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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
ทีต่ ้งั
31/1 หมู่ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84130
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม ได้ แก่
- กระเป๋ าแฟชัน่ , กระเป๋ าเดินทาง, กระเป๋ าเอกสาร
- กระบุงใส่ ของขนาดต่าง ๆ
- ตะกร้าใส่ เสื้ อผ้า
- กล่องใส่ ของขนาดต่าง ๆ
- หมวก
- เสื่ อสี ธรรมชาติ , เสื่ อลายยกดอก
- หมอน , เบาะรองนัง่
- สมุดบันทึก
- ปกเมนูอาหารขนาดต่าง ๆ
เป็ นต้น
ประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม
แม่เฒ่าเพียร นิ่ มเผือก หญิงชราผูเ้ ป็ นต้นแบบของคนรุ่ นแรก ผูเ้ ปี่ ยมด้วยภูมิปัญญางานสานกระจูด
ท่านสานกระจูดเป็ นของใช้แบบต่าง ๆ เช่น เสื่ อ กระบุง ไว้ใช้ในบ้าน ลูก ๆ หลาน ๆ ได้เห็นท่านทาแบบนี้
ทุกวัน จึงเกิดความเคยชินและได้เรี ยนรู ้ ฝึ กฝนกับท่านจนเกิดความชานาญเช่นกัน
ในปี ๒๕๒๗ แม่เฒ่าเพียร ได้สานสมุกให้กานันจรัส เศรษฐเชื้ อ ส่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเข้า
ประกวด ณ พระตาหนักทักษิณราชนิเวศ และได้รับรางวัลในครั้งนั้น ต่อมาผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในชุ มชนได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปมาก
ขึ้น
ในปี ๒๕๓๕ นางปรี ฑา แดงมา ซึ่ งเป็ นบุตรี ของแม่เฒ่าเพียร นิ่มเผือก ได้มีโอกาสส่ งผลิตภัณฑ์จกั
สานกระจูดเข้าประกวด ณ พระตาหนักทักษิณราชนิ เวศ และได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ทาให้นางปรี ฑา เกิ ดแรงบันดาลใจที่จะอนุ รักษ์และรักษาภูมิปัญญานี้ ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก
ชุมชน และเพื่อสื บทอดเจตนารมณ์ของแม่ที่ได้ทามา จึงได้ชกั ชวนเพื่อนบ้านในชุ มชนร่ วมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่ม
แม่บา้ นเพื่อร่ วมกันจักสานผลิ ตภัณฑ์กระจูด ได้สาเร็ จในปี ๒๕๓๘ มี สมาชิ กแรกเริ่ ม ๒๐ คน ได้รับการ

สนับสนุ นด้านความรู ้ เงิ นทุ น การตลาดจากหน่ วยงานราชการต่าง ๆ หลายหน่ วยงาน กลุ่ มฯ ได้รับการ
พัฒนาในทุกด้าน ทาให้ผลการดาเนินงานดีข้ ึนเรื่ อย ๆ สิ นค้าเป็ นที่รู้จกั แก่บุคคลทัว่ ไปอย่างกว้างขวาง
ในปี ๒๕๔๙ ได้จดั ตั้ง เป็ นวิส าหกิ จชุ ม ชนหัตถกรรมจัก สานกระจู ดบ้า นห้วยลึ ก เมื่ อวันที่ ๒๒
สิ งหาคม โดยมีกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อระดมทุน ต่อมาได้รับการยอมรับผลการดาเนิ นกิจกรรมของกลุ่มจน
ประสบความสาเร็ จมาจนถึงปัจจุบนั
ในยุคปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นรุ่ นที่ ๓ นายชยาวัฒน์ แดงมาและภรรยา นางสาวพัชรี จิรดิลก บุตรชายนาง
ปรี ฑา แดงมา ได้เข้ามาดูแลงานกลุ่มแทนแม่ที่แก่ชรา และได้พฒั นารู ปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มากมาย มีการขยายตลาดสู่ ตลาดต่างประเทศ ทาให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั นางสาวพัชรี จิรดิลก ดารงตาแหน่งประธานกลุ่มฯ

*****************************

ส่ วนที่ 2
การบริหารจัดการและระเบียบข้ อกาหนด

แผนผังโครงสร้ างกลุ่ม
ประธาน
น.ส.พัชรี จิรดิลก

รองประธาน
นางปรารถนา เพชรนุย้

เลขานุการ
นางอาไพวรรณ จุนหะวิทยะ

ประชาสัมพันธ์
นางมลฤดี คงรอด

เหรัญญิก
นางหทัย ทลดา

กรรมการ
นางบุญศรี ดาสนิท

กรรมการ
นางจินดา ชัยยศ

ที่ปรึ กษา
นางปรี ฑา แดงมา

ที่ปรึ กษา
นางมาลี จุนหะวิทยะ
ยะ

ที่ปรึ กษา
นางสุภาภรณ์ อินทนศักดิ์

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางประทุม ชาวนา
นางเฉลียว ศรี วายพราหมณ์
นางลัดดา วัฒนเชื้ อ
นางสุ ทิน พลไกร
นางสุ เพ็ญ สวัสดิ์แก้ว
นางพริ้ ม คงด้วง
นางผิว ชูมณี
นางบุญเกื้อ วัฒนเชื้ อ
นางพยอม ศิวโมกข์
นางผกามาศ ศิวโมกข์
นางเสาวคนธ์ นามแก้ว
นางพิสมัย วัฒนเชื้ อ
นางบุญภาส ทองสอน
นางมณฑา ชนะภักดิ์
นางยุพดี อ๋ องหร่ าย
นางยุพา เรื องจันทร์
นางสุ ดใจ อินทร์เมือง

สมาชิก
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางปราณี คงด้วง
นางวาสนา ทองรอด
นางสุ จิตรา สอนประสม
นางสุ นนั ทา วีระวงศ์
นางสมาพร ทับบุญ
นางซ้อน ทลดา
นางพรรณี เจริ ญวัย
นางชม แก้วหอด
นางจันทร์สุดา เปรมกสิ น
นางมยุเรศ ทองสุ ข
นางโสภิส คงรอด
นางอารี ย ์ วัฒนเชื้อ
นางจันทนา พิมพ์ลอย
นางโสภาวรรณ จันทร์เรื อง

“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”

๓๒ นางพัชรี พรหมศร

“----- ”

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”
“----- ”

นางพยอม จุนหะวิทยะ
นางสุ ภาพ คงรอด
นางจิตรา ไกรมาตร์
นางจุฬาภรณ์ ศิริพรหมศร
นางบุญศิลป์ คงบัว
นางนันทา สังข์กลู
นางวิไลพร เพชรรัตน์
นางประจวบ กระมุท
นางสุ ภารัตน์ ฉิมเทียม
นางสาวเนตรนภา ทองบุญมา
นางสาวสุ ขจิตรัตดา อินทร์เมือง
นางชัชยา วิชยั ดิษฐ
นางสาวจันทนา
ทลดา
นางสุ จิน คงรอด

๔๗ นางสาวสุ พฒั ทรา ไทยเกิด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“----- ”

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งกลุ่ม
ช่วยให้สมาชิกและครอบครัวมีรายได้เสริ ม
ส่ งเสริ มการออมด้วยการถือหุ น้ , การออมทรัพย์
ให้สมาชิกกูย้ มื เงินตามความจาเป็ น หรื อมีประโยชน์
ร่ วมมือกับทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มและสื บทอดงานจักสานกระจูดให้
อยูค่ ู่กบั ท้องถิ่นและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป
ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคคล ครอบครัว และสังคมทัว่ ไปทางด้านจิตใจ ให้รู้จกั ทางานเพื่อส่ วนรวม
เสี ยสละไม่เห็นแก่ตวั ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ ช่วยเหลือและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทุ่งกระจูดให้อยูค่ ู่กบั ชาวตาบลท่าสะท้อนตลอดไป
สมาชิกภาพ

คุณสมบัติของสมาชิ ก
1. ตั้งบ้านเรื อนหรื อประกอบอาชีพอยูใ่ นท้องที่ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ -ราษฎร์
ธานี
2. ไม่จากัดอายุ เพศ การศึกษา
3. เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
4. เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
5. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความอดทน เสี ยสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสาคัญ
การเข้ าเป็ นสมาชิก
ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการกลุ่มตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกเดิมในกลุ่ม
รับรองอย่างน้อย 2 คน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและรับเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มแล้ว ผูส้ มัครเข้าเป็ น
สมาชิกต้ องชาระค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าในวันทีย่ นื่ ใบสมัครจานวน 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ น
รายได้ของกลุ่ม สมาชิกจะเรี ยกคืนไม่ได้ ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากการเป็ นสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. วิกลจริ ต หรื อจิตฟั่ นเฟื อน

3. ลาออกจากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม และได้รับอนุญาตแล้ว ซึ่ งสมาชิกต้องไม่มีหนี้สินต่อกลุ่มใน
ฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันเงินกูห้ รื อหนี้สินอื่นที่ผกู พันจะต้องชาระให้กลุ่ม อาจขอลาออกจาก
ลุ่มได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการกลุ่ม และอนุญาตให้ออก
4. ถูกให้ออกจากกลุ่ม เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
- ผิดนัดการชาระหนี้ เงินกูต้ ามที่กาหนด 3 ครั้งติดต่อกัน หรื อเกินกว่า 90 วัน
- จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับหรื อระเบียบของกลุ่ม อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อ
แสดงตนเป็ นปฎิปักษ์หรื อเสื่ อมเสี ยต่อกลุ่ม
ความรับผิดเพือ่ หนีส้ ิ นของกลุ่ม
สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของกลุ่มเพียงไม่เกินจานวนเงินค้าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตน
ถือ
คณะกรรมการกลุ่ม
คณะกรรมการกลุ่ม ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็ นกรรมการกลุ่มคณะหนึ่งมีจานวนไม่เกิน 9
คน ให้เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งประธานกรรมการกลุ่มหนึ่งคน รองประธานกรรมการ
หนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน และเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการกลุ่ม
ให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการเป็ นสมาชิกภาพของกลุ่มข้างต้น
อานาจหน้ าที่ของกรรมการกลุ่มแต่ ละตาแหน่ ง
1. ประธานกรรมการกลุ่ม มีอานาจหน้าที่คือ
- เป็ นประธานในที่ประชุม และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
- ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
- ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ
- ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติ หรื อ
คาสัง่ ของกลุ่ม
2. รองประธานกรรมการกลุ่ม มีอานาจหน้าที่คือ
- ปฏิบตั ิตามในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการกลุ่มแทนประธานกรรมการกลุ่ม
เมื่อประธานไม่อยู่
- ปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ประธานมอบหมาย
- ดาเนินการอื่น ๆ ตามข้ออานาจหน้าที่ของประธานกรรมการกลุ่ม

3. เลขานุการ มีอานาจหน้าที่คือ
- จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
- ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของกลุ่มให้เรี ยบร้อย
- แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการแล้วแต่กรณี
- ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติ
หรื อคาสัง่ ของกลุ่ม
4. เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่คือ
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับเงิน จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
กลุ่มให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
- ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติ
หรื อคาสั่งของกลุ่ม
กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง
กรรมการกลุ่มมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการกลุ่มซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับคัดเลือกเป็ นกรรมการอีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกลุ่มพ้นจากตาแหน่งได้อีกเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการกลุ่มมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
- ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด

คณะกรรมการกลุ่มมีอานาจหน้ าทีด่ ังต่ อไปนี้
1. บริ หารจัดการกลุ่ม รวมทั้งตรวจสอบ กากับ ดูแล จัดสรรผลประโยชน์ของเงินทุน เพื่อ
สอดคล้องและเกื้อกูลกับกลุ่มอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นหมู่บา้ น
2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารกลุ่มที่ไม่ขดั แย้งกับระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รับสมาชิกและจัดทาทะเบียนสมาชิก
พิจารณาการให้เงินกูต้ ามระเบียบ
ทานิติกรรมสัญญา หรื อดาเนิ นการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภาระผูกพันของกลุ่ม
จัดหรื อเรี ยกประชุมสมาชิก
จัดทาบัญชี และจัดสรรผลกาไรที่เกิดขึ้นให้กบั สมาชิก
พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุม
เสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ต่อที่ประชุมใหญ่
เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ที่ประชุ มใหญ่พิจารณา
พิจารณาแต่งตั้งหรื อถอดถอนคณะกรรมการอื่น ๆ

ในกรณี ที่ระเบียบข้อบังคับนี้ มิได้กาหนดข้อความเรื่ องใดไว้ ให้คณะกรรมการกลุ่มรับบทบัญญัติ
หรื อระเบียบ ที่กาหนดไว้วา่ ด้วยการบริ หารกลุ่มแม่บา้ นมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับนี้ดว้ ย
ที่ประชุมใหญ่สามัญกลุ่มจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก ตาบลท่าสะท้อน ได้ประชุมพิจารณาข้อบังคับ
ข้างต้นนี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็ นข้อบังคับของกลุ่มจักสานกระจูดบ้านห้วย
ลึกต่อไป

****************************
คุณภาพและมาตรฐาน
- รางวัลที่ 3 การประกวดผลิตภัณฑ์กระจูด (งานวันกระจูด) ณ พระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิ วาส เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535
- รางวัลที่ 2 การประกวดผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์กระจูด (ใบเตยปาหนัน) ในงาน
“หัตถศิลป์ ถิ่นไทย” ประจาปี 2545 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545
- รางวัลที่ 3 การประกวดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่ องใช้จากเส้นใยพืช
งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์จกั สานกระจูด/กก โดยศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการเขต 8
- รางวัลที่ 2 การประกวดผลิตภัณฑ์กระจูดในงานตาปี ศรี สุราษฎร์และกาชาดสุ ราษฎร์ธานี
- กระเป๋ าเอกสาร ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
จัดโดยคณะกรรมการรณรงค์ให้ใช้สินค้าและบริ การไทย
- รางวัลหมู่บา้ นหัตถกรรมดีเด่น จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ ประจาปี 2545
- รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปี 2545 จัดโดยอนุ กรรมการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545

-

ระดับ 4 ดาว โครงการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศปี 2546
ระดับ 5 ดาว โครงการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศปี 2547
ประกาศรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
กลุ่มผ่านมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทกลุ่ม/องค์กร เมื่อปี 2547
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นอันดับ 1 ปี 2550 จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ได้รับการรับรองสิ นค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ได้รับการคัดเลือกเป็ นหมู่บา้ น OTOP Village Champion ปี 2549 โดยสมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่ วมอย่างเข้มแข็ง
ระดับ 4 ดาว โครงการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศปี 2552
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นอันดับ 1 ปี 2555 จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รางวัลแผนธุ รกิจระดับประเทศ อันดับที่ 4 (ชมเชย) จากกรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 4 ดาว โครงการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศปี 2555

****************************

ส่ วนที่ 4
การบริหารจัดการด้ านการเงิน
แหล่ งทีม่ าของทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รับเงินค่าหุ น้
รับเงินฝากออกทรัพย์จากสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เงินสนับสนุนจากโครงการมิยาซาว่า
เงินสนับสนุนจากโครงการ 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์
เงินสนับสนุนจากองค์การบริ การส่ วนจังหวัดเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทาการกลุ่ม
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อการจัดซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิต
รายได้จากการซื้ อ – ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
หุ้น

คณะกรรมการกลุ่มลงมติจาหน่ายหุ น้ ให้กบั สมาชิก โดยมีมูลค้ าหุ้นละ 100 บาท สมาชิกแต่ละคน
ต้ องถือหุ้นในกลุ่มเมื่อแรกเข้ าอย่ างต่าคนละ 1 หุ้น โดยสามารถชาระค่าหุ น้ และเพิ่มหุ น้ ได้ปีละ 1 ครั้ง ในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของกลุ่ม
สมาชิกจะขายหรื อโอนหุ น้ ซึ่ งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ ้นในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่
ก็ไม่ได้
หลักฐานการถือหุ ้น
กลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มจะออกใบเสร็ จรับเงินค่าหุ ้นให้สมาชิกถือเป็ น
หลักฐาน สมาชิกจะต้องเก็บรักษาสมุดนี้ไว้ในที่ปลอดภัย
เงินฝากออมทรัพย์
การรับฝากเงินออมทรัพย์ สมาชิกทุกคนต้องส่ งเงินฝากออมทรัพย์ทุกเดือน อย่างน้ อยเดือนละ 50
บาท ทั้งนี้สมาชิกสามารถถอนและปิ ดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก โดยให้ทา การฝากเงินได้
ในวันที่ 24 ของทุกเดือน โดยทางกลุ่มจะออกสมุดคู่ฝากให้กบั สมาชิกทุกคนโดยสมาชิกทุกคนจะต้องนา
สมุดคู่ฝากมาด้วยทุกครั้งที่มีการฝากเงินออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ทางกลุ่มจะคิดอัตราดอกเบีย้ ให้ ในอัตราร้ อยละ 4 ต่ อปี โดยจะคิด
ให้ในวันสิ้ นปี ทางบัญชี ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี
วงเงินกู้ยมื และการคา้ ประกัน
วงเงินกูย้ มื ที่ประชุมใหญ่กาหนดวงเงินให้ สมาชิ กกู้ยืมครั้งละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อคน เว้นแต่
สมาชิกที่ยนื่ คาขอกูเ้ งินมีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีมากกว่า 5,000 บาท สมาชิกสามารถยืน่ คาขอกูเ้ งินได้เกิน
วงเงิน 5,000 บาท ซึ่ งวงเงินส่ วนเกินกว่าที่กาหนดให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มพิจารณาอนุมตั ิให้
กูย้ มื เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิแล้ว จะต้ องมีสมาชิ กในกลุ่มคา้ ประกันการกู้ยมื ให้ กบั ผู้ขอกู้อย่ างน้ อย
2 คน
สมาชิกต้องยืน่ คาขอกูเ้ งินตามแบบที่กลุ่มกาหนดไว้ต่อคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์เพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อการสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก
หรื อไม่ ก่อนการพิจาณาอนุมตั ิการกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกู้ ทางกลุ่มจะคิดอัตราดอกเบี้ยกับผูก้ ใู้ นอัตราร้ อยละ 12 ต่ อปี โดยจะคิดและรับชาระ
ดอกเบี้ยทุกเดือนในวันที่ 24 (วันประชุมกลุ่ม)
ในกรณี อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงเวลาที่ให้ไว้
- เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากกลุ่ม
- เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการกลุ่มว่าผูก้ เู้ งินไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั

- เมื่อผิดนัดชาระหนี้เงินกูต้ ามที่กาหนดถึงสามครั้งติดต่ อกัน หรือผิดนัดเกินกว่า 90 วัน
ในกรณี น้ ีผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ตู้ ามยอดเงินที่ผดิ นัดชาระหนี้
ทั้งหมด ในกรณี ที่ผกู ้ ไู้ ม่สามารถชาระหนี้ น้ นั ได้โดยสิ้ นเชิ ง
- เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการกลุ่มอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าประกันชาระเงินงวดจน
ครบจานวนตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกูไ้ ว้ต่อกลุ่มก็ได้
การเงินและการบัญชี ของกลุ่ม
การบัญชี ของกลุ่ม
กลุ่มต้องจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป วันสิ้ นปี ทางบัญชีของกลุ่มให้สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีทุกปี คณะกรรมการกลุ่มต้องจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน
ให้คณะกรรมการกลุ่มเสนองบดุลซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ งการเสนองบดุลเป็ นการรายงานแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่มตลอดปี ที่ผา่ นมา ให้กลุ่ม
แจ้งงบดุลดังกล่าวให้สมาชิกทราบและเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการกลุ่มก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของกลุ่มกับงบดุลไว้ที่ทาการกลุ่มเพื่อให้
สมาชิกสามารถขอตรวจดูได้
กาไรสุ ทธิประจาปี
การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่ากลุ่มมีกาไรสุ ทธิ ให้จัดสรรเป็ นทุนสารองไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ และ
จัดสรรเพือ่ งานสาธารณะไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามรายการข้างต้น ที่ประชุมใหญ่จะทาการจัดสรรเป็ นเงิน
ปั นผลให้กบั สมาชิก ซึ่ งสมาชิกแต่ละคนจะได้รับการจัดสรรตามอัตราส่ วนยอดนาส่ งสิ นค้าของสมาชิกแต่
ละคนเข้ากลุ่มตลอดปี ที่ผา่ นมา
เงินทุนสารอง
ที่มาของทุนสารอง นอกจากที่จดั สรรมาจากยอดกาไรสุ ทธิ ประจาปี แล้ว บรรดาเงินอุดหนุ นหรื อ
ทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้ ถ้าผูย้ กมิได้ระบุวา่ ให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ทุนสารองย่อมเป็ นของกลุ่มโดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งปั นกันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใด
ส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้ ทุนสารองนี้จะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นเท่านั้น
บัญชีและเอกสารอื่น ๆ

ให้กลุ่มมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ ทะเบียนเงินฝากและทะเบียนอื่น ๆ ตลอดจนสมุดงานการ
การประชุมและบัญชี ให้คณะกรรมการกลุ่มดาเนินการตามที่เห็นสมควรให้มี เพื่อบันทึกรายการที่เกิดขึ้น
กลุ่มจะต้องจัดทารายการบัญชีต่าง ๆ ให้รอบคอบครบถ้วนทุกรายการที่เกิดขึ้นและจะต้องจัดทา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานให้สมาชิกทราบและติดประกาศอย่างเปิ ดเผย ณ ที่ทาการกลุ่ม โดยมี
ประเภทบัญชีที่จะต้องดาเนินการจัดทาดังนี้
1. บัญชีหุน้
2. บัญชีเงินฝาก
3. บัญชีรายรับ รายจ่ายประจาวัน
4. บัญชีเงินสด
5. สิ นทรัพย์และหนี้สินของกลุ่ม
6. บัญชีซ้ื อและขายสิ นค้าของกลุ่ม
7. บัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
ให้คณะกรรมการกลุ่มตรวจสอบบัญชีของกลุ่ม
และรายงานการตรวจสอบบัญชี ให้สมาชิกและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของกลุ่ม ภายใน 150
วัน นับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี
การประชุ มใหญ่
การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการกลุ่มนัดสมาชิดมาประชุมกัน เป็ นการประชุ มใหญ่สามัญ
ครั้งแรก เพื่อเลือกคณะกรรมการกลุ่ม การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการกลุ่มเรี ยกประชุม
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของกลุ่ม
อานาจหน้ าที่ของที่ประชุ มใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปั ญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของกลุ่ม ซึ่ ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1. รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออก การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกและวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของสมาชิกที่ถูกให้ออก
2. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการกลุ่ม และผูต้ รวจสอบกิจการของกลุ่ม
3. พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของกลุ่ม
4. รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของกลุ่มและรายงานของผูต้ รวจสอบกลุ่ม
5. พิจารณากาหนดวงเงินซึ่ งกลุ่มอาจกูย้ มื และค้ าประกัน
6. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของกลุ่ม
7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ

*************************

กลยุทธ์ ทางการตลาด
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าทางด้านการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูดทางภาคใต้
เป็ นศูนย์รวมในการสร้าง
เครื อข่ายรับและกระจายงานสู่ กลุ่มผูผ้ ลิตงานกระจูดกลุ่มอื่นๆ มีตวั แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูดในทุกภาค
ของประเทศ
พันธกิจ
1. เพิ่มกาลังการผลิต ทั้งภายในกลุ่มและเครื อข่ายที่เป็ นพันธมิตร
2. เพิ่มช่องทางการจาหน่าย ทาง Internet, ห้างสรรพสิ นค้า, สร้างทีมขายที่มีความชานาญ และ
สร้างตัวแทนจาหน่ายในภาคต่าง ๆ
3. เพิม่ ทักษะความรู ้ ให้กบั สมาชิก ในการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
1. มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในปริ มาณเพียงพอ (พื้นที่ทุ่งกระจูด 1,700 ไร่ ) อยูใ่ นท้องถิ่น
2. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น OTOP ระดับ 5 ดาว, มผช.,
สมส.
3. มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าหลายช่องทาง ได้แก่ ที่ทาการกลุ่ม , ร้านกระจูด (จตุจกั รพลาซ่า),
พ่อค้าส่ ง, ลูกค้ากลุ่มโรงแรม-หน่วยงานราชการ ตลอดจนการออกงานแสดงสิ นค้าที่หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ จัดขึ้น
4. การบริ การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อยูใ่ นระดับดี ทั้งในด้านบัญชี การเงิน การตลาดและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กบั สมาชิก
5. สิ นค้ามีความเป็ นเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาเดิมในท้องถิ่น
6. การคมนาคมสะดวกสบาย ไม่ไกลจากตัวเมือง

7. มีรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศ ทุกวัย และมีการ
พัฒนารู ปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง
8. มีการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอและจาหน่ายสิ นค้า เช่น เวปไซต์ อีเมล์ และแฟ็ กซ์
9. มีเครื อข่ายด้านการผลิต และมีการตลาดที่เข้มแข็ง
จุดอ่ อน (Weakness)
1. สมาชิกส่ วนใหญ่สูงอายุ ยึดติดกับการผลิตรู ปแบบเดิม ๆ
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและมีประสบการณ์
3. สมาชิกและคณะกรรมการ ยังขาดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของกลุ่มบางกิจกรรม
โอกาส (Opportunity)
1. เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ ดูงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีความแข็งแกร่ งของมาตรฐานสิ นค้าที่ได้รับ ทาให้เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น
3. หน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (เกษตรฯ, พช., พาณิ ชย์, อุตสาหกรรม
ฯลฯ)
อุปสรรค (Threat)
1. สภาพดินฟ้ าอากาศ (ฤดูฝน) เป็ นอุปสรรคต่อการผลิตสิ นค้าบางขั้นตอน (เส้นใย, ย้อมสี , จัดแต่ง
ทรง)
2. คู่แข่งขันสิ นค้าประเภทเดียวกัน มีหลายกลุ่ม หลายจังหวัด
3. การเมืองในประเทศขาดเสถียรภาพ ทาให้การขยายตลาดสิ นค้าในต่างจังหวัดและต่างประเทศ
ทาได้ยาก

เอกลักษณ์ โดดเด่ นของผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.

เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติและมีอยูใ่ นท้องถิ่น
รู ปแบบทันสมัย ทั้งที่เป็ นงานหัตถกรรม ประดิษฐ์โดยฝี มือชาวบ้าน
มีการนาเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับปรุ งให้เข้ากับยุคปั จจุบนั ทาให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
ฝี มือประณี ต สี และลวดลายทันสมัย และลูกค้าสามารถสั่งทาผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ

การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
ปัจจัยการพิจารณา
ด้ านการบริหารจัดการ

จุดแข็ง (Strength)
1. มีระเบียบกลุ่มที่ชดั เจน

จุดอ่ อน (Weakness)
1. คณะกรรมการกลุ่ม ขาด

และสมาชิกปฏิบตั ิตาม
2. มีผตู้ รวจสอบสิ นค้าและ
ควบคุมคุณภาพก่อนส่ ง
ให้ลูกค้า
3. โครงสร้างทีมบริ หารมี
ความชัดเจนและโปร่ งใส
ด้ านการตลาด

1. มีฐานลูกค้าเดิม
2. มีแบรนด์ที่เป็ นเอกลักษณ์
ของกลุ่ม (ตราสิ นค้า)
3. เป็ นแหล่งศึกษาดูงานภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ด้ านการผลิต

1.

2.

ด้ านการเงิน

มีแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและเพียงพอใน
ท้องถิ่น
สิ นค้าได้รับมาตรฐาน
มผช./ สมส.

1. มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอ
2. มีการจัดทาบัญชีเป็ น
ปัจจุบนั ตรวจสอบได้

การมีส่วนร่ วมในบาง
กิจกรรม
2. ไม่มีการตรวจสอบภายใน
ทุกเดือน
3. ผูน้ าท้องถิ่นขาดการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาและเห็น
ความสาคัญ
1. มีคู่แข่งในต่างจังหวัด
หลายกลุ่ม และจาหน่าย
สิ นค้าแบบตัดราคา (ไม่
เน้นคุณภาพ)

1.

ขาดแรงงานที่มีฝีมือ
และความชานาญ ใน
ด้านการออกแบบและ
ผลิตแบบใหม่ ๆ
2.
สมาชิกส่ วนใหญ่
สู งอายุ ยังยึดติดกับการ
ผลิตสิ นค้าแบบเดิม ๆ
เงินทุนไม่เพียงพอหากต้องการ
ขยายงาน เพื่อรองรับการส่ งออก
ต่างประเทศ

การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยการพิจารณา
ตลาดและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

โอกาส (Opportunities)
สิ นค้าหัตถกรรม มีลูกค้าให้ความ
สนใจและมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
ทุกปี

อุปสรรค (Threats)
ขาดความรู้ทางด้านภาษาและ
เอกสารการส่ งออกต่างประเทศ

สถานการณ์การแข่ งขัน

สั งคม

เทคโนโลยี

สภาพเศรษฐกิจ

กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
กลุ่มผู้จาหน่ าย เครือข่ าย

คู่แข่งภายในจังหวัดไม่มี

คู่แข่งต่างจังหวัดมีหลายกลุ่ม และ
ขายสิ นค้าแบบตัดราคา ไม่เน้น
คุณภาพ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดภายในจังหวัดยอดจาหน่าย
ไม่ดี ยอดจาหน่ายในต่างจังหวัด
ดีกว่ามาก
มีการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ ขาดเครื่ องมือ เครื่ องจักรขนาด
และจาหน่ายสิ นค้า เช่น เวปไซด์ ใหญ่ ที่อานวยความสะดวกใน
อีเมล์ และแฟ็ กซ์ เป็ นต้น
การผลิตสิ นค้าปริ มาณมาก ๆ
เศรษฐกิจตกต่า ประชาชนซื้ อ
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยน้อยลง การเมือง
ขาดเสถียรภาพ ทาให้การขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศทาได้ยาก
มีเครื อข่ายการผลิตในต่างจังหวัด
เช่น ระยอง, นครศรี ธรรมราช,
พัทลุง

******************************

มีแนวคิดในการจัดระบบสวัสดิการที่ดีสาหรั บสมาชิ กและชุ มชน กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ได้มีการพัฒนาและ
เล็งเห็นความสาคัญของสมาชิ กเป็ นอย่างมาก โดยมีการจัดสวัสดิ การให้สมาชิ ก ทาให้สมาชิ กมีขวัญและ
กาลังใจ ในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้กลุ่มมีความเข้มแข็งยัง่ ยืน ตลอดไป ดังนี้
๑) สวัสดิการกองทุนสาหรับสมาชิ กทีค่ ลอดบุตร เป็ นเงิน 500 บาท/บุตร 1 คน
๒) สวัสดิการกองทุนค่ ารักษาพยาลไม่ เกิน 2 ครั้ง / ปี เบิกได้ ครั้งละ 500 บาท
๓) สวัสดิการกองทุนค่ าฌาปนกิจศพ (ตาย) จานวน 2,000 บาท/คน
๔) สวัสดิการของรางวัลพิเศษแก่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมและได้ รับเงินปันผลในกิจกรรมต่ างๆ
สู งสุ ด ในวันประชุ มใหญประจาปี เพือ่ เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั สมาชิ ก

สวัสดิการชุ มชน
๑) เมื่อผลิตภัณฑ์จกั สานกระจูดบ้านห้วยลึก ได้รับการพัฒนา ประกอบกับการให้ความร่ วมมือ
ร่ วมแรงของชาวบ้านห้วยลึก มีการนาสิ นค้าออกแสดงในกิจกรรมที่หน่วยงานราชการหรื อเอกชนจัดขึ้น
หลาย ๆ ครั้ง จนผลิตภัณฑ์ติดตลาด เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย สมาชิกในกลุ่มมีจานวนเพิ่มมากขึ้นและเริ่ ม
ขยายไปยังหมู่บา้ นใกล้เคียง มีการกาหนดกฎระเบียบของกลุ่มฯขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง
๒) งานจักสานกระจูด เป็ นสิ นค้าหัตถกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาของคนรุ่ นก่อน ที่นาวัชพืชจาก
หนองน้ ามาใช้ประโยชน์ วัตถุดิบไม่ตอ้ งซื้ อหา แต่สามารถเพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิกและชุมชน สร้างชื่อเสี ยง
ให้เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป สิ นค้าส่ งจาหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด ปั จจุบนั สิ นค้ามีการจาหน่ายไปยังต่างประเทศ
สร้างรายได้ให้กบั สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นทุกปี
๓) คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มีการช่วยกันดูแลรักษาให้
อยูค่ ู่กบั ชุมชนตลอดไป
มีการสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ หรือเพิม่ มูลค่ าเพิม่ จากฐานทรัพยากรภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีความโดเด่ น
และสอดคล้ องกับบริบทของชุ มชน
งานจักสานกระจูด เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาแต่รุ่นปู่ ย่าตายาย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
การทามาหากิน สร้างรายได้ สร้างความเข็มแข็งให้กบั ชุ มชน แต่สิ่งเหล่านี้กาลังจะเลือนหายไป หากผูน้ า
ท้องถิ่นหรื อคนในชุมชนขาดความสานึก ไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญ ปั จจุบนั เหลือเพียงคนที่ยงั ทางานจัก
สาน คนที่ทางานเกี่ยวกับกระจูดเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนทั้งชุมชน เด็ก ๆ รุ่ นลูกหลานบางคนไม่รู้จกั
กระจูด ไม่รู้จกั การจักสาน เหลือเพียงคนชราในชุมชนที่ยงั ทากันไม่กี่ครัวเรื อน
งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานราชการเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนา ผูน้ าชุมชนควรนามาใช้
เพื่อจักสรรและอนุรักษ์งานจักสานกระจูดให้มากกว่านี้ จักการเรี ยนรู ้และการอบรม ปลูกจิตสานึกให้กบั
เยาวชนรุ่ นหลัง เพื่อสิ่ งที่มีคุณค่าเหล่านี้ได้อยูค่ ู่กบั ชุมชนต่อไป “จะมีประโยชน์อะไร หากมีทุ่งกระจูดหลาย
ร้อยไร่ แต่ไม่สามารถร้อยใจคนในชุมชนไว้ดว้ ยกัน”
บทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่ อสถาบัน
๑) การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนต่ างๆของการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชน
- ร่ วมคิดและกาหนดวิสัยทัศน์
- ร่ วมการวิเคราะห์ วางแผน และรวมกลุ่มกันทากิจกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาของตนเอง
- การร่ วมตัดสิ นใจในการดาเนินกิจกรรม ทั้งด้านธุ รกิจและด้านสังคม
- ร่ วมติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนิ นงาน
- ร่ วมรับผิดชอบต่อผลการกระทา รับประโยชน์ร่วมกัน
๒) การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสมาชิก
- ร่ วมกันคิด เสนอความเห็นในการหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนของสมาชิก

- ร่ วมกันวางแผนกาหนดแนวทางการพัฒนาตนเองของสมาชิก
- ร่ วมกันสนับสนุ นให้สมาชิกได้รับการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่กาหนด

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน
-

กิจกรรมมีความหลากหลาย เชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ส่ งผลให้เกิดการลดความเสี่ ยงในการประกอบการ
สมาชิกและชุมชน มีสวัสดิการอย่างเป็ นระบบ
สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นหรื อมีรายจ่ายลดลง
หนี้ของสมาชิกไม่เพิ่มขึ้น หรื อสามาถบริ หารจัดการหนี้สินได้
สมาชิกและกลุ่มมีเงินออม
กลุ่มมีเงินทุนสารองสาหรับประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง
กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรื อมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
มีการเตรี ยมการเพื่อสื บทอดกิจการในอนาคต

การทากิจกรรมด้ านสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
- มีการจัดกระบวนการเพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการเสี ยสละช่วยเหลือเกื้อกูล อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมแก่สมาชิก
- มีกระบวนการผลิตและบริ การของกลุ่มไม่ทาลายทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
- มีการส่ งเสริ มรักษา หรื อมีความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม (เช่น การคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช่ใหม่ ทา
แก๊สชีวภาพ การบาบัดน้ าเสี ย ฯลฯ)
- มีการทากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
- มีการยอมรับของชุมชน โดยมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช้สมาชิ กวิสาหกิจชุมชนให้การรับรอง เช่น พระสงฆ์ ครู
ผูน้ าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ(หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่เกษตรตาบล)หรื อ ชาวบ้านทัว่ ไป
ความเข้ มแข็งของชุ มชน

1. การบริ หารจัดการที่ดีของคณะกรรมการ/สมาชิกจากการประชุมทุกวันที่ 24 ของเดือน ทั้ง
กรรมการบริ หารและสมาชิกจะบริ หารกันเอง ช่วยกันคิดหามติสรุ ป มีการร่ างกฎระเบียบข้อบังคับ
กลุ่ม สามารถบังคับใช้ได้ตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น การจักสานกระจูดเริ่ มจากใครทาคนแรก สมัยไหนไม่ปรากฏ แต่
ชาวบ้านห้วยลึกได้มีการสื บสานการทามารุ่ นต่อรุ่ น เป็ นมรดกที่บรรพบุรุษให้มาและสื บทอดต่อ ๆ กันมา
จนถึงทุกวันนี้ ปั จจุบนั โรงเรี ยนในตาบลท่าสะท้อนและโรงเรี ยนในพื้นที่ใกล้เคียง คือ อาเภอบ้านนาเดิม ได้
บรรจุ การจักสานกระจูดเป็ นหลักสู ตรของโรงเรี ยน โดยให้สมาชิ กของกลุ่ มจักสานกระจูดเป็ นวิทยากร
ถ่ายทอดให้กบั เด็ก ๆ ในโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นการดารงไว้ซ่ ึ งภูมิปัญญาของการจักสานกระจูดของชาวบ้านตาบล
ท่าสะท้อนให้สืบต่อไปสู่ รุ่นลูก รุ่ นหลานสื บต่อไป
ปั ญหาและอุปสรรคในการถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
งานจักสานกระจูด เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมาแต่รุ่นปู่ ยา ตายาย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
การทามาหากิ น สร้ างรายได้ สร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชน แต่สิ่งเหล่านี้ กาลังจะเลื อนหายไป หากผูน้ า
ท้องถิ่นหรื อคนในชุมชนขาดความสานึก ไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญ ปั จจุบนั เหลือเพียงคนที่ยงั ทางานจัก
สาน คนที่ทางานเกี่ยวกับกระจูดเพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับคนทั้งชุ มชนเด็ก ๆ รุ่ นลูกรุ่ นหลานบางคนไม่รู้จกั
กระจูด รู ้จกั สิ่ งของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหลือเพียงคนชราในชุมชนที่ยงั ทากันไม่กี่ครัวเรื อน
งบประมาณที่ได้รับจากหน่ วยงานราชการเพื่อสร้ างสรรค์และพัฒนา ผูน้ าชุ มชนควรนามาใช้เพื่อ
จัดสรรและอนุ รักษ์งานจักสานกระจูดให้มากกว่านี้ จดั การเรี ยนรู ้ และศึกษาปลูกจิตสานึ กให้กบั เยาวชนรุ่ น
หลังให้มากกว่านี้ เพื่อสิ่ งที่มีคุณค่าเหล่านี้ จะได้อยู่คู่กบั ชุ มชนต่อไป “จะมีประโยชน์อะไร หากมีทุ่งกระจูด
หลายร้อยไร่ แต่ไม่สามารถร้อยใจคนในชุมชนไว้ดว้ ยกัน”
3. การบริ หารจัดการเพื่ อส่ วนรวม ประโยชน์ ต่อชุ ม ชน จากการที่ ชุม ชนมี วตั ถุ ดิบ คื อกระจู ดเป็ น
ทรัพยากรเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ตอ้ งซื้ อหา เมื่อทางกลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับการส่ งเสริ มจาก
ทางราชการ สิ นค้าขายได้มีราคา สมาชิ กกลุ่มจากที่เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี 2538 จานวน 12 คน ปั จจุบนั เพิ่มขึ้นเป็ น
57 คน มีรายได้เฉลี่ย 3,000 – 8,000 บาท/คน/เดือน ปั จจุบนั สิ นค้ามีการจาหน่ายไปยังต่างประเทศด้วย ทาให้
รายได้เพิม่ ขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
จักสานกระจูด เป็ นสิ นค้าหัตถกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาของคนในชุ มชนที่นาวัชพืชจากหนองน้ ามาใช้
ประโยชน์ เสริ มเพิ่มรายได้ให้กบั ชุ มชน เรื่ องราวของภูมิปัญญาเหล่านี้ จะมีการแสดงตานานของผลิตภัณฑ์
ไว้ ณ ที่ทาการกลุ่มจักสานกระจูด ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม ตานานและการสาธิ ตการผลิต และมี
ส่ วนร่ วมในการจักสานได้ตลอดเวลา
4. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน

- จะเห็นว่า หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน ชุมชนประกวดได้อนั ดับ 1 ของจังหวัด ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการประชุม/ดูงาน ขอให้แจ้งถ้าสมาชิกไม่ติดภารกิจ ก็จะมาช่วยบริ การสม่าเสมอ
- ขั้นตอนการผลิต มีการแบ่งหน้าที่กนั ทา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม 
1. ผลดีต่อสิ่ งแวดล้อม
เรานากระจูดมาใช้ประโยชน์ไม่ปล่อยให้ยอ่ ยสลายโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ การทาชุ มชนเกิด
รายได้จากการนาต้นกระจูดมาใช้ทาให้เกิดความห่ วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มีการช่ วยกันดูแล
รักษาทรัพยากรให้คงอยูต่ ลอดไป ทาให้ส่งผลไปถึงสิ่ งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลรักษาต่อไปด้วย
2. ในด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศของบ้านห้วยลึก มีพรุ
ขนาดใหญ่ มีเนื้ อที่กว่าหนึ่ งพันไร่ และมีตน้ กระจูดเป็ นจานวนมาก ส่ วนหนึ่ งก็ถอนขึ้นมาจักสานกระจูด
ส่ วนหนึ่ งก็จะขึ้นมาทดแทนตามธรรมชาติ และใช้กนั ไม่มีวนั หมดเป็ นการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่ อมโทรมและย่อยสลายไปอย่างไร้คุณค่า
สถานทีจ่ าหน่ ายผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ที่ทาการกลุ่มฯ บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 6 บ้านห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน
ร้านขายของฝาก ศาลากลางจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ร้านขายของฝาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
CO-OP จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
Kajood Shop จตุจกั รพลาซ่า โซน C ซอย 4 ห้อง 51
งานแสดงสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดขึ้น

สถานทีต่ ิดต่ อ
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
เลขที่ 31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี 84130
โทร./แฟ็ กซ์. 077-294-008, 081-892-4677, 089-926-1175
www.kajood.com
E-mail : kajood_surat@yahoo.com
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