบเกษตรอินทรีย ในการพัฒนาเครือขายคุณคาในกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ โดย
การกําหนดแบรนดใหกับขาวที่ชุมชนที่เปนสมาชิกผลิตได ในแบรนด “ขาวคุณธรรม” เปนการรวมมือกันเพื่อสรางระบบการ
แลกเปลี่ยนที่เปนธรรม (Fair trade) แกปญหาที่เกิดขึ้นเรื่องพอคาคนกลางในระบบการผลิตแบบทุนนิยม โดยขาวที่ปลูกแบบ
เกษตรอินทรียดังกลาวจะผลิตตามแผนการสั่งซื้อของพันธมิตรที่เปนเอกชนอันเปนตลาดในการวางจําหนาย อีกทั้งยังกําหนด
เกณฑในระดับปจเจกที่วา ผูเขารวมกระบวนการผลิตขาวคุณธรรมนั้น เจาของที่นาหรือผูปลูกจะตองถือศีลหา และลดอบายมุข
อันเปนกลอุบายหนึ่งในการใชชีวิตแบบพอเพียง และไมประมาณโดยมีกลไกควบคุมจากชุมชนและเครือขายมารวมกําหนดอีก
ดวย
ในระดับภาพกวางนั้น งานศึกษาการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ กฤต อุตตมะเวทิน (2550)
พบวา ชุมชนที่ศึกษาไมไดรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตรงกับเจตนารมณในการเสนอรางกฎหมายจากชุมชน เนื่องจาก
ไมไดกําหนดเครื่องมือหรือโครงสรางการจัดการเพื่อใหวิสาหกิจชุมชนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพึ่งพาตนเองและมี
ภูมิคุมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยขอเสนอของงานวิจัยไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงและสรางเครื่องมือให
วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนอยางเปนธรรมและทั่วถึงมากขึ้น เชนการสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเรียนรูและ
จัดกระบวนการเรียนรูดวยตัวชุมชนเองมากขึ้น และนําบริบทความตองการตางๆ ในพื้นที่เขารวมในการพิจารณาทําแผนงานใน
การสนับสนุนดวย กลาวโดยสรุป ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะนโยบายระดับประเทศที่สงเสริม
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน มีพัฒนาการมาจากปญหาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
ลิดรอน ซอนทับ สิทธิ/อํานาจในการจัดการทรัพยากรของชาวชนบทมาชานานจนกระทั่งประสบปญหาเศรษฐกิจครั้งใหญในป
2540 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงถูกนํามาใชเพื่อการสงเสริมการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในหลายๆ ดานนั้นเอง

3.2 วิสาหกิจชุมชนผายอมคราม: ชุมชนที่ศึกษา
วัฒนธรรมการดํารงชีพของชุมชนในภาคอีสานนั้น มีลักษณะเปนการเกษตรแบบยังชีพ ( Subsistence) หรือก็คือ
การทําการเกษตรเพื่อที่จะนําผลิตผลมาบริโภคในครัวเรือน หากเหลือจึงขาย โดยมากเปนการทํานาป ซึ่งอาศัยน้ําฝนเปนหลัก
สงผลใหชวงฤดูแลงเปนชวงที่ไมสามารถทําการเพาะปลูกไดอยางเต็มที่เพราะพื้นที่โดยมากระบบชลประทานเขาไมถึง ทําให
ชาวบานภาคอีสานโดยมากในหนาแลง หรือชวงนอกฤดูกาลเพาะปลูก มักจะยายเขาไปขายแรงงานในกรุงเทพฯ เพื่อหารายได
นอกจากนั้นการเลี้ยงไหม และการทอผา ถือเปนกิจกรรมยามวางหลังจากฤดูการทํานา โดยแตเดิมแตละบานจะกาง
หูกทอผากันแทบทุกครัวเรือน การทอผาจึงเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาผานการจดจําและปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ผูเฒาผูแกอายุ 71 ปทานหนึ่งในชุมชนที่ศึกษาไดเลาวา “ผาครามไดทําการทอผามาตั้งพอแมแลว ทอไวสําหรับทํา
เปนชุดไปทําไรทํานา เพราะผาครามมีเนื้อผาเย็นใสแลวไมรอน คนสมัยกอนจะมักทําชุดเพื่อใชสวมใสในการทํางาน แตไมคอย
มีคนทอเพราะนอกจากทอไวสวมใสแลวก็ขายไมได”
โดยทั้งสองชุมชนที่ศึกษานั้น แรกเริ่มในการรวมกลุมนั้น เปนการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ อันเปนไปเพื่อ
เสริ ม สร า งรายได ห ลั งฤดู ก าลเพาะปลู ก แต ใ นช ว งแรกเริ่ ม นั้ น ไม ป ระสบผลสํ าเร็ จ อั น เนื่ อ งมาจากเปน การสนับ สนุน จาก
หนวยงานภายนอกในลักษณะการนําเขามาใหคนในชุมชนทํา โดยไมไดมีลักษณะของการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการที่
จะคิดวาจะทําอะไร เชน ในชุมชนบานพันนา ที่แรกเริ่มนั้นหนวยงานภาคนอกมาสนับสนุนใหทําการแปรรูปผลไม ไดแก กลวย
ตาก กลวยฉาบ มะมวงดอง เปนตน นอกจากจะสงเสริมโดยไมไดใหคนในชุมชนมีสวนรวมแลว ยังไมไดคิดถึง ความรู รากฐาน
ของคนในชุมชนดวยวา มีความรูอะไร และอยากจะทําอะไร กลวยตาก กลวยฉาบ เหลานั้นจึง “ขายไมออก เพราะมันไมอรอย
และเราก็ทําไมเปน เราเพิ่งฝกทํา”
ตอมาในภายหลั ง หนวยงานภาครัฐจึงเข ามาในลัก ษณะของการสงเสริม โดยใหชุม ชนรวมตัว กัน เองวาจะทํ า
ผลิตภัณฑอะไรออกมาจําหนาย โดยจัดหาและชวยเหลือในรูปแบบของทุนตั้งตนในการประกอบกิจการ การจัดหาพื้นที่ในการ
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ออกวางสินคาจัดจําหนาย และใหความชวยเหลือในดานความรูอื่นๆ เชน การยอมดวยผลิตผลทางธรรมชาติอื่นๆ ในชุมชนบาน
ถ้ําเตา หรือ การใหความรูในการจัดการทําบัญชีรับจาย การคํานวณตนทุนสินคา ในชุมชนบานพันนา เปนตน
ทั้งสองชุมชนเลือกที่จะนํา วัฒนธรรมการทอผา อันเปนวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชน มาทําผลิตภัณฑประกอบกับ
ในชวงนั้นมีนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนปจจัยสงเสริมจากภายนอก อีกทั้งกระแสการนิยมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ทํา
ใหผายอมคราม เปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมและมีมูลคามากขึ้นดานชุมชนบานถ้ําเตานั้น แรกเริ่มในการกอตั้งกลุมนั้น
ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการของยูนิเซฟ เปนจํานวนเงิน 25,000 บาท จากการสงเสริมจากหนวยงานหลายหนวยงาน
ไดแก พัฒนาชุมชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรฯจังหวัด เปนตน ลักษณะการสนับสนุนก็คือ การใหทุนเริ่มตนในการ
ประกอบธุรกิจ และการใหขอมูล จัดหา ชองทางในการจัดจําหนาย โดยแรกเริ่มสุดนั้น ไดรวมกลุมในชื่อ กลุมทอผาพื้นเมือง
โดยเงินที่ไดรับการสนับสนุนมานั้น กลุมจะนําไปซื้อขาวของเครื่องใชที่จําเปนในการทําผายอมในกลุมสมาชิก เชน เสนไหม
เปนตน
จากนั้นเรื่อยมา ก็เริ่มมีการทําการตลาดโดยการไปออกงานจัดจําหนายและแสดงสินคาตางๆ ในตัวจังหวัดสกลนคร
รวมไปถึงการแสดงสินคาตางๆ ตามกรุงเทพฯ ดวย ในชวงป 2542 ไดมีการเริ่มตนในการรื้อฟนนําการทําผายอมคราม อันเปน
ภูมิปญญาที่ทํากันมาตั้งแตดั้งเดิมมารื้อฟน โดยนํามาผลิตเพื่อการจัดจําหนาย ซึ่งในปนั้นผูใหญบาน อันเปนประธานของกลุม
ไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานพอดี ผูใหญบานทานใหมไดไปหาผูเฒาผูแกในบานใหมาสอนคนในกลุมถึงกระบวนการการทําผา
ยอมคราม จนสามารถทําผายอมครามเพื่อออกจําหนายได ประกอบกับการผลิตผลิตผาฝายมัดหมี่มากขึ้นทั้งในชุมชนบานถ้ําเตา
เองและนอกชุมชน ราคาผลิตภัณฑไมคอยดีนัก แตเริ่มมีตลาดเขามาในชุมชนมากขึ้นและมีหนวยงานภายนอกมาสนับสนุนการ
ทอผามากขึ้น ชาวบานมีภูมิปญญาในการทอผาอยูแลวจึงทําผาฝายยอมคราม ในชวงนั้นมีการสนับสนุนใหกลุมทําผายอมสี
ธรรมชาติ ชาวบานถ้ําเตามีการทําผายอมครามกันอยูแลว จึงไดใชครามจากธรรมชาติยอม และทอผายอมคราม ชวงแรกผาคราม
มีราคาต่ํามาก แตมีคนสนใจผาครามคอนขางมากขึ้นและเปนที่พอใจของลูกคา จึงทําใหมีตลาดเขามาติดตอเพื่อนําไปจําหนาย
และออกแสดงสินคา ทําใหผูคนรูจักบานถ้ําเตา ผานการจําหนายผาครามมากขึ้น และที่สําคัญในชวงนั้นผูใหญบานทานใหมท่ี
เปนประธานกลุมทอผา ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน ในชวงนั้นผูใหญทานนี้ก็เล็งเห็นวาชาวบานถ้ําเตามี “ของดีอยูในตัว” จึงมีการ
ตั้งกลุมอยางจริงจัง “ชื่อกลุมแมบานเกษตรกรบานถ้ําเตา” ซึ่งจัดตั้งกลุมมาตั้งนานแลวแตลุกขึ้นมารวมตัวกันอีกครั้งและไดมีการ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆเพื่อขอความชวยเหลือในดานการพัฒนาฝมือ การหาตลาด เปนตน หนวยงานเขามาสนับสนุน
ไดแก เทศบาล พัฒนาชุมชนอําเภอและจังหวัด เกษตรฯจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สหกรณจังหวัดเปนตน และไดรับโอกาส
จากหนวยงานตางๆจากหนวยงานราชการใหกลุมมาบานเกษตรกรบานถ้ําเตานี้ไดไปจัดแสดงสินคาตามสถานที่ตางๆจึงทําให
ผูคนรูจักผาครามบานถ้ําเตามากขึ้น
ตอมาประมาณปลายป 2544 ไดมีผูสนใจผาฝายยอมครามติดตอใหสมาชิกทําการผลิต ปรากฏวาเปนที่พอใจของ
ลูกคา ประกอบกับการผลิตผาฝายยอมครามเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดทํากันมานานแลวและกําลังจะเลือนหายไปจึงไดทําการ
ฟนฟูและสงเสริมใหสมาชิกกลุมหันมาผลิตผาฝายยอมคราม จากความพยายามในการรื้อฟนภูมิปญญาในการทําครามและยอม
คราม อีกทั้งยังมีการเปดตลาดในการเขารวมออกรานตามงานตางๆ เชน การพากลุมเขาคัดสรรใหเปน หมูบานหัตถกรรมทอผา
ยอมครามธรรมชาติ จนกระทั่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น โดยไดมีการจัดสรรกองทุนมาใหกอสรางโรงทอผา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ผูใหญบานทานนี้ ผูซึ่งเปนหัวหนากลุมไดรวมเขาเฝาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในงาน “เทิดฟาสูสากล สุดยอดหมูบานอุตสาหกรรม และผาไทยครั้งที่ 3” และหลังจากนั้นไมนานในปลายป
เดียวกันผลิตภัณฑของกลุมก็ไดรับการคัดสรรผายอมครามระดับ 5 ดาว ดวย ในดานชุมชนบานพันนา ประมาณป พ.ศ. 2531 เริ่ม
จัดตั้งกลุม เปนกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหชุมชน ซึ่งไมอยากใหชาวบานไปทํางานตางจังหวัด จึงหากิจกรรมใหคนในชุมชน
ทําเพื่อเปนอาชีพเสริมหลังการทํานา โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสวางแดนดิน เขามาอบรมสงเสริมใหความรูแกคนใน
ชุมชน สํานักงานเกษตรอําเภอ มาอบรมใหความรูเรื่องการจัดตั้งกลุมการรวมตัวกันขาย การประกอบอาชีพ เชน การทําขนม
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ดอกไมประดิษฐ แปรรูปการเกษตร (กลวยตาก กลวยฉาบ มะมวงกวน มะมวงดอง ) แตเมื่อทําแลวขายไมคอยได เพราะขาด
ความชํานาญ ไมคอยอรอย ขายไดแตไมคุมทุน จึงไดสงเสริมการแปรรูป โดยถามชาวบานวาทําอะไรไดบาง ชาวบานมีภูมิ
ปญญาเดิมคือการทอผาอยูแลวจึงมีการพัฒนากลุมทอผา มีสมาชิกจํานวน 35 คน สํานักงานพัฒนาชุมชนเขามาสงเสริมเรื่องการ
แปรรูปผาขาวมา ทําเปนเสื้อผา ขายในราคาถูกและพัฒนาตามยุคตามสมัยของสังคม ในป พ.ศ. 2535 - 2538 และไดทําขาย จึง
มองกลุมวาตองมีทุนของกลุมและมีกิจกรรมกลุม จึงมีการระดมทุนกันในกลุมคนละ 50 บาท เปนการเริ่มตนการตั้งกลุมแตกลุม
ยังไมกลาใชเงินทุนกลุมเพราะกลัวเงินหาย จึงนําเงินไปฝากไวที่ธนาคาร ไดมีการรับผาจากชาวบานที่แยกกันผลิตตามสะดวก
แลวแตเวลาที่มีจะอํานวย มารวมกันเพื่อที่จะนําไปขายตามเทศกาล ตามงานที่หนวยงานติดตอใหไปแสดงสินคา เชน งานกาชาด
ของจังหวัดสกลนคร งานธงฟา จากการจําหนายมีทั้งขายไดบางและขายไมไดบาง บางครั้งก็ไดครั้งละ 1,000 - 2,000 บาท
บางครั้งก็ขาดทุน แตชาวบานก็ดีใจภูมิใจที่ไดทํา การแบงเงินใหสมาชิกกลุมตามที่ชาวบานฝากสินคาไปขาย ขายไดเทาไหรก็จาย
แคนั้นสวนกําไรจะแบงคนที่ไปขาย ประมาณป พ.ศ. 2540 ประธานกลุมไดประชุมกันกับกลุมเพื่อเขียนโครงการใหศูนยพัฒนา
ฝมือและแรงงานมาอบรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําผายอมสีจากธรรมชาติ และไดรับการสนับสนุนเปน
อุปกรณ คือไดฟม 25 อัน กระสวย 50 อัน หลา 3 อัน อัก 2 อัน และหลอด ใหเฉพาะกลุมที่เขาอบรมเทานั้น จึงเปนตนทุนในการ
ตั้งกลุมทอผา หลังจากผานการอบรมกลุมไดผลิตสินคาเชนเสื้อที่ทําจากผาขาวมา ในขณะที่ทําชวงนั้นไมไดมีระบบการจัดการ
ไมมีการคํานวณวาคาอุปกรณการใชจายในการทอนั้นเทาไหร จึงไมรูวาผลิตภัณฑแตละอยางนั้นมีราคาตนทุนอยูเทาไหร โดย
ขายตามตลาดเห็นเขาขายเทาไหรก็ขายตามเขาเทานั้น การขาดการบริหารจัดการหลายๆดานนี้ บอยครั้งจึงทําแลวขาดทุน ตอมา
ประธานกลุมจึงมองวาถาเราทําอยูแบบนี้เราไมไดอะไรแน เพราะบางครั้งที่ไปขายก็ไดบางไมไดบาง จากการออกแสดงสินคา
บอยขึ้น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 มาใหความรูเรื่องการบริหารจัดการ การคํานวณ
ตนทุนการผลิต มีสหกรณจังหวัดใหความรูเรื่องการทําบัญชีการคํานวณหากําไร-การขาดทุน งบดุลในการผลิต การบริหาร
จัดการที่เปนกลุมแบบสหกรณ กศน.ใหการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพรอยชั่วโมง ซึ่งชาวบานสนใจเรื่องใดก็สามารถอบรมเรื่องนั้น
ไดโดยแจงทางหนวยงานเพื่อสงเสริมใหชาวบานมีความรูและพึ่งพาตนเองได แตศูนยพัฒนาฝมือและแรงงานไมเคยทอดทิ้ง
ชาวบานเพราะจะมีการพัฒนากลุมทุกป ขึ้นอยูกับชุมชนที่จะเสนอใหหนวยงานที่ใหการสนับสนุนไดพัฒนาดานใดเชนอาจมี
การพัฒนาตอยอดสิ่งที่ทําไวแลวคือการทอผาพัฒนาใหเปนการแปรรูปผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือเปนเรื่อง
การสรางที่อยูอาศัยก็สามารถขอความอนุเคราะหจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาอบรมใหความรูหรือชวยสอนจริงได จึงทําให
ชาวบานรูสึกอบอุนขึ้นเนื่องจากมีหนวยงานหลายฝายมาชวยใหคําปรึกษาและกลุมก็ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
พ.ศ.2545 ทางกลุมไดสงผา “ลายหินปราสาทขอม” เขาประกวดลายผาประจําจังหวัดสกลนคร ประเภทผาฝาย ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ ซึ่งนายทวีป เทวิน ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ขณะนั้นเปนผูริเริ่มโครงการนี้ขึ้น และเปลี่ยนชื่อลายผาใหมขึ้น
ใหสอดคลองกับความเปนเอกลักษณของชาวจังหวัดสกลนคร ในฐานะที่เปนเมืองแหงธรรมมะ และมีหนองหาร เปนเอกลักษณ
สําคัญ จึงตั้งชื่อวา “ลายสะเก็ดธรรม” ปจจุบัน มีการวางแผนอนาคตในการพัฒนาศูนยฯ ทําแผนพัฒนาภายในศูนย เชน เว็บไซด
เปนของเรา ที่ศูนยยังขาดเครื่องคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่สําคัญของศูนยและมีเจาหนาที่ดูแล อินเตอรเน็ต
ประจําศูนยเพื่อที่จะเผยแพรขอมูลสูโลกกวางทั้งในประเทศและตางประเทศ หลังจากการปนผลปพ.ศ.2555 จะตองมีเครื่อง
โปรเจคเตอรเพื่อใชกับผูที่มาศึกษาดูงานในศูนย และป พ.ศ. 2556 เราตองมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
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เงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient condition)
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วิธีการ ( Method )
• ความมีเหตุผล – ใชวัฒนธรรมชุมชนในการ
เสริมสรางรายไดเสริม, ใชพื้นที่การเพาะปลูกใน
การปลูกครามเพื่อทําเนื้อครามจําหนาย
• ความพอประมาณ – ผลิตตามรายการสั่งซื้อมา
เปนหลัก ทําใหมีรายไดที่แนนอน ไมเสี่ยงตอการ
ขาดทุน หากสินคาขายไมได
• มีภูมิคุมกันที่ดี – มีระบบการจัดการที่ลดความ
เสี่ยงของสมาชิกภายในกลุม โดยทางกลุมแบกรับ
ตนทุนในการผลิตเอง, แบงและกระจายงานที่
ไดรับการสั่งซื้อออกไปตามความถนัดของแตละ
ครัวเรือน

เงื่อนไขคุณธรรม
• ขยัน อดทน – ทุกบานจะมีการประกอบรายได
เสริมจากกระบวนการผลิตผาทอยอมคราม

• แบงปน – มีการแบงปนความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตผายอมคราม ทุกกระบวนการ มี
ผูใหความรู ทั้งดานการกอหมอ การทอ การ
มัดหมี่

เงื่อนไขความรู
• รูจริง รอบคอบ ระมัดระวัง – มีการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกมาใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการยอมสีดวยวัสดุตางๆ , มี
การรื้อฟนวัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับการยอมผา
ครามมาเปนทุนในการผลิต, แตละคนก็จะทําใน
สิ่งที่ตนถนัดและโอกาสจะอํานวย , การเพิ่มเติม
มูลคาของสินคาจากการเพิ่มเรื่องเลาลงในตัว
ผลิตภัณฑ

ภาพที่ 1 แผนภูมิสรุปเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ศึกษา
ความพอเพียง
1. ในระดับปจเจก – ปลูกขาวเพื่อการบริโภค และมีรายไดเสริมจากการกระบวนการผลิตผายอมคราม ไมมีความเสี่ยงจากกลไก
ตลาดมากนัก เพราะผลิตตามความตองการของตลาดลวงหนาตามที่ไดรับมา ใชพื้นที่ในการปลูกและผลิตเนื้อคราม
2. ในระดับชุมชน- มีการระดมความคิดเห็นสอบถามเกี่ยวกับ กําลังในการผลิตทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ หรือ มีการสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ ชาวบานมีรายไดเสริมหลังจากการทํานา ตามแตความถนัดและโอกาส/เงื่อนไขของแตละคน
3. ในระดับเครือขาย- มีเครือขายในการที่จะกระจายกําลังการผลิตในกรณีที่ผลิตตามการสั่งซื้อไมทัน มีตลาดในการขาย
ผลิตภัณฑครามอื่นๆ ทั้งเนื้อคราม ผาฝายยอมคราม หรือผลิตภัณฑที่แปรรูปแลวจากผาครามอื่นๆ

4. สรุปผล
จากการศึกษาพบวา เงื่อนไขที่สําคัญที่ทําใหวิสาหกิจชุมชนตนแบบทั้งสองประสบผลสําเร็จ คือ เงื่อนไขทางวัตถุ
วิสัย (Objective condition) และเงื่อนไขทางจิต (Subjective condition) และเงื่อนไขสนับสนุนตางๆ
สําหรับดานเงื่อนไขสนับสนุนตางๆ นั้น ในระดับโครงสราง ไดมีการสนับสนุนใหเกิดการสรางรายไดภายในชุมชน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีสวนสําคัญทั้งในดานการรวมกลุมที่เหนี่ยวแนนขึ้น เพราะสามารถมีตลาดในการจัด
จําหนาย โดยทางหนวยงานตางๆ ก็สนับสนุนในการชวยในเรื่องพื้นที่ออกรานเปนตน สวนในดานความรูในดานการจัดการ
จะเห็นวา มีหนวยงานตางๆ ของชวยรัฐสนับสนุน ทั้งสิ้น ทั้งในแงเงินทุน ความรูในระบบการจัดการ แตอยางไรก็ดี สิ่งที่ใหทั้ง
สองชุมชนตนแบบประสบผลสําเร็จนั้น มีสวนเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขทางจิตดวย ในชุมชนบานถ้ําเตา จะเห็นวา ผูนํามีความ
เขมแข็งและมีความกระตือรือรนในการวิ่งตลาด การติดตอใหหนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุนในทุกๆ ดาน ทั้งในแงความรู
และทุน สวนในชุมชนบานพันนาจะเห็นวา ชุมชนรวมกันเห็นบทเรียนอันเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดจนกอใหเกิดหนี้
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สิ้น ทําใหการทํางานในทุกขั้นตอนนั้นมีการมีสวนรวมของคนในชุมชนเสมอ ทั้งในเรื่องการจะรับการสั่งซื้อ หรือการรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
กลาวโดยสรุป การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในดานการผลิต การ
บริโภค การแลกเปลี่ยน โดยอิงกับความรูที่มีมาแตดั้งเดิมของชุมชน ตามสภาพแวดลอม โดยรูจักความพอ และไมเบียดเบียน
ตนเอง โดยเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคของครัวเรือนเปนสิ่งสําคัญ ชุมชนทั้งสองชุมชนมีการปลูกขาวเพื่อ
บริโภคโดยแบงพื้นที่ไวอยูแลว สําหรับคนที่มีพื้นที่มากอาจจะปลูกเพื่อจําหนายดวย ในเงื่อนไขของความรูที่นําเอาภูมิปญญาการ
ทอผาครามมาสรางใหเกิดรายไดนั้น ก็ดวย มีรากของความรูเดิมอยูแลว ประกอบกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกตน
ครามของพื้นที่ ทําใหวิสาหกิจชุมชนการทอผาครามนั้น ตั้งอยูบนความไมประมาท อันจะเห็นวาในดานเงื่อนไขคุณธรรมนั้น คน
ในชุมชนจะมีความขยัน อดทน โดยทุกบานจะมีการประกอบรายไดเสริมจากกระบวนการผลิตผาทอยอมครามตามความถนัด
ของแตละบุคคลและตามแตความสะดวก/เงื่อนไขของครัวเรือน ในสวนของการแบงปนความรูนั้น ก็มีการแบงปนความรู
เกี่ยวกับกระบวนการผลิ ตผาย อมคราม ทุกกระบวนการ เชนในบานถ้ําเตาก็มีการใหความรู เกี่ย วกับกระบวนการผลิตเปน
หลักสูตรโดยรวมมือกับทางโรงเรียน อันเปนทางเลือกในการที่จะดํารงชีวิตโดยไมอิงกับระบบทุนภายนอกมากจนเกินไปใหกับ
คนในชุมชน ในดานเงื่อนไขความรูนั้นก็รูจริง รอบคอบ ระมัดระวัง –โดยนําความรูความสามารถของคนในชุมชนมากอใหเกิด
มูลคาในการแลกเปลี่ยน รวมถึงมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกมาใหความรูความเขาใจอยูเสมอๆ ทั้งในดาน
ความรู ทั้งในดานการจัดการ โดยมีความพอประมาณและมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยมีระบบการจัดการในการลดความเสี่ยงใหกับ
สมาชิกในกลุม โดยการที่ทางกลุมแบงรับตนทุนการผลิตเอาไวทั้งหมด และกระจายงานใหสมาชิกในลักษณะที่คลายๆ กับการ
จางงาน หรือ การทํางานแบบรับชวงตอ (Subcontract ) รวมถึงมีความพอประมาณ จากการที่จะผลิตตามรายการการสั่งซื้อเปน
หลัก ทําใหมีรายไดที่แนนอน และไมเสี่ยงตอการขาดทุนในกรณีที่สินคาขายไมได อยางในกรณีของบานพันนาในชวงแรกของ
การเริ่มกอตั้งกลุมนั่นเอง
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