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ชีววิถีที่บ้านน ้าเกี๋ยน 

                                                   
                                                  จากดงยาเสพติด การพนัน ธุรกิจใต้ดินนอกกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล ชาวบ้าน
     ไม่สามัคคีกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก ลักลอบตัดไม่ท าลายป่า เมื่อกว่า 20 ปี 
     ก่อนของ “ชุมชนน  าเกี๋ยน” ต าบลเล็กๆ ในอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่มี
     สมาชิก 5 หมู่บ้าน รวมกว่า 750 ครัวเรือน ท าให้คนในชุมชนเริ่มทนไม่ 
     ไหวกับสถานการณ์ดังกล่าว ผู้น าชุมชน ชาวบ้านและพระ จึงหันมาพูดคุย
     กันและเกิดการรวมตัว เพ่ือหาทางอนุรักษ์ป่า มีการเฝ้าระวังรักษาป่าไม้ 
     เริ่มสร้างการรวมกลุ่มโดยใช้ความเป็น “เครือญาติ” สร้าง “ศรัทธาเดียว” 
โดยการมี “วัดเดียว” เพ่ือยึดโยงศรัทธาของคนในชุมชนไว้ ตั ง “กฎกติกาของหมู่บ้าน”ใช้ควบคุมความประพฤติ  
“นอกลู่”ของคนในชุมชน เช่น ห้ามเสพ ห้ามขายสิ่งเสพติดทุกชนิด ผู้น าชุมชนไม่ขึ นกับพรรคการเมือง ไม่มีสังกัด  
พวกเขาเลือกจัดตั ง “42 ขุนศึก” มาเป็นขุนศึกแห่งต าบลบ้านน  าเกี๋ยน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน หนึ่งกุศโลบาย
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ จัดตั ง “กลุ่มเสี่ยว” กลุ่มของคน 
ทีเ่กิดปี พ.ศ.เดียวกัน มารวมตัวกัน เพ่ือช่วยเหลือเกื อกูลกันในเรื่อง   
ต่าง ๆ จนเป็นชุมชนที่มีสวัสดิการดีเลิศ ปัญหาน  าในชุมชนไม่สะอาด  
ชาวบ้านก็ลงขันกันท าโรงงานผลิตน  าดื่ม นอกจากนี ชาวบ้านยังลงขัน  
สร้างโรงสีชุมชน สหกรณ์ร้านค้า ให้งบพัฒนาสถานีอนามัย อบต.  
สถานที่ส าคัญ ๆ หลายแห่ง พวกเขาเป็นเพียงแค่เกษตรกร ไม่ได้ร่ ารวย 
แต่เต็มไปด้วยน  าใจ ภาพการแบ่งปันกัน หรือลงแรงกายช่วยเหลือกัน  
ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ นที่นี่เป็นภาพที่มีให้เห็นจนชินตา ท าให้ในวันนี  “ชุมชนน  าเกี๋ยน” กลายเป็นชุมชนต้นแบบ เป็นเมือง
น่าอยู่และร่ ารวยความสุข โดยไม่ต้องอาศัยกฎหมาย ไม่ต้องรองบประมาณจากภาครัฐ ไม่ต้องพ่ึงพิงใครต่อใคร แต่อาศัย
สองมือของพวกเขา 
     ต้นทุนที่เข้มแข็งของ“ชุมชนน  าเกี๋ยน”ยังรวมไปถึงการอยากลดรายจ่าย และ
     ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ด้วยการน าสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น   
     ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม ขมิ นชัน เป็นต้น อาศัย   
     ภูมปิัญญาดั งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่ บวกความรู้สมัยใหม่ ลองผิดลองถูกท า
เป็น     ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น แชมพู สบู่ น  ายาล้างจาน เป็นต้น 
     จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายดีขึ นเรื่อย ๆ จึงลงหุ้นรวมกลุ่มกัน   
     จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน  าเกี๋ยน” ตั งแต่วันที่ 8
พฤษภาคม 2551 มีสมาชิกเริ่มต้น 79 คน ทุนเริ่มต้นจากการระดมเงินของสมาชิกเพียง 59,900 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก  
 



 
 
 
675 คน ทุนเรือนหุ้น 150,000 บาท มีสินทรัพย์ 3,000,000 บาท ผลก าไรส่วนหนึ่งได้น าไปท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ชีวาน่า ชีวาร์ และน  าเกี๋ยน คือ 3 แบรนด์สินค้าของผลิตภัณฑ์จากบ้านน  าเกี๋ยน โดย
    ได้รับการสนับสนุนทั งในด้านงบประมาณและองค์ความรู้จากทั งภาครัฐและเอกชน 
    เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลาย
    สถาบัน จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ มีการวาง
    จ าหน่ายในร้านค้าท้องถิ่น ร้านสปาชั นน า ทั งขายปลีกและรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์
    ต่าง ๆ รวมทั งส่งโมเดิร์นเทรดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสินค้า Online และประเทศ
    ลาว โดยมีรายได้ประมาณ 2.5 แสนบาทต่อเดือน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านทั งที่
    เป็นแรงงานผลิตและจากการปลูกพืชสมุนไพร ปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่มปลูกพืช
    สมุนไพร 210 ครัวเรือน และมีแปลงขยายพันธุ์สมุนไพรของกลุ่มเพ่ือส่งให้สมาชิก 
    อีกด้วย ตั งแต่ปี 2559 เป็นต้นมากลุ่มได้ขยายการปลูกพืชสมุนไพรให้มากขึ น เช่น 
    ขมิ นชัน ไพล ตะไคร้หอม กระชายด า บัวบก เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่ง
    จ าหน่ายสมุนไพรอบแห้งส่งให้กับธุรกิจแปรรูปสมุนไพรในประเทศ  
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน  าเกี๋ยน ได้รับมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและรางวัล OTOP 5 ดาว การันตีคุณภาพด้วยรางวัล  
อย. Quality Award ปี 2557 ภายในอาคารผลิตมาตรฐาน GMP  
จึงมั่นใจได้ในคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งล่าสุดได้รับรางวัล 
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปีพ.ศ.2559 จากกรมส่งเสริม 
การเกษตร ในแต่ละปีจะมีคนมาศึกษาดูงานจ านวนมาก ซึ่งทางกลุ่ม 
ได้ให้แนวคิดทีดี่ คือ อย่าท าตามคนอื่น แต่ให้ลองส ารวจชุมชนของ 
ตนเองก่อนว่ามีอะไรดีแล้วให้ท าสิ่งนั น ที่ส าคัญในการรวมกลุ่ม 
อย่าเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั ง แต่ให้เอาผลประโยชน์ไว้ข้างหลัง  
อย่าคิดตั งกลุ่มขึ นเพ่ือแบ่งผลก าไรกันภายในสมาชิกเพียงไม่กี่คน  
รายได้และผลประโยชน์ต้องคืนสู่ชุมชนด้วย เพื่อความเข้มแข็งและ 
ยั่งยืนของชุมชนตลอดไป  
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