
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั 





ต าบลน า้เกีย๋นเป็นต าบลขนาดเลก็ 
 มี 5 หมู่บ้าน  

ประชากร   2,800 คน 

   780 หลงัคาเรือน 



อาชีพหลัก   ส่วนใหญ่ท าการเกษตร 

ได้แก่  ปลูกข้าวโพด   ท านา  ยางพารา  



เป็นชมุชนเก่าแก่  
อยู่อาศยัมานาน
ราวสองร้อยปี 

ประวติัศาสตรชุ์มชน 



ผกูพนัและรอ้ยรดักนัดว้ยความเป็นเครือญาติ  

จงึเกดิพลงัของความร่วมมอืรว่มใจ   



ศรัทธาวดัเดียวกนั 



พฒันาคน 

การรวมกลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย์ 

ศูนย์สาธิตการตลาด 

กลุ่มรุ่นกลุ่มเส่ียว 
กลุ่มชีววถิ ีกองทุนวันละบาท 



กลุ่มรุ่นกลุ่มเสี่ยว 

กลุ่มคนท่ีเกิด 
ปี พ.ศ 
เดียวกัน 
รวมกลุ่ม 

ช่วยเหลือกัน  



 กติกาการมาร่วมประชุมประจ าเดือน 
 การใช้ประโยชน์จากป่า 
 มาตรการสงัคมป้องกนัยาเสพติด 
 มาตรการห้ามพ่นยาฆ่าหญ้าในเขตชุมชน 
 มาตรการงานศพปลอดเหล้า 



ในอดตี  มีปัญหาส าคญั 3 ประการ 

• การเล่นการพนัน 

• การตัดไม้ท าลายป่า 

• ปัญหายาเสพติด 

วกิฤติ
ของ
ชุมชน 





กระบวนการท างานจากอดีต-ปัจจบุัน 

บวรส. 

 

 

บ้าน วดั 

โรงเรียน สถานีอนามัย 
(ส่วนราชการ) 



42 ขุนศึก 



เวทีชาวบ้าน ต้องเกิดภาพเช่นนี้เสมอ 



วิสัยทัศน์ต าบลน ้าเก๋ียน 

กินอ่ิม 

นอนอุ่น 

ฝันดี 

เศรษฐกจิพอเพยีง พึง่ตนเองได้ 

  มสุีขภาพด ี, สร้างสุขภาพ  

มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

ไม่มยีาเสพติด 



วิสาหกิจชมุชนชีววิถี 

ต าบลน ้าเก๋ียน 
เจตนารมณ์ :  

ใช้วสัดใุนท้องถ่ินอย่างคุ้มค่า 
สืบสานภมิูปัญญา 

ยึดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเล่ียงสารเคมี 

เป็นวิสาหกิจท่ีดี คืนก าไรสู่สงัคม  



จดุเร่ิมต้น 
ต้องการผลิตเพือ่ใช้ในครัวเรือน ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ต้องการลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน 

น าสมนุไพร ในชมุชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 



ลดสารเคมี ใช้วัตถดิุบในท้องถ่ิน 

ใช้องค์ความรู้ / ภมูิปัญญาท่ีมีอยู่  

เร่ิมจากท าใช้
ในครัวเรือน  

รวมกลุ่ม / ระดมทุน  

ผลติเพ่ือจ าหน่าย  
ผลติจ าหน่าย 



สมาชกิเริม่ตน้ 79 คน ทนุเริม่ตน้เพยีง 59,900 บาท 

ปัจจบุนั ปี 2559 มสีมาชกิ 675 คน  
สนิทรัพย ์2.9 ลา้นบาท 



อาคารผลิตเมื่อเริม่ต้น  ป2ี550 



เริ่มต้นจากเล็กๆ  “ถัง 1 ใบ ไม้พาย 1 อัน”  



อาคารปัจจบุนั 



ปัจจุบัน กระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน GMP 



วิถีชมุชน      

น ้าเก๋ียน 

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
-พชืสมนุไพร 
-ป่าชมุชน 

-หมอพื้นบ้าน 

กระบวนการเรียนรู้ 
-เพือ่สขุภาพ 
-ความปลอดภัย 

เทคโนโลยีใหม่ 
-องค์ความรู้สากล 
-ความปลอดภัย 
- 

การบริหารจัดการ 
-ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-หลักธรรมมาภบิาล 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

รายได้ 
- ครอบครัว 
- ชุมชน 

ความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
-ชุมชน  (กินอ่ิม  นอนอุ่น ฝันดี) 
 

การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

วิสาหกิจเพื่อสังคม 

กระบวนความคิดกลุ่มชีววิถีต้าบลน ้าเก๋ียน 



รปูแบบการบริหาร วสิาหกจิชุมชนชวีวถิตี าบล
น ้าเก ีย๋น 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายผลติ
และบรรจุ 

ฝ่ายตลาด ฝ่ายบญัช/ีการเงนิ 
ฝ่ายลูกค้า    
สมัพนัธ์ุ 

คณะกรรมการบรหิาร  

19 คน 
ผูช้่วย
ผูจ้ดัการ 

กลุ่มสมาชิกปลกูสมนุไพร 210 หลังคาเรือน 

21 
คน 

ผู้น ำชุมชน 
ผู้น ำกลุ่มต่ำงๆ 





วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรด้านการแปรรูปสมุนไพร  
ที่มีคุณภาพและครบวงจรสู่ผู้บริโภค 

พันธกิจ 



1 สรรหาและส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพในชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการผลิตและ

การตลาด 

2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวในเชิงเกษตรสมุนไพร 

3 ศึกษา วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

4 สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค 

5 ขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

8 บริหารจัดการองค์กรให้มีผลการด าเนินงานที่ดีและมธีรรมาภบิาล 

9 ตอบแทนผลก าไรคืนสู่สังคม 

พนัธกจิ 



บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

1.ร่วมคิด 
วางแผนการผลติสินค้าวิสาหกจิชุมชน 

ลดรายจ่ายและเพิม่รายได้จากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 

แผนพฒันาวิสาหกจิชุมชน 

น ากลุ่มเข้าสู่  SME 
พฒันาสถานที่ด าเนินการกลุ่ม 

จัดหาสมุนไพรมาจ าหน่ายให้กลุ่ม 

ร่วมผลติสินค้าวสิาหกจิชุมชน 

ร่วมจ าหน่ายสินค้า 

ร่วมประชาสัมพนัธ์ 

2.ร่วมวางแผน
และตดัสินใจ 

3.ร่วมด าเนินกจิการ 

4.ร่วมตดิตามผล
และการตรวจสอบ 

ประเมนิผลการด าเนินงาน 

ประเมนิผลตรวจสอบการ 
จัดสรรผลประโยชน์ 

การอบรม, การฝึกทักษะ 

การศึกษาดูงาน 

5.ร่วมพฒันาการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

6.ร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ทุนสาธารณประโยชน์ 

ปันผลและสวสัดกิาร 

ใช้สินค้าราคาต้นทุน 



ทรพัยากรชวีภาพทีน่  ามาใชป้ระโยชน์ 

 ใบหม ี ่

 มะกรูด 

 มะขาม 

 มะนาว 

 มะเฟือง 

 อญัชนั 

 ขงิ 

 ขม ิน้ 

 

• ว่านหางจระเข ้

• ขา้ว 

• น ้ามนังา 

• ฟักขา้ว 

• ส้มป่อย 

• มะหาด 

• ใบเม ีย่ง  

• ใบบวับก 

 

 



เครือ่งส าอางสมุนไพร 

การแปรรปูสมุนไพร สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

ชาสมุนไพร 



สมุนไพรอบแห้ง – บดผง  ลูกประคบ ยาหม่อง น ้ามันไพล 

การแปรรปูสมุนไพร สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 



ม ี2 แบรนด์ 



ผลิตภัณฑ์เด่น คือ 
แชมพูสมุนไพรใบหมี ่

 

ก ำลงักำรผลิตเฉล่ียวนัละ 400 ขวด 





การควบคมุคณุภาพและพฒันาผลติภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์ทกุช้ิน เน้นคุณภาพ  

 นับต้ังแต่การคัดสรรวัตถดิุบ ท่ีใหม่ สด เก็บวันต่อวัน เช่น ใบหมี่ 
ขมิ้น มะกรดู เป็นต้น   

 กระบวนการผลิตท่ีเน้นความสะอาดทกุข้ันตอน  มีการใช้
เคร่ืองจักรมาช่วยเพิม่ศักยภาพการผลิต ได้แก่เคร่ืองป่ันแชมพู   

 เพิม่คุณภาพ ด้วยการใช้สารสกัดสมนุไพร  

 ได้รับการควบคุมคุณภาพการผลิตจาก รพ.สต.น ้าเก๋ียน  และ        
ส่งตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฎิบัติการ  

ผา่นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน (มผช.) แล้ว 



การตลาด 
 ขายในชุมชนให้ได้ก่อน (ใชก่้อน) 

 ขายให้คณะดูงาน ซึง่มทีุกเดอืน 

 จ าหน่ายตามงานแสดงสนิค้าในจงัหวดั 

 จ าหน่ายทีศู่นย์โอทอปน่าน และร้านค้าต่างๆหลายแห่ง 

 บรษิทัเซน็ต์บวิตี้ จ.นครปฐม และบรษิทัไบโอเวย์ รบัซื้อ ปจัจุบนัขายทีร้่านเซเว่น ขนาด

ใหญ่ใน กทม. ปรมิณฑล 

 จ าหน่ายทางเวบ็ไซด์ ส่งไปรษณยี์  ให้ลูกค้าต่างจงัหวดั 

 จ าหน่ายงานแสดงสนิค้าตามต่างจงัหวดั /ต่างประเทศ 

 ตวัแทนจ าหน่ายในจงัหวดัต่างๆ 



ปัจจบุันวางจ าหน่ายที ่

ร้ำนโกลเดน้ทเ์พรส 10 สำขำ 

Tops  20 สำขำ 
เซเวน่ 200 สำขำ 



ตวัแทนจ าหน่ายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 



รับผลติใหแ้บรนดอ์ืน่ (OEM) 



แชมพูสมุนไพรใบหมี่
ดอกอัญชัน  

 
วางจ้าหน่ายในประเทศ

ลาว  
ภายใต้แบรนด์ 

 “อาริสา สะปา” 



วางจ าหน่ายในต้หยอดเหรยีญ สถานรีถไฟฟ้า และรถเมล์ NGVGV 



ตลาดออนไลน์  

TARAD.com 

 Facebook:วิสาหกิจชมุชนชีววิถี  

 www.chewavethee.com 

 Line app 

http://www.chewavethee.com/


ขอคนละ 
1 ไลค ์
นะคะ 



ผลประกอบการ ในระยะ ๘ ป ี

มีผลประกอบการ รวมมูลค่า 16 ล้านบาท ในระยะเวลา 8 ปี 

3,257,728 



ผลประกอบการ ในปี 2559 (6เดอืน) 

มยีอดขายเพิม่ขึน้จากปี 
2558 กวา่ 1.5 เทา่ตวั   

2,493,334 บาท 

• อาคารผลิตใหม่  เครื่องมือ
เครื่องจักรก้าลังการผลติเพิ่มขึ น 
•การเป็นแหล่งเรียนรู้ และการ

ท่องเท่ียวชุมชน   
•การขยายตลาดที่กว้างขึ น   



ผลดทีีเ่กดิข ึน้ 
เกิดความภาคภมูิใจในการเป็นเจ้าของวิสาหกิจชมุชน

ร่วมกัน  

สร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชมุชน  

ชาวบ้านทั่วไป มีรายได้จากการน้าสมุนไพรมาจ้าหน่ายให้กลุ่ม 
เฉลี่ยปีละจ้านวน 80ราย เป็นมูลค่า 224,400 บาท 

สมาชิกที่มาท้างานที่กลุ่ม มีรายได้ เป็นมูลค่าการจ้างงานใน

ชุมชน ปีละกว่า 1 ล้านบาท   



สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานท้า 



ผลดีท่ีเกิดข้ึน 

 พชืสมนุไพรในท้องถ่ิน ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จาก

เดมิท ีไ่ม่มมูีลค่าใดๆเช่น ใบหม ี ่มะเฟือง  และยงัเป็นการสบืสานภูม ิ

ปญัญาของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  

สมนุไพร จากท่ีไม่มีราคา ไม่มีมลูค่า  มีมลูค่า   

สร้างรายได้เพิม่ 

ปี พ.ศ.2558 มลูค่าการซ้ือสมนุไพร 

224,400 บาท  



ผลดีที่เกดิขึน้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับการดแูล ท าให้มี

สมนุไพรเพิม่มากข้ึน ท้ังในชมุชน และพื้นท่ีป่าชมุชน  
  - สมาชกิปลูกพชืสมุนไพรในครวัเรอืน ปลูกตามสวน ทีด่นิว่าง  

  -มแีปลงขยายพนัธ์ุสมุนไพรของกลุม่ และท ีส่าธารณะประโยชน์ของหมู่บา้น 

มีความหลากหลายทางชีวภาพ ของพืชสมนุไพรกว่า 150 ชนิด 



ขยายการปลุกสมุนไพรให้มากข ึน้  

1. แปลงปลกูสมนุไพร พืน้ที ่5 ไร ่บา้น ม.1 
2. แปลงปลกูสมนุไพร พืน้ที ่3 ไร ่บา้น ม.3 
3. แปลงเพาะขยายพันธุส์มนุไพรบรเิวณดา้นขา้งอาคารใหม ่
4. โครงการป่าครอบครัว 25 หลงั  



  เป็นแหล่งเรียนรู้ ของจังหวัดน่าน   

มคีณะศกึษาดงูาน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เฉลีย่เดอืนละ 5-10 คณะ 



เป็นแหล่ง
เรียนรู้สมุนไพร
ให้แก่นักเรียน 



เป็นแหลง่ท่องเท ีย่วแห่งใหม่ของจงัหวดัน่าน 

เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน 





เป็นสถานที่ ให้โอกาสแก่ผู้เสพยาเสพติด 

คืนคนดีสู่
สังคม 



เป็นวิสาหกิจชมุชนเพือ่สังคม 
 สนับสนนุทนุสาธารณประโยชน์จากผลก าไรทกุปีให้ ท้ัง 

5 หมู่บ้าน โดยเน้นให้น าไปเพิม่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ปลกูสมนุไพร ดแูลป่าชมุชน 

 สนับสนนุทนุด้านสาธารณสขุแก่ รพ.สต.น ้าเก๋ียน 

 สนับสนนุทนุให้ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต าบลน ้าเก๋ียน 

 สนับสนนุทนุการศึกษาให้ รร.บ้านน ้าเก๋ียน 

 



กจิกรรมในการอนุรักษ์พชืสมนุไพรในพืน้ทีป่่าชมุชน  

เมือ่น าทรัพยากรมาใช ้กต็อ้งปลกูเพิม่ 



ใชภู้มปิญัญาท้องถ ิน่ วฒันธรรมความเช ือ่ในการดูแล

รกัษาทรพัยากรป่า และพชืสมุนไพร และใชผ้ลก าไรร้อยละ 

5 มาสนบัสนุนกจิกรรม 



ได้รับรางวัล ท้ังในระดับประเทศและระดับอ่ืนๆ 

1. ชนะเลศิระดบัประเทศ : วสิาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล
ทางบัญชีประจ าปี 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2. ชนะเลศิระดบัประเทศ : แผนธุรกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศประจ าปี 2555 

ของกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

3. ชนะเลศิระดบัประเทศ : แผนขยายกจิการเพ่ือสังคม ประจ าปี 2558 
ของกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
4.วสิาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร 



รางวัลคุณภาพองค์การอาหารและยา ปี 2557 

 ( อย.ควอลิต้ี อวอร์ด) 



แผนการด าเนนิงานปี2559 



ปี 2559 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเท่ียว

ชมุชนแห่งใหม่ของ จังหวัดน่าน 

 
ความพร้อมของเรา(ชีววิถี ร่วมกบัหมูบ่า้น) 
•แปลงเรยีนรูส้มนุไพรและพชือาหาร  
•ชมการแปรรปูเครือ่งส าอางสมนุไพร  และชาสมนุไพร  
•ฝึกปฏบิตัทิ าสบู ่ยาหมอ่ง ลกูประคบ สเปรยไ์ลย่งุ 
•รา้นจ าหน่ายผลติภณัฑส์มนุไพร  
•วทิยากร และ มคัคเุทศกช์มุชน  
• เสน้ทางทอ่งเทีย่วในบา้นใหมพ่ฒันา / กลุม่แปรรปูขา้วแต๋น / กลุม่
จกัสาน แปลงเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ฯลฯ / ป่าชุมชน 
• โฮมสเตย ์หมู ่4 จ านวน 5 หลงั  หมู ่1 หมู ่ 2 อกี 5 หลงั 



ท าเส้นทางท่องเที่ยว 



นักท่องเทีย่วป่ันจกัรยานเทีย่วชมวถิีชีวติ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

เรามีจักรยานไว้บริการ 31 คัน เที่ยวชมวถิีชีวิตในหมู่บ้าน 

สองข้างทาง เป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยแบบธรรมชาติ ไม่มีร้ัวคอนกรีต 



แวะเยี่ยมชมภูมิปญัญาการจักสาน 



จุดแวะชม ชิม ชอ๊ป ข้าวแต๋นป้าขนัค า 



สวนสะเติน = แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 



การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
นวดฝ่าเท้า   

 

แช่เท้าด้วยสมุนไพร
คลายปวดเม่ือย 



เมนูสมุนไพร เพ่ือสุขภาพ แสนอร่อย 

เมนูสมุนไพร 
เป็นที่ช่ืนชอบของ
นักท่องเที่ยว 
ที่รักสุขภาพ 



แปลงเรียนรู้สมุนไพรและพืชอำหำร เท่ียวชม บำ้นตวัอยำ่งปลูกสมุนไพร  
โครงกำรป่ำครอบครัว 25 หลงั 

ป่ำชุมชน ซุปเปอร์มำเกตของชำวบำ้น  



แผนเพิม่สมนุไพร ขยายการปลกูให้มากข้ึน  

ขมิน้ ไพล ตะไคร ้ ตะไครห้อม 

กระชายด า มะกรดู บวับก เตยหอม 

บอระเพ็ด กวาวเครอื อญัชนั 

วา่นนางค า วา่นสาวหลง เป้าหลวง 

กระเจีย๊บ วา่นชกัมดลกู ใบหมอ่น 

ขยายธุรกจิ เป็นแหล่งจ าหน่ายสมุนไพรอบแห้ง          
สู่ธุรกจิแปรรูปสมุนไพรในประเทศ 



แผนการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างข ึน้ 

ขยายฐานตวัแทนจ าหน่ายในภาคเหนอืใหค้รอบคลุม 

เจรจาจบัคู่ธุรกจิค้าปลกี ค้าส่ง และ Modern trade 

ขยายตลาดออนไลน์ 

ขยายตลาด สู่กลุม่อาเซยีน และ จนี  

 



พระมหากรณุาธคิณุแด.่.พสกนกิรชาวน ้าเกีย๋น 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯเสด็จพระราชด าเนนิ 

วนัที ่ 24 กมุภาพันธ ์2552 



ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชมุชน กลุ่มชีววิถีต าบลน ้าเก๋ียน  

เมือ่วันท่ี ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๒  

พระมหากรณุาธคิณุแผไ่พศาล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯเสด็จพระราชด าเนนิเยีย่มกลุม่ชวีวถิ ี



ทรงทอดพระเนตรการต้มใบหมี ่ข้ันตอนแรกของการผลิตแชมพูใบหม่ี 



ทรงปลูกต้นใบหมี ่

บริเวณด้านหน้ากลุ่มชีววถิ ี

พระมหากรณุาธคิณุแผไ่พศาล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯเสด็จพระราชด าเนนิเยีย่มกลุม่ชวีวถิ ี



วิสาหกิจชมุชนชีววิถี 

วิสาหกิจชมุชนเพือ่สังคม 

เป้าหมาย 4 คืน 
1.คนืก าไร สูส่งัคม 
2.คนื ความสขุสูค่นในครอบครวั 
3.คนื ความสมดลุ สู ่ธรรมชาต ิ
4.คนื คนดสีูส่งัคม 


