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คาํนํา 

นวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ ้มครองทางสังคมที่ เหมาะสมเพื่อ

ผูด้้อยโอกาส มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสังคมของผูด้้อยโอกาส 2) เพื่อศึกษา

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทางสังคมที่เหมาะสมของผูด้้อยโอกาส และ 3) เพื่อเสนอ

นวตักรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการการคุม้ครองทางสังคมเพื่อผูด้้อยโอกาส การวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์ (Applied Research)  ศึกษาโดยใชว้ธีิวทิยาการวิจยัเชิงคุณภาพ การศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั เอกสารวิชาการ การประชุมกลุ่มย่อย การ

สัมภาษณ์รายบุคคล  โดยศึกษาในพื้นที่ที่มีบุคคล องค์กร ชุมชนต้นแบบด้านการน้อมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ชก้บัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และนาํมาช่วยเหลือ พฒันาศกัยภาพและคุณภาพ

ชีวิตให้แก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส หรือ ผูป้ระสบปัญหาทางสังคม จาํนวน 12 พื้นท่ีศึกษาในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบ

ของ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 

คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ขององคค์วามรู้ นวตักรรมดา้นการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ไดส้ละเวลาใหค้ณะนักวิจยัสัมภาษณ์ ร่วมพูดคุย สนทนากลุ่มยอ่ย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลที่มีคุณค่า

ต่องานวิจยั ขอบพระคุณจากท่านศาสตราจารย ์สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ นักวิชาการอิสระ ที่ไดใ้ห้องคค์วามรู้ 

ทาํให้คณะนักวิจยัไดมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตอ้ง หลกัการน้อมนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ช ้แนวคิดการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และขอขอบคุณผูอ้าํนวยการสาํนักงาน

ส่งเสริมและสนบัสนุน 1-12 ที่ไดส้นบัสนุนใหค้ณะนกัวิจยัดาํเนินการศึกษาวิจยัจนบรรลุวตัถุประสงค ์ทั้งน้ี 

คณะผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานหรือ ผูท่ี้สนใจการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชจ้ะสามารถศึกษาและนาํรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมกบับริบททางสังคมและพื้นที่เพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาสได ้ต่อไป 

 

คณะผูว้จิยั 

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมที่เหมาะสม

เพือ่ผูด้อ้ย” มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหาทางสังคมของผูด้อ้ยโอกาส แนวทางการ

ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูด้อ้ยโอกาส และการศึกษานวตักรรม

เศรษฐกิจพอเพยีงที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  การคุม้ครองทางสังคมเพื่อผูด้อ้ยโอกาส โดยไดท้าํการศึกษาวิจยั

ในรูปแบบของการวจิยัเชิงคุณภาพ   ทั้งหมด 12 กรณี จากพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสาํนักงานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 1-12  โดยการศึกษาวจิยัน้ีมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยูใ่นมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม สถานการณ์ผูด้อ้ยโอกาสในพื้นท่ี การคุม้ครองทางสงัคมและการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชนที่มีในปัจจุบนั เพือ่สร้างนวตักรรมในการแกไ้ข ปัญหามาตรการการคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมกบั

ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

 ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ มีการเรียนรู้และนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ส่วนใหญ่                      

เป็นกลุ่มของเกษตรกรที่พบกับปัญหาความยากจน และไม่สามารถที่จะพฒันาศักยภาพของตนเองให ้              

หลุดพน้จากปัญหาของตนเองได ้ซ่ึงเม่ือไดมี้การเรียนรู้ลองผิดลองถูกและนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้ามาประยุกต์ใช้ก็สามารถที่จะทําให้ตนเอง ครอบครัว  ชุมชน และสังคมแวดล้อม พลิกฟ้ืนจาก                       

ความยากจน มาสู่ชีวิตที่ มี คุณภาพมากขึ้ น สามารถแก้ไขปัญหาหน้ีสิน หลุดพ้นจากความลําบาก                      

และยงัสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองและคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้ งหลายๆ กรณีกลายเป็น                 

ศูนยเ์รียนรู้ที่มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ ใหก้บัผูท้ี่สนใจเพื่อนาํไปพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง

ใหดี้ขึ้นได ้ 

ทั้งน้ี นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ไปศึกษาเคยเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสแล้ว เม่ือตนเองพฒันา                 

แลว้ก็ไดน้ําแนวคิดและองคค์วามรู้ดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ด้อยกว่าตนเอง ซ่ึงเป็นวฏัจกัร                

ของการช่วยเหลือกันและกนั ของกลุ่มคนที่พึ่งพาอาศยักัน โดยที่เกือบทุกกรณีศึกษา มีการถ่ายทอดองค์

ความรู้ไปสู่คนที่ตอ้งการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในหลายๆ รูปแบบ รวมไปถึงกลุ่มคน                  

ที่มีขอ้จาํกัดในการดาํรงชีวิต เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูต้อ้งโทษ กลุ่มผูมี้อาการทางจิตต่างๆ ก็สามารถที่                

จะนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาพฒันาคุณภาพชีวติใหส้ามารถดาํรงอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี แต่ละกรณีสามารถนําไปเป็นตวัอย่างต่อการพฒันากลุ่มคนด้อยโอกาส                  

และกลุ่มคนที่ตอ้งการหรือสนใจ ให้สามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองไดใ้นหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงขึ้นอยูก่บั

ความเหมาะสมของแต่ละคนที่จะเลือกนาํไปปฏิบติั ทั้งน้ี ในส่วนของขอ้เสนอแนะต่อการนาํผลการวิจยั              

ไปใช้ประโยชน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้ น สามารถนําแนวทาง                     

หรือโมเดลที่ได้ จากกรณีศึกษาทั้ง 12 กรณีไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย               

ของกระทรวงได้ เช่น กรณีของนิคมสร้างตนเอง สามารถนําโมเดลท่ีได้เหล่าน้ี ไปถ่ายทอดและสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เพือ่พฒันากลุ่มผูด้อ้ยโอกาสสร้างสร้างใหเ้กิดแนวทางสร้างอาชีพมีรายไดจ้ากท่ีดินทาํกิน

ที่มีปัญหาสภาพที่ดินไม่สมบูรณ์ การพฒันาไร่นาต่างๆ ของกลุ่มผูด้้อยโอกาส หรือในส่วนของสถาน
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สงเคราะห์ต่างๆ ก็สามารถที่จะนาํองคค์วามรู้ที่ไดเ้หล่าน้ี ไปถ่ายทอดให้กบักลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างแนวทาง

ในการดาํรงชีวติหลงัจากตอ้งออกไปสู่สงัคม เป็นตน้ โดยสามารถท่ีจะเลือกนาํวธีิการต่างๆ ไปประยกุตใ์ชไ้ด้

ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1.1 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ควรกาํหนดเป็นนโยบายให้

หน่วยงานในสังกดั น้อมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดาํเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งจริงจงั ทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงานที่หน่วยงานดูแล ดงัน้ี 

   1.1.1 กลุ่มเป้าหมายในสถาบนัหน่วยงานน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยนาํรูปแบบแนวทางการดาํเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานส่งเสริมให้กบักลุ่มเป้าหมายท่ี

ดูแลดาํเนินกิจกรรมปลูกผกั ผลไม ้และเล้ียงสตัว ์เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายทีดู่แลมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ประกอบอาชีพ เม่ือออกสู่สงัคมภายนอกจะไดมี้อาชีพในการหาเล้ียงตวัเองและครอบครัว และระหว่างท่ีอยู่

ในสถาบนัจะทาํให้กลุ่มเป้าหมายมีรายไดเ้ป็นของตนเอง เม่ือออกจากสถาบนัจะไดมี้เงินทุนในการดาํเนิน

ชีวติและประกอบอาชีพ และสถาบนัสามารถนาํผลผลิตที่ไดม้าผลิตเป็นอาหารให้กบักลุ่มเป้าหมายไดเ้หลือ

แล้วนําจาํหน่าย เพื่อนํารายได้มาให้กับกลุ่มเป้าหมาย และประการสําคัญเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความ

รับผดิชอบ ใหก้บักลุ่มเป้าหมายที่เป็นประเภทจิตเวท 

   1.1.2 กลุ่มเป้าหมายนอกสถาบนั หน่วยงาน ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย โดย

เฉพาะที่เป็นผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม ใหด้าํเนินชีวติอยา่งพอเพยีง ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือ

สงัคมได ้ยดึหลกัส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายมีรายไดเ้ป็นรายวนั สามารถที่จะประกอบอาชีพไดด้ว้ยตนเองลด

รายจ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูกผกั เล้ียงสัตว ์ไวบ้ริโภคเพื่อลดรายจ่าย เหลือจากการบริโภคก็นาํจาํหน่าย 

ทาํใหมี้รายไดใ้นครัวเรือนเพิม่มากขึ้น ซ่ึงการดาํเนินงานตอ้งดาํเนินงานอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และต่อเน่ือง 

  1.2 สาํนกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 ควรกระจายรูปแบบและแนวทางการ

ดาํเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกใน

การดาํเนินชีวติ และสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งพอเพยีง สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือสงัคมได ้

 2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

  2.1 นิคมสร้างตนเอง นาํรูปแบบแนวทางการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรทฤษฎีใหม่และ

เกษตรผสมผสานถ่ายถอดและสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันากลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ให้มีอาชีพที่

สร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง และยกระดบัการดาํเนินงานเป็นศูนยเ์รียนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพยีงที่มีการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม เพือ่เป็นตน้แบบในการดาํเนินงานท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้

  2.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรนาํแนวทางการดาํเนินงานไปดาํเนินงานการส่งเสริม

ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งในลกัษณะของบุคคล และส่งเสริมเป็นกลุ่มองคก์ร เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง

เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ทาํใหมี้รายไดเ้ขา้สู่ชุมชน เช่น การส่งเสริมในลกัษณะกลุ่ม โดยการ

ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บา้นมีอาชีพที่แตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซ้ือ – ขายกนัภายในชุมชน ทาํให้มี
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รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีอาชีพที่ย ัง่ยนื ลดการพึ่งพาจากงานภายนอก เป็นตน้ การส่งเสริมเป็นรายบุคคลให้

สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได ้การทาํบญัชีครัวเรือน เพือ่ใหรู้้สถานะทางการเงินของตนเอง อนัจะส่งผล

ใหส้ามารถจดัการดา้นการเงินของตนเองได ้ลดรายจ่ายโดยการปลูกผกั เล้ียงสัตว ์รับประทานเองเหลือแลว้

จาํหน่าย และส่งเสริมใหมี้รายไดเ้ป็นรายวนัโดยเลือกปลูกพืชท่ีให้รายไดเ้ป็นรายวนั เช่น มะลิ มะเขือ ชะอม 

เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ือง  นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพยีงสู่การคุม้ครองทางสงัคมท่ีเหมาะสม 

เพือ่ผูด้อ้ยโอกาส 

คณะผู้วิจัย  สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1 – 12 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคง 

ของมนุษย ์

ปีที่วิจัย   2560 

 

การวิจัยเร่ือง นวตักรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ ้มครองทางสังคมท่ีเหมาะสม                   

เพื่อผูด้้อยโอกาส มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสังคมของผูด้้อยโอกาส การประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทางสังคมที่เหมาะสมของผูด้้อยโอกาส และเพื่อการนําเสนอนวตักรรม

เศรษฐกิจพอเพยีงทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการการคุม้ครองทางสังคมเพื่อผูด้อ้ยโอกาส โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์ผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ การคุม้ครองทางสงัคม และการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่มี

ในปัจจุบัน เพื่อสร้างนวตักรรมในการแก้ไขปัญหามาตรการการคุ้มครองทางสังคมท่ีเหมาะสมกับ

ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่เขตรับผดิชอบของ สาํนักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วชิาการ 1-12 รวม 12 พื้นที่ วธีิการคดัเลือกกรณีศึกษาไดม้าจากการศึกษาฐานขอ้มูลสถิติของสาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ ฐานขอ้มูลทางดา้นสังคมของสํานักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ และฐานขอ้มูล

สถานการณ์ทางสงัคมของ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 ยอ้นหลงั 2 ปี 

  สรุปผลจากการศึกษาดังกล่าว ได้สะทอ้นให้เห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการพฒันาต่อยอดแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาของเกษตรกรในหลากหลาย

รูปแบบ เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ที่ทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดเ้รียนรู้จากการลองผิดลองถูกโดยใชฐ้าน

กสิกรรมเป็นจุดเร่ิมตน้ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ได้เกิดรูปแบบนวตักรรมการประยกุต์ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทั้งหมด 12 รูปแบบ ไดแ้ก่  

 1.รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยส่์งเสริมและพฒันาทกัษะ

ชีวิตหนองแค อาํเภอหนองแค จังหวดัสระบุรี (บา้นสอนบิน) โดยการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง                    

23 ประการมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํกิจกรรมต่างๆ ของศูนย ์โดยมีเป้าหมายเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพ

ผูใ้ชบ้ริการใหส้ามารถกลบัมาใชชี้วติประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติ เป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้

ผูรั้บบริการพึ่งตนเองได ้

 2. รูปแบบศูนย์เรียนรู้เพ่ือความยั่งยืนจากฐานคิดการเกษตรผสมผสาน ของศูนยก์ารเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนบา้นท่าเตน้ ตาํบลพระเพลิง อาํเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้จากการ

วเิคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนที่เผชิญกบัภยัทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความแห้งแลง้ อุทกภยั และปัญหา

อ่ืนๆ และได้เร่ิมเรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ โดยการทอลองใช้กบัพื้นที่ตนเองจนไดผ้ลเกิดรูปแบบการ

ประยกุต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงจนไดผ้ล จากกระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแก้ปัญหา ประยุกตใ์ชเ้กษตร
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ผสมผสาน จนเกิดนวตักรรมที่ไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมา

จากการร่วมกันวางแผนก่อนการปลูก และการพิจารณาจากหลักอุปสงค์และอุปาทาน ทาํให้เกิดรายได ้

ชาวบา้นแกไ้ขปัญหาหน้ีสินได ้มีอาหารปลอดสารพิษบริโภค และร่างกายแข็งแรง คนในชุมชนห่างไกล

ยาเสพยติ์ด 

 3.รูปแบบชีวิตพอเพียงเพ่ือหลังการพ้นโทษของผู้ด้อยโอกาส ของเรือนจาํชัว่คราวเขาระกาํ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัตราด ภายใตแ้นวคิดสร้างโอกาสให้กลบัคืนสู่สังคมอยา่งเป็นสุขร่วมกนั โดยเร่ิมตน้จากการตี

โจทย ์3 ห่วง 2 เง่ือนไข สู่การวางแผนและลงมือทาํ เกิดจุดเปล่ียนสู่ความพอเพียง ที่สามารถสร้างชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นจากการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั มีอาชีพท่ีมัน่คงจากการทาํการเกษตร 1 ไร่ทาํจริง มี

กินไม่จน เม่ือพน้โทษออกไปก็สามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้  

 4. รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากพ่อหลวงสู่ชมชน ของตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบุรี มีจุดเร่ิมตน้จากการทบทวนตวัเอง เก็บขอ้มูลและการทาํแผนชุมชน เพื่อการแกไ้ขปัญหา

หน้ีสิน และปัญหาสุขภาพอนามยัของคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนและชุมชนอยูดี่ มีความสุข 

ก่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ชดัเจน คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง หน้ีสินลด รายไดเ้พิม่ และมีอาชีพที่มัน่คง  

 5. รูปแบบการพัฒนาชุมชนสู่ศูนย์เรียนรู้ประจําตําบลตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบา้น

เตย อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสีมา เกิดจากการวเิคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนที่มีปัญหาเร่ืองที่ดินที่เป็น

ดินเคม็ ดินเสีย เกิดปัญหาภยัแลง้นํ้ าท่วมซํ้ าซาก ส่งผลกระทบต่อการเกษตรท่ีไม่ไดผ้ล จนนาํไปสู่การเรียนรู้

วถีิเกษตรอินทรีย ์และการนาํเคล็ดลบัการแกปั้ญหาในชุมชนอยา่งย ัง่ยนืมาใช ้เช่นการแกดิ้นเค็ม โดยการห่ม

ดิน ปลูกหญา้แฝก ปลูกพืชคลุมดิน และการใชปุ้๋ ยเคมี ส่งเสริมการแกห้น้ีเสียและสร้างรายได ้โดยการทาํ

บญัชีครัวเรือน การวางแผนการเพาะปลูก และการจดัการชุมชนโดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสร้างรายไดแ้ละ

ลดรายจ่าย 

 6. รูปแบบนวัตกรรมหลุมพอเพียงสู่กลุ่มฮักแพงแบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาส ของศูนยพ์ฒันาคุณธรรม

จงัหวดักาฬสินธุ์ วดัป่านาคาํ ตาํบลจุมจงั อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ มีจุดเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์

ปัญหาชุมชน ตีโจทยปั์ญหา ศึกษาขอ้มูล เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และแสวงหาทางออกโดยมีเป้าหมายเพื่อ

ชาวบ้านแก้จน ด้วยการนําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ ลองผิดลองถูก ก่อเกิดเป็นหลุมพอเพียง                         

ซ่ึงเป็นนวตักรรมดา้นการเกษตรที่ใชก้ระบวนการพึ่งพิงอิงอาศยัของธรรมชาติหล่อเล้ียงตนเอง ต่อยอดสู่

แนวคิดธนาคารหมูหลุม ที่สร้างใหค้นดอ้ยโอกาสไดมี้ทุนชีวติเพิม่จน และสามารถสร้างให้เกิดหลุมบุญที่ส่ง

ต่อการดูแลจากแนวคิดที่ว่า เม่ือเราเคยไดรั้บโอกาสก็ควรให้โอกาสคนที่เคยดอ้ยโอกาสเช่นกนั จึงเกิดการ

แบ่งบนัอาหาร และทรัพยากรต่างๆ ให้กบักลุ่มคนที่พิการ และยากจนในโรงพยาบาลไดกิ้นได้ใชเ้พื่อการ

ดาํรงชีวติใหดี้ยิง่ขึ้น 

 7. รูปแบบสวัสดิการพอเพียง เพ่ือผู้ด้อยโอกาส ของศูนยพ์ุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนยเ์รียนรู้                  

ปูทะเลยม์หาวชิชาลยั วดัป่าดงใหญ่ วงัออ้ ตาํบลหวัดอน อาํเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี เร่ิมตน้จากการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก่อเกิดโครงการ 9 ชุมชน 9 ศูนยเ์รียนรู้จากศาสตร์พระราชา                         

จนสามารถสร้างให้เกิดโคกหนองนาโมเดล โดยมีเป้าหมายเพื่อการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสในชุมชน                     

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3
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เกิดวิถีพอเพียง ปลูกผกัสวนครัวปลอดสารพิษ มีรายได้เสริม ชุมชนมีการแบ่งปันพืชผกั และการทาํบญัชี

ครัวเรือน ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อทาํให้เกิดความช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทั้งในและ

นอกชุมชน 

 8. รูปแบบนวัตกรรมเพ่ือผู้ต้องขัง กับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนพึ่ง (ภา) ยามยาก ของศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตาํบลบา้นแห อาํเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง เร่ิมตน้จากการนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานตั้ งของตน้แบบโมเดล เพื่อนพึ่งภายายาก เพื่อเป้าหมายในการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดยเน้นการฟ้ืนฟูที่ย ัง่ยนื  โดยผลสุดทา้ยท่ีไดค้ือการส่งเสริมทาํการผลิตเกษตร

อินทรีย ์จนก่อให้เกิดกระบวนการเปล่ียนวิธีผลิต เปล่ียนวิถีชีวิต และเปล่ียนวิธีคิด เพื่อการพฒันาคุณภาพ

ชีวติผูต้อ้งขงัใหดี้ขึ้นหลงัจากกลบัคืนสู่สงัคม 

 9. รูปแบบปราชญ์ชุมชน สร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียง  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บา้น

เกษตรกรบา้นโคกกระทือ ตาํบลวงัใหญ่ อาํเภอศรีสาํโรง จงัหวดัสุโขทยั จากจุดเร่ิมตน้ของอดีตผูใ้หญ่บา้นที่

ไดส้านฝันประยกุตแ์นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน จุดประกายให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน นาํสู่การ

เปล่ียนแปลงความคิดของคนในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ วางแผนชีวิต สร้างอาชีพที่มัน่คง มีเงินออม 

และไม่มีหน้ีอนัเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพตนเอง ในการพลิกวกิฤตใหเ้ป็นโอการ นาํ

ชุมชนสู่การทาํเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม โดยใชฐ้านคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใชชี้วิต

บนทางสายกลาง 

 10. รูปแบบปราชญ์โมเดล เรียนรู้วิธีคดิ สร้างชีวิตใหม่จากแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง โดยเร่ิมตน้จากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่

กิจกรรมสร้างศูนยเ์รียนรู้ ทาํเกษตรอินทรีย ์การเผาถ่านจากไมเ้หลือใช ้การผลิตก๊าซชีวภาพจากมวลสตัว ์และ

กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยจุดสาํคญัคือการศึกษาเรียนรู้และทดลองทาํ จนกลายเป็นศูนยเ์รียนรู้ที่ถ่ายทอด

องคค์วามรู้ต่างๆ ใหแ้ก่ชาวบา้นและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสที่สนใจ (กลุ่มนกัโทษในเรือนจาํ) โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

 11. รูปแบบเกษตรวิถีพุทธ สร้างชุมชนพอเพียงเพ่ือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ของศูนยเ์รียนรู้

เกษตรวิถีพุทธ นายวิฑูร หนูเสน บา้นเลขที่ 209 หมู่ 9 ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง มี

จุดเร่ิมตน้จากการทาํเกษตรเชิงเด่ียวสู่สวนยางวนเกษตร ท่ีไดเ้รียนรู้และน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

ครอบครัวและชุมชน ภายใตแ้นวทางตามรอยวิถีพุทธ (อิทธิบาท 4) และสร้างให้เกิดการช่วยเหลือชุมชน 

สงัคม และผูด้อ้ยโอกาส จนทาํใหเ้กิดผลลพัธท์ี่เป็นรูปธรรมคือคนในชุมชนมีความสุขแบบพอเพียง สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง เกิดความย ัง่ยนืของระบบวนเกษตรและเกษตรอินทรีย ์
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 12. รูปแบบนวตักรรมทางเลือกสําหรับประชาชนและส่ิงแวดล้อม ไบโอดีเซล ตามแนวพระราชดําริ 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตาํบลลาํใหม่ อาํเภอเมืองจงั หวดัยะลา เร่ิมตน้จากกระบวนการคิด

เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนํามันเหลือใช้ สู่การเรียนรู้วิธีการผลิตนํ้ ามันไบโอดีเซล ในโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ จนกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ช่วยหนุนเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกิดอาชีพ                 

สร้างรายไดท้ั้งคนในชุมชนและกลุ่มคนพิการ คนดอ้ยโอกาสในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภ้ายใตแ้นวคิด

เศรษฐกิจพอเพยีง  

 จากผลการศึกษา ทาํให้เกิดนวตักรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ ้มครองทางสังคม                    

ที่เหมาะสมเพื่อผูด้้อยโอกาส ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้ของรูปแบบเดียวกันคือการเร่ิมจากกระบวนการวิเคราะห์ตวั

ปัญหา ซ่ึงส่วนใหญ่ความดอ้ยโอกาสเกิดจากปัญหาความยากจน และเม่ือนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชก้็

จะทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงทุกคนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง ไม่ว่าจะเป็นการแกปั้ญหาในระดบับุคคล 

กลุ่ม ชุมชน หรือองค์กร ทั้ งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอชน สามารถที่จะนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                    

ไปสร้างให้เกิดชุมชนพอเพียงได้จริงในเชิงประจกัษ์ทุกกรณี และเม่ือคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้

พึ่งพงิกนัได ้เกิดเครือข่ายในการช่วยเหลือกนั การคุม้ครองทางสงัคมก็จะเกิดขึ้นในชุมชนเสมอ จากการที่ทุก

คนต่างดูแลซ่ึงกนัและกนัภายใตว้ถีิชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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Abstract  
Research title  : Sufficiency Economy Application Innovation towards Appropriate Social  
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Human Security 

Year            : 2017 

 

 

The research, titled as Sufficiency Economy Application Innovation towards Appropriate Social 

Protection for Disadvantaged People, had objectives to study the social problem situation of 

disadvantaged people, study the application of Sufficiency Economy for Appropriate Social 

Protection for Disadvantaged People and offers the Sufficiency Economy Innovation in accordance with 

the social protection needs of disadvantaged people. This research was a  Qualitative Research focused 

the study on the way of life, how disadvantaged people live in economic dimension, social and cultural 

dimensions. It also studied the situation of disadvantaged people in the areas as well as studied the social 

protection and the application of Sufficiency Economy in the current communities for creating the 

innovation to solve measure problem of social protection that appropriate for disadvantaged people in the 

communities. The study scope areas were under responsibility of the “Technical Promotion and Support 

Office 1-12” altogether 12 offices. The methods for selecting the case study were derived from the study of 

statistical database of the National Statistical Office, the study of social database of the Office of Social 

Development and Human Security and the study of social situation database of the Technical Promotion 

and Support Office 1-12 from 2 years retrospective study. 

   The research result reflected the development of ideas getting from the philosophy of 

Sufficiency Economy that conduced towards the solving of poverty and many more difficulties of farmer. 

New innovations were produced for people in local areas to learn and practice. These innovations started 

from agricultural foundation. There were ideas of new innovations getting from Sufficiency Economy to 

help solving poverty problem of 12 groups of disadvantaged people as follow.      

  1. Life skills development model based on the guideline concept from Sufficiency Economy 

of  Nong Khae Life Supporting and Development Center (Ban Sorn Bin) in Nong Khae district, Saraburi 

province brought 23 Sufficiency Economy Principles to be applied in many activities of the Center with 

objectives to strengthen and improve the capacity of the service receivers to be able to live their lives 
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normally and to also construct the alternative occupational choices for them to select and become self-

reliance. 

 2. Learning Center model for sustainable agriculture based on the mixed farming of the 

Sufficiency Economy Learning Center Ban Tha Ten Community, Prapleng sub-district, Kaochagan 

district, Sa Kaeo province started their first step in analyzing the problem condition of the community 

facing with natural disasters that cause droughts, floods, and other problem. Then they learned the 

Sufficiency Economy Philosophy given by HM King Bhumibol and altogether helping each other to try 

and apply the mixed farming on their lands till successful result occurred. They coordinated in thinking, 

doing, resolving problem, and applying the mixed farming till they gain the innovation that appropriate to 

their community area. The achievement occurred for they planned before starting the cultivation and 

considered the demand and supply principle. This generated income for villagers, they had non-toxic 

foodstuffs for consumption, they had healthy body and they were safe from drugs problem. 

 3. Sufficient life style for disadvantaged people after being released from prison model of the 

temporary prison at Kao Ragam, Muang district, Trad province had program to construct the opportunity 

for previous inmates to return to society and live happily together by starting the strategy of 3 loops and 2 

conditions towards planning and doing for creating the changing point to Sufficiency that construct well-

being life from daily application to sustainable occupation from agriculture program named one Rai 

seriously do sufficient for consumption and not being poor for those previous inmates to do as their 

occupation.  

 4. Sufficiency Economy model from the Royal Father to the community of Nong Sarai sub-

district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi province had a starting point from self-reviewing, data 

collecting, and planning community plan to solve debt and health problem with objectives for everyone in 

the community to live happily and have a good result that everyone has healthy body, debt reducing, more 

income, and have sustainable occupation. 

 5. Community Development toward Sufficiency Economy Learning Center based on Sufficiency 

Economy Concept model of the Sufficiency Economy Learning Center Ban Toei Community in Phimai 

district, Nakhon Ratchasima province analyzed the problem condition of the community where land had 

problem such as saline soil, malnourished soil, repeating drought and flood which affecting ineffective 

agriculture leading to the need of learning organic farming and bringing tips to solve community problem 

sustainably such as knowledge to adjust saline soil by covering the soil, cultivating vetiver grass and soil 

covering plants, and how to use chemical fertilizers as well as promoting the solution for paying debt and 

earning income by recording the household account , planning the cultivation, managing the community, 

promoting occupational groups for generating income and reducing expenses. 
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  6. Innovative Sufficiency holes for sharing to disadvantaged people model of the Moral 

Development Center at Panakam temple, Joomjang sub-district, Guchinarai district, Kalasin province had 

a starting point from community problem analyzing, working out a solution, studying the information, 

visiting learning centers and searching for solution with objectives to help villagers step out of poverty by 

applying HM King Bhumibol knowledge many times till the Sufficient holes which was the innovative 

agricultural process interdependent with nature. After Sufficient holes successfully done, then pig holes 

idea occurred for those who were disadvantaged people to gain more. This created merit holes to transfer 

love and care for those who were still in underprivileged condition. Thus the food and other resources 

sharing were transferred to disabilities and poor people in the hospital for consumption for a better 

standard of living. 

  7.Sufficient welfare model for disadvantaged people of the Buddhist Brahma 

Wachirayarn at Learning Center of Putalay Mahawitchalai, Wat Padongyai Wang Or, Hua Don sub-

district, Khueang Nai district, Ubon Ratchathani province started from the application of Sufficiency 

Economy Concept that led to nine community projects nine learning centers from the King till finally the 

Kok Nong Na model settled with the objective to help underprivileged in community, create Sufficiency 

way, grow organic vegetables, earn additional income, share vegetables, and record household account. 

This resulted the creation of underprivileged a network to help the both inside and outside the community. 

  8. Innovative model for inmates and Sufficiency Economy for friends of the Peung Pung 

(“Pa”) Yam Yark foundation, Ban Hae sub-district, Muang district, Arngthong province started from the 

philosophy of Sufficiency Economy used as base of the model. The purpose of Peung Pung (“Pa”)  Yam 

Yark aimed to help the flood victims focusing on sustainable restoration. The final results were the 

promotion of the organic farming that changed productive process, changed the way of life, and changed 

the way of thinking for develop the inmate quality of life after their return to society. 

  9. The community philosophers creating Community Enterprise Group of Housewife 

Enterprise Group at Ban Kok Kratue, Wang Yai sub-district, Sri Samrong district, Sukhothai Province 

started by the previous village headman who dreamed of applying the concept of Sufficiency Economy to 

the community. This sparked an analysis of community problem, leading to the change of community 

people mindset. The process of learning, life planning, creating a stable occupation, saving money, and 

have no debt were the results from learning process and developing self-capacity to turn the crisis into an 

opportunity to lead the community toward the mixed farming based on the philosophy of Sufficiency 

Economy and living in the middle line. 
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10. Guru model learning how to think, construct a new life with the concept getting from  

Sufficiency Economy of the Sufficiency Economy Learning Center in Mae Moh district, Lampang 

province started from the application of Sufficiency Economy to settle the learning center of organic 

farming, burning charcoal from waste wood, Biogas production from animal mass and much more. The 

point is to study, learn and experiment till it becomes a learning center that transfer knowledge to the 

villagers and to the underprivileged who are interested (Prisoners in prison) for free (of charge). 

  

11. Buddhist agricultural style, building sufficient community to help the underprivileged  

of the Agricultural Education Center of Buddhism by Mr.Witoon Nhoo-san reside at 209 Moo 9, Tamot 

sub-district, Tamot district, Phatthalung province started point from doing old traditional style of single 

crop cultivation to the mixed plants combined with rubber plantations. We have learned and embraced the 

philosophy of Sufficiency Economy to families and communities under the guidelines of the Buddhist path 

(four foundations for accomplishment 4), and to help the community, society and the underprivileged till 

the results are tangible which were people in the community are happy enough and healthy as  well as 

being able to sustain the agroforestry system.  

12. Alternative Innovation model for people and environment, Biodiesel by Royal  

Initiatives of Yala Biodiesel Community Enterprise Group, Lam Mai sub-district, Mueang district, Yala 

province, started from the idea to solve the problems caused by waste oil. This led us to learn how to 

produce biodiesel from acknowledge of Royal Project till it became a community enterprise that helped to 

boost the group members to earn more income for both people in the community and the disabilities. The 

underprivileged in the community can be self-reliance under the concept of Sufficiency Economy. 

 The study results reflected the occurrence of innovations applying sufficiency economy to 

appropriate social protection. The beginning of the innovation started in same pattern which were the 

analysis of the problem. Most of the disadvantages are caused by their poverty but after applying the 

philosophy of Sufficiency Economy, the learning process which everyone can use it started. Whether 

solving problems at the individual, community, or organizational level, both government and private 

sectors, everyone being able to bring Sufficiency Economy concept to build a self-sufficient community in 

all cases and when people in the community can rely on themselves, then the network can be settled to 

help each other. Social protection always happens in the community from the fact that everyone is taking 

care of each other under the philosophy of Sufficiency Economy. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือเรียกทัว่ไปในประเทศไทยว่า วิกฤตตม้ยาํกุ ้งเป็น

ช่วงวิกฤตการณ์เงินซ่ึงส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 

ก่อให้เกิดความกลวัว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่โลกเน่ืองจากการแพร่ระบาด ทางการเงินวิกฤต

ดงักล่าวเร่ิมขึ้นในประเทศไทย เม่ือค่าเงินบาทลดลงอยา่งมากอนัเกิดจากการตดัสินใจของรัฐบาลไทย  ซ่ึงมี

พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ลอยตวัค่าเงินบาท ตดัการอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หลงัจาก

ความพยายามทั้งหมดที่จะสนบัสนุนค่าเงินบาทเม่ือเผชิญกบัการแผ่ขยาย แบบเกินเลยทางการเงิน (financial 

overextension) อยา่งรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วนขบัเคล่ือนอสังหาริมทรัพย ์ในเวลานั้น ประเทศไทยมี

ภาระหน้ีสาธารณะซ่ึงทาํให้ประเทศอยูใ่นสภาพลม้ละลายก่อนหน้าการล่มสลายของค่าเงิน และเม่ือวิกฤต

ดงักล่าวขยายออกนอกประเทศ ค่าเงินของประเทศ ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญี่ปุ่ นก็ไดท้รุด

ตวัลงเช่นกัน ตลาดหลักทรัพยป์รับตวัลดลงและรวมไปถึงราคาสินทรัพยอ่ื์น ๆ และทาํให้หน้ีเอกชนเพิ่ม

สูงขึ้น (https://th.wikipedia.org/ สืบคน้เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2558) 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น และส่ิงที่เกิดตามมา เช่น 

            - สัดส่วนระหว่าง หน้ีต่างประเทศ กับ GDP เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น ประเทศในอาเซียนเพิ่ม

จาก 100% กลายเป็น180% ในช่วงที่เลวร้ายที่สุดของวกิฤติการณ์ 

            - IMF (หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) เขา้มารักษาเสถียรภาพสกุลเงินของ ประเทศ

อินโดนีเซีย ไทย และเกาหลีใต ้โดยการลงทุน 40,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพราะ 3 ประเทศดงักล่าวไดรั้บ

ผลกระทบมากที่สุด 

            - ประเทศสิงคโปร์ และไต้หวัน ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมาก จนอาจกล่าวได ้                      

วา่ไม่ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจน้ี 

            - ธุรกิจของเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน บ้านจัดสรร ปิดกิจการ พนักงาน               

ถูกปลด มีหน้ีเกิดขึ้นมาก มีการกดดนัใหรั้ฐบาลลาออก 

- ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามพยงุค่าเงินบาท โดยใชเ้งินสาํรองเงินตราต่างประเทศจน

หมด และตอ้งกูจ้าก IMF จาํนวน 17,200 ลา้นเหรียญสหรัฐ(financialcrisisbt. com/ สืบคน้เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 

2558)  

สาเหตุอันเน่ืองมาจากความล่มสลายทางเศรษฐกิจจากวิกฤติตม้ยาํกุง้ ไดมี้การน้อมนําเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ซ่ึงไดพ้ระราชทานไวต้ั้งแต่ พ.ศ. 2517 ถึงแนวทางการ

ดาํเนินชีวติและวถีิปฏิบติันาํสู่ความสมดุลอนัส่งผลใหมี้ความสุขอยา่งย ัง่ยนื โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 

• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาํเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ื้น 

http://financialcrisisbt.blogspot.com/
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• ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจดาํเนินการอยา่งมีเหตุผลตามหลกัวชิาการ หลกักฎหมาย หลกั

คุณธรรมและวฒันธรรมที่ดีงาม โดยคาํนึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอย่างถ้วนถ่ี “รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกนําส่ิงท่ีดีและเหมาะสม               

มาประยกุตใ์ช”้  

• การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง ดา้น

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหาร ความเส่ียง

ปรับตวัและรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 ที่มา การประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพยีง, 2550  

 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงให้ความสาํคญัต่อการน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาขบัเคล่ือนกิจกรรม โครงการสู่กลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการสโมสรตน้กล้าเศรษฐกิจ

พอเพยีง ในสมยัอดีตปลดักระทรวงฯ นายวลัลภ พลอยทบัทิม อดีตปลดักระทรวงฯ  นายอิสระ สมชยั นาํเสนอ 

“หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” และ “ทุนทางสังคม” ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นการพฒันาสังคม

ชนบทและการขจัดความยากจน คร้ังท่ี 6 ระหว่างวนัท่ี 25-28 พฤษภาคม 2552 ณ กรุงเทพฯ เป็นต้น 

(www.m-society.go.th สืบคน้เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2558) โดยกระทรวงฯ ยงัไดใ้ห้ความสาํคญักบัยทุธศาสตร์

ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพและคุม้ครองพิทกัษ ์ สิทธิผูด้้อยโอกาส ซ่ึงมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ยทุธศาสตร์ 

ดงัน้ี“ผู้ ด้อยโอกาสได้รับการยอมรับสามารถพัฒนาตนเองและพ่ึงตนเองได้ เข้าถึงสิทธิอย่างมีศักด์ิศรี มี

คุณภาพชีวิตที่ด ีโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม” มีการแบ่งประเภทผูด้อ้ยโอกาสออกเป็น 

5 กลุ่ม ดงัน้ี 1) คนยากจน 2) บุคคลเร่ร่อน 3) ผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 4) ผูติ้ดเช้ือ HIV / ผูป่้วยเอดส์ 

และผูไ้ดรั้บ ผลกระทบ เช่น ครอบครัว ชุมชน และ 5) ผูพ้น้โทษ (www.opp.go.th สืบคน้เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 

2558) 

ผลการขับเคล่ือนงานด้านผู ้ด้อยโอกาสในปี พ.ศ. 2555 พบว่า  1)  มีการจัดทํามาตรฐาน                      

การส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั

การดูแลผูด้อ้ยโอกาสสามารถเปรียบเทียบและเทียบเคียงงาน หรือกิจกรรมที่มีการดาํเนินการแลว้  2) มีการ

พฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองพิทักษ์สิทธิผูด้้อยโอกาสระดับชุมชน โดยการศึกษารูปแบบการ
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คุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส ในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานเครือข่ายระดบัชุมชน 2 ระดบั คือ 

ระดบัจงัหวดัและระดบัตาํบล 3) มีการร่วมกบัสาํนักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

(สมพ.) ในการคุม้ครองพิทกัษ์สิทธิผูท้ี่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหา

สถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. ร่วมกับคณะทาํงานพฒันาคุณภาพชีวิตและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กลุ่มชุมชนเมือง คนจนเมือง และคนเร่ร่อน เพื่อพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีสมควรได้รับการจัด

สวสัดิการสังคม 4) มีการจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนบทบาทองคก์รพฒันาเอกชนในการ

ดาํเนินงานพฒันาและคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส ปีละ 5.4 ลา้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและ

ศกัยภาพขององคก์ารเอกชนในการดาํเนินงานพฒันาและคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส  

จากการเสวนาเวทีภาคประชาชนเร่ือง “ฐานความคุม้ครองทางสังคมในประเทศไทย” พบว่า จาก

วกิฤตเศรษฐกิจในอดีต สหประชาชาติมีมติผลกัดนัให้ทุกประเทศสร้างหลกัประกนัขั้นพื้นฐานโดยขอ้เด่น

ของแนวคิดความคุม้ครองทางสังคมขั้นพื้นฐานตอ้งมีความชัดเจน นั่นคือ ประชาชนทุกคนตอ้งสามารถ

เขา้ถึงบริการสุขภาพที่จาํเป็นตามที่ประเทศกาํหนด และประเทศตอ้งมีระบบความมัน่คงทางรายไดใ้ห้กับ

ประชาชนทุกกลุ่มอายใุนระดบัที่เหนือกวา่เสน้ความยากจนของประเทศ สาํหรับ ความคุม้ครองทางสังคมขั้น

พื้นฐานของประเทศไทย พบว่า ระดับความคุม้ครองทางสังคมขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พบว่า อยู่ใน

ระดบัพอใชเ้ท่านั้น แมว้า่ประเทศไทยจะประสบความสาํเร็จกบัการให้หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า แต่ยงัมี

ความคุม้ครองทางสงัคมอ่ืนๆ ที่ประชาชนทุกภาคส่วนไม่สามารถเขา้ถึงระบบสวสัดิการเหล่าน้ีได ้เช่น การ

ประกนัรายได ้ช่วยเหลือบุตร ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนในกลุ่มวยัแรงงานระหวา่งแรงงานนอกระบบและในระบบ 

อีกทั้งสวสัดิการทางสังคมยงัขาดความมัน่คงหรือไม่สามารถยึดถือเป็นหลักประกนัให้กับประชาชนใน

ประเทศไทยได ้(www.social-protection.org สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2558) 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล และ ระพีพรรณ คาํหอม เร่ือง สถานการณ์

ปัญหาของผูด้อ้ยโอกาส พบว่า ปัญหาผูด้อ้ยโอกาสมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองมีความสลบัซับซ้อน 

ทาํใหย้ากลาํบากในการทาํความเขา้ใจต่อสาเหตุและปัญหาที่แทจ้ริง ผูด้อ้ยโอกาสส่วนใหญ่มีองคป์ระกอบ

ของความดอ้ยโอกาสซบัซอ้นหลายลกัษณะ ประเด็นสาํคญัที่คลา้ยคลึงกนั คือ 1) ความไม่พร้อมของหลกัฐาน 

อนัเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงสิทธิเก่ียวกบับริการและการรับรอง สิทธิความเป็นพลเมือง  2) การไม่มี

กฎหมายรองรับสิทธิคนเร่ร่อนและแรงงานต่างดา้วและการที่กฎหมายไม่เอ้ือต่อการไปใชสิ้ทธิและบริการ

ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายผูด้้อยโอกาส 3) ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับเด็กและสตรี  พบในกลุ่มเป้าหมาย

ผูด้อ้ยโอกาสทุกกลุ่ม เน่ืองจากทั้งเดก็และสตรีเป็นผูท้ี่อ่อนแอ จึงถูกเอารัดเอาเปรียบไดง่้าย 4)  การไม่ยอมรับ 

การถูกกีดกัน ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขา้ไม่ถึงสิทธิและบริการทางสังคม  โดยเฉพาะสิทธิและบริการ

ทางดา้นการศึกษา  การประกอบอาชีพ  หลกัประกนัและบริการสุขภาพ ฯลฯ และ 5) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการไดแ้ก่ งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ คุณภาพของบุคลากร กฎระเบียบท่ีเขม้งวด ขาด

ความยดืหยุน่ และการไม่รักษาความลบัของกลุ่มเป้าหมาย นโยบาย  แผนยทุธศาสตร์  มาตรการทางสังคม

ของรัฐเก่ียวกบัผูด้อ้ยโอกาสยงัขาดความชดัเจน กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา คุม้ครอง และพิทกัษสิ์ทธิ

ผูด้อ้ยโอกาสมีอยูม่าก  ทั้งที่เป็นกฎหมายสากล  กฎหมายแม่บทของประเทศ  กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเฉพาะดา้น
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หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  เช่น พรบ. คุม้ครองเด็ก  พ.ศ. 2546   พรบ.ป้องกนัปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก 

พ.ศ. 2540  พรบ. คนขอทาน พ.ศ. 2454  พรบ.หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  พรบ. การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฯลฯ  ขอ้สังเกตจากการศึกษา คือ กฎหมายหรือพระราชบญัญติัที่ใชใ้นการทาํงานกับ

กลุ่มเป้าหมายผูด้อ้ยโอกาส  ส่วนใหญ่ยงัลา้หลงั  ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้กฎหมายให้เอ้ือต่อการทาํงานใน

มิติใหม่ของสงัคม แมปั้จจุบนัจะมีความพยายามในการปรับปรุงแกไ้ขและบญัญติักฎหมายใหม่ ๆ หลายฉบบั

ขึ้นมา  แต่ก็พบวา่ยงัไม่เพยีงพอและไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู ่เช่น มีความพยายามปรับปรุงกฎหมาย

คนขอทาน พ.ศ. 2454 แต่ก็ยงัเป็นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเฉพาะคนขอทาน ไม่ครอบคลุมกลุ่มคนเร่ร่อนอีกหลาย

ลักษณะที่นอกเหนือจากคนขอทาน  นอกจากน้ียงัพบว่า การบังคับใช้กฎหมายยงัขาดประสิทธิภาพ                           

และเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายผูด้้อยโอกาสอีกด้วย 

(http://swhcu.net/km/mk-articles/sw-km/101-t-dg.html สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2558) 

จากสภาพปัญหาผูด้อ้ยโอกาสมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง มีความสลบัซับซ้อน ทาํ

ให้ยากลาํบากในการทาํความเขา้ใจต่อสาเหตุและ ปัญหาที่แทจ้ริง จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสนใจ  ใน

การศึกษาวิจยัถึงนวตักรรมการประยกุต ์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาํไปสู่การพฒันาการคุม้ครองทางสังคมที่

เหมาะสมต่อกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะแนวนโยบายและเพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานของหน่วยงาน ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

6.1 เพือ่ศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสงัคมของผูด้อ้ยโอกาส 

6.2 เพื่อศึกษาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุ ้มครองทางสังคมท่ีเหมาะสมของ

ผูด้อ้ยโอกาส 

6.3 เพือ่เสนอนวตักรรมเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการการคุม้ครองทางสังคม

เพือ่ผูด้อ้ยโอกาส 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  7.1 รูปแบบการวจิยั  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยูใ่นมิติทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม สถานการณ์ผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ การคุม้ครองทางสงัคมและการประยกุตใ์ช้

เศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชนที่มีในปัจจุบนั เพือ่สร้างนวตักรรมในการแกไ้ขปัญหามาตรการการคุม้ครองทาง

สงัคมที่เหมาะสมกบัผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  

  7.2 ขอบเขตการศึกษา  การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการในพื้นท่ีเขต ดงัน้ี  

   ขอบเขตพื้นที่  คดัเลือกกรณีศึกษาจากสถิติผูด้อ้ยโอกาสในเขตรับผดิชอบของ สาํนกังาน

ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 จาํนวน เขตรับผิดชอบละ 1 พื้นท่ี รวม 12 พื้นท่ี โดยมีวิธีการคดัเลือก

กรณีศึกษาจากพื้นที่ดงัน้ี   

   -ฐานขอ้มูลสถิติของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ  

   -ฐานขอ้มูลทางดา้นสงัคมของสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
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   -ฐานข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของ สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ                 

1-12 ยอ้นหลงั 2 ปี 

 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

 นวัตกรรม หมายถึง การคน้หาวิธีการดาํเนินกิจกรรมโดยการคน้หาแนวทางการปฏิบติัใหม่ๆ 

หรือดัดแปลงจากแนวปฏิบติัที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและในพื้นที่ จนสามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัตนเองและสงัคมได ้ทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกันท่ีดีต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 

 การคุ้มครองทางสังคม หมายถึง การดาํเนินการป้องกนั ระวงัรักษา ปกป้อง รักษา ประชาชนใน

สงัคมใหส้ามารถที่จะดาํเนินชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีคุณภาพ 

 ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผูท้ี่มีโอกาสที่จะไดรั้บในส่ิงที่ดีน้อยกว่าผูอ่ื้นทั้งจากชุมชน สังคม และ

ภาครัฐ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

  2.1 แนวคิดนวตักรรม 

  2.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3 แนวคิดการคุม้ครองทางสงัคม 

  2.4 แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาส 

2.1 แนวคดินวัตกรรม  

นวตักรรมเกิดจากนําแนวความคิดใหม่หรือการดัดแปลงจากส่ิงที่มีอยู่แลว้มาใช้ในรูปแบบใหม่ 

อย่างไรก็ตามลักษณะของนวัตกรรมอาจเป็นแนวคิด ส่ิงใหม่ วิธีใหม่ ความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่                 

ดงัมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ความหมายของนวัตกรรม 

นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท ําส่ิงใหม่ขึ้ น                 

มา ความหมายของนวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ การนําความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จาก               

ส่งที่มีอยูแ่ลว้มาใชรู้ปแบบใหม่ เพือ่ทาํใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ “การทาํในส่ิงที่แตกต่างจาก

คนอ่ืน โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่างๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตวัเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) 

และถ่ายทอดไปสู่แนวคิดใหม่ที่ทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดน้ีไดถู้กพฒันาขึ้นมา

ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph 

Schumpeter ใน Theory of Economic Development (1934) โดยจะเน้นไปที่ การสร้างสรรค ์การวิจยัและ

พฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอนัจะนาํไปสู่การไดม้า ซ่ึงนวตักรรมทางเทคโนโลย ี(Technological 

Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์ป็นหลกั นวตักรรม ยงัหมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ และ

นาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริงอีกดว้ย (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน, 2549)  

Hughes (2004) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมว่า เป็นการนาํวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบติัหลงัจากได้

ผ่านการทดลองหรือได้รับการพฒันามาเป็นขั้นๆ แล้ว เร่ิมตั้ งแต่การคิดค้น (Invention) การพัฒนา 

(Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot Project) แลว้จึงนาํไปปฏิบติั

จริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมที่เคยมีมา 

Morton (1971) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมว่า เป็นการทาํให้ใหม่ขึ้ นอีกคร้ัง (Renewal)             

ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองคก์ารนั้นๆ 

นวตักรรมไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งส่ิงเก่าใหห้มดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพฒันา 

อาํนวย เดชชยัศรี (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นบ่อ

เกิดแห่งนวตักรรม และเม่ือนาํนวตักรรมมาพสูิจน์ตามขั้นตอนทางวทิยาศาสตร์ ผลผลิตจาก การพิสูจน์ไดถู้ก

นาํมาใชอ้ยา่งมีระบบเพือ่แกปั้ญหาต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า นวตักรรม หมายถึง การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมไป             

ถึงผลงาน วธีิการ กระบวนการใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน หรือ การพฒันาดดัแปลง 

ปรับปรุงผลงาน วิธีการ กระบวนการที่มีอยู่แลว้แต่นาํมาปรับปรุงหรือพฒันาบางส่วนให้ไดผ้ลดี ทนัสมัย

ยิง่ขึ้น เพือ่ช่วยใหก้ารทาํงานไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม 

2.1.2 ลักษณะของนวัตกรรม 

Davila Tony and other (2006) กล่าววา่ลกัษณะของนวตักรรมจะตอ้งมีดงัน้ี 

1. เป็นแนวคิด หรือความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ที่แตกต่างจากที่เคยมีในองคก์ร 

2. แนวคิดหรือความคิดใหม่ๆ ที่ไดม้าจากทีม หรือบุคลากรในองคน์ั้นๆ 

3.ส่ิงที่เป็นเคร่ืองมือในการนาํมาใชใ้นการพฒันาองคก์รอาจเป็นงานประดิษฐ์ ผลผลิต กระบวนการ 

หรืองานบริการ 

ศุภชัย หล่อโลห์การ (2550) ผู ้อ ํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงลักษณะ             

ของนวตักรรมไวว้า่ 

1. ส่ิงใหม่ วธีิใหม่ ความคิดใหม่ ผลิตภณัฑใ์หม่ 

2. ความสามารถในการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นความรู้ใหม่เสมอ

เป็นความรู้เดิมก็ได้ แต่ตอ้งมีวิธีคิด วิธีการใช้ และวิธีการจัดการแบบใหม่แต่ท่ีสําคัญที่สุด คือ ตอ้งเกิด

ประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน 

3. อาจเกิดขึ้ นได้จากการผสมผสานส่ิงเก่าหรือส่ิงที่ มีอยู่แล้ว คือ การสร้างเร่ืองราวขึ้ นใหม่              

โดยเรียบเรียงจากเคา้โครงเดิม หรือ การทาํลายของเดิม เพือ่ใหเ้กิดส่ิงใหม่ท่ีดีกวา่ 

คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา (2546) ได้กล่าวถึงลักษณะของนวัตกรรมไว ้                

ในบทเรียนออนไลน์ วชิาเทคโนโลยกีารศึกษาวา่ ควรประกอบดว้ยลกัษณะ ดงัน้ี 

1. จะตอ้งเป็นการสร้างสรรคข์ึ้นใหม่ (Creative) และเป็นความคิดที่สามารถปฏิบติัได ้(Feasible idea)  

2. จะตอ้งสามารถนาํไปใชไ้ดผ้ลจริงจงั (Practical Application) 

3. มีการแพร่ออกไปสู่ชุมชน (Diffusion Through) 

นวตักรรม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 มีการประดิษฐค์ิดคน้ (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั 

ระยะที่ 2 พฒันา (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจดัทาํอยูใ่นลักษณะของโครงการ

ทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot Project)  

ระยะที่ 3การนาํเอาไปปฏิบติัในสถานการณ์ทัว่ไป ซ่ึงจดัว่าเป็นนวตักรรมขั้นสมบูรณ์ (สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) 

2.1.3 การวัดนวัตกรรม 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา (2549) ไดก้ล่าวถึงการจดันวตักรรม

โดยใชต้วับ่งช้ีดงัน้ี 
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1. กระบวนการพฒันานวตักรรม มี 6 ตวับ่งช้ี 

 1.1 วตัถุประสงคข์องการพฒันานวตักรรม 

 1.2 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใชใ้นการพฒันานวตักรรม 

 1.3 การออกแบบนวตักรรม 

 1.4 กระบวนการพฒันานวตักรรม 

 1.5 การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 

 1.6 ความสาํเร็จของการพฒันานวตักรรม 

2. คุณค่าของนวตักรรม มี 6 ตวับ่งช้ี คือ 

 2.1 การแกปั้ญหา หรือการพฒันางาน 

 2.2 การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 

 2.3 การเรียนรู้ร่วมกนั 

 2.4 การส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 

 2.5 การยอมรับ 

 2.6  การนาํไปใช ้

3. ความเป็นนวตักรรม 

สรุปไดว้า่ ในการพจิารณานวตักรรมควรพิจารณาใน 3 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 

ดา้นคุณค่าของนวตักรรม และดา้นความเป็นนวตักรรม 

2.2 แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการศึกษาของ พิทกัษ์ สุพรรโณภาพ (2553) ไดใ้ห้รายละเอียดถึงความหมายปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง ไวด้งัน้ี 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุ รวมถึงเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นที่ตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีพอสมควร ต่อ

การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความ

รอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนาํวชิาการต่างๆมาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการทุกขั้นตอน 

และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ

นกัธุรกิจในระดบั ใหมี้ความสาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาํเนิน

ชีวติดว้ยความอดทนความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้

เป็นอยา่งดี “(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงน้ี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้

เชิญผูท้รงคุณวฒิุในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มาร่วมกนัประมวล กลัน่กรอง พระราชดาํรัสและนาํกราบ
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บงัคับทูลของพระบรมราชนุญาตนําออกเผยแพร่ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรง

พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว้) 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 9 ทรงเปรียบเทียบคาํวา่ “ พอเพียง” กบัคาํวา่ “sufficiency”  วา่ 

“Self-sufficiency” นั้นหมายความวา่ผลิตอะไรมีพอที่จะใชไ้ม่ตอ้งไปขอยมืคนอ่ืนอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง

...เป็นไปตามที่เคา้เรียกวา่ยนืบนขาขาดตวัเอง แต่วา่พอเพยีงน้ีมีความหมายกวา้งขวางยิง่กวา่น้ีอีก คือ คาํว่าพอ 

ก็พอเพยีงน้ีก็พอแค่นั้นเอง คนเราถา้พอใจในความตอ้งการมนัก็มีความโลกน้อยเม่ือมีความโลภน้อยก็เบียด

ผูอ่ื้นนอ้ยถา้ประเทศใดมีความคิดอนัน้ี มีความคิดวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพยีง ความหมายวา่ พอประมาณ ซ่ือตรง

ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข 

พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน               

ตอ้งให้พอเพียงน้ีก็พอเพียงทาํอะไรก็พอเพียง ปฏิบติังานก็พอเพียง..ฉะนั้น ความพอเพียงน้ีก็แปลว่าความ

พอประมาณและมีความมีเหตุผล (4 ธนัวาคม2541) 

จากพระราชดาํรัส เศรษฐกิจพอเพยีงจึงมิไดจ้าํกดัเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้น 

แต่เป็นเศรษฐกิจ ของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งมีอยูใ่นเมืองและอยู่ในเมืองและอยูใ่นชนบท เช่น ผูท้ี่เป็นความ

เจ้าของโรงงานอุสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความ

เจริญเติบโตจากเน้ือของงาน โดยอาศยัการขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หรือหากการจะกูย้มืก็กระทาํตาม

ความเหมาะสม ไม่ใชกู้ม้าลงทุนจนเกิดตวัจนเกินตวัจนไม่เหลือท่ีมัน่ใหอ้ยูไ่ดต้อ้งรู้จกัใชจ่้ายไม่ฟุ่มเฟือยเกิน

ตวั เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเอง (relative self-sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้ง

เดือดร้อน โดยสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนคือตั้งตวัให้ความความมาพอกินพอใช ้ไม่

ใชมุ่้งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหร้วดเร็วแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะผูท้ี่มีอาชีพและฐานะเพียง

พอที่จะพึ่งตนเอง ยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้และฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นไดต้ามลาํดบัต่อไปได ้

ดงัพระราชดาํรัสที่ทรงกล่าวไวว้า่ 

“.......การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามตามลําดับข้ันตอน ต้องสร้างพื้นฐานคอืความพอมีพอกิน

พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อนโดยวิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้ .....” (อา้งถึงในสุเมธตนัติเวชกุล, 2543) 

อาํพล เสนาณรงค ์(2542)  กล่าววา่ไวใ้นเอกสารประกอบคาํบรรยายเร่ือง “ทิศทางการพัฒนาชนบท

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ในการการประชุมวชิาการของสถาบนัวจิยัพฒันามหาวทิยาลยัขอนแก่นร่วมกบั

ชมรมศิษยเ์ก่ายพูแีอลบีแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวนัที่ 21 

มกราคม 2542 วา่เศรษฐกิจพอเพยีงหมายถึง การพยายามพึ่งตนเอง ช่วยตวัเองให้มากที่สุดที่จะทาํไดใ้ห้พอมี

พอมีพอกินโดยเฉพาะอาหารและที่อยูอ่าศยัส่วนที่ไม่สามารถผลิตเอง ไดก้็แลกเปล่ียนหรือซ้ือจากภายนอก

บา้งแต่ควรซ้ือและใชจ้ากของที่ผลิตไดใ้นทอ้งถ่ินหรือในประเทศมากที่สุด พยายามก่อหน้ีให้น้อยที่สุดและ

ควรมีชีวติความเป็นอยูท่ี่เรียบง่ายและพอใจในส่ิงที่ไดรั้บมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้รายจ่ายไม่เกิน

รายรับ 
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ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พีย ง  คื อ ก า ร ยึด เ ส้ น ท า ง ส า ย ก ล า ง  ( มัช ฌิม า ป ฏิ ป ท า )                                

ในการดาํรงชีวติโดยใชห้ลกัการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ  

1.พึ่ งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมี จิตใจเข้มแข็ง  มี จิตสํา นึกว่าตนเองนั้ น                

สามารถพึ่งตนเองได ้ดงันั้นจึงควรที่จะสร้างพลงัผลกัดนัให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู่ชีวิตดว้ยความสุจริตแม้

อาจจะไม่ประสบผลสาํเร็จบา้งก็ตาม มิพงึควรทอ้แท ้ใหพ้ยายามต่อไป พงึยดึพระราชดาํรัส “การพัฒนาคน” 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

“....บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริยธรรมและความมุ่งมั่น              

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสําเร็จ ทั้ งต้องมีกุศโลบายที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเอง              

และแผ่นดิน..” 

2.พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในทอ้งถ่ินไดร่้วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกนั นํา

ความรู้ที่ไดรั้บมาถ่ายทอดและเผยแพร่ใหไ้ดรั้บประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัและกนั ดงัพระบรมราโชวาทที่วา่ 

“…เพ่ือให้งานรดหน้าไปพร้อมเพรียงกันไม่ลดหลั่นจึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทํางานในหน้าที่

อย่างเต็มที่ และให้มีการประสานสัมพันธ์กันให้ดี เพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน..” 

3.พึ่งตนเองไดท้างทรัพยากรธรรมชาติคือ การส่งเสริมให้มีการนาํเอาศกัยภาพของผูค้นในทอ้งถ่ิน

สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวสัดุในทอ้งถ่ินที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงส่งผลให้เกิด

การพฒันาประเทศไดอ้ยา่งดียิง่ ส่ิงที่ดีก็คือการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) ซ่ึงมีมากมาย

ในประเทศ 

4. พึ่งตนเองไดท้างทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการนาํเอาศกัยภาพของผูค้นในทอ้งถ่ิน

สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวสัดุในทอ้งถ่ินที่มีประโยชน์สูงสุด ซ่ึงส่งผลให้เกิดการพฒันา

ประเทศและสงัคมไทย และส่ิงสาํคญัสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชดาํรัส

ที่วา่ 

“....จุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ คือ เป็นสถานที่สําหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่ 

สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ต่างๆกัน ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันมาเหมือนกัน...” 

5.พึ่งตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเองในระดบัเบื้องตน้กล่าวคือ  แมไ้ม่

มีเงินก็ยงัมีขา้ว ปลา ผกั ผลไมใ้นทอ้งถ่ินของตนเองเพื่อการยงัชีพและสามารถนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศในระดบัมหภาคต่อไปไดด้ว้ย (สุเมธ ตนัติเวชกุล,2543) 

ดังนั้ นการพัฒนาชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้ “คน” เป็นเป้าหมายและ                           

เนน้ “การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ “การพัฒนาอย่างบูรณาการ” ทั้งดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคมวฒันธรรม 

ส่ิงแวดลอ้ม การเมือง ฯลฯ โดยใช ้“พลังทางสังคม” ขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาในรูปของกลุ่ม เครือข่าย

หรือประชาสังคม กล่าวคือ เป็นการผนึกกาํลงัของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” ประกอบดว้ยภาคเอกชน 

และภาคประชาชน 
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2.2.2 องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง คือ การพฒันาที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและความ

ไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัที่ดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้

ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการกระทาํ โดยมีหลกัการพิจารณาอยู ่ 

5 ส่วน ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ, คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพยีง, 2005) 

กรอบแนวคิด  เ ป็นปรัชญาที่ ช้ีแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ เป็น                      

โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซ่ึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลาและเป็น   การ

มองโลกเชิงระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลามุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวกิฤตเพือ่ความมัน่คงและ

ความย ัง่ยนืของการพฒันา  

คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในระดับโดย               

เนน้การปฏบิติัตนบนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

คาํนิยาม ความพอเพยีงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆกนัดงัน้ี   

1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไป                         

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและบริโภคที่อยูใ่นระดบัพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพยีงนั้น                

จะตอ้ง เป็นไปอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที่เก่ียวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการกระทาํนั้นๆอยา่งรอบคอบ   

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและ การ 

เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคตทั้งใกลแ้ละไกล  

เง่ือนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้นตอ้งอาศยัทั้ง ความรู้

และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  

1. เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆที่เก่ียวขอ้งอยา่ง  

รอบคอบ ที่จะนาํความรู้เหล่านั้นมาพจิารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงั

ในขั้นปฏิบติั  

2. เง่ือนไขคุณธรรมทีจ่ะต้องเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรมมี  

ความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความอดทนมีความเพยีร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติ 

 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้                

คือ  ก า รพัฒน า ที่ส ม ดุล แล ะ ย ั่ง ยืน  พร้ อ มรั บ ต่อ กา ร เป ล่ี ยน แป ล งใน ทุก ด้า น ทั้ ง ด้าน เศ ร ษฐ กิ จ                          

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี 
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ทางสายกลาง 
   
  
  

  
   
   

  
  
  
 
  

 
 

ที่มา การประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพยีง, 2550 

2.2.3 ฐานคดิการพัฒนาเพ่ือความพอเพียง  

1. ยดึแนวพระราชดาํริในการพฒันา “เศรษฐกิจ” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”  

2. สร้าง “พลังทางสังคม” โดยการประสาน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลักษณะ                   

“พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน นักวิชา ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลฯลฯ เพื่อใช้ขับเคล่ือน

กระบวนการพฒันาธุรกิจชุมชน 

3. ยึด “พื้นที่” เป็นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืนๆ                 

ทาํหนา้ที่ช่วยกระตุน้อาํนวยความสะดวก ส่งเสริมและสนบัสนุน 

4. ใช ้“กิจกรรม” ของชุมชนเป็น “เคร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้” และ “การจดัการ” ร่วมกนั พร้อม

ทั้งพฒันา “อาชีพที่หลากหลาย” เพือ่เป็น “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นเพศ วยั 

การศึกษา ความถนดั ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 

5. ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม”  และ “การสร้างเครือข่าย” องคก์รชุมชนเพื่อสร้าง “คุณธรรมจริยธรรม” 

และ“การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ” อยา่งรอบคอบ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟ้ืนฟู วฒันธรรม การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

6. วจิยัและพฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต - แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยให้ความสาํคญัต่อ 

“การมีส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน” ควรเร่ิมพฒันาจากวงจรธุรกิจขนาด

เล็กในระดบัทอ้งถ่ินไปสู่วงจรธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นระดบัประเทศและระดบัต่างประเทศ 

7. พฒันาเศรษฐกิจชุมชนที่มี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่ายใหเ้ป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” 

ที่มีขอ้มูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆอย่างครบวงจร พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่สําหรับศึกษาดูงาน และฝึกอบรม 

(สุเมธ ตนัติเวชกุล, 2543) 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มี

เป้าหมายสูงสุดมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงความหมายของ “ประโยชน์
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สุข” คือ การทาํให้คน เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นสภาวะที่สามารถดาํรงอยูอ่ยา่งดีงามและ มี

ความสุขสมบูรณ์ โดยอาศยัความเช่ือมโยงเก้ือกูลระหวา่งกนัอยา่งสมดุลและเหมาะสม 

จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมโต๊ะกลมของสถาบนัวิจยัเพื่อ

การพฒันาประเทศไทยเม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2546 และ 16 กนัยายน 2542 นักวิชาการส่วนหน่ึงมีความเห็น

ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การลดความอยากลงมาสู่ระดับพึ่งตนเองได้พอเพียง เป็นส่ิงเดียวกับภูมิ

ปัญญาไทยและเป็นการประยกุตศ์าสนาเขา้มาในระบบเศรษฐกิจซ่ึงเป็น เร่ืองจิตวิญญาณของคนในประเทศ

กบัเร่ืองภูมิปัญญาของคนในประเทศ เป็นทุนทางสังคมของประเทศ ซ่ึงจะตอ้งรู้จกัใชเ้พราะมีผลสาํคญัต่อ

พื้นฐานและทิศทางการพฒันาประเทศเป็นทิศทางที่ใชห้ลกัพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

ประเทศ นั่นคือ การเน้นการพึ่งตนเอง ตอ้งการลดความอยากมาสู่ในระดบัที่พึ่งตนเองได ้ตรงนั้นเรียกว่า

พอดี เป็นความแข็งแรงเพราะไม่ตอ้งพึ่งตอ้งพึ่งผูอ่ื้นและ จะเร่ิมรู้สึกว่ามีเหลือ คือเหลือเวลา เหลือความรู้ 

เหลือปัญญา เหลือความเมตตา เหลือความเอ้ือเฟ้ือ เหลือทุน เม่ือพบว่าเหลือ ก็จะเร่ิมมีความสามารถในการ

ให ้และเม่ือสามารถใหไ้ดก้็จะพบความสุข (อภิชยั  พนัธเสน, 2542) 

ไชยยศ เหมะรัชตะ (2543) กล่าวถึงการใช้ชีวิตที่พอเพียงที่ตอ้งมีความสัมพนัธ์กับแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง เพราะเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับปัจเจกชนนั้ น ได้แก่การที่ประชาชนแต่ละคนในประเทศ               

ต่างสังวรในฐานะของตนว่าความสามารถในการดาํรงชีวิตตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยใน

ปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งไร เม่ือหารายไดไ้ดม้ากก็สมควรใชอ้ยา่งประหยดัไม่ตกอยูใ่นความประมาท แต่ก็ไม่ใช่

การใชจ่้ายอยา่งกระเหม็ดกระแหม่จนกลายเป็นคนตระหน่ีอนัเป็นผลกระทบต่อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

และตอ้งรู้จกัการแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตวั ตอ้งช่วยเหลือผูย้ากไร้และอยู่ในฐานะยากแคน้กว่าตนตามหลัก

เมตตาธรรมในพระพุทธศาสนา ส่วนในกรณีที่มีรายไดน้้อยก็สมควรใชจ่้ายอยา่งประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อเกิน

ฐานะ ตามค่านิยมอนัผิดพลาดที่บงัเกิดขึ้นในสังคมไทยขณะน้ีอนัถือไดว้่าเป็นการใชชี้วิตที่พอเพียงเพื่อกู ้

ภาวะความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่กาํลงัดาํเนินอยู่ในขณะน้ี เขา้ทาํนองการช่วยเหลือตนเองเท่ากับการ

ช่วยเหลือผูอ่ื้น ตามพทุธภาษิตที่วา่ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” 

ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัประเทศซ่ึงเก่ียวพนักบัเศรษฐกิจมหภาคนั้น การยดึหลกัเศรษฐกิจ

พอเพยีงเป็นการที่ผูบ้ริหารประเทศตอ้งเขา้ใจแก่นแทแ้ห่งปัญหาเศรษฐกิจที่กาํลงัเกิดขึ้นต่อประเทศไทย อนั

เน่ืองมาจากการใชจ่้ายอยา่งฟุ่มเฟือยตามลทัธิบริโภคนิยมของคนในชาติ ซ่ึงมีที่มาจากนโยบายเปิดประเทศ

ดว้ยหลกัการคา้เสรี และการการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วและเปิดเผยในระบอบประชาธิปไตย

โดยปราศจากการกลั่นกรองทางความคิดอนัไร้เดียงสาของ คนรุ่นใหม่ในชาติ ซ่ึงทาํให้เกิดการผลิตที่ใช้

ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาไทยที่มีอยูใ่นประเทศ อนัทาํใหต้อ้งพึ่งพาวตัถุดิบจากต่างประเทศในการผลิตสินคา้

เพื่อสนองความตอ้งการอนัสูญเปล่าตามค่านิยมบริโภคนิยมของสังคม ดงัตวัอยา่งเช่น ค่านิยมซ้ือรถยนต์

ราคาแพงที่ผลิตในต่างประเทศ เพื่อแสดงฐานะให้เป็นท่ียอมรับในกลุ่มสังคมหน่ึง อนัทาํให้ประเทศชาติ

ตอ้งสูญเสียเงินตราในการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ แต่หากว่าค่านิยมแห่งการฟุ้งเฟ้อไร้เหตุผล ผลที่

ตามมาก็ย่อมทาํให้ความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจของชาติไทยไปสู่ต่างชาติลดน้อยลง ดังนั้น การใช้ชีวิตที่

พอเพยีงในระดบัปัจเจกชนจึงมีส่วนสมัพนัธก์บัเศรษฐกิจพอเพยีงในระดบัชาติอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
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ณ ร ง ค์   โ ชค วัฒ น า   ( 2542)  ไ ด้ส ะ ท้อ น มุ ม ม อ ง เ ก่ี ยว กับ เศ ร ษ ฐ กิ จพ อ เพียง จ า ก ทัศ น ะ                           

และประสบการณ์ว่า  เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาเป็นขั้นตอน ไม่ใช่การถอยหลังเข้าสู่ระบบ              

บรรพกาล แต่เป็นการสร้างรากฐานที่แข่งขนัในระดบัชาติและต่างประเทศได ้โดยถา้ชุมชนไดพ้ฒันาถึงจุด

ที่มีการรวมตวักนัและใชอ้งคค์วามรู้ความสามารถในการพึ่งตนเอง ให้เป็นพนัธมิตรกบัรัฐ องคก์รสังคม

อ่ืนๆอย่างเสมอภาค องค์ความรู้ที่ประชาชนมีอยู่รวมกับความรู้ทางวิทยาการใหม่ที่เขา้มา ทาํให้ชุมชน

เขม้แขง็ในระดบัทฤษฎีขั้นที่ 3 ซ่ึงหมายความวา่เราพร้อมท่ีจะแข่งขนัเพือ่เขา้สู่ตลาดการคา้และตลาดโลก 

แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่เนน้ที่เนน้ความพอเพยีง 3 ระดบั คือ เล้ียงตนเองไดใ้นระดบัครอบครัวในระดบั

ชุมชนมีการรวมพลงัพฒันาการผลิต การตลาด การพฒันาคุณภาพชีวติสวสัดิการสังคมและส่ิงแวดลอ้มและ

ระดับที่สามในระดับประเทศ ที่ตอ้งร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบัแหล่งเงินทุน แหล่งเครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร 

องคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงานของรัฐในการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนัได ้และพฒันาคุณภาพชีวติบนผลประโยชน์

ที่เท่าเทียมกนัของทุกฝ่าย โดยเน้นว่าการที่พึ่งตนเองในทุกระดบัตอ้งเช่ือมโยงอยา่ง เป็นขั้นตอน เน้นการ

เรียนรู้และการทาํงานร่วมกันอยา่งรู้จกัช่วยเหลือแบ่งปันในรูปของการให้และ การรับ ไม่ใช่มุ่งแสวงหา

กาํไรสูงสุด รวมทั้งยงัตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนัในชุมชนและระหว่างชุมชนกบัภาคธุรกิจอยา่งเท่าเทียมกนั

กนัดว้ย 

ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่จะศึกษาน้ีเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีจุดแรกเร่ิมท่ีตวัปัจเจกบุคคลและ

ครอบครัวก่อน จากระดบัจุลภาคคือตวับุคคล มีการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง ใชชี้วิตอยา่งประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย 

และไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืนดว้ย ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน จนถึงระดับมหภาคซ่ึงขยายผลไปถึงระดบัชุมชน มี

เครือข่ายการผลิตที่สอดคลอ้งกบัตลาด การแลกเปล่ียน แมก้ระทัง่การส่งออกไปขายในระหว่างชุมชน บน

พื้นฐานของการพึ่งตวัเอง ทั้งในแง่ทุ่น แรงงาน และวตัถุดิบ 

เสน่ห์  จามริก  (2541) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพยีงเห็นว่าคนจาํเป็นตอ้งกิน 

คนจาํเป็นตอ้งบริโภค เพราะฉะนั้นพื้นที่สําคญัที่สุดของคนก็คือ การผลิต (production) การผลิตจึงเป็น

ส่ิงจาํเป็นและสาํคญัที่สุด แนวความคิดน้ีจึงบอกวา่ ก่อนอ่ืนจะตอ้งใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตพึ่งตนเองให้ได ้ชุมชน

ตอ้งพึ่งตนเองให้ได้ และทา้ยสุดสังคมและประเทศจึงจะพึ่ งตนเองได้ ไม่ปฏิเสธเร่ืองการคา้ หรือการ

แลกเปล่ียนในตลาด แต่แนวคิดน้ีเห็นวา่หากเกษตรกรเนน้การเพาะปลูกพชืเชิงเด่ียวเพยีงเพราะมีจุดมุ่งหมาย

จะนาํไปขายเพือ่เอาเงินไปซ้ือขา้วปลาอาหารฯลฯ มาบริโภคในไม่ชา้เกษตรกรจะเป็นหน้ีเป็นสินหมดความ

เป็นตวัของตวัเอง และแม้แต่จะรักษาสถาบนัครอบครัวของตวัเองเอาไวมิ้ให้แตกสลาย ก็ยากท่ีจะรักษา

เอาไวไ้ด ้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าราคาปัจจยัการผลิต พืชผล และส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีพของเกษตรกรถูก

กาํหนดจากกลไกราคาทั้งหมดและเป็นที่ค่อนขา้งชดัเจนว่า ราคาของปัจจยัการผลิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

เร็วกว่าราคาของพืชผลของเกษตรกรที่นาํออกสู่ตลาด นอกจากน้ีเป็นเพราะว่าเกษตรกรก้าวเขา้สู่ขั้นตอน

ของการคา้การแลกเปล่ียนในตลาด โดยที่ยงัไม่สามารถพึ่งตนเองไดใ้นเร่ืองของปากทอ้ง ในทางตรงกนัขา้ม

หากเกษตรสามารถทาํการผลิตขา้วปลาอาหารเอาไวกิ้นในครอบครัวไดอ้ยา่งเพียงพอแลว้เกษตรกรจะเป็น

ฝ่ายกาํหนดต่อตลาดวา่ จะนาํผลผลิตส่วนที่เหลือจากการบริโภคอะไรบา้งและในจาํนวนเท่าใดออกขายใน

ตลาด ผลผลิตส่วนเกินทั้ งหมดที่ออกสู่ตลาดคือ “กําไร” ของเกษตรกรเหล่าน้ี โดยนัยน้ีเกษตรกรจะ
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กลายเป็น “ผูก้าํหนด” หรือ “ตวักระทาํ” (actor)  ต่อตลาด ไม่ใช่ตลาดเป็นตวักาํหนดหรือตวักระทาํต่อ

เกษตรกรดงัที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

จะเห็นไดว้่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพที่ผูค้นหากินแบบยงัชีพโดย

อาศยัธรรมชาติ ไม่มีการสะสม ซ่ึงเป็นไปไม่ได้  เน่ืองจากสังคมได้เปล่ียนแปลงไป ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงเป็นการสืบทอดระบบคุณค่าของอดีตท่ีสามารถจดัการชีวิตและพึ่งพาตนเองได ้สืบทอดคุณธรรม 

โดยเน้นการคิดใหม่และจดัการใหม่โดยอาศยัความรอบรู้ ความระมัดระวงัอาศัย หลักวิชาการในการ

วางแผนและดาํเนินการทุกขั้นตอน เป็นระบบเศรษฐกิจในแบบคุณธรรม เสริมสร้างจิตใจของคนในชาติให้

ดาํเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพยีร มีสติปัญญาและความรอบคอบ อนันาํไปสู่การดาํรงอยูไ่ดท้่ามกลาง

กระแสความเปล่ียนแปลงของสงัคม 

2.2.4 การน้อมนํา...“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” สู่การปฏิบัติ 

ทุกคนสามารถน้อมนําหลักปรัชญาฯ  มาเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้ โดยต้อง                 

“ระเบิดจากขา้งใน” คือการเกิดจิตสาํนึกมีความศรัทธา เช่ือมัน่ เห็นคุณค่า และนาํไปปฏิบติัดว้ยตนเอง แลว้

จึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน องคก์ร สังคม และประเทศชาติต่อไปแนวทางปฏิบติั โดยเร่ิมจากตวัเองก่อน 

ดว้ยการฝึกจิตข่มใจตนเอง และอบรมเล้ียงดูคนในครอบครัวให้มีคุณธรรม กินอยูต่ามอตัภาพ พึ่งพาตนเอง

อยา่งเตม็ความสามารถ ไม่ทาํอะไรเกินตวั ไม่ลงทุนเกินขนาด ดาํเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ความมัน่คงในอนาคต และเป็นที่พึ่งใหผู้อ่ื้นไดใ้นที่สุด 

เช่น การหาปัจจยัส่ีมาเล้ียงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ การจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย 

ประหยดั แต่ไม่ใช่ตระหน่ี ลด ละ เลิกอบายมุข รู้จกัคุณค่า รู้จกัใช ้รู้จกัออมเงิน และส่ิงของเคร่ืองใชดู้แล

รักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบขา้ง รวมถึงการรักษา

วฒันธรรมประเพณี และการอยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งบริหาร

ความเส่ียงดว้ยการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมตวัอยา่งความพอเพยีง เช่น ถา้มี

กระเป๋าถืออยู ่4 ใบ แต่อยากซ้ือใบที่ 5 ตอ้งคาํนึงถึงหลกัสาํคญัในองคป์ระกอบของปรัชญาฯ คือพอประมาณ 

มีเหตุผล และภูมิคุม้กัน หากซ้ือแลว้ตอ้งพิจารณาว่ามีเงินพอใชถึ้งส้ินเดือนน้ีหรือไม่ หากไม่พอแสดงว่า 

ภูมิคุม้กนับกพร่องจึงไม่ควรซ้ือกระเป๋า แต่หากมีเงินเดือนมากพอ ไม่เดือดร้อน และจาํเป็นตอ้งใช ้ก็สามารถ

ซ้ือไดแ้ต่ราคาตอ้งเหมาะสมดว้ย หรือหากครอบครัวมีปัญหาเร่ืองเป็นหน้ี ตอ้งไปดูเหตุปัจจยัของการเป็นหน้ี                   

ทั้งที่ควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้โดยลงบญัชีแบ่งประเภทรายรับรายจ่าย หากรายจ่ายใดสามารถควบคุมได้

และเป็นรายจ่ายที่ไม่จาํเป็น ก็ใหล้ดหรือยกเลิกไป เช่น โทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่หรือส่ิงของที่เป็นอบายมุขทั้ง

ปวง 

2.2.5 ความพอเพียงในชุมชน 

แนวทางปฏิบติั คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัทาํประโยชน์เพือ่ส่วนรวม ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายใน

ชุมชนบนหลักของความรู้ รัก สามัคคีสร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกนัในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์หรือองคก์ร

การเงินชุมชน สวสัดิการชุมชนการช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้ง
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การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์สุขไดอ้ยา่ง

เหมาะสมตวัอย่างความพอเพียง คนในชุมชนร่วมกันศึกษาขอ้มูลในชุมชน เพื่อให้รู้จกัตัวเอง ชุมชน

ทรัพยากรในชุมชน โลกภายนอก และรู้สาเหตุปัญหา ท่ีมาของผลกระทบต่างๆ แลว้ร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหา

และวางแผนป้องกนัปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพฒันาส่ิงดีๆ ที่มีอยู ่เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

และทรัพยากรธรรมชาติ แลว้นาํมาต่อยอดเพือ่สร้างความเปล่ียนแปลงในชุมชนในทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกนั 

ตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนใหมี้ความ “รู้ รัก สามคัคี” มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ดาํเนินชีวิต

ดว้ยความอดทน รอบคอบมีความเพียร มีสติปัญญา และที่สาํคญัคือมีความสุขบนความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย 

ไม่โลภ ไม่ติดการพนนั ไม่เป็นหน้ี ไม่ลุ่มหลงอบายมุขดงัตวัอยา่งท่ีเกิดขึ้นในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ชุมชน

ที่ไม่ปฏิบติัเช่นน้ีก็ไปไม่รอด ตรงขา้มกบัชุมชนที่ปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถคงความ

เขม้แขง็และยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง, 2554) 

2.3 แนวคดิการคุ้มครองทางสังคม 

ข้อมูลจาก  “การประเมินการคุ้มครองทางสังคมจากการหารือระดับชาติเพื่อก้าวสู่ฐาน                     

การคุ้มครองทางสังคมภายใต้บริบทของประเทศไทย”, 2556 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ                    

และคณะทาํงานร่วมขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทยได้ศึกษาถึงการคุม้ครองทางสังคมที่มีใน

ประเทศไทย พบว่า ฐานการคุม้ครองทางสังคมเป็นชุดของสิทธิและสวสัดิการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเพิ่มขีด

ความสามารถใหส้มาชิกทุกคนในสงัคม ไดมี้โอกาสในการเขา้ถึงสินคา้และบริการขั้นพื้นฐานไดต้ลอดเวลา  

ฐานการคุม้ครองทางสงัคมมุ่งเนน้ให ้(1) ผูมี้ถ่ินพาํนกัในประเทศไทยทั้งหมดสามารถเขา้ถึงการดูแลสุขภาพ

ที่จาํเป็นในอตัราที่สามารถจ่ายไดซ่ึ้งรวมถึงการดูแลมารดาขณะตั้งครรภแ์ละหลงัคลอดดว้ย (2) เด็กทุกคน

ไดรั้บความมัน่คงทางรายไดข้ั้นพื้นฐานทาํให้สามารถเขา้ถึงโภชนาการ การศึกษา การดูแล ตลอดจนสินคา้

และบริการอ่ืน ๆ ที่จาํเป็นได ้(3) ทุกคนในวยัแรงงานที่ไม่สามารถหารายไดเ้พียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

กรณีที่เจบ็ป่วย วา่งงาน คลอดบุตร และทุพพลภาพมีความมัน่คงทางรายได ้และ (4) ผูมี้ถ่ินพาํนักในประเทศ

ไทยทุกคนที่อยูใ่นวยัสูงอายมีุรายไดข้ั้นพื้นฐานที่มัน่คง (ไม่วา่จะเป็นในรูปของเงินบาํนาญหรือส่ิงของ) 

กรอบฐานการคุม้ครองทางสังคมสามารถใชอ้ธิบายโครงการการประกนัสังคม การคุม้ครองทาง

สังคม และการบรรเทาความยากจน กาํหนดบ่งช้ีช่องว่างทางนโยบายและประเด็นปัญหา การดาํเนินงาน 

ตลอดจนทาํใหไ้ดข้อ้เสนอแนะสาํหรับการออกแบบและดาํเนินงานการคุม้ครองทางสังคมเพิ่มเติม เพื่อเป็น

หลกัประกนัดา้นฐานการคุม้ครองทางสงัคมขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกคน 

โดยหลักๆ  แล้วระบบการคุ้มครองทางสังคมประกอบด้วยโครงการการประกันสังคม                  

แบบจ่ายเงินสมทบ โครงการแบบใช้งบประมาณจากภาษีโดยไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ (ทั้ งแบบกาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย และแบบถว้นหนา้) และโครงการประกนัสังคมแบบสมคัรใจโดยไดรั้บเงินอุดหนุนบางส่วน

ระบบการคุม้ครองทางสงัคมกระจดักระจายไปตามกองทุนต่างๆ อาทิระบบบาํเหน็จ บาํนาญขา้ราชการของ

รัฐบาล กองทุนบาํเหน็จ บาํนาญขา้ราชการ (กบข.) ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการกองทุนเงิน

ทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพของเอกชนท่ีมีอยู่หลากหลายกองทุน กองทุน

สวสัดิการครูโรงเรียนเอกชน หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เบี้ยความพิการ
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ถว้นหนา้แบบไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายถุว้นหน้าแบบไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ ระบบประกนั

สุขภาพแรงงานต่างดา้วภาคบงัคบัและนโยบายการศึกษาถว้นหนา้ 

เจ้าหน้าที่รัฐ 

ตารางที่ 1 รายการโครงการสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสิทธิประโยชน์ สถาบัน องค์กรรับผิดชอบ 

เจา้หนา้ที่รัฐ บาํนาญ หรือ บาํเหน็จ  

(เงินกอ้น 

ระบบบาํเหน็จบาํนาญ 

ขา้ราชการของรัฐบาล 

กรมบญัชีกลาง

กระทรวงการคลงั 

เจา้หนา้ที่รัฐ บาํเหน็จ (เงินกอ้น กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 

ขา้ราชการ (กบข.) 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญ 

ขา้ราชการ 

เจา้หนา้ที่รัฐและ

บุคคลในผูท้ี่

อุปการะ 

การดูแลทางการแพทย ์ ระบบสวสัดิการ

รักษาพยาบาลของขา้ราชการ 

กรมบญัชีกลาง

กระทรวงการคลงั 

ความมายประเภทของสิทธิประโยชน์สถาบันองค์กรรับผิดชอบ 

ระบบบําเหน็จ บํานาญข้าราชการของรัฐ 

พระราชบญัญติับาํเหน็จ บาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ไดส้ร้างระบบบาํเหน็จ บาํนาญขา้ราชการ

ของรัฐ โดยขา้ราชการไดรั้บบาํนาญหรือบาํเหน็จจากรัฐบาลเม่ือเกษียณอายรุาชการ เงินงบประมาณน้ีมาจาก

รายไดภ้าษีทัว่ไป เจา้หนา้ที่รัฐ สามารถเลือกระหวา่งการรับเงินบาํเหน็จ หรือบาํนาญ โดยมีเง่ือนไขว่าเป็นผูมี้

อายคุรบ 60 ปี รับราชการเป็นเวลาอยา่งน้อย 25 ปี หรือประสงค ์จะยติุการรับราชการเม่ืออายคุรบ 50 ปี ผูท้ี่

อายนุอ้ยกวา่ 50 ปี ซ่ึงรับราชการเป็นเวลาอยา่งน้อยสิบปี มีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จ เจา้หน้าที่รัฐที่เกษียณจาก

งานอนัเน่ืองมาจากการทุพพลภาพหรือการบาดเจ็บจากการทาํงาน หรือการสูญเสียอวยัวะในขณะที่ทาํงาน 

อาจจะไดรั้บบาํนาญพเิศษ ซ่ึงบาํเหน็จบาํนาญ ที่ ไดรั้บจากรัฐน้ีสามารถมอบหรือโอนสิทธิประโยชน์ไดใ้น

กรณีที่เสียชีวติดว้ยเหตุที่เก่ียวกบังาน หรือในระหว่างการปฏิบติังาน บาํเหน็จบาํนาญน้ีสามารถโอนให้บุตร

หรือญาติไดเ้จา้หนา้ที่รัฐ ที่เร่ิมทาํงานหลงัเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 จะเขา้เป็นสมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํเหน็จ

ขา้ราชการโดยอตัโนมติั เจา้หนา้ที่ซ่ึงทาํงานก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 อาจเลือกวา่จะเป็นสมาชิกของกอง 

ทุนบาํเหน็จบาํเหน็จขา้ราชการ (หรือไม่เป็น) สําหรับผูท้ี่ไม่ใช่สมาชิก เงินบาํเหน็จและเงินบาํนาญ                

ในระบบบาํนาญของเจา้หน้าที่รัฐนั้นคาํนวณโดยพิจารณาจากเงินเดือนสุดทา้ยที่ไดรั้บ และไม่มีกาํหนด

เพดานการจ่ายเงินบาํนาญ สําหรับผูท้ี่ เป็นสมาชิกของ กบข. นั้ นฐานเงินเดือนสําหรับการคาํนวณ                 

การจ่ายเงินบาํเหน็จและบาํนาญเปล่ียนไปเป็นเงินเดือนเฉล่ียของระยะเวลา 60 เดือนสุดทา้ยก่อนเกษียณ และ

มีการกาํหนดเพดานการจ่ายเงินบาํนาญที่ร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ียของเงินเดือน 60 เดือนสุดทา้ยก่อน

เกษียณ 
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กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2540 ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพโดย

จาํกดัให้เป็นสมาชิกกองทุนไดเ้ฉพาะขา้ราชการ โดยขา้ราชการที่เขา้รับราชการ หลงัวนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 

2540 จะเป็นสมาชิกกองทุนโดยบงัคบั และเจา้หน้าที่รัฐบาลอ่ืนๆ สามารถเป็นสมาชิกไดโ้ดยสมัครใจ 

ขา้ราชการจ่ายเงินสมทบรายเดือน (ระหวา่งร้อยละ 3 และร้อยละ 15 ของเงินเดือน) และรัฐบาลจ่าย (ร้อยละ 3 

ของเงินเดือน) 

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ (CSMBS) 

ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของขา้ราชการจดัตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาสิทธิประโยชน์ด้าน

การแพทย ์ พ.ศ. 2553 ออกตามความในพระราชบญัญติัการกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการจ่ายเงินบาง

ประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2418 โครงการน้ีครอบคลุมเจา้หน้าที่รัฐบางกลุ่มในภาคราชการ 

(ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ) ผูเ้กษียณอายรุาชการแลว้ ทหารพราน (ไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญทหาร) พนักงาน

ชาวต่างประเทศที่รับค่าจา้งจากรายจ่ายงบประมาณรัฐบาลและสัญญาจา้งไม่ไดร้ะบุเง่ือนไขเก่ียวกบับริการ

ทางการแพทยแ์ละผูอ้ยูใ่นอุปการะ (บุตรที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย คู่สมรสและบิดามารดา) โครงการน้ีไม่ได้

ครอบคลุมถึงพนกังานและลูกจา้งของรัฐจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงาน

และลูกจา้งของรัฐประเภทอ่ืน (ได้แก่ผูท้ี่ปฏิบติังานชัว่คราวหรือปฏิบติังานตามสัญญาที่มีกาํหนดเฉพาะ

แน่นอน) หรือผูท้ี่เกษียณซ่ึงเลือกรับเงินบาํเหน็จโครงการน้ีไดรั้บงบประมาณจากรายไดภ้าษีสิทธิประโยชน์

รวมถึงการรักษาผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ณ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะแห่ง หรือ

โรงพยาบาลเอกชนแห่งอ่ืนใดในกรณีฉุกเฉิน 

พนักงานและลูกจ้างภาคเอกชน 

ตารางที่ 2 รายการโครงการสําหรับลูกจ้างและพนักงานภาคเอกชน 

กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสิทธิ

ประโยชน์ 

สถาบัน องค์กรรับผิดชอบ 

พนกังานและลูกจา้ง

ภาคเอกชน 

การบาดเจ็บจากการ

ทาํงาน หรือการเจ็บป่วย

อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

ทาํงาน 

กองทุนเงินทดแทน 

(สาํนกังาน

ประกนัสงัคม) โครงการ

บงัคบั 

สาํนกังานประกนัสงัคม

กระทรวงแรงงาน 

พนกังานและลูกจา้ง

ภาคเอกชน (มาตรา 33 

ของพระราชบญัญติั

ประกนัสงัคม) 

สิทธิประโยชน์กรณี

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

อนัไม่ไดเ้กิดจากอาชีพ 

กองทุนประกนัสงัคม 

(สาํนกังาน

ประกนัสงัคม) 

โครงการบงัคบั 

สาํนกังานประกนัสงัคม

กระทรวงแรงงาน 

เคยประกนัตนภายใต้

มาตรา 33 และเตม็ใจจะ

ประกนตนต่อ (ตามมาตรา 

39 ของพระราชบญัญติั

สิทธิประโยชน์กรณีการ

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

อนัไม่ไดเ้กิดจากอาชีพ 

คลอดบุตรทุพพลภาพ 

กองทุนประกนัสงัคม 

(สาํนกังาน

ประกนัสงัคม) 

โครงการสมคัรใจ 

สาํนกังานประกนัสงัคม

กระทรวงแรงงาน 
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ประกนัสงัคม) เสียชีวิต ชราภาพ 

เงินอุดหนุนเพ่ือเล้ียงดูบุตร 

(เงินสงเคราะห์บุตร) 

พนกังานและลูกจา้งของ

องคก์ร 

ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ

บริษทั 

เอกชน 

บาํเหน็จ (เงินกอ้น) เม่ือ

เกษียณ 

หรือส้ินสุดการจา้ง 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

โครงการสมคัรใจ 

คณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) 

  

กองทุนเงนิทดแทน 

พระราชบญัญติักองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กาํหนดบงัคบัใหน้ายจา้งที่มีลูกจา้งอยา่งน้อยหน่ึงคน

ในธุรกิจประเภทใดก็ตาม ยกเวน้นายจา้งบางกลุ่ม6 ตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทน โครงการน้ีมุ่ง

ครอบคลุมพนกังานและลูกจา้งของภาคเอกชนในระบบและแรงงานขา้มชาติท่ีมีสถานะถูกตอ้งตามกฎหมาย7 

ผูป้ระกันตนมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ในกรณีการบาดเจ็บอนัเกิดจาการทาํงานหรือกรณีเสียชีวิต กรณี

เจบ็ป่วย กรณีสูญหายเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 120 วนันบัจากวนัที่เกิดเหตุถึงแมว้า่จะมีการครอบคลุมถึงแรงงาน

ขา้มชาติในหลกัการ ทวา่ในทางปฏิบติัแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขสองประการ

ที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือเวยีนที่ รส 0711/ว751 (ออกเม่ือวนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544) ว่าแรงงานขา้มชาติตอ้งมี

หนังสือเดินทาง หรือเอกสารจดทะเบียนของชาติตน และนายจา้งตอ้งขึ้นทะเบียนให้แรงงานขา้มชาติและ

จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทนสิทธิประโยชน์ที่กองทุนเงินทดแทนจดัให้นั้นรวมถึงเบี้ยรายเดือน การ

ครอบคลุมถึงค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูทางการแพทยแ์ละค่าใชจ่้ายในการทาํศพ กองทุนเงินทดแทนน้ีบริหาร

จดัการโดยสาํนกังานประกนัสงัคม 

กองทุนประกันสังคม 

พระราชบัญญติัประกันสังคม พ.ศ. 2538 จัดตั้ งระบบประกันสังคมซ่ึงให้สิทธิประโยชน์              

บางประการแก่พนักงานและลูกจา้งในระบบ (ตามมาตรา 33) และแรงงานขา้มชาติที่มีสถานะถูกตอ้งตาม

กฎหมาย9 พระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัได้จดัตั้งโครงการอ่ืน ๆ อีกสองโครงการ คือ พระราชบญัญัติ

ประกันสังคม มาตรา 39 ซ่ึงมุ่งที่จะครอบคลุมแรงงานซ่ึงเดิมอยูภ่ายใตค้วามของมาตรา33 และเต็มใจ             

ที่จะประกนัตนต่อ (อาทิผูท้ี่เพิ่งจะประกอบอาชีพอิสระหรือผูท่ี้เกษียณ) และพระราชบญัญติัประกนัสังคม

มาตรา 40 ซ่ึงมุ่งครอบคลุมแรงงานนอกระบบ พระราชบญัญติัประกนัสังคมมาตรา 33 ครอบคลุมบุคคลที่

รับจา้งทาํงานในวสิาหกิจนอกภาคการเกษตรท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปีและไม่เกิน 60 ปี นายจา้งทุกคนที่มีลูกจา้ง

อยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งขึ้นทะเบียนลูกจา้งของตนภายใตโ้ครงการน้ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน ์

เจ็ดประเภท คือสิทธิประโยชน์ กรณี การดูแลสุขภาพ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอนัไม่ไดเ้กิดจากอาชีพ 

การคลอดบุตร ความพิการ เสียชีวิต ว่างงาน ชราภาพ เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูบุตร (เงินสงเคราะห์บุตร) 

(เงินจาํนวน 400 บาท ต่อบุตรหน่ึงคนต่อเดือนจาํนวนไม่เกินสองคน)10 นายจา้งและพนักงานและลูกจา้งที่

ประกนัตนจ่ายเงินสมทบจาํนวนเท่ากนัในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบร้อยละ 



 

 
37 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

2.75 ของเงินเดือน (รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 12.75) ตามกฎกระทรวงกาํหนดอัตราเงินสมทบเขา้กองทุน

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2552 อตัราเงินสมทบตามร้อยละของค่าจา้งพนกังานและลูกจา้งมีดงัต่อไปน้ี (จากวนัที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป) 

ตารางที่ 3 อัตราเงินสมทบภายใต้พระราชบัญญติัประกันสังคม มาตรา 33 

สิทธิประโยชน์ อัตราเงินสมทบ 

(คดิเป็นร้อยละของรายได้ทีส่ามารถนํามาเป็นหลกัฐาน

ในการคาํนวณการประกันได้) 

อัตราเงินสมทบสูงสุด

ตามกฎกระทรวง 

รวม นายจ้าง พนักงาน/ลูกจ้าง รัฐบาล 

การเจบ็ป่วย 

การคลอดบุตร 

การตาย 

ทุพพลภาพ 

4.5 1.5 1.5 1.5 4.5 

ชราภาพ 

เงินช่วยเหลือเด็ก 

(เงินสงเคราะห์บุตร) 

7 3 3 1 9 

การวา่งงาน 1.25 0.5 0.5 0.25 15 

รวม 12.75 5 5 2.75 28.5 
 

ตารางที่ 4  อัตราเงินสมทบภายใต้พระราชบัญญติัประกันสังคม มาตรา 39 
 

สิทธิประโยชน์ อัตราเงินสมทบ 

(คดิเป็นร้อยละของรายได้ทีส่ามารถนํามาเป็นหลกัฐาน

ในการคาํนวณการประกันได้) 

อัตราเงินสมทบสูงสุด

ตามกฎกระทรวง 

 รวม นายจ้าง พนักงาน/ลูกจ้าง รัฐบาล  

มาตรา 39 (ไม่รวม

ด้านการว่างงาน) 

11.5  9 2.5  

 

แหล่งขอ้มูล: สาํนกังานประกนัสงัคม พ.ศ. 2555 

หมายเหตุ: ในปี พ.ศ. 2555 อตัราเงินสมทบที่พนักงานและลูกจา้งและนายจา้งจะตอ้งจ่ายไดล้ดลง

จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 ในช่วงหกเดือนแรก และจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 4 สาํหรับหกเดือนสุดทา้ยเพื่อ

เป็นมาตรการชัว่คราวในการรับมือกบัผลกระทบของอุทกภยั (ที่มา: กฎกระทรวง พ.ศ. 2555) บุคคลสามารถ

ประกนัตนภายใตม้าตรา 39 เม่ือไดป้ระกนัตนภายใตม้าตรา 33 และไดจ่้ายเงินสมทบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12 

เดือน ยติุสภาพการเป็นพนักงานและลูกจา้ง และประสงคจ์ะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป ผูป้ระกนัตนจะจ่ายเงิน

สมทบจาํนวน 432 บาทต่อเดือน11 (ร้อยละ 9 ของเงินเดือนอา้งอิง ซ่ึงกาํหนดไวท้ี่ 4,800 บาท) และมีสิทธิรับ
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สิทธิประโยชน์หกประเภท สิทธิประโยชน์กรณี การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอนัไม่ไดเ้กิดจากอาชีพ คลอด

บุตร ทุพพลภาพ เสียชีวติชราภาพ อุดหนุoเพือ่การเล้ียงดูบุตร  (เงินสงเคราะห์บุตร) 

หมายเหตุ: สาํนักงานประกนัสังคม (ส.ป.ส.) กาํลงัพิจารณาเพิ่มเงินเดือนอา้งอิงจาํนวน 4,800 บาท

เน่ืองจากเงินเดือน อา้งอิงระดบัน้ี ซ่ึงใชม้าเป็นเวลานาน ปัจจุบนัถือเป็นอตัราที่ต ํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกบั

ค่าจา้งขั้นตํ่า 300 บาทต่อวนั 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพได้ก่อตั้ งขึ้ นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2526 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126               

(พ.ศ. 2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และต่อมากระทรวงการคลงัได้

ประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้กองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพเป็นกองทุนสวสัดิการและเป็นหลกัประกนัที่มัน่คงอยา่งแทจ้ริง เม่ือลูกจา้งเกษียณอายหุรืออกจาก

งาน และเพื่อให้ความคุม้ครองต่อผลประโยชน์ของลูกจา้ง จากนั้นไดมี้การออกประกาศเปล่ียนแปลงนาย

ทะเบียนเป็นสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ทาํหน้าที่ดังกล่าวมา

จนถึงปัจจุบนั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบริหารจดัการโดยบริษทัจดัการกองทุน โดยนาํเงินไปลงทุนในตราสาร

การเงินประเภทต่างๆ ที่มีระดบัความเส่ียงและผลตอบแทนที่แตกต่างกนัตามประเภทหลกัทรัพยแ์ละสัดส่วน

ที่กาํหนดไวใ้นนโยบายการลงทุนที่ไดต้กลงกนัไวก้บัคณะกรรมการกองทุน เงินของกองทุนมาจากการ

จ่ายเงินโดยสมคัรใจของลูกจา้ง และนายจา้งในอตัราร้อยละ 2 – 12 ของค่าจา้งรายเดือน โดยนายจา้งจะตอ้ง

จ่ายเงินสมทบใหลู้กจา้งในอตัราไม่น้อยกว่าที่ลูกจา้งจ่ายเขา้กองทุน และเม่ือเกษียณอายลูุกจา้งจะไดรั้บเงิน

กอ้นซ่ึงประกอบดว้ยเงินสมทบที่ตนจ่าย เงินสมทบที่นายจา้งจ่าย และรายไดจ้ากการลงทุน 

ครูโรงเรียนเอกชน 

ตาราง ที่ 5 รายการโครงการสําหรับครูและครูใหญ่โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสิทธิ

ประโยชน์ 

สถาบัน องค์กรรับผิดชอบ 

ครูโรงเรียนเอกชน

และครูใหญ ่

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

สิทธิประโยชน์

สวสัดิการและความ 

ช่วยเหลือทางการเงิน 

กองทุนสวสัดิการครู

โรงเรียนเอกชน 

(Private-School 

Teachers’ 

Welfare Fund: PSTWF) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

กองทุนสวสัดิการครูโรงเรียนเอกชน (PSTWF) จดัตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เม่ือแกไ้ขพระราชบญัญติั

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2497กองทุนน้ีบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการ มีเลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลไดผ้่านพระราชบญัญติัโรงเรียน

เอกชนฉบบัใหม่ และกองทุนสวสัดิการครูโรงเรียนเอกชน (PSTWF) เปล่ียนสภาพเป็นองคก์รเอกชน บริหาร

โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกองทุนสวสัดิการครูโรงเรียนเอกชนจดั

ให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สิทธิประโยชน์สวสัดิการ และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้าํนวยการ ครู 
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และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ครูและลูกจา้งจ่ายเงินสมทบรายเดือน (ไม่เกินร้อยละ 3 ของ

เงินเดือน) โรงเรียนเอกชน (จ่ายเงินสมทบเท่ากบัที่สมาชิกแต่ละคนจ่าย) และกระทรวงศึกษาธิการ (จ่ายสอง

เท่าของเงินสมทบที่สมาชิกจ่าย) 

แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 

ตารางที่ 6 รายการโครงการสําหรับแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 

กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสิทธิ

ประโยชน์ 

สถาบัน องค์กรรับผิดชอบ 

แรงงานในภาคเศรษฐกิจ 

นอกระบบ  

(มาตรา 40 แห่ง  

พ.ร.บ.ประกนัสงัคม) 

ชุดที่ 1 – กรณเีจ็บป่วย 

กรณทีุพพลภาพ และ

กรณเีสียชีวิต 

สิทธิประโยชน์ 

ชุดที่ 2 - กรณเีจ็บป่วย 

กรณทีุพพลภาพ และ

กรณเีสียชีวิต 

กรณีชราภาพ (บาํเหน็จ/

เงินกอ้น) 

กองทุนประกนัสงัคม 

(สาํนกังาน

ประกนัสงัคม) 

โครงการแบบสมคัรใจ 

สาํนกังาน

ประกนัสงัคม 

กระทรวงแรงงาน 

แรงงานในภาคเศรษฐกิจ 

นอกระบบ (ผูท้ี่ไม่ได้

ประกนัตนทุกคน) 

 

การดูแลดา้นการแพทย ์ หลกัประกนัสุขภาพถว้น

หนา้ 

(UCS) 

สาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพ 

แห่งชาติ กระทรวง

สาธารณสุข 

คนพกิารในภาค

เศรษฐกิจนอกระบบ 

เบี้ยความพกิาร เงินช่วยเหลือที่ไม่ตอ้ง

จ่ายเงิน 

สมทบโดยถว้นหนา้

สาํหรับผู ้

ทุพพลภาพ 

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (อบต.) 

ภายใตค้วาม

รับผดิชอบ 

ของ 

กระทรวงมหาดไทย 

 

กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสิทธิ

ประโยชน์ 

สถาบัน องค์กรรับผิดชอบ 

ผูไ้ดรั้บเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ เงินช่วยเหลือกรณีผู ้

ไดรั้บเช้ือเอชไอ 

ว/ีเอดส์ 

เงินช่วยเหลือที่ไม่ตอ้ง

จ่ายเงินสมทบโดยถว้น

หนา้สาํหรับผูติ้ดเช้ือ 

เอชไอว/ีเอดส์ 

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน(อบต.) ภายใต้

ความรับผดิชอบของ 

กระทรวงมหาดไทย 
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ผูสู้งอายทุี่ไม่ไดรั้บ

บาํเหน็จบาํนาญชราภาพ 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ เงินช่วยเหลือที่ไม่ตอ้ง

จ่ายเงินสมทบโดยถว้น

หนา้สาํหรับผูสู้งอาย ุ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน(อบต.) ภายใต้

ความรับผดิชอบของ 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูท้ี่ทาํงานในภาค

เศรษฐกิจนอกระบบ 

(ผูท้ี่ไม่ไดป้ระกนัตน

ทั้งหมด) 

บาํนาญผูสู้งอายหุรือ

บาํเหน็จ/เงินกอ้น 

(กาํลงัทบทวน) –  

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ

ภายใตส้าํนกังาน

เศรษฐกิจการคลงั 

 

กองทุนประกันสังคม 

พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 จดัตั้งโครงการอีกโครงการหน่ึงเพื่อครอบคลุมผูท้ี่ทาํงาน

ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบภายใตม้าตรา 40 บุคคลที่มีอายมุากกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี และไม่ไดเ้ป็น

ผูป้ระกันตนภายใตม้าตรา 33 หรือมาตรา 39 อาจขึ้นทะเบียนภายใตม้าตรา 40 ของพระราชบญัญติัการ

ประกนัสังคม กลุ่มเป้าหมายน้ีโดยหลกัแลว้ประกอบดว้ยผูท่ี้ทาํงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ทั้งน้ีมีการ

ทบทวนรูปแบบโครงการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 (พระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการ

จ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์

ทดแทนของผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2554) โดยไดรั้บงบประมาณอุดหนุนบางส่วนจากรัฐบาล (แมว้า่เงินอุดหนุนน้ี

ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และอาจมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายรัฐบาล) และโครงการน้ีเสนอชุดสิทธิ

ประโยชน์สองประการคือ 

• สําหรับเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน (แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบจ่าย 70 บาท               

และรัฐบาลจ่าย 30 บาท) สิทธิประโยชน์ชุดที่1 ครอบคลุมกรณีเจบ็ป่วย (สิทธิประโยชน์ 200 บาทต่อวนัจาํกดั

ไวท้ี่ 20 วนั ต่อปี และสาํหรับการดูแลผูป่้วยซ่ึงพกัรักษาเป็นผูป่้วยในอยา่งน้อยสองคืนเท่านั้นหากเขา้รับการ

รักษา ณ โรงพยาบาลหน่ึงคืนสมาชิกจะไม่มีสิทธิท่ีรับสิทธิประโยชน์ใดๆ หากเขา้รับการรักษาสองคืน

สมาชิกจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ 400 บาท หากเขา้รับการรักษาสามคืนสมาชิกจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ 600 

บาท และอ่ืนๆ ตามรายละเอียดที่กาํหนด) กรณีทุพพลภาพ (การชดเชยรายได)้ จาํนวนระหว่าง 500 และ 

1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 15 ปี) และเสียชีวติ (เงินกอ้นจาํนวน 20,000 บาท) 

• สาํหรับเงินสมทบ 150 บาท (แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบจ่าย 100 บาท และรัฐบาลจ่ายเงิน

สมทบ 50 บาท) 

สิทธิประโยชน์ชุดที่ 2 เพิ่มการจ่ายบาํเหน็จ/เงินกอ้นเพื่อการชราภาพ เพิ่มจากสิทธิประโยชน์ของ

สิทธิประโยชน์ชุดที่ 1 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใตม้าตรา 40 ไม่ไดสิ้ทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพ เน่ืองจาก

ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ใหสิ้ทธิประโยชน์น้ีแลว้ 
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ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

พระราชบญัญติัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เสริมมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ                

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 9 วา่ดว้ยสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ

ซ่ึงบญัญติัวา่ ‘บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและ  ไดม้าตรฐานและผู ้

ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย’

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีจดัตั้งโครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ซ่ึงมุ่งใหก้ารดูแลสุขภาพสาํหรับผูท้ี่

ไม่มีสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคมหรือโครงการอ่ืนๆ ท่ีรัฐจดัให้มีไม่ไดค้รอบคลุม

ถึง แม้ว่ามาตรา 5 ของพระราชบญัญติักาํหนดว่า “บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ” ภายใตพ้ระราชบญัญติัน้ีมีการตีความกนัว่า “บุคคล” หมายถึงผูมี้สญัชาติ

ไทย ดงันั้นกลุ่มชาติพนัธช์นกลุ่มนอ้ย หรือบุคคลไร้รัฐ และแรงงาน ขา้มชาติไม่ไดค้รอบคลุมโดยโครงการน้ี

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจัดให้การรักษา ด้านการแพทยท์ี่จ ําเป็นทุกประเภทแก่ผูรั้บสิทธิ

ประโยชน์ นบัตั้งแต่การรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยในกรณีการดูแลสตรีมีครรภ ์การคลอดบุตร บริการดูแล

ทนัตกรรมที่จาํเป็น ซ่ึงรวมถึงฟันปลอมอะคริลิก การดูแลป้องกนั และการดูแลกรณีฉุกเฉิน ผูมี้สิทธิภายใต้

โครงการน้ีตอ้งขึ้นทะเบียนที่สาํนกังานที่กาํหนดไว ้เพื่อเลือกหน่วยบริการประจาํซ่ึงเป็นจุดตั้งตน้ในการรับ

บริการยกเวน้ในกรณีฉุกเฉิน หากจาํเป็นตอ้งมีการดูแลเฉพาะดา้น จะส่งตวัผูป่้วยไปที่โรงพยาบาลระดบัที่

สูงขึ้ น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ โครงการน้ีใช้งบประมาณจากรายได้ภาษีทัว่ไปค่าใช้จ่ายระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ โอนมาจากงบประมาณรัฐบาล และใหแ้ก่สาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติซ่ึง

เป็นหน่วยงาน ซ้ือบริการดูแลสุขภาพสาํหรับประชาชน 

เงินช่วยเหลือที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบแบบถ้วนหน้าสําหรับคนพกิาร 

เงินช่วยเหลือที่ไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบแบบถ้วนหน้าสําหรับคนพิการจัดตั้งโดยพระราชบญัญัติ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แต่มีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2553 (ตามระเบียบ

คณะกรรมการส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการ                         

จดัสวสัดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ ย

พิการให้คนพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553) ผูมี้สัญชาติไทยที่พิการซ่ึง 1) มีภูมิลาํเนาใน

เขตขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามการสํามะโนประชากรประชากร 2) มีบัตรคนพิการตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ 3) ไม่ไดรั้บการดูแลโดยท่ีพกัพิง

สวสัดิการของรัฐบาล มีสิทธิที่จะไดรั้บเบี้ยความพกิารจาํนวน 500 บาทต่อเดือน เบี้ยความพิการน้ีบริหารโดย

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ภายใตค้วามรับผิดชอบของกระทรวงการมหาดไทย (ปัจจุบนัปรับเบ้ีย

พกิารเป็น 800 บาทต่อเดือน) 

เงินช่วยเหลือที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบแบบถ้วนหน้าสําหรับผู้ติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

เงินช่วยเหลือที่ไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบแบบถว้นหน้าสาํหรับผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ เป็นนโยบายซ่ึง

กําหนดขึ้ นมาเม่ือหลายปีก่อน  ผู ้มีสัญชาติไทยผู ้ติดเ ช้ือ เอชไอวี/เอดส์มีสิทธิในการได้รับเงิน                
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ช่วยเหลือดํารงชีพขั้นตํ่ า  500 บาทต่อเดือน  (เบี้ ยยงัชีพขั้นตํ่ า) ซ่ึงเงินช่วยเหลือน้ีบริหารโดย                       

องคก์รบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ภายใตค้วามรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย 

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุแบบไม่ต้องสมทบ 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายโุดยพระราชบญัญติัผูสู้งอายพุ.ศ. 2546 และมีผลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2552 (ระเบียบ

คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2552   และระเบียบว่า

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2552) ภายใตโ้ครงการน้ี  จะมอบเงินจาํนวน 

500 บาทต่อเดือน แก่ผูมี้สญัชาติไทยซ่ึง 1) มีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า 60 ปี 2) ขึ้นทะเบียนและยืน่

คาํร้องขอรับเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ตอ้งใชบ้ตัรประจาํตวัประชาขน หรือบตัรที่มี

รูปถ่ายซ่ึงหน่วยงานราชการเป็นผูอ้อกให ้ ทะเบียนบา้น และสมุดบญัชีธนาคาร) 3) มีภูมิลาํเนาในเขตของ

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 4) ไม่เป็นผูท้ี่ไดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ (ไดแ้ก่ บาํเหน็จบาํนาญ) อยูใ่นที่พกัพิงสวสัดิการ มี

รายได ้ หรือสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลเป็นประจาํ (ยกเวน้ผูพ้ิการ13 หรือผูติ้ดเช้ือเอชไอวี) เท่าที่ผ่านมา

ผูสู้งอายทุุกคนยกเวน้ผูท้ี่รับบาํเหน็จบาํนาญจากรัฐบาล (อดีตขา้ราชการ) เป็นผูมี้สิทธิในทาํนองเดียวกนั เม่ือ

มีการจ่ายเงินบาํเหน็จบาํนาญงวดแรก ภายใตก้องทุนประกนัสังคม ซ่ึงจะเร่ิมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญจากกองทุน ประกนัสังคมจะไม่มีสิทธิรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้

เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงินเบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุรายเดือนภายใต้แผนการน้ีนับจาก

ปีงบประมาณ 2555 ซ่ึงเร่ิมตน้ใน เดือนตุลาคม 2554 ผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหว่าง 60 และ 69 ปี ในขณะน้ีจะ

ไดรั้บเงินเบี้ยยงัชีพเดือนละ 600  บาท ผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหว่าง 70-79 ปี จะไดรั้บเงินจาํนวน 700 บาท ต่อ

เดือน ผูสู้งอายทุี่มีอายรุะหวา่ง  80-89 ปีจะไดรั้บเงินจาํนวน 800 บาทต่อเดือน และผูสู้งอายทุี่มีอาย ุ90 ปี และ

มากกวา่จะไดรั้บเงิน จาํนวน 1,000 บาทต่อเดือน 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  

พระราชบญัญติักองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 จดัตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ ซ่ึงมุ่งเป้าหมายที่

แรงงานนอกระบบ ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตอ้ง : 1) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 2) มีอายรุะหว่าง 15 ปีและ 60 ปี และ 3)

ไม่ใช่สมาชิกของโครงการบาํนาญผูสู้งอายโุครงการอ่ืนๆ ที่กาํหนดใหมี้ขึ้นโดยกฎหมายประเด็นสุดทา้ยน้ีไม่

ใชก้บัเงินช่วยเหลือผูสู้งอายทุี่ไม่ตอ้งสมทบเบี้ยยงัชีพ (ผูสู้งอายสุามารถรับเบี้ยยงัชีพและออมภายใตก้องทุน

การออมแห่งชาติ) แรงงานที่ขึ้นทะเบียนภายใตพ้ระราชบญัญติัประกนัสังคมมาตรา 40 และเลือกใชสิ้ทธิชุด

ที่ 1 สามารถเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติได ้ในทางตรงขา้มแรงงานที่เลือกใชสิ้ทธิชุดที่ 2 (ซ่ึง

รวมถึงองคป์ระกอบการคุม้ครองผูสู้งอาย)ุ ไม่สามารถเขา้ร่วมกองทุนการออมแห่งชาติการส่งเงินเขา้กองทุน 

กาํหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมไม่ตํ่ากว่าคร้ังละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ขณะท่ีรัฐบาลจ่ายเงิน

สมทบเสริมขึ้นอยูก่บัจาํนวนที่สมาชิกจ่ายและอายขุองสมาชิก สิทธิประโยชน์ของสมาชิก  (ตามกฎหมาย) 

เงินบาํนาญผูสู้งอายรุายเดือน (เม่ือสมาชิกมีอายถึุง 60 ปี) กรณีลาออกจากกองทุนก่อนอายคุรบ 60 ปี สมาชิก

จะไดรั้บเป็นเงินกอ้น ประกอบดว้ยเงินออมของตนและรายไดจ้ากเงินออมดงักล่าวโดยจะไม่ไดเ้งินสมทบ

จากรัฐและดอกผลจากเงินส่วนน้ี และในกรณีที่สมาชิกเกิดเหตุทุพพลภาพสมาชิกมีสิทธิขอรับเงินสะสมและ
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ดอกผลของเงินสะสมได ้ โดยที่เงินสมทบและดอกผลของเงินสมทบจะนํามาคาํนวณบาํนาญจ่ายให้แก่

สมาชิกเม่ืออายคุรบ 60 ปี กองทุนน้ีบริหารจดัการ โดยคณะกรรมการกองทุนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

กระทรวงการคลงั อยา่งไรก็ดีขณะน้ีกระทรวงการคลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการบริหาร

กองทุนและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัผูมี้สิทธิเป็นสมาชิก การส่งเงินเขา้กองทุน และประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้

สมาชิกไดรั้บประโยชน์มากขึ้นและหลีกเล่ียงความซํ้ าซอ้นกบักองทุนประกนัสังคม มาตรา 40 ของกฎหมาย

ประกนัสงัคม 

ตารางที่ 7 รายการโครงการสําหรับแรงงานข้ามชาติ 

 กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของ 

สิทธิประโยชน์ 

สถาบัน องค์กรรับผิดชอบ 

ป
ระ

เท
ศก

ัมพู
ชา

 ส
ปป

.ล
าว

 เม
ียน

มา
ร์ 

แรงงานขา้มชาติฐาน

ตามบนัทึกความเขา้ใจ 

มีสิทธิไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ในกองทุน

ประกนัสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน 

(จะตอ้งเป็นการจา้ง

งานในระบบ) 

สาํนกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 

แรงงานขา้มชาติท่ีข้ึน

ทะเบียน 

แรงงานขา้มชาติ

จ่ายเงินสมทบจาํนวน 

1,900 บาทและมีสิทธิ

ไดรั้บการตรวจ

สุขภาพและประกนั

สุขภาพ 

ระบบประกนัสุขภาพ 

แรงงาน ต่างดา้วภาค

บงัคบั 

(CMHI) 

กระทรวงสาธารณสุข 

แรงงานขา้มชาติท่ีผา่น

กระบวนการพิสูจน์

สัญชาติ 

มีสิทธิไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ในกองทุน

ประกนัสังคมและ

กองทุนเงิทดแทน 

(จะตอ้งเป็นการจา้ง

งานในระบบ) 

สาํนกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 

แรงงานขา้มชาติท่ีไม่มี

เอกสารอยา่งถูกตอ้ง 

ไม่มีสิทธิไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์

ประกนัสังคม 

ไม่มี ไม่มี 

แรงงานขา้มชาติตาม

พระราชบญัญติัการ

ทาํงานของ 

คนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 

(ค.ศ. 2008) 

มีสิทธิไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ในกองทุน 

ประกนัสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน 

(จะตอ้งเป็นการจา้ง

งานในระบบ) 

สาํนกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 
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ป
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เท
ศ

อา
เซี

ยน
อื่น

ๆ แรงงานขา้มชาติท่ีไม่มี

เอกสารอยา่งถูกตอ้ง 

ไม่มีสิทธิในการเขา้

ร่วมการประกนัสังคม 

ไม่มี ไม่มี 

 

แรงงานขา้มชาติที่มาจากประเทศกมัพชูา สปป. ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สามารถ

เขา้ประเทศไทยได ้ดังน้ี (1) ตามบนัทึกความเขา้ใจเร่ืองการนําเขา้แรงงานซ่ึงเป็นกรอบกฎหมายระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศทั้งสามน้ี สาํหรับให้แรงงานขา้มชาติที่มีทกัษะฝีมือแรงงานตํ่า เขา้ประเทศไทยได้

โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย (2) หรือโดยไม่มีใบอนุญาตในการทาํงานแรงงานขา้มชาติตามบนัทึกความเขา้ใจ

ได้รับใบอนุญาตให้ทาํงาน 2 ปี (ต่ออายุไดห้น่ึงคร้ัง) และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน

ประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทนเช่นเดียวกนักบัแรงงานสัญชาติไทย (เฉพาะภายใตม้าตรา33) ทั้งน้ี

แรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ก็ต่อเม่ือเป็นการจ้างงานในระบบแรงงานข้ามชาติที่ไม่มี

ใบอนุญาตทาํงานสามารถขึ้นทะเบียนกบักระทรวงมหาดไทยเพื่อ ร้องขอพาํนักชัว่คราวในฐานะที่เป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการขึ้นทะเบียนน้ี แรงงานขา้มชาติตอ้งขึ้นทะเบียนภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพแรงงาน

ต่างดา้วภาคบงัคบั (CMHI) แรงงานขา้มชาติจะไดรั้บใบอนุญาตใหท้าํงานเป็นเวลาสูงสุดหน่ึงปี และแรงงาน

ขา้มชาติเหล่าน้ีก็จะจดัอยูใ่นประเภท  “แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียน” (registered migrant workers) 

ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวภาคบงัคบัจดัตั้งโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการตรวจ

สุขภาพและการประกันสุขภาพสําหรับแรงงานต่างด้าวจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ประเทศ สปป. ลาว ประเทศกมัพูชา  (1 กรกฎาคม 2552) เพื่อให้การดูแลสุขภาพแก่แรงงานขา้มชาติระบบ

ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวภาคบังคับน้ีเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นสําหรับแรงงานในการยื่นคาํร้องขอ

ใบอนุญาตให้ทาํงาน หรือยื่นคาํร้องขอผ่อนปรนเพื่อพาํนักอยู่ในประเทศไทยชัว่คราวแรงงานขา้มชาติ

จ่ายเงินสมทบ 1,900 บาท และจะมีสิทธิไดรั้บบริการคดักรองสุขภาพ (600 บาท) และการประกนัสุขภาพ 

(1,300 บาท) นอกจากนั้น ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่าย 30 บาทต่อการเขา้รับบริการ ณ โรงพยาบาลหน่ึงคร้ังในกรณี

ที่ตนใช้บริการดูแลรักษานับตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2549 สําหรับพลเมืองลาวและกัมพูชา และนับตั้งแต่ปี                               

พ.ศ. 2552 สาํหรับพลเมืองจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แรงงานที่ขึ้นทะเบียนตอ้งผ่าน

กระบวนการพสูิจน์สญัชาติซ่ึงใหโ้อกาสแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีมีโอกาสไดรั้บสถานะถูกตอ้งตามกฎหมาย

แรงงานขา้มชาติที่ผา่นกระบวนการพสูิจน์สญัชาติจะไดรั้บใบอนุญาตใหท้าํงานเป็นเวลา 2 ปี (ต่ออายไุดห้น่ึง

คร้ัง) และจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเช่นเดียวกันกบัคนงานไทยแรงงานขา้มชาติ

สามารถลงทะเบียนภายใตก้องทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสงัคมภายใตม้าตรา 33 เท่านั้น (จะตอ้งเป็น

การจา้งงานในระบบ) แม้ว่าในทางทฤษฎีแรงงานขา้มชาติตามบนัทึกความเขา้ใจหรือท่ีผ่านกระบวนการ

พสูิจน์สญัชาติสามารถขึ้นทะเบียนภายใตก้องทุนประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน นายจา้งจาํนวนมาก

ไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย นอกจากนั้นเม่ือขึ้นทะเบียนภายใตก้องทุนประกนัสังคมแลว้ ก็ยากที่แรงงานขา้ม

ชาติจะมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการ อาทิ  สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและกรณีชราภาพด้วย

เหตุผลสองประการ เหตุผลประการแรกคือแรงงานขา้มชาติตอ้งเดินทางออกจากประเทศภายในเจ็ดวนั

หลังจากให้ถูกออกจากงานซ่ึงทาํให้คนงานฯ  ไม่สามารถดาํเนินการแจง้สถานะใหม่ของตน (สถานะ
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วา่งงาน) ต่อกรมการจดัหางานหรือสาํนกังานประกนัสงัคม หรือไม่สามารถรายงานต่อกรมการจดัหางานทุก

เดือน (ตามที่ระบุไวใ้นโครงการว่างงาน)เหตุผลประการที่สอง คือ กรมการจดัหางานรับคาํร้องเฉพาะจาก

พลเมืองไทยจึงไม่รวมแรงงานขา้มชาติทุกคน ขณะน้ีไดมี้การจดัตั้งกลุ่มทาํงานของกระทรวงแรงงานขึ้นมา

ชุดหน่ึงเพื่อกาํหนดความเหมาะสม (และการเขา้ถึง) ของสิทธิประโยชน์ประกนัสังคมของไทยสําหรับ

แรงงานขา้มชาติและหาวธีิในการปรับนโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติของกรมการจดัหางาน

และสํานักงานประกันสังคมให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้นแรงงานขา้มชาติที่มาจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก

ประเทศกมัพชูา  สปป.ลาว และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการ

ทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 เพือ่จะทาํงานในประเทศไทยแรงงานขา้มชาติที่ไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานใน

ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบัญญติัน้ีเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ แรงงานขา้มชาติกลุ่มน้ีทาํงานในภาค

เศรษฐกิจในระบบ จึงมีสิทธิที่จะไดรั้บสิทธิประโยชน์เดียวกนักบัคนงานไทย แรงงานขา้มชาติกลุ่มน้ีมีสิทธิ

ขึ้นทะเบียนภายใตก้องทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสงัคม 

ตารางที ่8 สรุปกรอบกฎหมาย 

ข้าราชการ  
ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการของรัฐบาล พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติบ ําเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ พ.ศ. 2494 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

พ.ศ.2539 

ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ 

(CSMBS) 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการ

รักษาพยาบาล (พ.ศ. 2553) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัการกาํหนด

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 

พนักงาน/ลูกจ้างภาคเอกชน  

กองทุนเงินทดแทน (WCF) พระราชบญัญติักองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

หนังสือเวียนรส. 0711/ว.751 (ออกเม่ือวนัที่ 25 

ตุลาคม 2554) 

กองทุนประกนัสงัคม (SSF) มาตรา 33 และมาตรา 39  พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

กองทุนสวสัดิการครูโรงเรียนเอกชน (PSTWF) พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน ฉบบัใหม่ พ.ศ. 2551 

 

 

คนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ  

กองทุนประกนัสงัคม (SSF) พระราชบญัญติัการประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
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มาตรา 40 (ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ) พระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการ

จ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน

ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ 

ประโยชน์ทดแทนของผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2554 

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (UCS) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ แห่งชา ติ 

พ.ศ.2545 

โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้สาํหรับผูทุ้พพลภาพ 

500 แบบไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน

พกิาร พ.ศ. 2550 

• ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

ชีวติคนพกิารแห่งชาติ 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสวสัดิการเบี้ยความ

พกิาร พ.ศ. 2552 

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จ่ายเงินเบ้ียความพกิารใหค้นพกิารขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายแุบบไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 

• ระเบียบคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2552 

• ระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการการจ่ายเงิน

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2552 

กองทุนการออมแห่งชาติ พระราชบญัญติักองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

• ยงัไม่ดาํเนินการ 

แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียน  

ระบบประกนัสุขภาพแรงงาน 

ต่างดา้วภาคบงัคบั (CMHI) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการตรวจสุขภาพ

และการประกนัสุขภาพสาํหรับแรงงานต่างดา้วที่

หลบหนีเขา้เมือง จากประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ ประเทศ สปป.ลาว ประเทศ

กมัพชูา (1 กรกฎาคม 2552) 

 

ในขณะที่ การเจรจาระดบัชาติบนฐานของการประเมิน (The Assessment-Based National Dialogue: 

ABND): กระบวนการที่มีส่วนร่วมเพื่อกาํหนดประเด็นเร่งด่วนสาหรับการปฏิบติังานของรัฐบาลดา้นการ

คุม้ครองทางสังคม ABND เป็นกระบวนการเจรจาพูดคุยระหว่างรัฐบาล หุ้นส่วนทางสังคม องคก์รประชา

สงัคม ภาควชิาการ รวมทั้งทีมงานองคก์ารสหประชาชาติประจาํประเทศไทย โดยมีจุดประสงคเ์พื่อกําหนด
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ประเด็นเร่งด่วนสาหรับการปฏิบัติงานของรัฐบาลด้านการคุ้มครองทางสังคม ABND มีพื้นฐานมาจาก

แนวคิดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพืน้ฐาน (Social Protection Floor: SPF) ซ่ึงเป็นสิทธิเบื้องตน้ที่ประชาชน

ทุกคนในประเทศหน่ึงพึงมี การคุม้ครองทางสังคมขั้นพื้นฐานส่งเสริมความมั่นคงทางรายได้โดยให้

หลกัประกนัแก่ประชาชนดงัน้ี:  

1. ทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐานโดยถว้นหนา้  

2. เด็กทุกคนสามารถเขา้ถึงการโภชนาการ การศึกษาและการดูแลไดด้ว้ยการที่ผูป้กครองไดรั้บส่ิงที่

มิใช่ตวัเงินหรือเงินช่วยเหลือซ่ึงไม่ควรตํ่ากวา่เสน้ความยากจนที่ประเทศกาํหนด  

3. ทุกคนที่อยูใ่นวยัทางานแต่ไม่สามารถ (หรือไม่ควร เช่น ในกรณีตั้งครรภ)์ หาเงินมาเล้ียงตนเอง

และครอบครัวไดอ้ยา่งเพยีงพอควรมีความมัน่คงทางรายไดข้ั้นตํ่าจากการไดรั้บเงินช่วยเหลือ ไดรั้บส่ิงท่ีมิใช่

ตวัเงินหรือมีระบบประกนัการวา่งงาน  

4. คนชราและคนพกิารมีความมัน่คงทางรายไดโ้ดยการไดรั้บเงินช่วยเหลือสาหรับคนชราและคน

พกิารหรือไดรั้บส่ิงที่มิใช่ตวัเงิน (www.social-protection.org สืบคน้เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2558) 

ชินชัย ช้ีเจริญ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการพฒันาระบบการช่วยเหลือทางสังคมของประเทศไทย             

ที่ผา่นมาทาํไดเ้พยีงการสงเคราะห์เฉพาะหนา้และตั้งรับ อยา่งไรก็ตามไดมี้ความพยายามในบางรัฐบาล ที่ดูแล

คนยากจนอยา่งไม่เป็นระบบ แต่ไม่สามารถดาํเนินการไดต่้อเน่ือง เช่น โครงการแกไ้ขปัญหาสงัคมและความ

ยากจนเชิงบูรณาการ นโยบายสงัคมไม่ทอดทิ้งกนัพยายามกระตุน้ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาท

ในการช่วยเหลือคนยากจนดอ้ยโอกาส 

2.4 แนวคดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

 2.4.1 บทบาทภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ภายใตก้รอบ

ระบบบริหารจดัการ ภาครัฐแนวใหม่เม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยให้ส่วนราชการปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐใน 5 ดา้น คือ 

       1. แผนปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ และวธีิบริหารงานของภาครัฐ 

       2. แผนปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

       3. แผนปรับเปล่ียนระบบบริหารบุคคล 

       4. แผนปรับเปล่ียนกฎหมาย 

      5. แผนปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยม (การประชาสงเคราะห์. 2545) 

ประกอบกบัการเขา้บริหารราชการแผ่นดินของ รัฐบาลไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดของประชาชนทาํให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้าง บทบาทภารกิจของภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกบั สถานการณ์ในปัจจุบนั สามารถ

ตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมประชาสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นส่วนราชการที่มี

ภารกิจเก่ียวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนชราภาพและตาย โดยดาํเนินการจดัสวสัดิการสังคม ให้การ

สงเคราะห์ ฟ้ืนฟู คุม้ครองป้องกนั และพฒันากลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชน ผูสู้งอาย ุคนพิการและ
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ทุพพลภาพ คนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ขอทานสตรี ครอบครัว ผูป้ระสบภยั และผูป้ระสบ ปัญหาสังคมอ่ืน การ

สงเคราะห์และพฒันาชาวเขา สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและ  สนบัสนุนการดาํเนินงานสงัคม 

สงเคราะห์ ของภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงไดมี้การปรับองคก์ร  คร้ังใหญ่ตามแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ ไปสังกัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย  ์ตามพระราชบัญญติัปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงกาํหนดหนา้ท่ีของกระทรวง การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

คือ การพฒันาสังคม การสร้างความเป็นธรรม  และความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ

ความมัน่คงในชีวติ สถาบนัครอบครัวและ ชุมชน ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานกบักลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั้ง

ประเทศ และได้จัดตั้งส่วนราชการ กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการขึ้ น เพื่อรับผิดชอบภารกิจของกรม

ป ร ะ ช า ส ง เ ค ร า ะ ห์  ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  แ ล ะ ส วัส ดิ ก า ร สั ง ค ม  แ ล ะ ก ร ม ก า ร เ ร่ ง รั ด พัฒ น า

ชนบท  กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในส่วนงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได ้โดยมีภารกิจ ตามกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์พ.ศ. 

2545 คือ ให้บริการสวสัดิการ สังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผูป้ระสบ

ปัญหาทางสงัคมโดยการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่ง

ต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและทอ้งถ่ินจดัสวสัดิการสังคม เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมาย  ที่มีปัญหาทางสงัคมสามารถดาํรงชีวติ และพึ่งตนเองไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี และมีส่วนราชการใน                    

สงักดั คือ กองกลาง สาํนักบริการสวสัดิการสังคม สาํนักป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้หญิงและเด็ก และ

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 

ปี 2558 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง

ส่วนราชการโดยประการใชต้ามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ 2558 เม่ือ 

วนัที่ 5 มีนาคม 2558 มีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นตน้ไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้

พระราชบญัญติั ฯ ฉบบัน้ี เน่ืองจากการจดัโครงการสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพฒันาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์ที่ผ่านมา ได้แยกงานด้านนโยบายด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ ในแต่และ

กลุ่มเป้าหมายออกจากกนั ทาํให้เกิดปัญหาความซับซ้อนในการปฏิบติังาน และส่งผลกระทบต่อการการ

ใหบ้ริการประชาชน จึงสมควรปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยรวมงานดา้นนโยบาย ดา้น

วิชาการ และด้านการปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายเดียวให้อยูใ่นส่วนราชการเดียวกนั เพื่อให้สามารถกาํหนด

เป้าหมายและทิศทางการปฏิบติังานของส่วนราชการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการทาํงานที่

ซํ้ าซอ้น รวมทั้งเป็นการประหยดัทรัพยากรภาครัฐใหม้ากยิง่ขึ้น  

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กองคุม้ครองสวสัดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ มีอาํนาจหนา้ที่ 

ดงัน้ี 

1. จดัทาํสถานการณ์ทางสังคม กาํหนดยทุธศาสตร์ มาตรการ กลไก แผนงานและมาตรฐานการ

จดับริการสวสัดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง และผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน และกาํกบั

ดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด  
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2. พฒันาระบบ รูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครอง พิทกัษสิ์ทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง และผูก้ระทาํความผิด

ตามกฎหมายควบคุมการขอทาน  

3. ให้การช่วยเหลือและคุม้ครองสวสัดิภาพแก่ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก คนไร้ที่พึ่ง และผูก้ระทาํ

ความผดิตามกฎหมายควบคุมการขอทาน  

4. ส่งเสริม สนับสนุนการคุม้ครองสวสัดิภาพแก่คนไร้ที่พึ่ง การพฒันาศกัยภาพแก่หน่วยงานใน

สงักดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รสวสัดิการชุมชน องคก์รภาคเอกชนอ่ืน 

และกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง  

5. จดัทาํขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการปฏิบติังาน  

6. งานเลขานุการของคณะกรรมการคุม้ครองคนไร้ท่ีพึ่ง  

7. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานในสงักดั  

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

โดยมีโครงสร้างภายในกองคุม้ครองสวสัดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ประกอบดว้ย  

1) ฝ่ายบริหารทัว่ไป  

2) กลุ่มมาตรการและกลไก  

3) กลุ่มการคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิ  

4) กลุ่มการส่งเสริมและพฒันา  

5) กลุ่มการช่วยเหลือและคุม้ครองสวสัดิภาพ  

2.4.2 สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาส 

สถานการณ์ของผูด้อ้ยโอกาส สถิติและขอ้มูลสาํนักพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได ้

สศช. 

 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส จาํนวน 

คนยากจน 8.8 ล้านคน   

(สศช. 2554) 

คนเร่ร่อน คนขอทาน คนไร้ท่ีพึง่ 3,909 คน   

(พม. 2554) 

ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ผู้ ท่ี

ไม่มีสญัชาติไทย และมีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนบ้าน 

351,775 คน 

(กรมการปกครอง 2555) 

ผู้ ป่วย/ผู้ ติดเชือ้เอดส์ 433,635 คน   

(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 2558) 

ผู้ พ้นโทษ 7,288 คน 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2554 : กรมราชทณัฑ์) 
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 ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส 

1. ถูกกีดกนั ถูกเลือกปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม  

2. ขาดการยอมรับจากสงัคม (ไม่มีตวัตน อยูใ่นภาวะยากลาํบาก)  

3. สงัคมมีทศันคติเชิงลบ 

4. การใหบ้ริการของรัฐ หน่วยงานยงัจาํกดั ไม่ครอบคลุม มีขอ้กาํหนดที่กีดกนั  

5. ผูด้อ้ยโอกาสมีทศันคติเชิงลบต่อตนเอง  

6. ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพฒันา  

การขบัเคล่ือนงานดา้นผูด้อ้ยโอกาสของ สท. (ในขณะนั้นภารกิจดา้นผูด้อ้ยโอกาสเป็นบทบาทของ

สํานักงาน ส่ง เสริม สวัสดิภาพ และพิทัก ษ์เด็ก  เ ยาวชน ผู ้ด้อยโอก าส  และผู ้สู งอายุ  แบ่งระดับ                   

ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

1. ระดับยุทธศาสตร์  

  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร อ่ืนๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพและ

คุม้ครองสิทธิของผูด้อ้ยโอกาส  

2. ระดับชุมชน  

  2 . 1  พื้ น ที่  อ ปท .  ใน กา ร ดํา เ นิ นง า นก า รขับ เค ล่ื อน ร ะ ดับ พื้ น ท่ี ข อง  อป ท .  ส ท .                           

มีการส่งเสริมใหมี้กระบวนการคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส  

  2 . 2  พื้ น ที่ ชุ ม ชน ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ส ท .  มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที ่                         

ของกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมเพือ่จดัตั้งศูนยพ์ทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  

การพัฒนามาตรการ และกลไก 

1. ระดบัยทุธศาสตร์  

     1.1 จดัทาํยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพและคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิ 

          ผูด้อ้ยโอกาส (พ.ศ. 2556-2559) มี 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  

  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมพลงัและพฒันาศกัยภาพผูด้อ้ยโอกาส  

  ยทุธศาสตร์ที่ 2 การเขา้ถึงสิทธิ สวสัดิการสงัคมและการคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส  

 ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาและเสริมพลงัเครือข่ายภาคประชาสงัคม  

 ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล องคค์วามรู้และนวตักรรมทางสงัคม  

 ยทุธศาสตร์ที่ 5 การส่ือสารสาธารณะ  

 ยทุธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั  

1 . 2  จัด ทํา มา ตร ฐา นก าร ส่ง เส ริม สวัสดิ ภา พแ ละ คุ้ม คร อง พิทักษ์ สิท ธิผู ้ด้อ ยโ อก า ส                           

มี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

   1) ดา้นความมัน่คงในชีวติ  

  2) ดา้นการศึกษา  

  3) ดา้นเศรษฐกิจ  
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  4) ดา้นสงัคม  

  5) ดา้นสิทธิทางสงัคม/การคุม้ครอง 

1.3 พฒันาและสนบัสนุนการจดัทาํฐานขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาสในพื้นท่ี  

1.4 พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอเชิงนโยบาย ต่อผูบ้ริหารกระทรวง และคณะกรรมการ                        

ที่เก่ียวขอ้ง และ ก.ส.ค.  

1.5 เพิม่ประสิทธิภาพการคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส ในภูมิภาคโดยกลไก 

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมจงัหวดั (ก.ส.จ.) 

1.6 ส่งเสริมการจดัทาํแผนส่งเสริมสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาส ของจงัหวดั และทอ้งถ่ิน  

การคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิคนดอ้ยโอกาส 

* ดาํเนินการดา้นสิทธิและการเขา้ถึงสิทธิของผูด้อ้ยโอกาส 

* ส่งเสริมการขบัเคล่ือนกระบวนการคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาสระดบัชุมชน 

* ร่วมมือกบักรมการปกครอง สมช. ในการสาํรวจเพือ่กาํหนดสถานะบุคคลใหก้บัผูไ้ม่มีสถานะทาง 

ทะเบียนราษฎร 

* การส่งเสริมศกัยภาพผูด้อ้ยโอกาส 

* จดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริม และปรับเปล่ียนเจตคติต่อคนดอ้ยโอกาส 

* ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองแก่คนดอ้ยโอกาส 

* ส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนดอ้ยโอกาส 

* สนบัสนุนให ้NGO องคก์รชุมชน จดัสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาสตามมาตรฐานฯ 

* ยกยอ่งเชิดชูบุคคล องคก์ร ส่ือ ที่ทาํคุณประโยชน์ต่อผูอ้ยูใ่นภาวะยากลาํบาก และผูอ้ยูใ่นภาวะ 

ยากลาํบาก 

การขับเคล่ือนงานด้านผู้ด้อยโอกาสในระดับชุมชน  

ในท้องถิ่น  

      ส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู ้ด้อยโอกาส ในพื้น ท่ีต ําบลต้นแบบ 3  ตําบล                          

มีกระบวนการดงัน้ี  

  1) จดัตั้งคณะกรรมการ หรือกาํหนดคณะทาํงานรับผดิชอบ  

 2) จดัเก็บขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาสของตาํบลตน้แบบ                

 3) มีการวางแผนจดักิจกรรมเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส  

 4) มีการดาํเนินกิจกรรมตามแผน กบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสตามมาตรฐานฯ 

ในกรุงเทพมหานคร 

  ร่วมกับสภ าพัฒนาสัง คมภาคปร ะชาชน จัดตั้ ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู ้ด้อยโอกา สในชุมชน                        

มีกระบวนการ   

 1) กาํหนดกลไกทาํงานรับผดิชอบคนดอ้ยโอกาส  

 2) จดัเก็บขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน                
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 3) มีการวางแผนจดักิจกรรมเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส  

  4) มีการดาํเนินกิจกรรมเพือ่ใหเ้กิดสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาสตามมาตรฐานฯ  

การจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย  

 กลุ่มคนยากจน เช่น  

 1) การจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ราษฎรอตัคดัขาดแคลนทัว่ไป ไม่เกินคร้ังละ 5,000 

บาท  

  2)  การช่วยเหลือค่ าอาหาร ค่ าพาหนะ และค่า รักษาพยาบาล  สําหรับผู ้ตกทุกข์ได้ยาก                    

กลบัภูมิลาํเนา  

  3) การใหท้ี่พกัชัว่คราว ณ บา้นพกัชัว่คราวคนจนเมือง 4 แห่ง เพือ่ช่วยเหลือความเดือนร้อนดา้นที่อยู่

อาศยัที่เกิดจากปัญหาสาธารณภยั โดยขอพกัอาศยัไดค้ร้ังละไม่เกิน 180 ชัว่โมง 

 คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน เช่น 

  1) ช่วยเหลือส่ิงของ และเงินค่า เคร่ืองอุปโภคบริโภค ค่า รักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน                        

และทุนประกอบอาชีพ คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท และช่วยเหลือไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง  

  2) ใหก้ารอุปการะในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จาํนวน 11 แห่ง เน้นฝึกอาชีพให้ออกไปประกอบ

อาชีพได ้ 

 3) ใหก้ารศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนซ่ึงต่อยอดมาจากโครงการครูขา้งถนน เป็นศูนยส์ร้างโอกาสเด็ก จาํนวน 

7 แห่ง  

 กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย เช่น  

  1) เด็กที่เกิดใหม่ไดรั้บการจดทะเบียนการเกิด  

             2) สิทธิในการรักษาพยาบาล  

  3) สิทธิดา้นการศึกษา  

   4) สิทธิในการไดรั้บการสงเคราะห์จากศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา 14 แห่ง  

 กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเอดส์และครอบครัว เช่น  

 1) ใหบ้ริการดา้นยาตา้น  

 2) ให้การสงเคราะห์ครอบครัว มีเด็ก 1 คน ไดรั้บเงินสงเคราะห์ 1,000 บาท ไม่เกิน 3,000 บาทใน

กรณีที่มีเด็กมากกวา่ 1 คน  

  3)  ให้การสงเคราะห์ครอบครัวไม่ เ กิน  3  คร้ัง  ในพื้นที่  กทม.  ไม่ เ กิน  2 ,000  บาท/ราย                        

และต่างจงัหวดัไม่เกิน 1,000 บาท/ราย  

 4) เงินทุนสาํหรับผูป่้วยเอดส์นาํไปประกอบอาชีพ ไม่เกิน 5,000 บาท/ราย  

 5) เบี้ยยงัชีพ 500 บาท/คน/เดือน  

 ผูพ้น้โทษ เช่น 

 1) การช่วยเหลือครอบครัวผูพ้น้โทษ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค  

 2) การสงเคราะห์เงินแก่ครอบครัวเพือ่เป็นทุนประกอบอาชีพ หรือค่าครองชีพ  
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 3) การไดรั้บการฝึกและพฒันาอาชีพ  

2.4.3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 4 ปี  

(พ.ศ. 2556 – 2559) 

 วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ “ผู้ด้อยโอกาสได้รับการยอมรับ สามารถพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้ เข้าถึง

สิทธิอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม”  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส หมายถึง 

1) คนยากจน 

 2) บุคคลเร่ร่อน 

  3) ผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร  

  4) ผูติ้ดเช้ือ HIV / ผูป่้วยเอดส์ และผูไ้ดรั้บผลกระทบ เช่น ครอบครัว ชุมชน  

  5) ผูพ้น้โทษ  

ประเด็นยทุธศาสตร์และมาตรการ/กลยุทธ์   

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ  

ภัยคุกคาม/ อุปสรรค (Threats) หรือเทคนิค SWOT นอกจากนั้ นย ังดํา เ นินการกําหนดกลยุทธ ์                         

จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ซ่ึงเป็นการระดมสมองจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมการปรับยทุธศาสตร์ ส่งเสริม

การพฒันาศกัยภาพและคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส สามารถกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์ ส่งเสริมการพฒันา

ศกัยภาพและคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ดงัน้ี   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส  

 เป้าประสงค์    

  1. ส่งเสริมกลุ่มและเครือข่ายในการจดัการตนเองของผูด้อ้ยโอกาส  

 2. เสริมพลัง สร้างคุณค่าแก่ผูด้้อยโอกาสให้เกิดการยอมรับ มีทัศนคติที่ ดี และเช่ือมั่นในคุณค่า                

แห่งตน  

 3. สร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองผูด้อ้ยโอกาสในมุมมองใหม่แก่สังคมที่เอ้ือต่อการคุม้ครองและ พิทกัษ์

สิทธิบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 มาตรการ/กลยุทธ์ 

 1. มาตรการสนบัสนุนส่งเสริมกลุ่มและเครือข่ายในการจดัการตนเองของผูด้อ้ยโอกาส  

 2. มาตรการสร้างเสริมทศันคติการอยูร่่วมกบัผูด้อ้ยโอกาสในสถานท่ีทาํงาน ครอบครัว ชุมชนและ

สงัคม  

 3. มาตรการเตรียมความพร้อมของผูด้อ้ยโอกาสเพือ่เท่าทนัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเข้าถึงสิทธิ สวัสดกิารสังคม และการคุ้มครองพิทกัษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 

 เป้าประสงค์ 

1. มีระบบ รูปแบบ กระบวนการ มาตรการ และกลไกการคุม้ครอง พทิกัษสิ์ทธิที่เหมาะสม 
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 กบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสที่หลากหลาย 

2. ผูด้อ้ยโอกาสมีหลกัประกนั สามารถเขา้ถึงหลกัประกนัและบริการทางสงัคมที่รัฐจดัให้ 

อยา่งเสมอภาค      

มาตรการ/กลยุทธ์  

 1. มาตรการส่งเสริมและประสานความร่วมมือการทาํงานดา้นผูด้อ้ยโอกาสในภูมิภาคอาเซียน  

 2. มาตรการส่งเสริมการเขา้ถึงบริการและสิทธิตามกฎหมายของผูด้อ้ยโอกาส  

 3. มาตรการผลกัดนั/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการพทิกัษคุ์ม้ครองสิทธิ

ผูด้อ้ยโอกาสและการสร้างระบบการคุม้ครองดว้ยมาตรการกฎหมาย 

 4. มาตรการป้องกนัและดูแลผูด้อ้ยโอกาสท่ีจะเกิดจากประชาคมอาเซียน  

 5. มาตรการส่งเสริมใหมี้การจดัศูนยพ์กัพงิในระดบัชุมชนใหค้รอบคลุมทุกพื้นที ่ 

 6. มาตรการสร้างหลกัประกนัการเขา้ถึงสิทธิและบริการสวสัดิการสงัคมของผูด้อ้ยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมพลังเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 เป้าประสงค์    ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดบัเป็นพลงัที่เขม้แขง็ มีส่วนร่วมในการคุม้ครอง

และพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส 

 มาตรการ/กลยุทธ์ 

1. มาตรการเช่ือมประสานภาคเอกชน (NGOs) อปท. ภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนในการทาํงาน 

กบัผูด้อ้ยโอกาส  

     2. มาตรการส่งเสริมภาคประชาสงัคมมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส  

     3.มาตรการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกนัผลกัดนันโยบายเก่ียวกบัผูด้อ้ยโอกาสใหมี้ความ

ต่อเน่ือง 

     4. มาตรการเสริมสร้างเครือข่ายทางสงัคมผลกัดนัเร่ืองผูด้อ้ยโอกาสเป็นวาระแห่งชาติ  

     5. มาตรการเสริมสร้างความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํงานกบั 

กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการทาํงานกบัภาคีเครือข่าย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคม 

 เป้าประสงค์   

1. ส่งเสริมการวจิยั และการจดัการความรู้ดา้นผูด้อ้ยโอกาสใหมี้ความหลากหลาย ครอบคลุมและ

สอดรับกบัสถานการณ์ทางสงัคมที่เปล่ียนแปลง  

 2. เผยแพร่ และส่งเสริมการนาํผลการวจิยัไปสู่การกาํหนดนโยบายและการปฏิบติั      

 3. มีการจัดเก็บขอ้มูลเก่ียวกับผูด้้อยโอกาส และการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  

องคก์ร เครือข่าย  

 4. เกิดการเช่ือมโยงและบูรณาการการดาํเนินงานด้านการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิผูด้้อยโอกาส

ระหวา่งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสงัคม 

 



 

 
55 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

 มาตรการ/กลยุทธ์ 

 1. มาตรการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาสท่ีเอ้ือต่อการทาํงานทุกระดบั 

 2. มาตรการพฒันามาตรการทางสังคมเพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส

โดยคาํนึงถึงทุนทางสงัคมที่มีอยู ่

 3. มาตรการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัให้เอ้ือประโยชน์ต่อการทาํงานกบักลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส 

 4. มาตรการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัผูด้อ้ยโอกาสในทุกมิติ  

 5. มาตรการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพและพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาส  

 6. มาตรการศึกษาและพฒันานวตักรรมการทาํงานกบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  

 7. มาตรการศึกษาและวจิยัเพือ่หาแนวทางการทาํงานกบักลุ่มเส่ียงใหม่และแนวทางคุม้ครอง 

ผูด้อ้ยโอกาสในประชาคมอาเซียน  

 8. มาตรการศึกษาและพฒันาการดูแลและคุม้ครองผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่ือสารสาธารณะ  

 เป้าประสงค์    

 เสริมสร้างความเข้าใจและการมีทัศนคติในทางบวกต่อผู ้ด้อยโอกาสให้เกิดในสังคม ชุมชนและ                 

ทุกภาคส่วน 

 มาตรการ/กลยุทธ์ 

 1. มาตรการเพิม่ช่องทางและหาแนวทางการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบักิจกรรมโครงการของ     

ผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ที่หลากหลายช่องทางและใหป้ระชาชนรับทราบขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง  

 2. มาตรการเสริมสร้างกระแสสังคมให้มีทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มผูด้้อยโอกาสทุกกลุ่มและให้สังคม 

เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานพฒันาศกัยภาพและคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมร่วมกนั  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

 เป้าประสงค์  มีการขบัเคล่ือน ผลกัดนันโยบายดา้นผูด้อ้ยโอกาส 

 มาตรการ/กลยุทธ์ 

 1. มาตรการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับแนวทางการดาํเนินงานกับผูด้อ้ยโอกาสท่ีมีทิศทางเดียวกัน 

ทั้งในระดบันโยบายและระดบัการปฏิบติังาน ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบติัร่วมกนั  

 2. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโครงการในระดับทอ้งถ่ิน 

ในการพฒันาศกัยภาพและคุม้ครองพทิกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถ่ินของตนเอง  

 3. มาตรการจดัสรรงบประมาณของตนเองในการพฒันางานวิจยัและการสร้างโครงการตน้แบบ 

 ของตนเองเพือ่ใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในสงัคม  

 4. มาตรการประเมินผลการดาํเนินโครงการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการสร้าง 

บทเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรมใหเ้กิดขึ้นในสงัคม  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 วธีิการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัประยกุต ์ (Applied Research)  ศึกษาโดยใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ 

การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวจิยั เอกสารวิชาการ การประชุม

กลุ่มยอ่ย การสมัภาษณ์รายบุคคล  โดยศึกษาในพื้นที่ศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงมีกระบวนการดาํเนินการ

วจิยั  ดงัน้ี 

 ข้ันตอนที ่1  

 การทบทวนวรรณกรรม พฒันาเคร่ืองมือวิจยั คาํถามวิจยั วางแผนกระบวนการศึกษาร่วมกับ

อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

  - ศึกษา คน้ควา้ เอกสาร/บทความ งานวิชาการ งานวิจยัต่างๆ ดา้นสถานการณ์ทางสังคมของ

ผูด้อ้ยโอกาส การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีงที่มีในชุมชน 

  - ประชุมกลุ่มยอ่ยเพือ่ร่วมพฒันาเคร่ืองมือวจิยั และคาํถามวจิยั 

  - สรุปเคร่ืองมือวจิยั คาํถามวจิยั กระบวนการศึกษาวจิยั 

 ข้ันตอนที ่2  

 การศึกษาประวติัความเป็นมาของชุมชน บริบทชุมชน วิถีชีวิต สถานการณ์ทางสังคมของ

ผูด้อ้ยโอกาส การคุม้ครองทางสงัคม 

 วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

 การสาํรวจขอ้มูลชุมชน ใชว้ิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อจดัเก็บขอ้มูลจากผูรู้้ (Key Person) ใน

ชุมชน เช่น ผูน้ําชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผูน้าํทางจิตวิญญาณ กลุ่มผูด้้อยโอกาส ผูดู้แล ผูน้ําเด็กและเยาวชน 

ตวัแทน กลุ่ม/องคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. และ อพม. เป็นตน้ สาํนักงานส่งเสริม

และสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12 พื้นที่   

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

  ในการเก็บขอ้มูลชุมชนใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เป็นเคร่ืองมือในการ 

ศึกษาวิจัย รวมถึงการสังเกตการณ์ของนักวิจัย ถ่ายภาพเล่าเ ร่ืองลักษณะทางกายภาพของชุมชน                          

การประกอบอาชีพ วถีิชีวติ สถานการณ์ผูด้อ้ยโอกาส การใหค้วามช่วยเหลือ  

 กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มผูด้้อยโอกาส ผูดู้แล ผู ้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน             

ผูน้าํทางจิตวญิญาณ ผูน้าํเด็กและเยาวชน ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. 
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และ อพม. เป็นตน้ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12 พื้นที่   

 ข้ันตอนที ่3  

  การคน้หาแนวทางประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพยีง 

  วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

  ก า ร ค้น ห า แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู ้ด้อ ย โ อ ก า ส                                 

ใชว้ิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อสอบถามขอ้มูลแนวทางประยกุต์

เศรษฐกิจพอเพยีงและศึกษาความตอ้งการการคุม้ครองทางสังคมที่เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

จากกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผูด้้อยโอกาส ผูดู้แล ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผูรู้้ (Key Person) ในชุมชน เช่น ผูน้ํา

ชุมชน ปราชญชุ์มชน ผูน้ําทางจิตวิญญาณ ผูน้ําเด็กและเยาวชน ตวัแทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน เช่น กลุ่ม

แม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. และ อพม. เป็นตน้ จาํนวน 30 คน สาํนกังานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 1-12 

รวมจาํนวน 12 พื้นที ่ 

  เคร่ืองมือที่ใช้ 

  การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ ในประเด็นของการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

กระบวนการถ่ายทอด รูปแบบการบันทึก จัดเก็บเป็นเอกสาร ความต้องการการคุ้มครองทางสังคม                  

ที่เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

  ข้ันตอนที ่4  

  การนาํเสนอร่างนวตักรรมการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ความตอ้งการการคุม้ครองทางสังคมที่

เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

  วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

 - ประชุมก ลุ่มย่อยเพื่อนํา เสนอร่างนวัตกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                   

ความตอ้งการการคุม้ครองทางสงัคมท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน ณ ชุมชน  

 - ประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกําหนดแนวทางการสร้างนวตักรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพยีง ความตอ้งการการคุม้ครองทางสงัคมทีเ่หมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

 - นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น และร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็น               

ถึงการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีง ความตอ้งการการคุม้ครองทางสงัคมที่เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสใน

ชุมชน 

 - แต่งตั้ งคณะทํางานเพื่อกําหนด บทบาท หน้าที่ สถานที่ วนั เวลา และผู ้รับผิดชอบ                

ในการดาํเนินกิจกรรม 

 - สรุปงานดว้ยเทคนิค AAR และเขียนบนัทกึรายงานสรุปผล 

  เคร่ืองมือที่ใช้ 

   - ประเด็นคาํถามในการประชุมกลุ่มยอ่ยดา้น การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ความตอ้งการ

การคุม้ครองทางสงัคมที่เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

 



 

 
59 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

  กลุ่มเป้าหมาย 

   - กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูดู้แล ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้าํชุมชน ปราชญชุ์มชน ผูน้าํทางจิตวิญญาณ 

ผูน้าํเด็กและเยาวชน ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. และ อพม. เป็นตน้ 

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12 พื้นท่ี    

   - ขา้ราชการและเจา้หน้าที่สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั ศูนย์

คุม้ครองคนไร่ที่พึ่ง สาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดั สํานักงานพฒันาชุมชน ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญด้าน

สงัคมศาสตร์ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12    

  ข้ันตอนที ่5  

  การประชุมหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ความต้องการการคุ้มครอง                

ทางสงัคมที่เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

  วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

   - แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูน้าํชุมชน อาสาสมคัร ขา้ราชการ เจา้หน้าที่

เพือ่กาํหนดรูปแบบการดาํเนินกิจกรรม   

   กลุ่มเป้าหมาย 

   - กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูดู้แล ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้าํชุมชน ปราชญชุ์มชน ผูน้าํทางจิตวิญญาณ 

ผูน้าํเด็กและเยาวชน ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. และ อพม. เป็นตน้ 

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12พื้นที่     

   - ขา้ราชการและเจา้หน้าที่สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั ศูนย์

คุม้ครองคนไร่ที่พึ่ง สาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดั สํานักงานพฒันาชุมชน ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญด้าน

สงัคมศาสตร์ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12 พื้นที่ 

   ข้ันตอนที่ 6 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมะสมแก่กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส  

   วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

   - จดักิจกรรมการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมะสมแก่กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาสร่วมกนั  

   กลุ่มเป้าหมาย 

   - กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูดู้แล ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้าํชุมชน ปราชญชุ์มชน ผูน้าํทางจิตวิญญาณ 

ผูน้าํเด็กและเยาวชน ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. และ อพม. เป็นตน้ 

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวม จาํนวน 12 พื้นท่ีๆ    

   - ขา้ราชการและเจา้หน้าที่สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั  ศูนย์

คุม้ครองคนไร่ที่พึ่ง สาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดั สํานักงานพฒันาชุมชน ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญด้าน

สงัคมศาสตร์ 12 พื้นที่  

 - AAR สรุปผล 

  ข้ันตอนที่ 7 สรุปข้อมูลจากการสํารวจ สัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อย และผลการดาํเนิน

กิจกรรม 

  วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

   - ประชุมกลุ่มย่อยในพื้นท่ีชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อนําเสนอผลการสํารวจ สัมภาษณ์ และ

ประชุมกลุ่มยอ่ย และผลการดาํเนินกิจกรรม 

   - ระดมความคิดเห็นเพือ่เติมเตม็ขอ้มูลวจิยัจากชุมชน 

 - AAR และสรุปผล  

  กลุ่มเป้าหมาย 

   - กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูดู้แล ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้าํชุมชน ปราชญชุ์มชน ผูน้าํทางจิตวิญญาณ 

ผูน้าํเด็กและเยาวชน ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. และ อพม. เป็นตน้ 

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12 พื้นท่ีๆ ละ 30 คน  

   - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด                 

ศูนยพ์ฒันาสังคม สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดั สํานักงานพฒันาชุมชน สํานักงานการท่องเที่ยวจงัหวดั 

ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม 

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12 พื้นท่ี  

   - ประเด็นคาํถามในการระดมความคิดเห็น 

  ข้ันตอนที ่8  

  การเขียนรายงานวจิยั (ฉบบัร่าง) 

  ข้ันตอนที ่9  

  นาํเสนอร่างรายงานวจิยั เวทีวพิากษง์านวจิยั  

  วิธีการ/ข้ันตอนในการวิจัย 

  - ประชุมร่วมกันสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 เพื่อนําเสนอร่างรายงาน

ผลการวจิยั ในเวทีวพิากษง์านวจิยั 

  กลุ่มเป้าหมาย 

   - กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูดู้แล ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้าํชุมชน ปราชญชุ์มชน ผูน้าํทางจิตวิญญาณ 

ผูน้าํเด็กและเยาวชน ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. อพปร. และ อพม. เป็นตน้ 

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 รวมจาํนวน 12พื้นที่     

   - ขา้ราชการและเจา้หน้าที่สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั ศูนย์

คุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง สาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดั สํานักงานพฒันาชุมชน ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่องค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม สาํนักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วชิาการ 1-12 จาํนวน 26 คน ผูท้รงคุณวฒิุ และผูบ้ริหารกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 

  ข้ันตอนที ่10  

  การเผยแพร่ผลการศึกษาในงานเวทีวิชาการประจาํปี 

  ข้ันตอนที ่11  

  การเผยแพร่ผลงานวจิยัหน่วยงานสงักดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์น

ระดบัจงัหวดั กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั สาํนักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั

และเขต สาํนักงานพฒันาชุมชนอาํเภอและจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูใ้ห้ขอ้มูลในชุมชน และ

สถาบนัการศึกษาในชุมชน รวมทั้งส่ือวิทยุทอ้งถ่ินจงัหวดัในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ  1-12 

3.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ด้านวิชาการ 

- ทาํให้เกิดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุ ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมแก่กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส ของสาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 จาํนวน 12 พื้นท่ี 

- ไดผ้ลผลิต คือ ชุดนวตักรรมความรู้การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทางสังคมท่ี

เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

2.ด้านนโยบาย 

- ทาํใหไ้ดข้อ้เสนอนโยบายต่อกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษยใ์นการพฒันาสงัคมผูด้อ้ยโอกาส เพือ่การเขา้ถึงการคุม้ครองทางสงัคมที่เหมาะสมกบัตนเอง

และใหห้น่วยงานกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยแ์ละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งนาํไปเป็น

ขอ้มูลประกอบการจดัทาํนโยบายและยุทธศาสตร์ในด้านการพฒันาสังคมและการจดัสวสัดิการแก่กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที ่ 

- เป็นการส่งเสริมให้เกินการแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานการณ์ ความตอ้งการการบูรณาการหน่วยงาน

นโยบาย และปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้ง  

3.ด้านสังคมและชุมชน 

- ชุมชนไดศึ้กษา รวบรวม และถอดบทเรียนการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีงที่มีในชุมชน 

- ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโอกาสร่วมประชุมและสร้างความเขา้ใจที่

ถูกตอ้งในการประยกุตห์ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการคุม้ครองทางสังคมเพื่อนาํไปสู่การจดัสรรงบประมาณ

เพือ่พฒันากลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

- เกิดนวตักรรมการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการคุม้ครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อกลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส 
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3.3 หน่วยงานทีนํ่าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

- กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

- กระทรวงที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทุนทางสังคม สร้างความเขม้แขง้ให้ชุมชน ความมั่นคงทาง

สังคมในประเทศไทย  ได้แก่   กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารสุข  เป็นตน้ 

-  กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

-  สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 

-  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.4 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 

3.4.1 การจดัเวทีประชาคมเพือ่คืนขอ้มูลใหก้ลุ่มเป้าหมายและเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ร่วมกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผดิชอบ 

3.4.2 การนาํเสนอผลการวจิยัในเวทีวชิาการของสาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 

1) การเผยแพร่ผลการวจิยัในเวบ็ไซต ์จดหมายข่าวของสาํนักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วชิาการ 1 - 12  

2) การจดัทาํรูปเล่มรายงานการวิจยัเพื่อการเผยแพร่หน่วยงานสังกดักระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยใ์นระดบัจงัหวดั กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ สํานักงานวฒันธรรม

จงัหวดั สาํนักงานการท่องเที่ยวระดบัจงัหวดัและเขต สาํนักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัและเขต สาํนักงาน

พฒันาชุมชนอาํเภอและจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูใ้ห้ขอ้มูลในชุมชน และสถาบนัการศึกษาใน

ชุมชน   

3) การเผยแพร่ผลงานวิจยัทางส่ือวิทยทุอ้งถ่ินจงัหวดัในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบสํานักงาน

ส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ  1-12 

กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสังคมของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

 

ศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

คนยากจน บุคคลเร่ร่อน ผู้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนราษฎร 

ผู้ติดเช้ือ HIV/

ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้พ้นโทษ 
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3.5 ระยะเวลาทาํการวิจัยและแผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

ภายในปีงบประมาณ 2560  ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน กนัยายน 2560 

3.6 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 3.6.1 ทราบถึงสถานการณ์ทางสงัคมของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน / พื้นที่ศึกษา 

 3.6.2 เป็นการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทาง

สงัคมที่เหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

 3.6.3 เป็นข้อมูลแนวทางในการปรับมาตรการ นโยบาย กลไก ในการจัดสวสัดิการสังคม               

ท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพยีงในการเสริมสร้างการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม 

ศึกษาปัญหาและความ

ต้องการ (Needs) 

วิเคราะห์และกําหนดแนวทางการแก้ไขโดย

เศรษฐกจิพอเพียง 
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บทที ่4 ผลการศึกษา 

วถิีพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริ 
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บทท่ี 4 ผลการศึกษา 

วิถีพอเพยีงตามแนวพระราชดําริ 
 

จุดเร่ิมจากปัญหา – แนวทางการหาทางออก 

วถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในพื้นถ่ินชนบทไทย หลายๆ พื้นที่สะทอ้นความเป็นคนชนบทวิถีเกษตร

ที่อาศยัการใชชี้วิตอยูก่บัอาชีพที่ตอ้งพึ่งพากบัการทาํไร่ ทาํนา ทาํสวนเป็นส่วนใหญ่ มีบา้งที่มีอาชีพต่างไป 

เช่น รับจา้ง ทาํงานในโรงงาน ทาํงานในภาคเอกชน และรับราชการซ่ึงมีเพียงบางส่วนส่ิงเหล่าน้ีทาํให้คนใน

ชนบทไทย ยงัคงตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ ที่จะสามารถสร้างให้เกิดอาชีพและรายได้เพื่อหล่อเล้ียงชีวิตคนใน

ครอบครัวไดใ้นระดบัหน่ึง 

 จากภาพสงัคมในปัจจุบนัพบวา่กลุ่มครัวเรือนในชนบทเร่ิมมีปัญหาที่พอกพูนขึ้นจากภาระหน้ีสินที่

เกิดจากภาคการเกษตรมากยิง่ขึ้น ทาํไร่ทาํน แลว้ไม่ประสบผลสาํเร็จ และยงัก่อภาระหน้ีทั้งหน้ีนอกระบบ

และในระบบขึ้นทาํใหเ้กิดเป็นห่วงโซ่ที่ไม่สามารถแกไ้ขได ้และเม่ือปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นการหาทางออกเพื่อ

แกปั้ญหา หน้ีสินยอ่มเป็นส่ิงที่ทุกคนต่างตอ้งการให้ปัญหาเหล่าน้ีปลดทุกขอ์อกไปจากชีวิตครอบครัว จาก

การศึกษาใน หลายๆ พื้นที่ หลายๆ กลุ่มตวัอยา่ง ไดส้ะทอ้นให้เห็นแนวคิดรากฐานที่เกิดขึ้นเพื่อการแกไ้ข

ปัญหาครอบครัว และชุมชนในเร่ืองหน้ีสิน คือการนาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชเ้พื่อให้

เกิดกระบวนการ แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถทาํไดจ้ริง และแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ี 

ไดศึ้กษาพื้นที่ ตวัอยา่งหลายๆ พื้นที่ ทั้งที่เป็นในรูปแบบกลุ่มชุมชน และบุคคล ท่ีไดท้ดลองนาํแนวคิดตาม

หลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วสามารถแสดงให้เห็นผลท่ีเกิดขึ้นจริงเชิงประจกัษไ์ดว้่า แนวคิด

ดงักล่าวสามารถ นาํมาใชไ้ดจ้ริง เกิดผลจริงและแกไ้ขปัญหาชีวติของ   กลุ่มคนที่เปรียบเสมือนผูด้อ้ยโอกาส

ไดจ้ริง ซ่ึงการวจิยั คร้ังน้ีไดศึ้กษารูปแบบและวธีิการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง ดงัน้ี 

 

 
 

 

 

 



 

 
66 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

4.1 กรณศึีกษาศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทกัษะชีวติหนองแค อาํเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (บ้าน

สอนบิน) 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์                              

แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่อยูภ่ายในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A B และ C ซ่ึงกลุ่ม A 

เป็นกลุ่มที่มีความสามารถ มีความรับผดิชอบ พร้อมที่จะพฒันาฟ้ืนฟูศกัยภาพ และกลบัสู่สงัคมภายนอก                      

ในปีงบประมาณ 2552 ไดน้ําสมาชิก เพศชาย จาํนวน 30 คน จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทบั

กวาง จงัหวดัสระบุรี สถานสงเคราะห์บา้นเมตตา จงัหวดันครราชสีมา สถานสงเคราะห์ชายธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี เขา้มาร่วมฝึกทกัษะอาชีพ ดา้นการเกษตรและฝึกทกัษะการใชชี้วิตอิสระภายนอกสถานสงเคราะห์ 

ซ่ึงมีเป้าหมายเพือ่ลดขนาดสถานสงเคราะห์ใหเ้ล็กลง โดยใชพ้ื้นที่โครงการบา้นสามวยั ตาํบลคชสิทธ์ิ อาํเภอ

หนองแค จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 26 ไร่ สาํหรับดาํเนินการ และเม่ือส้ินสุดโครงการฟ้ืนฟูศกัยภาพผูรั้บบริการ

สู่สงัคมภายนอก 

ด้ว ย เห ตุ น้ี จึ ง ไ ด้จัด ตั้ ง เ ป็ น ศู น ย์เ รี ย น รู้ แ ล ะ พัฒ น า ทัก ษ ะ ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร  จัง ห วัด ส ร ะ บุ รี                            

อย่างเป็นทางการ โดยท่านอธิบดี พนิตา กําภู ณ อยุธยา ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 และได้ให ้                          

ช่ือเรียกสั้นๆ วา่ "บา้นสอนบิน" การดาํเนินงานมีวตัถุประสงค ์เพือ่ใหผู้รั้บบริการจากสถานสงเคราะห์คนไร้

ที่พึ่ง ระดบั A ไดฝึ้กทกัษะความรู้ และการใชว้ถีิชีวติอิสระของคนปกติ เพือ่ฝึกฝนใหผู้รั้บบริการนาํความรู้มา

ปรับใช ้ลดการพึ่งพา ลดขนาดของสถานสงเคราะห์ใหเ้ล็กลง การดาํเนินงานเน้นดา้นเกษตรกรรม การเรียน

การสอน ในลักษณะการเรียนรู้ โดยการกระทาํในพื้นที่จริง Learning by doing (ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

ทกัษะชีวติหนองแค จงัหวดัสระบุรี บา้นสอนบิน, 2554) จากจุดเร่ิมตน้มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการฝึกทกัษะ

ชีวติทั้งส้ิน จาํนวน 50 คน  

 กระบวนการวเิคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา 

ในกระบวนการทํางานของศูนยส่์งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแคนั้ น ได้มีแนวทาง                    

ในการใหค้วามช่วยเหลือดว้ยปัจจยั 4 และคุม้ครองสวสัดิภาพก่อนนาํส่งคืนครอบครัว ดงันั้นแลว้ปัญหาของ

การทาํงานคือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใชค้นเป็นศูนยก์ลาง ที่มีเป้าหมายว่าทาํอยา่งไร จึงจะสามารถ

พฒันาส่งเสริม กลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับบริการให้มีความรู้ มีทกัษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตและสร้าง

ภูมิคุม้กนัมิใหแ้สวงหาประโยชน์หรือตกเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษยอี์กต่อไป 

 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา  

จากการวิเคราะห์ถึงเหตุแห่งปัญหาของผู ้รับบริการ ทําให้รู้ถึงทิศทางการทํางานต่อไปว่า                   

ควรที่จะตอ้งมีการเสริมพลงัภาคเอกชนในดา้นของการสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบักลุ่มผูรั้บบริการ ภายใต้

แนวคิดที่เช่ือว่า  กลุ่มคนเหล่าน้ีมีคุณค่า มีศกัยภาพ จาํเป็นตอ้งกระตุน้ส่งเสริมขยายโอกาสในระดบัพื้นที่ 

โดยส่ิงสาํคญัคือการทาํ  อย่างไรที่จะให้ชุมชนยอมรับคนเร่ร่อนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น 
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หลกัศาสนา ประเพณีสงกรานต ์  ฯลฯ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ ชุมชนทาํงานกบักลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีรูปแบบ

ตายตวั สามารถยดืหยุน่ตามสถานการณ์  ดงันั้นแลว้การวางแผนเพือ่การใหบ้ริการของทางศูนย ์จึงเนน้การใช้

กระบวนการธรรมชาติบาํบดั และการสร้าง พลงัความเช่ือใจและการยอมรับของคนในชุมชน ซ่ึงนับว่าเป็น

ปัญหาใหญ่ เน่ืองดว้ยสถานการณ์ปัญหาของผูรั้บบริการคือ ปัญหาดา้นสุขภาพทางจิต เป็นกลุ่มเป้าหมายที่

ตอ้งพบแพทยแ์ละขาดยาไม่ได้  และโดยส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่าน้ีคือกลุ่มท่ีเคยเป็นคนเร่ร่อน ขอทาน ซ่ึง

โดยมากแลว้มาจากฐานของครอบครัวที่มีลูกมาก และขาดการวางแผนครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 

 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิารของคนในชุมชน 

ในดา้นการเขา้ถึงบริการทางสงัคมของภาครัฐ สาํหรับกลุ่มเป้าหมายของศูนย ์ฯ ถือว่าเขา้ถึงบริการ

อยูแ่ลว้เน่ืองดว้ยเป็นศูนยท์ี่จดัตั้งขึ้นมาภายใตก้ารบริการและการดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงไดใ้ห้บริการ

ในทุกมิติ ไม่วา่จะเป็น ปัจจยั 4 และเร่ืองของการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพให้สามารถกลบัคืนสู่สังคมและใช้

ชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุข โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มคนเหล่าน้ีกลบัคืนสู่สังคมแลว้สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละไม่เป็น

ภาระของสังคมต่อไป โดยเน้นที่องค์ประกอบของการส่งเสริมสวสัดิภาพและการคุม้ครองพิทกัษ์สิทธิ

ผูด้อ้ยโอกาส 5 ประการ คือ 1) ความมัน่คงในชีวิต 2) การศึกษา 3) เศรษฐกิจ 4) สังคม) 5) สิทธิทางสังคม

และการคุม้ครอง 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

ในการดาํเนินการของทางศูนยไ์ดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเขา้มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 

1. ระเบิดจากภายใน  

คือการที่หน่วยงานสามารถคิดด้วยพลังถ่ายทอดความสู่การลงมือทํา ผิดไม่เป็นไร เร่ิมใหม่                           

หาผูรู้้มาสอน ฝึกไปเร่ือย ๆ จนสามารถประสบผลสาํเร็จ 

2. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก  

คือ การที่เม่ือเกิดปัญหาภายในหน่วยงาน อาทิ หน้าดินเสีย ก็จะคิดหาทางแก้ไขจากจุดเล็กๆ                        

ค่อยๆ แกไ้ปจนสามารถทาํการเพาะปลูกได ้ 

3. ทําตามลําดับข้ัน  

คือการที่หน่วยงานพยายามทาํเป็นสถิติทีละขั้นต่อการทดลองแต่ละคร้ัง ทาํการบันทึกด้วยมือ                      

พร้อมเก็บปัญหาแต่ละคร้ังไวแ้กไ้ข ทาํใหเ้กิดความเช่ียวชาญและสามารถนาํไปต่อยอดได ้

4. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์  

คือการที่หน่วยงานมีโอกาสเชิงพื้นที่ เพราะเป็นหน่วยงานราชการพื้นท่ีกวา้งขวาง แต่ทาํพื้นท่ีให้เกิด

ประโยชน์ต่อการใชส้อยและการดาํรงชีวติอยา่งพอเพยีง 
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5. ทํางานแบบองค์รวม  

คือ การที่หน่วยงานมีผูบ้ริหารทาํงานท่ีมีรูปแบบการทาํงานแบบบูรณาการ (เป็นทีม) ไม่แบ่งแยก

ส่วน ระบบคน (กลุ่มเป้าหมายและเจา้หน้าที่) เคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้ภาพแวดลอ้ม (ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือ

ผลเสียต่อคนรอบขา้ง) ทั้งกบักลุ่มเป้าหมายและชุมชน สงัคม 

6. ไม่ติดตํารา 

7. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

8. การมีส่วนร่วม 

จากการเรียนรู้และนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงาน จึงได้มีการดาํเนินกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพื่อใชใ้นการบาํบดัผูรั้บบริการ ตามแนวทฤษฎี โดยมุ่งหวงัว่าเม่ือออกจากศูนยไ์ป

แล้วผูรั้บบริการจะสามารถพึ่งตนเองได้ และใช้ชีวิตในชุมชนไดต่้อไป ซ่ึงกิจกรรมที่ทางศูนยด์าํเนินการ

ไดแ้ก่ 

1. เป็นศูนยเ์รียนรู้และฝึกทกัษะดา้นการเกษตรปลอดสารพษิ 

2. ฝึกทกัษะอาชีพการเกษตร เพือ่เสริมสร้างรายได ้

3. รับจา้งงานแรงงานทัว่ไปบริเวณใกลเ้คียงหน่วยงาน 

4. ฝึกทกัษะการใชชี้วติอยูร่่วมกบัชุมชนสงัคม 

5. สนบัสนุนส่งเสริมออกสู่สงัคมไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมเพือ่สร้างอาชีพใหก้บัผูรั้บบริการของศูนย ์ไดแ้ก่ 

1. การปลูกพชื ผกั ทาํนาขา้ว 

2. การเพาะเห็ด 

3. การเล้ียงไก่ไข่ เป็ดไข ่

4. การเล้ียงปลา 

5. การทาํปุ๋ ยชีวภาพ 

6. การจาํหน่ายผลผลิต  

7. การสร้างอาชีพและรายได ้ 

ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมมีดงัน้ี  

1. จดัประชุมสมาชิก  เพือ่เตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูล  และความรู้เบื้องตน้ของการเขา้รับบริการ  

2. ประชุมวางแผนการดาํเนินงานและกาํหนดกิจกรรม  เช่น  ทาํปุ๋ย  ปลูกผกั  เล้ียงปลา  เพาะ

เห็ด  เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่   ทาํนา และ จาํหน่ายผลผลิต 

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน  ที่เก่ียวขอ้ง  ได้แก่  เกษตรอาํเภอ  ประมงอาํเภอ พฒันา

ที่ดิน  อบต. เทศบาล  โรงเรียน  โรงพยาบาล  และอนามยั  ที่ใกลเ้คียงเพื่อร่วมแนะนาํและวางแผนช่วยเหลือ

การดาํเนินงาน 

4. แบ่งสมาชิกดาํเนินการตามความสามารถและความสนใจ  

5. ประชุม  สรุปกิจกรรมและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประจาํทุกสปัดาห์ 

http://www.bansonbin1.com/site/product.php?id=1
http://www.bansonbin1.com/site/product.php?id=2
http://www.bansonbin1.com/site/product.php?id=3
http://www.bansonbin1.com/site/product.php?id=5
http://www.bansonbin1.com/site/product.php?id=6
http://www.bansonbin1.com/site/product.php?id=7
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6. ประเมินผลกิจกรรม  3  เดือน ต่อ  1 กิจกรรม 

 

แผนภาพสรุปนวตักรรมของศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทักษะชีวติหนองแค 

อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี (บ้านสอนบิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 

4.2 กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านท่าเ ต้น ตําบลพระเพลิง                          

อาํเภอเขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแก้ว  

 จากอดีตสู่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กิดขึน้ในวิถีชนบท  

พื้นเพของชาวบ้านท่า เต้นต่างคนต่างมาจากหลายๆ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                  

เม่ือ พ.ศ. 2516 ได้เข้ามาถางป่าเพื่อทาํการเกษตรเชิงเด่ียว ทํานา ข้าวโพด พืชทุกชนิด ต่อมาในปี                

พ.ศ. 2527 ไดท้าํการตั้งช่ือหมู่บา้นเป็น “ท่าเตน้” จึงไดมี้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั   

เดิมชุมชนแห่งน้ีประสบกบัปัญหาหลายๆ อยา่ง ทั้งภยัแลง้ อุทกภยั และปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ

ในที่ดินทาํกินของตนเอง เน่ืองดว้ยที่ดินที่ชาวบา้นอาศยันั้นเป็นที่ดินของ สปก. ภบท.5  เป็นพื้นที่ป่าเก่า ป่า

เส่ือมโทรม ซ่ึงปัจจุบนัที่ดินดงักล่าวไดถู้กยดึคืนโดยกรมป่าไม ้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ ชาวบา้นท่ีเคย

อาศยัป่าแหล่งน้ีเป็นที่ดินทาํกินก็ไม่สามารถทาํการเกษตรได้ดงัเดิม นอกจากน้ี พื้นท่ีดงักล่าว ยงัประสบ

ปัญหาจากการที่มีชา้งป่าเขา้มากินพชืผลทางการเกษตร และยงัขาดการส่งเสริมจากทางภาครัฐ ส่งผลให้ราคา
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ผลผลิตตกตํ่า จากปัญหาต่างๆ ทาํให้ในปัจจุบนัคนในชุมชนแห่งน้ีไม่มีที่ดินทาํกินเป็นของตนเอง และตอ้ง 

ออกไปประกอบอาชีพที่โรงงานอุตสาหกรรม บางส่วนที่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใด ๆ ก็จะชกัชวนกนัไปเสพยา 

และหารายไดจ้ากการคา้ยาเสพติด จนทาํให้บา้นท่าเตน้กลายเป็นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศ เพื่อน

บา้นมาจงัหวดัฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร  

 กระบวนการวเิคราะห์หาเหตุแห่งปัญหา 

จากปัญหาภยัแลง้ และอุทกภยั ทาํใหช้าวบา้นร่วมกนัวเิคราะห์หาทางแกไ้ขปัญหาโดยไดร่้วมมือกบั

ภาครัฐเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงไดมี้การดาํเนินการก่อสร้างทาํฝายชะลอนํ้ า แกม้ลิงร่วมกนักับคนใน

ชุมชน โดยได้เสนอของบประมาณจากภาครัฐ (กรมป่าไม้กรมทรัพยากรฯ กระทรวงเกษตร 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ฯลฯ) เพือ่ดาํเนินการสร้างอ่างเก็บนํ้ าขนาดเล็ก 300 ไร่ ส่วนประเด็น

ของปัญหาชา้งป่าที่เขา้มาในพื้นที่และก่อความเสียหายใหแ้ก่พชืผลทางการเกษตร ก็ไดมี้การวางแผนร่วมกนั

ระหวา่งชาวบา้นกบัผูน้าํชุมชนจดัชุดไล่ชา้งโดย ช.ร.ม.-กรรมการหมู่บา้น เพือ่ใหช้า้ง  คน ป่า อยูร่่วมกนัได ้

 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

จากประเด็นปัญหาผลผลิตตกตํ่านั้ น ชุมชนก็ได้มีการวางแผนการแก้ไขร่วมกันโดยใช้วิธีการ                 

ปลูกพชืผสมผสาน เน่ืองจากมองวา่ราคาพชืผลท่ีแตกต่างกนั จะใหร้าคาแตกต่างกนัดว้ย เช่น ถา้ราคาพืชชนิด

ใดตกตํ่ าก็ยงัมีพืชชนิดอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริม                  

ให้ปลูกพืชผกัหมุนเวียน ผกัริมร้ัวรอบบา้น การส่งเสริมให้มีการเล้ียงไก่และหมู รวมไปถึงการส่งเสริมให ้

คนในชุมชนหาอาชีพเสริมเพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน 

ส่วนในเร่ืองของยาเสพติด ชุมชนได้มีการวางแผนการทาํงานร่วมกันในลักษณะของการเป็น             

ตาสับปะรดโดยให้ ชุมชนร่วมกันป้องกันปัญหา ดังก ล่าวโดยค้นหาผู ้เสพยา เสพติดและผู ้ขา ย                          

และมองเห็น ความสาํคญัของปัญหาโดยคิดว่าการให้โอกาสแก่ผูท้ี่เคยติดยาไดมี้งานทาํ โดยการหางานให้

ภายหลงัจากที่ผูเ้สพติดนั้นไดเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาแลว้ เช่น การว่าจา้งกรีดยาง จา้งใส่ปุ๋ ยการคุมวชัพืช เป็น

ตน้ ซ่ึงผลจากการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทาํใหพ้บวา่ผูเ้สพยาเสพติดในชุมชนนั้น มีจาํนวนลดลง นอกจากน้ี ยงั

มีการวางแผนเฝ้าระวงัเพื่อไม่ให้ชุมชนแห่งน้ีเป็นทางผ่านของยาเสพติดไดอี้ก ส่วนปัญหาในเร่ืองของ

กรรมสิทธ์ิที่ดินยงัคงเป็นปัญหาที่ชุมชนยงัตอ้งการการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเก่ียวขอ้งให้

เร่งดาํเนินการต่อไป 

 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิารของคนในชุมชน 

 สวสัดกิารในชุมชน  

การเขา้ถึงบริการสวสัดิการของคนในชุมชนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงบริการทางสังคมของ 

ภาครัฐได้ในหลายๆ ช่องทาง ไ ม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในด้านการศึกษา เ งินสงเคราะห์ผู ้สูงอาย ุ                     

เงินสงเคราะห์คนพกิาร สวสัดิการการรักษาพยาบาล(๓๐บาท) และการไดรั้บสิทธิในการสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน นอกจากน้ีคนในชุมชนยงัไดรั้บการถ่ายทอดและไดรั้บองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

พอเพยีง รวมไปถึงการจดัสวสัดิการในระดบัชุมชน เช่น การมีกองทุนฌาปนกิจหมู่บา้น กองทุนสวสัดิการ

ชุมชน (วนัละบาท) เป็นตน้ 
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ทั้ ง น้ี  ชุม ชน ดัง ก ล่ า ว ย ัง มี ก า ร จัด ก า ร ส่ ง เส ริ ม ส วัส ดิ ภ า พ แ ล ะ ก า ร คุ้ม ค ร อ ง พิทัก ษ ์                      

สิทธิ ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนในหลายๆ ดา้น ดงัน้ี  

1 )  ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ชี วิ ต ข อ ง ค น ใ น ชุ ม ช น  โ ด ย อ ง ค์ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํา บ ล ไ ด้ มี                              

การจัดตั้ ง งบประมาณในการดูแลเร่ืองงบสร้างอยู่อาศัย และมีกองทุนวนัละบาท เพื่อจัดสวัสดิการ                 

เกิด แก่ เจบ็ ตาย  ใหแ้ก่คนในชุมชน  

2) ด้านการศึกษา มีการส่งเสริมให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น จักรสาน             

ทาํสุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการใหทุ้นการศึกษาสาํหรับเด็กในชุมชนท่ีขาดโอกาส  

3) ดา้นเศรษฐกิจ ไดมี้การส่งเสริมให้คนในชุมชนประกอบอาชีพที่สร้างรายไดแ้ก่ครัวเรือน  เช่น 

การมอบพนัธุ์ปลา ไก่ และเป็ด ให้แก่เกษตรกร นอกจากน้ียงัมีการสนับสนุนด้านพนัธุ์พืชสําหรับการ

เพาะปลูก และการให้ทุนประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมการรวมกลุ่มทาํงานเพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ 

4) ดา้นสงัคม เช่น การใหโ้อกาสไดเ้รียนรู้ เนน้การรวมกลุ่มสร้างกิจกรรมทางสงัคม 

5) ด้านสิทธิทางสังคมและการคุ้มครอง ได้แก่ การดําเนินการช่วยดํา เนินการเร่ืองปัญหา                      

ที่ดินทาํกินของชาวบา้นที่ประสบปัญหา ซ่ึงในส่วนของชุมชนนั้นมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ              

ที่เก่ียวขอ้งดาํเนินการช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสมากขึ้น เช่นการส่งเสริมให้มีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมถึง

การส่งเสริมศกัยภาพของผูด้อ้ยโอกาสดว้ย 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

คาํวา่เศรษฐกิจพอเพยีงสาํหรับชุมชนแห่งน้ี คือการปลูกผกักินเอง ที่เหลือขาย เล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ 

เล้ียงปลา  หาอาชีพเสริม ทาํตูเ้ยน็ไวร้อบตวั ปลูกพืชยนืตน้ และมองว่า “การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชุมชน คือกระจายความรู้ให้คนในชุมชนไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ อยู่อย่างพอเพียง พึ่งตนเอง และ

เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืน” ซ่ึงผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกิดขึ้นภายหลัง จากที่ชุมชนได้นําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใชใ้นพื้นที่ ก็คือ เศรษฐกิจพอเพยีงทาํให้คนในชุมชนมีงานทาํ มีอาชีพ มีรายได ้ลด

ปัญหาการวา่งงาน และก่อเกิดความสามคัคีในชุมชนใหเ้กิดขึ้น บนฐานของการเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันกนั ชาวบา้น

รู้จกัการใชจ่้ายมากขึ้น มีการคิดวธีิการต่างๆ เพือ่การลดรายจ่ายเพิม่รายได ้กลายเป็นการสร้างให้ครอบครัวมี

ภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นตน้แบบให้ครัวเรือน

อ่ืนๆ วิธีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดม้ากขึ้น อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี

การศึกษานอกเวลาเรียนไม่หลงผดิไปกบัยาเสพติด รู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนผลลพัธ์ในเชิง

ลบ คือ ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีเงินกอ้นใหญ่ ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาสะสมค่อนขา้งนาน  จึงทาํให้เกษตรกร

บางส่วนยงัมีภาระหน้ีสินอยูบ่า้ง แต่ก็สามารถบริหารจดัการใหต้นสามารถท่ีจะผอ่นชาํระหน้ีสินได ้ 

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัต ิ

การวิเคราะห์ถึงตน้เหตุแห่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่นิยมทาํ

เกษตรเชิงเด่ียว เม่ือเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น กรณีชุมชนเกิดพบิติัภยัทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภยัและภยัแลง้ทาํให้

เกษตรการขาดแหล่งนํ้ าสาํหรับการเพาะปลูก ก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาแก่ชาวบา้น โดยเฉพาะในเร่ืองของ
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ปัญหาภาวะหน้ีสิน นอกจากน้ีในชุมชนเอง ยงัมีผูป้ระสบปัญหาหรือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอีกหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะ

เป็นผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์  ผูพ้น้โทษ (ดว้ยคดีเสพยาเสพติด) ซ่ึงจากการศึกษา

ขอ้มูลชุมชนพบวา่ คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนยากจน เน่ืองจากไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง และมี

ผลกระทบอยา่งมากสาํหรับชาวบา้นที่มี ภบท.5 เกือบคร่ึงหน่ึงของชุมชนจะไม่ไดรั้บ การช่วยเหลือจากรัฐ

เม่ือทาํการเพาะปลูกในที่ดินก็จะถูกจบั เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพชืไดซ่ึ้งปัญหาที่ดินดงักล่าวชุมชน

นั้นมีความตอ้งการอยากใหภ้าครัฐนั้นออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินให ้โดยเปล่ียนจาก ภบท.5 เป็น สปก. 4-01 ถา้รัฐ

ช่วยแลว้ ชุมชนก็จะไปใหค้วามรู้ ช่วยสร้างแหล่งทาํกิน เช่น ขดุสระเล้ียงปลา เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุแห่งปัญหาที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ทาํให้คนในชุมชนเร่ิมมีการวิเคราะห์และหาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาของชุมชนร่วมกนั โดยมองเห็นทางออกในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขา้มาใชใ้นการ

แกไ้ขปัญหาที่เกิด ซ่ึงพบวา่ชาวบา้นนั้นรับรู้แนวคิดน้ีมาจากการที่ไดย้นิจากคนอ่ืนและการรับรู้จากส่ือต่างๆ 

วา่การทาํเกษตรแบบผสมผสานนั้นดี และในปี 2548 จึงไดเ้ร่ิมทาํเกษตรแบบผสมผสานดว้ยตนเองโดยเน้น

แนวคิดที่ว่า “ทําเท่าที่ทําได้  ไม่จ้างคนอ่ืน” เร่ิมแรกจากการปรับดิน การปลูกพืชที่ใชใ้นครัวเรือน และเร่ิม

ขาย โดยยดึหลกัของการดาํเนินงาน คือ “ปลูกที่กิน กินที่ปลูก เหลือก็ขาย”  

รูปแบบในการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน คือ การสร้างอาหารท่ีปลอดสาร ปลอดภยั 

เพื่อบริโภคและจาํหน่าย (ถ้าเหลือจากการบริโภค) โดยการเล้ียงไก่ เล้ียงแพะ เล้ียงปลา ปลูกพืชสวนครัว 

(มะนาว กลว้ย มะเขือ) ปลูกพชืยนืตน้ (ยางพารา ลาํไย) เนน้การทาํไร่นาสวนผสม ขึ้นอยูก่บัการมีที่ดินทาํกิน 

ถา้มีที่ดินเพยีงพอก็ทาํเกษตรกรรม ถา้ไม่มีที่ดินก็เล้ียงสัตว ์เน้นเร่ืองการแลกเปล่ียนภายในชุมชน  เกือบทุก

ครัวเรือนทาํเกษตรพอเพยีง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บับริบทของครอบครัว การทาํบญัชีครัวเรือน  

 ผูด้ ําเนินงานประกอบด้วย 1) คนในชุมชนดําเนินการผลิต 2) ผูน้ําชุมชน ผูใ้หญ่บ้าน ส.อบต.                 

ใหค้าํแนะนาํในการเขา้รับการอบรม ดูงาน 3) หน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรอาํเภอ เกษตรจงัหวดั หน่วยงาน   

ในสงักดักระทรวงเกษตรฯ ใหค้าํแนะนาํและให้ความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิต 4) รัฐบาลให้การสนับสนุน 

ปัจจยัการผลิต  

ต่อมาในปี 2552 ก็พบว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานนั้ นเร่ิมเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้ นแล้ว                

ทางเกษตรอําเภอเขาฉกรรจ์จึงได้ให้ค ําแนะนําว่าให้ตั้ ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยที่ เกษตรอํา เภอ                    

เขาฉกรรจ์ให้การสนับสนุน นอกเหนือจาก ที่มีตน้ทุนเดิมอยู่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(สปก.) ค้นหาเกษตรด้านการพอเพียงต้นแบบมาดูงาน และให้การสนับสนุนการใช้ที่ดินทํากินให ้             

เกิดประโยชน์ศึกษาขอ้มูลจาก โทรทศัน์และการถามเกษตรกรคนอ่ืนๆ และจากการดําเนินการที่เป็น            

รูปเป็นร่างจึงไดมี้การวางหลกัการทาํงานร่วมกนัไวด้งัน้ี  

1. การทาํเกษตรจะตอ้งมีการรวมกลุ่มกนั เช่น การปลูกผกักางมุง้ การทาํปุ๋ ยหมกัแหง้ เป็นตน้  

2. หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองงบประมาณและพนัธุพ์ชื  

3. การปลูกพืชตอ้งปลูกพืชหมุนเวียน ผสมผสาน ให้มีกินทุกวนั มีรายได้ประจาํวนั รายเดือน               

รายปี และระยะยาว  
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4. การทาํเกษตรแบบใหม่ตอ้งมีการเพิม่เติมความรู้อยูต่ลอดเวลา เรียนรู้จากเทคโนโลยใีหม่ ๆ และ 

ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการพฒันา เช่น การเรียนรู้และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ                       ผ่านทาง 

YouTube  เพือ่ใหเ้ป็นส่ือในการสร้างความรู้และพฒันาการปลูกพชืใหดี้ยิง่ขึ้น   

 5. ตอ้งสร้างรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก ไดแ้ก่ การซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัเอง การอุดหนุนรับซ้ือวสัดุ            

จากชาวบ้าน เช่น ผลไม้  มูลไก่  ขายชาวบ้านให้ได้ใช้ ได้บริโภคกันอย่างทั่วถึง เน้นการผลิตเอง                   

ขายเอง  เช่น เก็บผลผลิต แปรรูป เพือ่เพิม่มูลค่าสินคา้และผลิตภณัฑ ์ 

6. การร่วมกนัรณรงคป์ลูกไมย้นืตน้หวัไร่ปลายนา การลดตน้ทุนของศูนยฯ์  

จากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก กว่าจะมาถึงขั้นตอนการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จชุมชน            

ตอ้ง ศึกษาขอ้มูลก่อนการดาํเนินการ เช่น เขา้รับการอบรม การศึกษาดูงานจากผูท่ี้ประสบความสาํเร็จไม่วา่จะ

เป็น ในเร่ืองของการทาํแปลงเกษตร การจดัทาํบญัชีครัวเรือน เป็นตน้ ซ่ึงในขณะน้ีไดเ้ร่ิมจากการ “รณรงค์ให้

ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว แม้ไม่มีที่ปลูกก็สามารถมาปลูกในกระถางได้ เพ่ือลดรายจ่าย (ไม่ต้องซ้ือ) สร้าง 

ความสามัคคใีนชุมชน เน้นทําเองให้ใช้ทุนน้อยที่สุด ทําเท่าที่ทําได้ ดําเนินกิจกรรมตามกําลังที่มีอยู่ตามปัจจัย

ที่ได้รับ จุดเน้นของการดําเนินงาน คือ การทําตามกําลังของตนเองเน้นการทําการเกษตรในพื้นที่ที่ตนมีอยู่ 

การเป็นตัวอย่างในการทาํงาน เช่น การให้ผักกางมุ้ง ทําปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุ นํ้าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง จุลิ

นทรีหน่อกล้วย ทําเองกินเอง กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน” 

 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน  

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและ 

เยาวชน (พฤติกรรมกา้วร้าว/ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร) เม่ือชุมชนไดน้้อมนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ใช้ในชุมชนแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้และเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คือ การก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ

บุคคล เกิดการลดหน้ี ค่าใชจ่้ายลดลง รู้จกัพอ มีเงินออม มีรายไดเ้พิ่มขึ้น สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง  แจ่มใส  

มีความสุข สามารถพึ่งพิงตนเองได ้ส่วนการเปล่ียนแปลงในระดบัชุมชน ก่อให้เกิดการมีงานทาํ  มีรายได ้ 

ซ่ึงช่วยลดปัญหาสงัคมหลายๆ เร่ือง ทั้งปัญหาการลกัเล็กขโมยน้อย ปัญหาเด็กมัว่สุม  ปัญหายาเสพติด เน่ือง

ดว้ยแนวคิดน้ีช่วยปรับพฤติกรรมใหค้นในครอบครัวมีการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากขึ้น ชุมชน

มีความเขม้แขง็ มีความรักและปรารถนาดีต่อกนั ก่อใหเ้กิดความ สามคัคี รู้จกัแบ่งปัน ประหยดัและอดออม          

และเม่ือนาํเศรษฐกิจพอเพียงมาเช่ือมโยงในการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสังคมในชุมชน 

เพือ่ก่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาการว่างงาน ปัญหาดา้นสังคม ก็พบว่าแนวคิดน้ีไดช่้วยเปิดโอกาสให้แก่กลุ่ม 

ผูด้อ้ยโอกาสใหมี้การดาํรงชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายไดพ้อที่จะเล้ียงดูตนเองได ้ซ่ึงในกรณีน้ีไดมี้หน่วยงาน  

ภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดเ้ขา้มาใหค้วามช่วยเหลือในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัและ มอบ

เงินทุนประกอบอาชีพกบัผูย้ากไร้ และช่วยให้สามารถเขา้ถึงสิทธิดา้นต่างๆ มากยิง่ขึ้น โดยการทาํงาน  เพื่อ

การช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสนั้ นมีรูปแบบการเช่ือมโยง โดยภาครัฐจะเป็นหน่วยสนับสนุนทั้งด้านของ

งบประมาณ แหล่งอาชีพ และชุมชนก็มีนโยบายของชุมชนท่ีจะให้ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงแก่ กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส โดยมีเป้าหมายว่าตอ้งการให้ผูด้อ้ยโอกาสมีแหล่งงาน เพื่อให้ผูด้อ้ยโอกาสมีงานทาํ  สามารถ

พึ่งตนเองได ้   
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 ภาพรวมกิจกรรมของ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านท่าเต้น ตําบลพระเพลิง                      

อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ชุมชนบา้นท่าเตน้ แต่เดิมประสบกับปัญหา ภยัแล้ง ภยันํ้ าท่วม ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทาํกิน 

ลกัษณะที่ดินเป็นที่ดินของ สปก. ภบท.5 เป็นพื้นที่ป่าเก่า ป่าเส่ือมโทรม (ปัจจุบนัที่ดินจะโดนยดึโดยกรมป่า

ไม ้ชาวบา้น จึงเขา้ไปทาํการเกษตรไม่ได)้ ภยัจากชา้งป่ามากินพชืผลทางการเกษตร ขาดการส่งเสริมจากทาง

ภาครัฐ ราคาผลผลิตตกตํ่า คนในชุมชนที่ไม่มีที่ดินทาํกินเป็นของตนเอง ตอ้งออกไปประกอบอาชีพที่

โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนคนที่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ ก็จะชกัชวนกนัไปเสพยา และหารายไดจ้ากการคา้

ยาเสพติด (บ้านท่าเต้นจึงเป็นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านไปยงัฉะเชิงเทราและ

กรุงเทพมหานคร) 

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จึงได้เร่ิมก่อตั้งขึ้นเม่ือ นายคาํพนั เกตพนัธ์ (ผูใ้ห้ขอ้มูล)               

ไดแ้รงจูงใจ จากการดูพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านโทรทศัน์  

ประกอบกบัการประสบปัญหาภยัธรรมชาติ(อุทกภยั) ทาํให้ขาดทุนและเป็นหน้ีสิน นายคาํพนัธ์ฯ พยายาม

หาทางช่วยเหลือตนเอง ปรับรูปแบบการปลูกพืชเชิงเด่ียว เป็นพืชเชิงผสมผสาน โดยพืชชนิดอ่ืนๆ มาปลูก

ร่วมกนั ได้แก่ มะพร้าว มะม่วง ข่า ตะไคร้ กะเพรา รวมทั้งการเล้ียงปลาและกบในกระชังจนกระทัง่ปลด

หน้ีสินทั้ งหมดได้ ต่อมาเม่ือนายคาํพนัฯ มีเงินสะสมจาํนวนหน่ึงก็นําเงินไปซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทาํ
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การเกษตร เช่น รถไถเดินตาม ป๊ัมนํ้ า รถยนตเ์พือ่รับผกัมาขาย ก็ประสบกบัภาวะขาดทุนจึงหันมาปลูกผกัขาย

เอง และเขา้รับการอบรมจากเกษตรจงัหวดั ทดลองปลูกหวาย และปลูกตน้มะนาวก็ไดผ้ลดี มีผลผลิตตลอดปี 

เม่ือผลผลิตเกินบริโภคในครัวเรือน ก็ส่งขาย จนกระทัง่สามารถปลดภาระหน้ีสินส่วนใหญ่ได ้

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อคน้หานวตักรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทาง

สงัคมที่เหมาะสมเพื่อผูด้้อยโอกาส ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นท่าเตน้ ตาํบลพระเพลิง 

อาํเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ เม่ือวนัที่ 9 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภาพบรรยากาศเร่ือง “การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อ

ผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ตาํบลพระเพลิง” โดย นายคาํพนัธ์ เกตุพนัธ์ ประธานศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบา้นท่าเตน้ ตาํบลพระเพลิง อาํเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ไดก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงของศูนยก์าร

เรียนรู้ฯ กบัผูด้อ้ยโอกาสดา้นการประสานหน่วยงานภาครัฐ ที่เก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ 

ประสาน อบต. ช่วยสร้างบา้น ที่อยูอ่าศยั ให้ทุนประกอบอาชีพกบัผูย้ากไร้ ช่วยให้เขา้ถึงสิทธิ พาผูพ้ิการไป

ทาํบตัรประจาํตวัคนพิการ โดยหน่วยงานภาครัฐจะเป็นหน่วยสนับสนุนดา้นเงินงบประมาณ แหล่งอาชีพ 

แนวนโยบายชุมชนดาํเนินการให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งงาน ช่วยเหลือ แบ่งปันแก่ผูด้้อยโอกาส  

เพือ่ใหผู้ด้อ้ยโอกาสมีงานทาํ สามารถพึ่งตนเองได ้และชุมชนร่วมกนัดาํเนินการก่อสร้างฝายชะลอนํ้ าแกม้ลิง 

ร่วมกบัภาครัฐเพือ่แกปั้ญหานํ้ าแลง้ ผูน้าํชุมชนไดจ้ดัชุดไล่ชา้งโดย ช.ร.ม.-กรรมการหมู่บา้นของบประมาณ

จากภาครัฐ (กรมป่าไม ้กรมทรัพยากรฯ กระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ฯลฯ) สร้างอ่าง

เก็บนํ้ าขนาดเล็ก ๓๐๐ ไร่ เพือ่ใหช้า้ง คน ป่า อยูร่่วมกนัไดใ้นการแกไ้ขปัญหาผลผลิตตกตํ่าชุมชนแกไ้ขโดย

การร่วมกนัปลูกพชืผสมผสาน เน่ืองจากราคาพชืผลที่แตกต่างกนัจะใหร้าคาแตกต่างกนัดว้ย (ถา้พชืชนิดไหน

ราคาตกตํ่าก็ยงัมีพชือีกชนิด ที่สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรได)้ การส่งเสริมให้ปลูกพืชผกัหมุนเวียน ผกัร้ัวรอบ

บา้น เล้ียงไก่ เล้ียงหมูและหาอาชีพเสริม ส่วนในเร่ืองของ ยาเสพติด เป็นตาสับปะรดดูแลผูเ้สพฯ และผูข้าย 

ใหโ้อกาสผูท้ี่เคยติด  ยาเสพยติ์ดหางานใหท้าํ หลงัจากที่ผูเ้สพฯเขา้รับการบาํบดัยาเสพยติ์ดแลว้ เช่น จา้งกรีด

ยาง ใส่ปุ๋ ย คุมวชัพืช ฯลฯ จึงลดจาํนวนของผูเ้สพ และไม่ให้ชุมชนแห่งน้ีเป็นทางผ่านของยาเสพติด  แต่ใน

เร่ืองของกรรมสิทธ์ิที่ดินก็ยงัเป็นปัญหาในชุมชนอยู ่จึงตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง     
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การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อค้นหานวตักรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ ้มครอง                   

ทางสงัคมที่เหมาะสมเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส ผา่นการสนทนากลุ่มยอ่ยฯ ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

บา้นท่าเตน้ตาํบลพระเพลิง อาํเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ 

 ส่ิงที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ไดส้ะทอ้นในเวทีฯ ผลที่เกิดขึ้นหลงัจากที่นาํเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้น

พื้นที่ คือ ทาํให้คนในชุมชนมีงานทาํ มีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาการว่างงานเกิดความสามัคคีในชุมชน 

เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจในครัวเรือน มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็น

ตน้แบบให้ครัวเรือนอ่ืนๆ ช่วยด้านการศึกษา ช่วยเด็กและเยาวชนไม่หลงผิดใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สุขภาพแข็งแรง ส่วนในดา้นลบ คือ ไม่มีเงินกอ้นใหญ่ตอ้งใชร้ะยะเวลาสะสม

ค่อนขา้งนาน จึงทาํใหเ้กษตรกรบางส่วนยงัมีภาระหน้ีสินอยูบ่า้ง แต่ไม่เกินความสามารถในการผอ่นชาํระ  
 

แผนภาพสรุปรูปแบบนวตักรรมศูนย์เรียนรู้เพ่ือความยัง่ยืนจากฐานคดิการเกษตรผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

4.3 กรณศึีกษา เรือนจาํช่ัวคราวเขาระกาํ อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

จุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลง เกิดจากการที่เรือนจาํไดมี้การจดั “โครงการกําลังใจ” ขึ้นมาและ               

ไดมี้การดาํเนินงานเร่ิมตน้มาตั้งแต่ ปี 2553 โดยใชต้น้แบบการเรียนรู้มาจากการศึกษาศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ 
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เพือ่นพึ่ง (ภา) ยามยาก ของนางนงนุช คาํคง ที่รู้จกัในช่ือ "ผูใ้หญ่จอย" และคณะวทิยากร มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) 

ยามยาก สภากาชาดไทย นาํโดยอาจารยป์ระเสริฐ ป่ินนาค พนกังานส่งเสริม กิจการสาขาของธนาคารเกษตร

และสหกรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัพษิณุโลก จดัทาํแผนการดาํเนินงานคดัเลือก เรือนจาํชัว่คราว 4 แห่ง 

เป็นเรือนจาํนาํร่อง คือ เรือนจาํชัว่คราวเขาพลอง จงัหวดัชยันาท เรือนจาํชัว่คราว เขาระกาํ จงัหวดัตราด 

เรือนจาํชัว่คราวแคน้อย จงัหวดัเพชรบูรณ์ เรือนจาํชัว่คราวดอยราง จงัหวดัเชียงราย โดยเน้นให้มีกิจกรรม

แกไ้ขฟ้ืนฟู และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใหก้บัผูต้อ้งขงัที่ใกลพ้น้โทษ พจิารณาผา่นการคดัเลือกจากกรม

ราชทณัฑ ์ 

กระบวนการอบรมฝึกฝนไดเ้น้นย ํ้าให้นักโทษกลบัไปทบทวนส่ิงที่เคยดาํเนินการที่ผ่านมาในชีวิต 

รูปแบบของกระบวนการในการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับรูปแบบของทัณฑ์นิคม              

ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ หมวดที่ 10 ลกัษณะ 2 ทณัฑ์นิคม และการคดัเลือกการปฏิบติัการของ

เจ้าหน้าที่ในเรือนจําชั่วคราว  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยมีพื้นฐานตามวิธีปฏิบัติ                       

หมวดที่ 5 เร่ืองการงานเป็นพื้นฐาน โครงการน้ีมีแผนปฏิบติังานและมีหลกัสูตรที่แน่ชดั โดยใชห้ลกัการ

เรียนรู้แบบ Learning by Doing ที่เนน้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคุมกบัภาคปฏิบติัมีการสรุปบทเรียน ปลูกฝัง

แนวคิดเร่ืองศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา การไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข การมีส่วนร่วม ในรายละเอียดเก่ียวกบัการ

จดัการสอนทั้งเน้ือหาและวธีิการกระบวนการ 

 กระบวนการวเิคราะห์หาเหตุแห่งปัญหา 

จุด เ ร่ิมต้นของโครงการกําลังใจ น้ี  เ กิดมาจากแนวคิดพระราชทานที่พระ เจ้าหลานเธอ                           

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ทรงดาํริใหจ้ดัตั้งโครงการกําลังใจเพ่ือประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาส

ในสังคมไทย โดยแนวคิดเร่ิมแรกของการจดัตั้งโครงการน้ีขึ้น ก็คือการมองว่า  “การที่ทุกคนในสังคมจะอยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ ต่อเ ม่ือ รู้ จักรักษาสิทธิของตน  โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ ผู้ อ่ืน                            

ด้วย เห ตุนี้ กร ะบ วน กา รยุ ติธ รร มจึง เ ป็น อีก ส่วน หน่ึ งที่ จะ ช่ว ยใ ห้ทุ กค นเ คา รพ สิท ธิข อง ผู้ อ่ื น                       

ดังน้ันเม่ือกระบวนการยุติธรรมดําเนินไปจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่าย ในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกคร้ังหน่ึง”  

แต่ในบางคร้ัง กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่เป็นจําเลยกลับมิได้รับโอกาสเท่าที่ควร 

ในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดําเนินชีวิตโครงการกาํลงัใจ

จะช่วยใหก้ลุ่มบุคคลเหล่าน้ีตระหนกัวา่ยงัมีผูท้ี่เตม็ใจจะใหโ้อกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะ

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไดแ้ละเม่ือทุกคนไดรั้บโอกาสที่สมควรแลว้จะตอ้งรู้จกัในการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดการกระทาํผดิซํ้ าซอ้นและเปิดโอกาสใหบุ้คคลเหล่าน้ีกลบัมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

แลว้ยงัมีส่วนที่จะช่วยใหส้งัคมส่วนรวมกลบัมาอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขอีกดว้ย (บทสรุปผูบ้ริหาร โครงการ

น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นเรือนจาํนาํร่อง ภายใตโ้ครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้

หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ) 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ปัญหาการส่งกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่เป็นจําเลย 

กลับคืนสู่สังคม ซ่ึงการยอมรับของสังคมนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทาํให้กลุ่มคนเหล่าน้ีกลายเป็นกลุ่มดอ้ย
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โอกาสทางสังคม และไม่สามารถกลบัมาใชชี้วิตแบบบุคคลปกติทัว่ไปได ้เน่ืองจากการตีตราทางสังคมว่า  

กลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับ เป็นกลุ่มเส่ียงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชน  

จึงทาํใหป้ระเด็นดงักล่าวกลายเป็นส่ิงที่เรือนจาํ ตอ้งให้ความสาํคญัและวางแผนเพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหา 

ร่วมกนั ซ่ึงเม่ือมีโครงการกาํลงัใจเขา้มาก็พบวา่สงัคมยงัคงใหโ้อกาสแก่กลุ่มคนเหล่าน้ีให้ปรับชีวิตกลบัคืนสู่

สงัคมปกติได ้

 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา  

หากพจิารณาจากลกัษณะความเป็นอยูข่องผูต้อ้งขงัในเรือนจาํชัว่คราว  จะเห็นไดว้า่กลุ่มคนเหล่าน้ี มี

การจดัระเบียบการใชชี้วติ ภายใตก้ฎ ระเบียบที่ทางเรือนจาํไดต้ั้งไวใ้หป้ฏิบติัตาม โดยมีตารางกิจวตัร ประจาํ

วนัที่ชัดเจน คือ ต่ืนนอนตอนตีห้า ลุกขึ้ นสวดมนต์ไหวพ้ระ ผูคุ้มเปิดห้องตอนหกโมงเช้า ทาํกิจวตัร 

ประจาํวนั เช็คยอดตอนประมาณ 7 โมง ออกกาํลังกาย รับประทานอาหาร ลงพื้นที่งาน ซ่ึงในกรณีของ 

ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มกาํลังใจจะไปที่บา้นประจาํกลุ่มของตนเองเพื่อปฏิบติังานการเกษตรเที่ยงกลบัมาเช็คยอดที่

ส่วนกลาง ทานอาหารเที่ยง เช็คยอดกลบัเขา้กลุ่มปฏิบติังาน ประมาณบ่ายสามโมง เช็คยอด ปฏิบติักิจวตัร  

ทานอาหารเยน็ เขา้ที่พกั  ดูทีว ี เช็คยอด เขา้หอ้งขงั สวดมนต ์เขา้นอน จากกิจวตัรประจาํวนัต่างๆ มีการดูแล 

ควบคุมโดยผูคุ้มตลอดเวลา ซ่ึงโดยภายใตก้ฎหมาย เม่ือผูต้อ้งขงั พน้โทษจะอยูใ่นความดูแลของสาํนักงาน 

คุมประพฤติ โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับวิธีดูแลสมาชิก ในโครงการท่ีกลับไปอยู่ในชุมชน ช่วยเหลือ 

สงเคราะห์และใหค้าํแนะนาํ ขณะดาํรงชีวติอยูใ่นชุมชน                    

ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมในโครงการกาํลงัใจ  เป็นผูไ้ดรั้บการพจิารณาพกัการลงโทษ/ลดวนัลงโทษ จาํคุก 

จะมีเง่ือนไขการควบคุมความประพฤติที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น  การรายงานตัวต่อพนักงานควบคุม                        

ความประพฤติ การเลิกเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ และเม่ือผูน้ั้ นปฏิบติัตามเง่ือนไขการควบคุม                      

ความประพฤติครบถ้วน จึงสามารถติดต่อขอรับใบบริสุทธ์ิจากกรมราชทัณฑ์ได้ ในทางตรงกันข้าม                   

หากผูน้ั้นไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขควบคุมความประพฤติ ผูน้ั้นอาจถูกยกเลิกการพกัการลงโทษ/ลดวนั ตอ้งโทษ

จาํคุก และรับโทษจาํคุกตามเดิม ซ่ึงสาํนักงานควบคุมความประพฤติจงัหวดัที่ผูน้ั้นกลบัไปพกั อาศยัอยู่มี

บทบาทหน้าที่ในการดูแลสอดส่อง ให้คาํแนะนําปรึกษาด้านการดาํเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนใหก้ารช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูพ้กัการลงโทษ/ลดวนัตอ้งโทษจาํคุก  

ทั้งน้ี สํานักงานควบคุมความประพฤติอาจขอความร่วมมือจากอาสาสมคัรควบคุมความประพฤติ

เครือข่ายยติุธรรมชุมชน หน่วยงานภาคีใหอ้อกสอดส่องยงัที่พกัอาศยัของผูท้ี่ไดรั้บการพกัการลงโทษ/ลดวนั

ตอ้งโทษจาํคุกที่โครงการกาํลงัใจฯ และเพือ่สนบัสนุน ส่งเสริม การปรับตวัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการกาํลงัใจฯ 

ใหส้ามารถดาํเนินชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข เป็นขั้นตอนหน่ึงของสาํนักงานคุมประพฤติที่ดาํเนินการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการดาํเนินงานในขอ้ 1-2 ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการกาํลงัใจฯ เช่น กิจกรรม

อบรมความรู้ กิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมฝึกอาชีพ ฯลฯ เพือ่สนบัสนุน ส่งเสริมการปรับตวัของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการกาํลงัใจฯ ใหส้ามารถดาํเนินชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งปรกติสุขมากยิง่ขึ้น เน่ืองจากไดรั้บขอ้คิดหรือการ

ฝึกฝนจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สํานักงานคุมประพฤติจดัให้เขา้ร่วม โดยสาํนักคุมประพฤติอาจ

ดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวในช่วงระหว่างการคุมประพฤติหรือภายหลงัจากการพน้การคุมความประพฤติและ
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พน้โทษตามคาํพิพากษา หากผูน้ั้นประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว ทั้งน้ี สาํนักคุมประพฤติอาจขอความ

ร่วมมืออาสาสมคัรคุมประพฤติ เครือข่ายยติุธรรมชุมชน หน่วยงานภาค ีในการดาํเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น 

เป็นวทิยากรฝึกอาชีพ สนบัสนุนงบประมาณ ประสานกบัหน่วยงาน องคก์รเอกชน หรือแหล่งทรัพยากรอ่ืน 

ๆ ในชุมชน เพือ่สนบัสนุน ส่งเสริม การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูเ้ขา้ร่วมโครงการกาํลงัใจฯ 

การบริหารการจัดการ 

การบริหารจดัการของโครงการกาํลงัใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมจากกระบวนการบริหาร

รูปแบบของโครงการกาํลังใจ ให้การอบรมเขม้ 5 วนัให้กับผูต้อ้งขงัโดยวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ใน

สาขาที่เก่ียวกับกระบวนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มาบรรยายเป็นเชิงวิชาการและนําไปสู่การปฏิบติัจริง 

ประมาณ 5 เดือนจบหลกัสูตร 

การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ  

โดยการอบรมเข้มข้น 5 วนั โดยการแบ่งเป็นฐาน วนัละประมาณ 4 หรือ 5 ฐาน ให้ผูเ้ข ้าร่วม

โครงการได้ฝึกเวียนกันไปเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะเรียนสลับกันให้ครบ 5 ว ัน และในแต่ละวันก็จะเรียนรู้                     

2 เร่ือง เช้า 1 เร่ือง เย็น 1 เร่ือง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรม การทาํนํ้ ายาล้างจาน              

การทาํนํ้ าส้มควนัไม้ การทาํปุ๋ ยหมัก การทาํยาสีฟัน การทาํยาสมุนไพร การทาํนํ้ ามะพร้าว หลังจากนั้น 

กาํหนดพื้นที่ให้นักโทษตามพื้นที่รับผิดชอบ 1 ไร่ ต่อนักโทษ 5 คน โดยเร่ิมจากเปิดโอกาสให้นักโทษได้

แสดงความคิดเห็นและเลือกดว้ยตนเองว่าอยากทาํอะไร หลังจากที่ไดเ้รียนรู้มาแล้ว ตวัอยา่ง  การเกษตร

ปลอดสารพิษในมุง้  การทาํการเกษตรอย่างไรที่จะสามารถพึ่งตนเองได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ก็ตอ้งมี

ความรู้เร่ืองการเตรียมดิน การเตรียมพื้นที่ การบาํรุงดินกระบวนการที่จะทาํให้ดินมีความสมบูรณ์ตอ้งใชปุ้๋ ย

หมกัก็ตอ้งมีความรู้เร่ืองการทาํปุ๋ยหมกั  

การตรวจสอบการดําเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบติดตามให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ ส่ิงอํานายความสะดวก                      

เช่น อุปกรณ์ จอบ เสียม ให้นักโทษได้แสดงความคิดความสามารถของตนเองอย่างเต็ม ที่ว่าเขาจะทาํใน

ลักษณะใด รูปแบบใด  อยากเล้ียงกบไหม  อยากเล้ียงปลาด้วยไหม  ก็มีวิธีสอนการผสมพันธุ์กบ                 

ปลา โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีในส่วนของการปลูกพืชนอกมุ้งด้วย โดยการสอนปลูกพืชนอกมุ้ง

การเกษตรจะแบ่งเจา้หนา้ที่กลุ่มอีกทีหน่ึง  

การดูแลช่วยเหลือ 

เม่ือพน้โทษไปเจา้หนา้ที่กาํหนดระยะเวลาที่จะดาํเนินการติดตาม ซ่ึงตามที่ไดมี้การดาํเนินการมามีผู ้

ที่นําไปปฏิบัติจริง โดยทางกระทรวงฯ จะมีการติดตามผูต้ ้องขังแต่ละรุ่นว่ามีคนไหนบ้างที่นําไป               

ปฏิบัติจริง ก็จะมีการบันทึกข้อมูล ตอนน้ีมี  4 คน อยู่เกาะช้าง เกาะหมาก อยู่ในเมือง อีก 3 คน                       

ยา้ยจากเรือนจาํชั่วคราวกลับไปอยู่บา้น ซ่ึงสามารถบริหารจดัการในพื้นที่ 1 ไร่อย่างได้ผลตามที่เรียนมา                             

จึงได้มีเจา้หน้าที่จากกรมและจากกระทรวงไปติดตาม เพราะว่าแต่ละรุ่นพระองค์ภา ท่านไม่หวงัเยอะ              

100%  ของนักโทษ ทาํได้ 1 คน ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้ว เน่ืองจากมีแนวคิดที่ว่าเร่ืองแบบน้ีก็มี

องคป์ระกอบหลายอยา่งที่จะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
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 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิาร 

การเขา้ถึงบริการของรัฐในส่วนของผูต้อ้งขงั ยงัคงมีเพียงหน่วยงานของกระทรวงยติุธรรมที่เขา้มา

ใหค้วามช่วยเหลือและติดตามการดาํเนินงานของโครงการ ภาครัฐในส่วนอ่ืนๆ ยงัไม่เห็นแนวทางในการให้

ความร่วมมือหรือการสร้างเครือข่ายอยา่งชดัเจน ซ่ึงทางเรือนจาํไดน้าํเร่ืองของการฝึกอาชีพ และการสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่กลุ่มผูต้อ้งขบัเพือ่สร้างแนวทางในการพึ่งตนเองได ้ไม่เพยีงแต่รอพึ่งการบริการสวสัดิการจากรัฐ

เพียงอย่างเดียว โดยส่ิงที่เรือนจาํได้นํามาฝึกให้แก่ผูต้อ้งขบันั้ น นอกจากการเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้ว

ผูต้อ้งขงัสามารถเลือกเรียนวชิาชีพตามความถนดั ซ่ึงประกอบดว้ย 3 วชิาชีพ ไดแ้ก่ การกดักระจก การบริการ

ช่วงล่างจกัรยานยนต ์และการติดตั้งจานดาวเทียม ซ่ึงเป็นวชิาสามารถนาํไปการประกอบอาชีพและก่อให้เกิด

รายได้ โดยวิชาชีพต่างๆ เป็นวิชาที่ตอ้งฝึกทกัษะการปฏิบัติแก่ผูต้อ้งขัง นอกจากน้ี ผูต้อ้งขงัที่เข ้าร่วม

โครงการตอ้งเรียนรู้ในเร่ืองของการจดัทาํบญัชีครัวเรือนและการตลาด เพื่อให้ผูต้อ้งขงัสามารถจดบนัทึก

รายรับ-รายจ่ายของตนและในครัวเรือนได ้ และยงัสามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบ 

สามารถลดค่าใชจ่้ายที่ไม่จาํเป็นลงได ้ ทาํให้เกิดการประหยดัและการออม สามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสินได้

ต่อไป 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่ของเรือนจําผู ้ต ้องขังทุกคนถือได้ว่าเป็นผู ้ที่ประสบปัญหาการยอมรับจากสังคม                 

เน่ืองจากการถูกตีตราวา่เป็นผูต้อ้งโทษ หรือ “คนคุก” การถูกตีตราดงักล่าว เป็นผลให้ผูต้อ้งขงัหลายคนถูก

กีดกนัจากการประกอบอาชีพโดยทัว่ไป ซ่ึงทางเรือนจาํเองก็ประสบกบัปัญหาเช่นกันในเร่ืองของการให้

ความรู้เก่ียวกบัการฝึกอาชีพระยะสั้น ซ่ึงขาดวิทยากรให้ความรู้ และปัญหาวางแผนการดาํเนินงานพฒันา

อาชีพแก่นกัโทษ เน่ืองจากจาํนวนนกัโทษที่มีปริมาณมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากมีการอภยัโทษมาบ่อยคร้ังทาํให้

ไม่สามารถวางแผนได ้จึงตอ้งปล่อยนกัโทษตามพระราชฎีกา การวางแผนจึงทาํไดไ้ม่ทนั 

ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดจ้ากการไดรั้บความรู้ทางการเกษตรเพ่ือนําไปใช้

ในการประกอบอาชีพอิสระ ตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นส่ิงสําคัญในการช่วยให้ผู้ต้องขังมีชีวิตใหม่

ไดม้ากยิง่ขึ้น ซ่ึงผลจากการไดเ้ขา้ร่วมโครงการและการไดม้าปฏิบติัจริงของนักโทษในเรือนจาํชัว่คราวเขา

ระกาํ ทาํใหพ้บวา่ นกัโทษแต่ละคนต่างก็ไดรู้้หลกัการต่างๆ เก่ียวกบัการปรับใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใน

กระบวนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้และไดว้ิธีการปฏิบติัจริง จากที่พวกเขาไดอ้ยูใ่นพื้นที่ที่ทางโครงการ ได้

แบ่งสรรใหรั้บผดิชอบโดยพื้นที่ 1 ไร่ ต่อนกัโทษ 5 คน และเปิดโอกาสให้พวกเขาไดท้าํตามความถนัด  โดย

เลือกกิจกรรมที่มีความถนัด อันจะเห็นได้จาก กรณีของกลุ่มที่เลือก การปลูกผกั โดยเลือกกิจกรรม   

การเกษตร เขามีกระบวนการและวิธีการในการปลูกผกัที่จะทาํให้ไม่ตอ้งเสียค่าใช่จ่ายเป็นการช่วยแก้ไข  

ปัญหาเร่ืองของตน้ทุนในการทาํเกษตรของเขาได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของคุณสามารถ เขาพบว่าตอ้งเตรียม

ดิน ทาํแปลง การทาํใหดิ้นมีคุณภาพตอ้งใชปุ้๋ ยหมกัเขาก็รู้วธีิการหมกัปุ๋ย ทาํยาไล่แมลงเองส่วนมากจะทาํเป็น

การลดรายจ่าย  

นอกจากน้ี การประยกุต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเดียงสู่การคุม้ครองผูต้อ้งขงั โดยการส่งเสริมให ้   

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย  ์ การเสริมสร้างความเข้าใจ และการฝึกทักษะการปฏิบัติแก่ผู ้ต ้องขัง                                         
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ในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรโดยเฉพาะการนาํเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กบัการทาํเกษตร   

อินทรียเ์ป็นส่ิงที่เกิดผลเชิงประจกัษ ์เน่ืองดว้ยแนวโน้มทางการตลาดปัจจุบนัมีความตอ้งการบริโภคอาหาร  

ที่มีความปลอดภยัจากสารเคมีและสารพษิตกคา้งมากขึ้น ดงันั้นผูต้อ้งขงัจึงไดรั้บความรู้และไดรั้บคาํปรึกษา 

แนะนาํเร่ืองชนิดของพชืผกั และระบบการปลูกพชืผกัที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และวธีิการวางแผนการปลูก

พืชให้ตรงตามฤดูกาล การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันการสะสมของโรคและแมลงศตัรูพืช การตรวจ

ประเมินพื้นที่ การตรวจสภาพดินเพือ่ประเมินสภาพของดินเบ้ืองตน้ ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีจะใช ้เป็นขอ้มูล

ในการปรุงดินสาํหรับพชืแต่ละชนิด รวมไปจนถึงความรู้ในเร่ืองของการจดัการโรคและแมลง ศตัรูพืช การ

ควบคุมศตัรูพชืโดยใชชี้วะวถีิ การใชส้ารสกดัทางชีวภาพแทนการใชส้ารเคมี การผลิตปุ๋ ยไวใ้ชเ้อง การผลิต

ฮอร์โมนและนํ้ าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไสเ้ดือนเพือ่การกาํจดัขยะใหเ้ป็นปุ๋ยชีวภาพ   

ทั้งน้ี ความรู้ทั้งหมดเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ ทางโครงการไดถ่้ายทอดความรู้ให้ผูต้อ้งขงัสามารถ

ผลิตใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง และภายในแปลงเกษตรของเรือนจาํ ซ่ึงส่ิงที่เรียนรู้น้ีทาํให้ผูต้อ้งขงั

สามารถผลิตเพื่อจ ําหน่าย โดยในเร่ืองของการจําหน่ายผลผลิตที่ได้นั้ นได้รับคําปรึกษาแนะนํา                                

ดา้นการขนส่งสินคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์  การแปรรูปผลิตภณัฑโ์ดยใช ้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีทาํให้ผูต้อ้งขงัสามารถท่ีจะกลับออกไปสู่สังคมและใช้ชีวิตในวิถีการ

พึ่งตนเองได ้ 

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัต ิ    

ลกัษณะของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํริของในหลวงรัชการท่ี 9  ท่ีทางเรือนจาํ                  

เขาระกาํดาํเนินการในเร่ืองของการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรียแ์ก่ผูต้อ้งขงั โดยเน้ือหาท่ีฝึกอบรมเป็น    

ลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยมีหลักการสําคัญของ                      

"ทฤษฎีใหม่"  คือให้เกษตรกรมีความพอเพียง  โดยเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัด                          

เน้ือหาเก่ียวกับการปรับใช้กับเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการปลูกพืช การตรวจประเมินพื้นที่                       

การตรวจสภาพดิน และการปรุงดินสําหรับพืช ชนิดของพืชผกั และระบบการปลูกพืชผกัที่เหมาะสม               

ในแต่ละพื้นที่ การผลิตเมล็ดพนัธุไ์วใ้ชเ้อง  การจดัการโรคและแมลงศตัรูพชื การควบคุมศตัรูพืชโดยใช ้ชีวะ

วธีิ การใชว้ธีิเขตกรรมและการใชส้ารสกดัและการจดัทาบญัชีและการตลาด ฝึกอบรมดา้นการจดัการปัจจยั

การผลิต โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเภทของ ปุ๋ ย และการผลิตปุ๋ยไวใ้ชเ้อง การผลิตฮอร์โมนและนํ้ าหมัก

ชีวภาพ การเล้ียงไสเ้ดือนเพือ่การกาํจดัขยะและเพิม่มูลค่าเป็นปัจจยัการผลิต ฝึกอบรมดา้นการจดัการหลงัการ

เก็บเก่ียวทางการเกษตร โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัการการเก็บเก่ียว การออกแบบบรรจุภณัฑ ์และการเพิ่ม

มูลค่าผลิตภณัฑ ์ฝึกอบรมดา้นการแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑโ์ดย

ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน การเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑแ์ปรรูป และการถนอมอาหาร  

ปัจจุบันดาํเนินงานในรุ่นที่ 7  โดยใช้การอบรมเข้ม 5 วนั จากนั้นจับกลุ่มตามความสมัครใจ                    

กลุ่มละ  5 คน ให้ทดลองปฏิบติัจริงในพื้นที่  1 ไร่ ภายใน 1 ไร่มีการจาํลองบ้านและที่อยู่อาศัยจริง                 

ซ่ึงในสองปีแรกเป็นบา้นไมไ้ผ่ซ่ึงเป็นวสัดุอุปกรณ์ที่หาไดจ้ากพื้นที่ ต่อมาทางโครงการไดรั้บพระราชทาน

งบประมาณในการสร้างบา้นถาวรจึงไดจ้ดัสร้างบา้นพกัเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัไดพ้กัช่วงเวลากลางวนั โดยลกัษณะ



 

 
82 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

ของบา้นคล้ายบา้นชั้นเดียวทัว่ไปแต่ได้เวน้ช่วงฝาบา้นบางส่วนไม่ปิดทึบเพื่อสะดวกแก่การดูแลความ

ปลอดภยั ทั้งน้ีไดมี้การกาํหนดการจดัแบ่งพื้นที่เป็น 30-30-30-10 ดงัน้ี คือ ขดุสระร้อยละ 30 ปลูกขา้วร้อยละ 

30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน ร้อยละ 30 ที่อยูอ่าศยัร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ยกตวัอยา่งเช่น ครอบครัวหน่ึงมี

พื้นที่ 15 ไร่ กาํหนดการแบ่งพื้นที่อตัรา 30-30-30-10 (15 ไร่) คือ ตอ้งพิจารณาพื้นที่ที่ทาํนาให้มีขา้วพอกิน

ตลอดปี (หลกัสาํคญัของทฤษฎีน้ี) คือใชพ้ื้นที่ 5 ไร่ (30 %) และจะตอ้งมีนํ้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ คือ 

สระนํ้ า 3 ไร่ ลึก 4 เมตร (30 %) ปลูกพชืไร่และพชืสวน 5 ไร่ (30 %) ที่ยูอ่าศยัและอ่ืนๆ 2 ไร่ (10 %) และเน้น

การทาํการการเกษตรอินทรีย ์เป็นระบบการเกษตรที่ไม่ใชส้ารเคมี และปุ๋ยเคมี ให้รู้จกัพอเพียงใชท้รัพยากรที่

มีอยูใ่นแปลงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่นการทาปุ๋ยหมกัจากเศษใบไม ้ก่ิงไม ้ และเศษวสัดุเหลือใชใ้นแปลง  

  ทั้ ง น้ี  ไ ด้มีการ อบรมในเ ร่ือง ของกา รวางแ ผนกา รปลูกพืช  ก ารตรว จประเ มินพื้น ที ่                           

การตรวจ สภาพดิน และการปรุงดินสําหรับพืช  การป้องกันกาจดัศตัรูพืชและเป็นการลดมลพิษของ

ส่ิงแวดลอ้ม การเลือกซ้ือเมล็ดพนัธุท์ี่ตอ้งคาํนึงถึงพนัธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เม่ือพืชเจริญเติบโตขึ้นสามารถ

ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดปั้ญหาเร่ืองโรคและแมลงรบกวนน้อย เป็นพนัธุ์ที่นิยมบริโภค ตรง ตามสาย

พนัธุ ์โดยมีวธีิการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธุท์ี่ดงัน้ี   

1. ควรเลือกซ้ือเมล็ดพนัธุที่มีการบรรจุไวใ้นถุงอะลูมิเนียม (ฟอยล)์ หรือกระป๋องที่ปิดสนิท  

2. ดูวนัเดือนปีที่ผลิตและวนัเดือนปีท่ีหมดอายใุนฉลากดา้นขา้งกระป๋องหรือซอง  

3. มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกสูง ตรงตามพนัธุ ์ไม่ควรซ้ือเมล็ดพนัธุท์ี่วางโดนแดดชนิดของพชืผกั   

4. ระบบการปลูกพชืผกัที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่   

จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงที่ไดน้าํมาใชก้บักลุ่มผูต้อ้งขงั ไม่วา่จะเป็นการสอนการผลิตเมล็ด พนัธุ์

ไวใ้ชเ้อง การจดัการโรคและแมลงศตัรูพืช การควบคุม ศตัรูพืชโดยใชชี้วะวิธีการใชว้ิธีเขตกรรมและการใช้

สา ร ส กัด  แ ล ะ ก า ร จัด ทํา บัญ ชีแ ล ะ ก า ร ต ล า ด  แ ล ะ ค ว า ม รู้ ต่ า ง ๆ  อี ก ม า ก ม า ยไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด                                   

ความเปล่ียนแปลงทางด้านทัศนะคติของการใช้ชีวิตในระบบทุนนิยม ซ่ึงพบว่า ผู้ต้องขังหลายคนให้ 

ความสําคัญกับความพอเพียงและมีความเช่ือมั่นว่า ตนเองสามารถดํารงชีพอย่างมีความสุขและ                   

ไม่กลับไป กระทําผิดซ้ําเม่ือพ้นโทษ และมีกรณีตวัอยา่งของผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษและไดรั้บคดัเลือกเป็นบุคคล

ต้นแบบใน การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพฒันา ตนเองทาํให้สังคมยอมรับในระดับจังหวดั และ

ระดบัประเทศ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็ไดส่้งผลให้สมาชิกในชุมชน ยอมรับและมีทศันะคติท่ีดีกบัผูต้อ้งขงัมากยิง่ขึ้น

ขึ้น 

 ปรากฏการณ์เศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในชุมชน 

จากการเรียนรู้ผา่นโครงการกาํลงใจ โดยกระบวนการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันา

กลุ่มผูต้อ้งขงั พบวา่ ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึ้นในการพึ่งพาตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ

เม่ือตอ้งพน้โทษ  ซ่ึงแต่เดิมผูต้อ้งขงับางคนยงัไม่เห็นทิศทางในการดาํรงชีพของตนเองเม่ือตอ้งออกไปใช้

ชีวตินอกเรือนจาํ แต่เม่ือไดรั้บความรู้และไดฝึ้กปฏิบติัจริงในการทาํการเกษตร และไดเ้รียนรู้ถึงแนวคิดความ

พอเพยีงทาํให้ผูต้อ้งขงัมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวไดเ้ม่ือพน้โทษ นอกจากน้ียงั

สามารถปรับพฤติกรรมตนเองจากการไดรั้บความรู้เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงไดดี้ยิง่ขึ้นและจากการติดตาม
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ผลพบวา่ผูต้อ้งขงับางคนไดป้รับแนวคิด ในการดาํรงชีวติและใหค้วามสาํคญักบัการประหยดั การไม่เป็นหน้ี 

การลดรายจ่ายมากขึ้น จากเดิมผูต้อ้งขงับางคนไม่เคยให้ความสาํคญักับแนวคิดดังกล่าว แต่ปัจจุบนัไดต้ั้ง

คาํมัน่สญัญากบัตนเองว่าจะปรับพฤติกรรมของตนเองและจะดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีทาํใหผู้ต้อ้งโทษรู้สึกมีความหวงัในการเร่ิมตน้ชีวติใหม่ เพราะการไดรั้บความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมรับ

การอบรมจากโครงการกําลังใจและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทาํให้เห็นคนทางของชีวิตตนเองมากขึ้ น                

อี ก ทั้ ง ย ัง ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง ใ น ห ล ว ง รั ช ก า ล ท่ี  9                               

และยงัมีการเปล่ียนแปลงอย่างยิ่งขึ้นที่ทาํให้ผูต้อ้งขงับางรายสามารถทาํหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่

บุคคล ทั่วไปในการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและ                   

รู้สึกวา่ตนเองเป็นที่ยอมรับจากสงัคมภายนอกอีกดว้ย 

จากการเรียน รู้และปฏิบัติจ ริงจนได้ผล ทําให้ผลผลิตท่ีได้จากการอบรมสามารถนําส่ง                      

ขายในหา้งสรรพสินคา้ของจงัหวดัไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองดว้ยผลผลิตดงักล่าวเป็นผลผลิตจากการเกษตรอินทรีย์

ท่ีผลิตด้วยกระบวนการปลอดสารเคมีจึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีสุขภาพที่ดี นอกจากน้ีโครงการกาํลงัใจของ

เรือนจาํเขาระกาํ ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพชืตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ จากการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพยีง เพือ่ใหแ้ก่บุคคลภายนอกที่สนใจไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้และรับคาํปรึกษาจากเจา้หน้าที่และผูต้อ้งขงัที่

ปฏิบติังานใหศู้นยเ์รียนรู้แห่งน้ี 

จา ก ก า ร ดํา เ นิ น ง า น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ช่ือ ว่ า จ ะ ส า ม า ร ถ นํา ไ ป สู่ ค ว า ม ย ั่ง ยืน ไ ด ้                            

โดยในภาพรวมนักโทษที่เขา้ร่วมโครงการที่มาใชชี้วิตอยูใ่นเรือนจาํชัว่คราวแห่งน้ี ทําให้พวกเขาได้รับรู้ได้

เห็นในการดําเนินชีวิตอยู่บนความพอดี ไม่มากเกินไปและทําให้ไม่เบียดเบียนใคร เช่น เขาไดเ้รียนรู้   ว่าการ

ปลูกพชืผกัสวนครัวช่วยลดรายจ่าย ทาํใหบ้ริโภคอยูใ่นระดบัพอประมาณ พร้อมรับผลกระทบท่ีจะเขา้มาใน

ชีวติ โดยอาศยัความรู้ที่ไดจ้ากโครงการกาํลงัในในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีเขาไดเ้รียนรู้ว่าการที่จะ

ทําส่ิงใดให้สําเร็จได้น้ัน เขาจะต้องมีความเพียร ความอดทนรอ มีสติกล้านําไปสู่ความมั่นคงในการดํารงชีวิต

แล้วสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 จุดเร่ิมที่สานต่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

ก า ร ดํา เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร กํา ลัง ใจต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จพ อ เพี ยง นั้ น เ ช่ื อ ว่ า                      

สามารถเช่ือมโยงและช่วยเหลือผูต้อ้งขงัที่รอการพน้โทษไดเ้ป็นอยา่งดี การไดใ้ห้นักโทษไดท้ดลองอยูใ่น

พื้นที่จริงและเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดแ้สดงความคิดเห็นไดแ้สดงศกัยภาพโดยเลือกวา่อยากทาํกิจกรรมอะไร

ตามที่ไดอ้บรมแลว้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัจริงตามแนวคิดที่ว่า “ หน่ึงไร่ทําจริงมีกินไม่จน” โดยแต่ละ

คนเลือกในกิจกรรมที่ตนเองถนดั เช่น การทาํการเกษตร กระบวนการปลูกผกัแบบกางมุง้ ประการสาํคญัใน

การทาํกิจกรรมก็เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั จึงมองว่า   “การทําการเกษตรพอเพียงให้

พอมีพอกิน ปลูกพืชไว้กินเอง เหลือจึงขาย เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พออยู่พอใช้ เน้นการปลูกผัก

ปราศจากสารเคมี รายจ่ายลดลง และที่สําคัญพออกพอใจในส่ิงที่เป็นอยู่ รู้จักพอประมาณ ไม่ยึดติดวัตถุไม่

ใคร่อยากได้อะไร”  
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จากการเรียนรู้ดงักล่าว ทาํให้เห็นไดว้่าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้

และสามารถทาํให้เห็นได้อย่างชดัเจนจากการฝึกทาํบัญชีครัวเรือนที่สะทอ้นความเช่ือมโยงถึงกันหมด 

นอกจากน้ียงัพบวา่ การทาํแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใชก้บัการบริหารจดัการของเรือนจาํชัว่คราว เขา

ระกาํนั้น นอกจากการฝึกปฏิบติัจริง การเตรียมความพร้อมทางดา้นสัมมาชีพให้กบันักโทษเม่ือพน้โทษไป

แลว้นั้นสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัโทษได ้เม่ือเขาพน้โทษไปและนาํความรู้ที่ไดจ้ากการลงมือปฏิบติัจริง

จะช่วยใหน้กัโทษใชชี้วติหรือดาํเนินชีวติไดเ้ป็นปกติทาํใหไ้ม่หวนกลบัมากระทาํผดิซํ้ าอีก ซ่ึงจากการติดตาม

ผลของนกัโทษที่พน้โทษ ไดมี้การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการกาํลงัใจไปประยกุตใ์ชจ้ริง 

ภายใตค้วามเช่ือที่ว่าสามารถนํามาใช้แก้ไขปัญหาได้ทั้งในเร่ืองการใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั รู้จกัความ

พอมีพอกิน พออยูไ่ดแ้ละพออกพอใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากเร่ืองเล่าประสบการณ์ของกรณีคุณสามารถ (นาม

สมมุติ) ที่กล่าววา่  “ผมไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม เม่ือก่อนผมเคยใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเห็นอะไรก็อยากได้

อยากซ้ือแต่การได้มาอยู่ที่เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก โครงการ

กําลังใจและได้ลงมือปฏิบัติจริงตามพื้นที่ 1 ไร่  ทําให้ผมไม่อยากได้อะไร และไม่ต้องใช้เงินเลย อยู่ในเรือนจํา

นี้ก็จะใช้เงินก็เพียงช้ือของที่จําเป็นเพียงเท่านี้ก็สามารถอยู่ได้”   

กรณีของอุทยั (นามสมมุติ) ก็เช่นกนัท่ีไดก้ล่าววา่ “การที่เขาได้มาอยู่เรือนจําช่ัวคราวเพ่ือรอการพ้น 

โทษภายในไม่ถึง 1 ปีน้ัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรปลอดสารพิษซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เขามีความถนัด 

“หน่ึงไร่ทําจริง มีกินไม่จน” จะช่วยให้เขาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้” 

สําห รับ กร ณีขอ งอ นุวัติ   (น าม สมมุ ติ )  นั้ นพบ ว่า  “การ ที่ ไ ด้ รั บคว าม รู้ เ กี่ ยว กับ กา รนํ า                       

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักกางมุ้ งควบคู่ไปกับการทําปุ๋ ยหมักน้ัน                

ทําให้ได้เรียนรู้ว่าการปลูกผักควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาน้ันนอกจากจะช่วยลดรายจ่ายแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ 

ค่าใช้จ่ายลดลง “ผมใช้จ่ายเปลี่ยนไปครับเม่ือก่อนอยู่ข้างนอกวันหน่ึงใช้เงินอย่างน้อยสุดก็ 500 – 600 บาท 

แต่ตอนนี้อาทิตย์หน่ึงผมแทบไม่ใช้จ่ายเงินเลย” 

จากการบอกเล่าผ่านประสบการณ์จริง พบว่า ส่ิงที่นักโทษที่เข้าร่วมโครงการและนักโทษ                 

ที่ได้รับบริการทางสังคมนําไปสู่การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูด้้วยโอกาสได้เป็นอย่างดี                                     

ดังจะเห็นได้จาก นักโทษที่รอพน้โทษและนักโทษที่พ ้นโทษไปแล้วสามารถนําหลักการและวิธีการ                

ที่ไดรั้บจากการเรียนรู้ผา่นโครงการและกิจกรรมนั้น สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง ดงัเช่นตวัอยา่งในกรณี

ของคุณสามารถ (นามสมมุติ) ที่ไดมี้การวางแผนอนาคตไวว้า่  

“ผมพอมองเห็นว่าออกไปนี้จะทําอย่างไร สมมุติ ผมอยู่ในเมือง ผมเช่าห้องเขาอยู่ ถ้ามีพื้นที่น้อยเรา

ก็ปลูกในพื้นที่เล็กๆได้ อย่างเมล่อนเขาก็ปลูกใส่กระถางได้ มันก็ไม่ยากต้องคอยดูแมลง เพลี้ยลง ลงมือทํา 

อย่างแรกเรามีเมล็ด เอาเมล็ดผลิตใส่ถุงซิปแล้วก็เจาะถุงซิปกันนํ้า เอาเมล็ดพันธ์ุ ใส่แล้วเจาะรู เอาผ้าคลุม เอา

นํ้ารด ให้มันแตกรากแล้วเราก็หาถาดรองใส่ถาดไว้มันแตกรากพอประมาณเกือบคืบแล้วรอมันแตกขึ้น 4 ใบ 

แล้วก็เอาแยก เม่ือถึงข้ันตอนการลงแปลงปลูกใส่หลุม ขุดดินให้ซุยก่อนแล้วก็เอาปุ๋ ยอาจจะมีปุ๋ ยขีว้ัวหรือปุ๋ ยขี้

ไก่รองก้นพื้นแล้วเอาเมล่อนลง ทําค้างให้มันเลื้อย ถ้ามันยาวสักประมาณเดือน 1 เราก็ตัดยอด พอมันติดลูก 

ติดลูกเราจะเอาไวต้นละลูก ทําแปลงประมาณ 2 คืบ เอาเม็ดหยอดประมาณนิ้วหน่ึงแยกต้นกล้า แล้วมาแยก
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เป็นต้นเพราะเราใส่ไปหลุมละ 5 เม็ด พอมันขึ้นราจะรู้ว่าเม็ดไหนใช้ได้ พอแตกใบ 3 ใบ 4 เราก็เอาต้นลงดิน 

ส่วนการดูแลรักษา เราก็คอยดูแมลงดูต๊ักแตน พืชพวกนี้มันแล้วแต่สายพันธ์ุใช้ปุ๋ ยขีไ้ก่ พวกนี้มันชอบร้อนรด

นํ้าวันเว้นวัน แล้วให้นํ้าจะมีนํ้าหมักสารไรโกซานใช้รดอาทิตย์ละคร้ัง ส่วนการใส่ปุ๋ ยเอาขีไ้ก่ใส่ ขีไ้ก่โรยแล้วก็

เอาแกลบลง แล้วก็คอยเปิดนํ้าวันเว้นวันช่วงบ่าย เช้าเปิดนํ้าแดดส่องมาก็แห้ง ต้นจะเห่ียว ถ้าเปิดนํ้าตอนเย็น

กลางคืนอากาศไม่ร้อน   ผักก็จะได้นํ้าด้วย 

การนําไปปรับใช้ บ้านผมเขาทําสวน แต่รุ่นแม่ผมเขาปลูกผัก ตอนที่แม่ผมยังอยู่ ที่มันหมดไปตอนที่

แม่ผมเสีย ตอนน้ันผมได้ 6 ขวบ จนทุกวันนี้ เลยไม่มีทีแม่ผมเขาปลูกทุกอย่าง ผมเห็นต้ังแต่เด็กๆ                         

แต่ใช้สารเคมีตอนน้ันมีประมาณ 60-70 ไร่ พอแม่เสียพ่อก็ขายหมด  แม่ผมปลูกผลไม้ผมเห็นต้ังแต่เด็ก

แล้วแต่ไมได้เลี้ยงปลาอย่างเดียว ปลูกผักผลไม้ปลูกหมด ก็คงจะปลูกทุกอย่างแต่ถ้าขึ้นเราไม่มีที่เราก็ค่อยๆ  

ทํา ปลูกผักลงกระถางเราก็ปลูกได้  เราก็เอาไว้แค่กิน เราใช้ที่ไม่เยอะแต่เราจะปลูกไว้กิน  อย่างน้อยก็ให้ตัวเอง

มีชีวิตที่ดี ส่ิงที่ท่านสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองการปลูกพืชปลูกผักอย่างเดียวนะ มีเร่ืองของการ

ลดจ่ายเพิ่มรายได้  ทําอย่างไงให้เราลดรายจ่ายไม่สร้างหนี้อย่างน้อยให้อยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนให้อยู่กับ

ครอบครัวเพราะอย่างน้อยเรามีทุกอย่างเราก็ไม่ต้องช้ือ มันก็จะเกิดการออม ถ้าเรามีทุกอย่างเราก็ไม่ต้องช้ือ 

เราต้องเก้าไปทีละเก้าอย่าเก้าเร็ว ให้มองว่าเราไม่มีหนี้สิน เร่ิมจากไม่มีหนี้แล้วตัวเองก็จะอยู่แบบมีความสุขใน

ชีวิตของตนเอง” 

ภาพรวมกิจกรรมของ เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา อ.เมือง  จ.ตราด 

     
 

เรือนจาํชัว่คราวเขาระกาํ  ไดด้าํเนินการตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองค์

เจา้พชัรกิติยาภา  ในการน้อมนาํหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กบัผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ โดยเน้นหวงัให้

ผูต้อ้งขงัไดรั้บกาํลงัใจ ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในการปฏิบติัจริง สามารถนาํไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตภายหลงั

พน้โทษ และไม่หวนมากระทาํผดิซํ้ าอีก 
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 ในเรือนจําไดมี้การอบรมให้ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การทาํบญัชี

ครัวเรือน เพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและเพิ่มความมัน่คงในการดาํรงชีวิตหลงัพน้โทษออกไปแล้วนาํความรู้

ดงักล่าวนั้นมาประยกุตใ์ชโ้ดยการปฏิบติัจริง หรือเรียกว่า “ หน่ึงไร่ทาํจริง มีกินไม่จน โดยมีปัจจยัหลกัคือ 

การปรับวธีิคิด จดัระเบียบชีวติ ลดรายจ่าย เพิม่รายได ้และอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 

                         แนวคดิในการปรับชีวติ   
                                                                 

                                                                                                                              ผลสําเร็จ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

จําลอง 1 ไร่ทําจริง มีกินไม่จน 

ปลกูผักไว้ขาย = เพิม่รายได้ 

ผกัเหลือนํามากนิเอง = ลดรายจ่าย 

ไม่ใช้ปุ๋ ยเคม ี= ไม่มค่ีาใช้จ่าย 

ขุดบ่อเลีย้งปลา = ลดรายจ่าย 

ชีวติความเป็นอยู่ดขีึน้ 

มอีาชีพมัน่คง 
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รูปแบบจาํลองการใช้ชีวติก่อนออกไปสู่สังคม ในโครงการ 1 ไร่ ทาํจริง มกีนิไม่จน 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

           การปลกูผกัสวนครัว                                การปลกูพืชผักสวนครัวไม้เลื้อย 

  
 

                      การทาํบ่อเลีย้งกบ                                      การเลีย้งหมูหลมุ 
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               การเลีย้งไก่              การเลีย้งไส้เดือน 

  
 

                        การทาํปุ๋ยอนิทรีย์                              การทาํบ้านดนิ 

  
 

แผนภาพสรุปรูปแบบนวตักรรมชีวติพอเพยีงเพ่ือหลงัการพ้นโทษของผู้ด้อยโอกาส 
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สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 

4.4 กรณศึีกษา ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

ตาํบลหนองสาหร่าย มีทั้งหมด 9 หมู่บา้น 818 ครอบครัว 3,612 คน เม่ือก่อนขึ้นตรงกับตาํบล

ดอนเจดีย ์และไดแ้ยกออกจากตาํบลดอนเจดีย ์เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2535 ยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล เม่ือปี พ.ศ.2540 และยกฐานะเป็นเทศบาลเม่ือปี 2551 ระบบการเป็นหน้ีของกลุ่มผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส 

จากปี 2548 (ปลายปี 2547 ปี 2548) มีรัฐบาลยคุหน่ึงให้มีการขึ้นทะเบียนการเป็นหน้ีโดยแยกเป็นหน้ีนอก

ระบบ และในระบบ ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลภาวะหน้ีสินพบว่า ครัวเรือนในตาํบลหนองสาหร่าย มีหน้ีนอก

ระบบกวา่ 20 ลา้นบาท ดว้ยปัญหาดงักล่าว ตาํบลหนองสาหร่ายจึงไดค้ิดหาวธีิการแกไ้ข คือ การหาแหล่งทุน

ที่มีอตัราดอกเบี้ยต ํ่า เพือ่ใหก้ลุ่มผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาสไดมี้สิทธ์ิในการเขา้ถึงแหล่งทุน (ปัจจุบนัไดทุ้นมาจาก 

พอช. ประมาณ 24 - 25 ลา้นบาท เพื่อนาํมาบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบให้กับประชาชนของ

ตาํบลหนองสาหร่าย) 

 กระบวนการวเิคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา 

 การใชห้ลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรูปแบบในการจดัการพื้นที่เน่ืองจากในส่วนของตาํบลหนอง

สาหร่าย หลงัจากปี 2545 มีการเก็บขอ้มูล คือ การทาํแผนชีวิต แผนชุมชน แผนแม่บทชุมชน และนาํแผนที่

เกิดขึ้นเขา้ที่ประชุม เพือ่จดัทาํเป็นแผนของทอ้งถ่ิน หลกัจากการเก็บขอ้มูลแลว้ ทาํใหพ้บขอ้มูลอยู ่3 ประเด็น

คือ1. รายได ้2. หน้ีสิน 3. รายจ่าย ซ่ึงทุกชุมชนจะมีลกัษณะตวัเลขท่ีคลา้ยกนั คือ รายไดจ้ะน้อยกว่ารายจ่าย

และหน้ีสินพอดีกบัรายจ่าย ถา้นาํรายจ่ายกบัหน้ีสินมารวมกนั ค่อนขา้งที่  จะไม่เหลือรายไดเ้ลยนอกจาก 3 

ประเด็นน้ีแลว้ การวเิคราะห์ปัญหา พบวา่ มีปัญหาทั้งหมด 7 ปัญหาสาํคญัๆ ไดแ้ก่ 

  1)  ปัญหาดา้นภาวะหน้ีสินของประชาชน หน้ีสินเพิม่มากขึ้น ทาํเท่าไรก็ใชห้น้ีไม่หมด  

  2)  ปัญหาดา้นอาชีพและรายได ้ผลผลิตตกตํ่า รายไดไ้ม่แน่นอน  

  3)  ปัญหาดา้นวฒันธรรมประเพณี สงัคมเส่ือมโทรม วฒันธรรมประเพณีเปล่ียน  

  4)  ปัญหาดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั ไม่มีความปลอดภยัในการทาํงาน  

  5)  ปัญหาดา้นการศึกษาของบคุลากรในชุมชน ประชาชนไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้  

  6)  ปัญหาดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สภาวะอากาศปรวนแปร ส่ิงแวดลอ้มย ํา่แย ่ 

  7)   ปัญหาด้านการเมืองและกลุ่มผู ้นํา ทุกคนอยากเป็นผู ้นําแต่ทําไม่ได้ ส่งผลให ้                

การพฒันาล่าชา้ มีปัญหาก็แกไ้ม่ได ้

 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา  

ขั้นตอนในการดาํเนินงานจะใช้ปัญหาที่ค ้นพบ 3 ตวัแรก คือ รายได้ รายจ่าย หน้ีสิน เป็นตวัตั้ ง              

แลว้เอาปัญหาทั้ง 7 ตวั เป็นตวักาํหนดแผนเพื่อพฒันาตาํบล ดงันั้นวิธีการในการดาํเนินงานพฒันาในชุมชน 

จึงไดมี้การคดัแยกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มคนที่มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์หวัไวใจสู ้มีอยู ่20%   

2) กลุ่มคนที่รอดูทีท่า คือพร้อมที่จะทาํตาม ใหท้าํอะไรก็ยงัทาํอยู ่มีอยู ่57% และ  
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3) กลุ่มคนที่ไม่เอาไหนเลย มีอยู ่23 % 

 

 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิารของคนในชุมชน 

 ประชาชนในพื้นที่ตาํบลหนองสาหร่าย สามารถเขา้ถึงบริการทางสังคม โดยเฉพาะสวสัดิการที ่                

จดัขึ้นในตาํบลหนองสาหร่าย ดงัน้ี 

 สวสัดกิารในชุมชน 

โดยมีฐานคิดมาจากประเด็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน ไม่มีสวสัดิการดูแล              

จึงเกิด แนวความคิดที่ว่า จะทาํอยา่งไรให้คนในชุมชนสามารถไดรั้บบริการสวสัดิการอยา่งเท่าเทียมและ

ทั่ว ถึ ง  ด้วย แนวคิดดังก ล่าว จึง ก่อให้ เ กิดกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหร่ายขึ้ นมา                        

โดยมีการก่อตั้ งกองทุน สวสัดิการชุมชนตาํบลหนองสาหร่ายขึ้นเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2548 ปัจจุบัน             

มีสมาชิก อยู่ประมาณ 2,430 คน  โดยทุกคนก่อนท่ีจะไดรั้บบริการสวสัดิการตอ้งสมัครเป็นสมาชิกของ

กองทุนก่อน โดยเงินงบประมาณของ กองทุนมาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) สมาชิกสมทบทุนปีละ 400 บาท  

2) วสิาหกิจชุมชน จะสมทบเงินเขา้กองทุน   

3) องคก์รการเงิน, กองทุนหมู่บา้น (กทบ.), กลุ่มอาชีพในตาํบล สมยัก่อนจะมีการสมทบ 

10% แต่ปัจจุบนัขอแค่ 5,000 บาท  

4)  อ ง ค์ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ อ ง ค์ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้อ ง ถ่ิ น ห นุ น เส ริ ม  ตั้ ง แ ต่ ปี  254 6                            

ปีละ 100,000 บาท และพอช.  

5) สถาบนัการเงินชุมชน ซ่ึงใหก้ารสมทบจากผลกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 30%   

  จากแหล่งที่มาของกองทุน ทาํใหก้องทุนมีงบประมาณในการจดัสวสัดิการให้กบัประชาชน

ของตาํบลหนองสาหร่ายโดยสวสัดิการที่จะจ่าย มีดงัน้ี 

   1)  เด็กแรกเกิด เปิดบญัชีเงินฝาก 1,000 บาท 

   2)  ทุนการศึกษาทุกระดับชั้นเรียน เดือนละ 50 - 200 บาท (อนุบาล 1 - ป.6              

= 50 บาท ม.1 - ม.3 = 100 บาท, ม.4 - ม.6 = 150 บาท, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี 200 บาท) ซ่ึงเงือนไขการจ่าย 

คือ ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนครบ 5 ปี   

   3)  ที่ดินทาํกิน ครอบครัวละ 2 ไร่ 

   4)  ค่ารักษาพยาบาลโครงการ 30 บาทรักษาฟรี ป่วยนอนโรงพยาบาล มอบให ้               

50 - 300 บาทต่อคืน รายละไม่เกิน 12 คืนต่อปี 

   5)  เงินขวญัถุงวนัแต่งงาน 2,000 บาท (บ่าว-สาว) 

   6)  ชุดบาํรุงสุขภาพเม่ือตั้งครรภ ์300 บาท 

   7)  คนพิการ ผูด้้อยโอกาส มอบสวัสดิการให้ทุกคนโดยไม่ต้องออม เดือนละ                    

100 - 200 บาท 
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   8)  ผูสู้งอายุมอบให้คนละ 100 บาท ต่อเดือน (หากอายคุรบ 100 ปี จะจ่ายโบนัส

ชีวติให ้10,000 บาท) 

   9)  เสียชีวติมอบใหร้ายละ 6,000 - 50,000 บาท  

   10)  สวสัดิการผูน้าํชุมชน 

   11)  สวสัดิการทาํดีเป็นทุน มอบทุนการประกอบอาชีพให้โดยไม่คิดดอกเบี้ ย                

รายละ 10,000 - 20,000 ต่อปี 

   12)  ปลดหน้ีดว้ยความดี (ทาํดีเป็นทุน) 

 แนวคดิในการลดปัญหาหนีสิ้น สถาบันการเงนิชุมชน/ธนาคารความด ี

โดยส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมี เจตนารมณ์ ร่วมกัน  คือ  การส่ง เสริมให้ทุกคน                      

มี เ งินออม โดยเ ร่ิมต้นฐานคิดที่ว่า  “ทําอย่างไรก็ได้  ให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้ น มีรายจ่ายลดลง”                        

โดยมีการตั้ งเป้าหมายตามตัวช้ีว ัด 6 ด้านของหมู่บ้านท่ียึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐาน             

ของชีวิต ในด้านที่ 3 คือ ดา้นการประหยดั โดยเน้นในเร่ืองของการออม จากฐานคิดดังกล่าว มีเป้าหมาย

เพื่อให้คนในชุมชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยเน้นแหล่งเงินทุนของชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ก่อนที่จะมีการพัฒนาฐานคดิการออมมาใช้ พบวา่ ปัญหาหน้ีสินที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนในชุมชนเป็นหน้ีทั้งใน

ระบบและนอกระบบ ซ่ึงแนวคิดน้ีมองวา่ หากจะใหทุ้กคนเอาโฉนดมาคํ้าประกนัการกู ้ก็คงไม่มีแลว้ เพราะ

คนในชุมชนส่วนใหญ่นาํโฉนดทีดิ่นไปยืน่กูส้ถาบนัการเงินของภาครัฐ เช่น ธนาคาร ธกส. และธนาคารออม

สิน เป็นตน้ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้โฉนดที่ดินมาคํา้ประกัน มาใช้เป็นความสุขเป็นตัวคํา้ คือ การ

สร้างรูปแบบของการใช้ในเร่ืองของความดีมาเป็นตัวคํา้ประกัน โดยมีวธีิการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 ธนาคารความด ี: รับฝากความด ีรับฝากความสุข  

โดยมีเกณฑ/์ตวัช้ีวดัความดี/คนดี ตามยทุธศาสตร์ชุมชนอยูดี่มีสุข ดงัน้ี 

 เกณฑ์ตัวช้ีวัดความดี/คนดี ตามยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมสุีข 

ลาํดบั ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตวัชีว้ดั และการประเมิน 

1 ผู้ นําดี/ ผู้ตามดี 

-  ผู้ นําโดยตําแหนง่ 

-  ผู้ นําตามธรรมชาติ 

1.  คิดดี พูดดี ทําดี เป็นประโยชน์โดยรวมต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน

และประเทศชาติ (ได้รับการรับรองหรือใบประกาศเกียรติบตัร) 

2.  ซื่อสตัว์ มุ่งมั่น ตัง้ใจจริง ทํางานโปร่งใส (ประเมินโดยประชาชน                

ปีละ 1 ครัง้) 

3.  เสยีสละ กล้าคิด กล้านํา กล้าตดัสนิใจ รับผิดชอบ 

2 สขุภาพดี 1.  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (มีการป้องกันควบคุมโรค/เจ็บป่วยดูแล

อยา่งดี 

2.  จิตใจผ่องใสไม่เป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้า (มีการดูแลสุขภาพ

ร่างกายตามช่วงวยัอาย)ุ 

3.  ร่างกายไม่มีกลิน่เหม็น 

4.  เคร่ืองแตง่กายสะอาด 
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5.  บ้านเรือนสะอาดเรียบร้อยทัง้ภายในและภายนอกบริเวณบ้าน  

(ตามเกณฑ์บ้านนา่อยู)่ 

6.  ช่วยทําความสะอาดในหมู่บ้านอยา่งน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี 

7.  การบริโภคอาหาร (นํา้หนกัตามเกณฑ์ อาย ุวยัสว่นสงู) 

8.  การออกกําลงักายสม่ําเสมอ (ทัง้ตอ่เน่ือง 30 นาที และสะสม) 

  

 

ลาํดบั ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตวัชีว้ดั และการประเมิน 

3 อาชีพดี 1.  อาชีพสจุริต (ไม่ผิดกฎหมาย) 

2.  มีรายได้พอเลีย้งครอบครัว (ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 23,000 บาท   

ตอ่ปี) 

3.   ไม่ มีคนว่างงาน (ประเมินโดยองค์กรการเงินชุมชนตําบล                 

หนองสาหร่าย) 

4 กลุม่องค์กรดี 1.  มีการรวมกลุม่กนัทํางานและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2.  มีโครงสร้างการบริหารและมีคณะกรรมการ 

3.  มีระเบียบข้อบังคับท่ีชัดเจน (ประเมินโดยสภาผู้ นําองค์กรชุมชน

ตําบล) 

4. ผา่นการยอมรับของชุมชน (สภาองค์กรชุมชนรับรองสถานภาพ) 

5 สวสัดิการดี (ดกูารมี/

เข้าร่วมของผู้ นํา

ประชาชน กลุม่ 

องค์กรหมู่บ้าน) 

1.  มีกองทนุสวสัดีการของชุมชม 

2.  จดัสวสัดิการโดยชุมชนเป็นแกนหลกั 

3.  ครอบคลมุทกุคน ครบวงจรชีวิตตัง้แตเ่กิดถึงตาย 

4.  เทา่เทียม/เสมอภาคกนั (ประเมินโดยกองทนุสวสัดิการ) 

6 ครอบครัวดี 

(ครอบครัว

อบอุ่น) 

1.  ไม่มีการทะเลาะ/เฆี่ยนตี 

2.  ทํากิจกรรมร่วมกนัอยา่งน้อยอาทิตย์ละ 1 ครัง้ 

3.  รับประทานอาหารพร้อมกนัอาทิตย์ละ 3 มือ้ 

4.  ช่วยกนัทํางาน 

7 สามคัคีดี 1.  ไม่มีการทะเลาะวิวาทในชุมชน 

2.  ร่วมมือกนัทํางานสว่นรวมเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

8 จิตใจดี 1.  มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่(บริจาคให้วดั โรงเรียน ชุมชน สาธารณะ) 

2.  มีเมตตา กรุณา มทิุตา อุเบกขา 

9 มีสจัจะ ซื่อตรง (ยืมเงิน/กู้ เงินชําระคืนตามกําหนดเวลา (ประเมินโดย                  

แหลง่ทนุและกองทนุตา่งๆ ) 
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10 เรียนรู้ดี 1.  อาย ุ7 ปีขึน้ไป ร้อยละ 90 อ่านและเขียนภาษาไทยได้                      

(ประเมินโดยผู้ นํา) 

2.  มีเร่ืองเรียนรู้ในชุมชนอย่างน้อย 2 เร่ือง (ประเมินโดยชุมชน                                   

กลุม่โรงเรียน) 

3.  มีการเพ่ิมเติมหลกัสตูรท้องถ่ินสอนในโรงเรียนอยา่งน้อยท่ี                  

ละ 1 หลกัสตูร 

ลาํดบั ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตวัชีว้ดั และการประเมิน 

11 มีความกตญั�ดีู 1. เล้ียงดูเอาใจใส่พอ่ แม่ (สอบถามคนขา้งบา้นอยา่งนอ้ย 2 บา้น) 

2. ดูแล เช่ือฟัง เคารพ ปู่  ยา่ ตา ยาย พี่ ป้า นา้ อา 

12 ปฏิบติัตามระเบียบ/ 

กฎหมาย 

1.  ไม่ทําผิดกฎหมาย (ดขู้อมลูจากตํารวจ) 

2.  ปฏิบติัตามระเบียบของหมูบ้่าน/ ตําบล (ดขู้อมลูจากหมู่บ้าน) 

3.  ระเบยีบกลุม่องค์กร (ดขู้อมลูจากกลุม่) 

13 ประพฤติตนอยูใ่น

ศีลธรรม           

อนัดี 

1.  ศีล 5 ข้อ ระยะเวลา 1 เดือน ละเมิดไม่เกิน 3 ข้อ 

2.  ตกับาตร/ทําบุญ อยา่งน้อย 12 ครัง้/ปี 

14 ประหยัด/ อ ยู่ แบ บ

พอเพียง 

1.  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (จดบนัทึกรายจ่ายแล้วลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

ลงได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5) 

2.  ใช้นํา้ ไฟ อยา่งประหยดั (คา่นํา้ - คา่ไฟฟา้ลดลง) 

15 การเก็บออมดี 1.  มีการออมเงินฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เป็นประจําอย่างน้อย                

20 บาทต่อเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครอบครัวในตําบล              

หนองสาหร่าย 

2.  มีการออมเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนฯ เป็นประจํา               

อย่างน้อย 100 บาทต่อเดือน (ประเมินโดยองค์กรการเงินชุมชน

ตําบลหนองสาหร่าย) 

16 นิยมไทยใช้ของไทย 1.  ร้องเพลงชาติไทย/ยืนตรงเม่ือได้ยินเพลงชาติไทย (ทุกครัง้ยกเว้น     

มีภารกิจ) 

2.  ใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 10% ของผลิตภัณฑ์ท่ีเคยใช้อย่างน้อย 

50% ครัวเรือน 

17 มีวิถีชีวติตามหลกั

ประชาธิปไตย 

1.  ยอมรับและปฏิบติัตามเสยีงข้างมาก 

2.  เคารพและปฏิบติัตามมติท่ีประชุม (ประเมินโดยประชาคม) 

3.  การใช้สทิธ์ิออกเสยีงในการเลอืกตัง้ทกุระดบั 

18 มีวินยั 1.  ปฏิบติัตามลาํดบัก่อนหลงั (เข้าคิว) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ80 
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2.  ปฏิบัติตามกฎจราจร (คาดเข็มขัด - ใส่หมวกนิรภัย) ไม่เคย                    

ถกูจบักมุ 

19 ตรงตอ่เวลา 1.  การเข้าประชุม/ นดัหมาย (ลงเวลาท่ีประชุม) 

2.  การมาทํางาน (ลงเวลาท่ีทํางาน/โรงเรียน) 

 

ลาํดบั ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตวัชีว้ดั และการประเมิน 

20 การละเว้นสิง่เสพติด

และอบายมขุ 

1.  ไม่เสพยาเสพติด (ยาบ้า ยาเค ยาอี เฮโรอีน) 

2.  ไม่สบูบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

3.  ไม่ด่ืมสรุา (ในเวลาทํางานและขบัรถ) 

4.  ไม่เลน่การพนนั (ไพ ่ไฮโล กําถัว่ฯ หวยเถ่ือน) 

21 มีมารยาทและ

วฒันธรรมไทย ท่ีดี 

1.  การไหว้ 

2.  การเคารพผู้อาวโุส 

3.  การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีไทยในวันต่างๆ อย่างน้อย                      

5 ครัง้ตอ่ปี 

22 การมีสว่นร่วมดี 1.  เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านอยา่งน้อยปีละ 8 ครัง้ 

2.  เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในชุมชนอยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 

23 สิง่แวดล้อมดี 1.  งดเผาตอซงัข้าว 

2.   ปลกูผกัสวนครัวรัว้กินได้ อยา่งน้อย 4 ชนิด 

3.   ลดการใช้สารเคมีอยา่งตอ่เน่ือง 

 

การใช้ความดีคํา้ประกนัทนุของสถาบนัการเงินฯ 

เกณฑ์ 23 ข้อ ตวัชีว้ดัรวม 67 ข้อ 

ผา่นเกณฑ์ 11 ข้อ ตวัชีว้ดัรวม 26 ข้อ กู้ เงินจากสถาบนัการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่าย ไม่ต้องใช้                          

คนคํา้ประกนั คือ ผา่นเกณฑ์ข้อท่ี 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22 

ผา่นเกณฑ์ 15 ข้อ ตวัชีว้ดัรวม 42 ข้อ กู้ เงินจากสถาบนัการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่าย ไม่ต้องใช้                 

คนคํา้ประกัน และวงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ คือ                  

ผา่นเกณฑ์ ข้อท่ี 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 20, 22 

ผา่นเกณฑ์ 18 ข้อ ตวัชีว้ดัรวม 49 ข้อ กู้ เงินจากสถาบนัการเงินชุมนตําบลหนองสาหร่าย ไม่ต้องใช้                             

คนคํา้ประกัน และวงเงินกู้ ไม่เกิน 15,000 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ คือ                
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ผา่นเกณฑ์ ข้อท่ี 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,22 

ผา่นเกณฑ์ 23 ข้อ ตวัชีว้ดัรวม 67 ข้อ กู้ เงินจากสถาบนัการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่าย ไม่ต้องใช้                

 

การใช้ความดีคํา้ประกนัทนุของสถาบนัการเงินฯ 

 คนคํา้ประกัน และวงเงินกู้ ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ คือ ผ่าน

เกณฑ์            ข้อท่ี 1 ถึงข้อท่ี 23 ครบทกุข้อ 

(ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้  ครัง้ละ 12 เดือน รายละไม่เกิน 2 ครัง้) 

 

หลักการพิจารณาให้สามารถกู้เงินได้ 

 1.  หากประชาชนในตาํบลต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้แจ้งช่ือกับทางสถาบันการเงิน                   

ว่าต้องกา รกู้ เ งิน  เ ม่ือแจ้ง ช่ือกับสถา บันการเ งิ นแล้ว  ส ถาบันการ เ งินจะส่ งรายได้เข้าหมู่บ้า น                         

และคณะกรรมการหมู่บา้นจะนาํรายช่ือเขา้เวทีประชาคมของหมู่บา้นเพื่อให้ทุกคนไดรั้บรู้ เน่ืองจากทุกคน

ตอ้งช่วยกนัในกระบวนการติดตาม โดยภายหลงัจากผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้นแลว้ ตอ้งนาํช่ือเขา้เวทีสภา

ผูน้าํชุมชนสภา 79 (สภา 79 คือ ผูแ้ทนขององคก์รในตาํบล ซ่ึงประกอบดว้ย กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น  9 คน สมาชิก

เทศบาล 9 คน พระสงฆ ์2 รูป ผอ.โรงเรียน 3 คน ผูแ้ทน รพ.สต. 1 คน ผูแ้ทนเทศบาล 1 คน ผูแ้ทนผูสู้งอาย ุ9 

คน ผูแ้ทนเยาวชน 9 คน ผูแ้ทนกลุ่มสตรี 9 คน ผูแ้ทนกลุ่มอาชีพ 9 คน ผูแ้ทน   อสม. 9 คน และผูแ้ทน กทบ. 

9 คน) ซ่ึงมีการประชุมทุกวนัที่ 25 ของเดือน เวลา 13.00 น. โดยผูกู้เ้ขา้ร่วมในเวทีสภาผูน้าํชุมชน เพื่อช้ีแจงว่า

ตนผ่านการพิจารณาของหมู่บา้นแล้ว และเม่ือเห็นชอบจากสภาผูน้าํชุมชนแลว้จะส่งรายช่ือให้กบัสถาบนั

การเงิน สถาบนัการเงินจะประชุม กรรมการ จาํนวน 23 คน  เพื่อร่วมกนัพิจารณาเห็นชอบกบัผูท้ี่กูเ้งิน หาก

ผ่านการพิจารณาแลว้ก็จะให้ทาํสัญญาเงินกู ้อัตราดอกเบี้ยต่างกัน เช่น กูเ้พื่อที่อยูอ่าศยั ร้อยละ 9 กูเ้พื่อหน้ี

นอกระบบ ร้อยละ 7 และร้อยละ 8 

  2.  ระเบียบการส่งเงินกู ้ตอ้งส่งเงินกูท้ ั้งตน้และดอกเบี้ย ทุกเดือน เหตุที่มีระเบียบเช่นน้ี  เพื่อ

เป็นการทยอยส่งเงินชาํระหน้ี และทาํให้ผูกู้ ้ไม่ตอ้งลาํบากในการหาเงิน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับ

สมาชิก แต่ถา้หากเกิดกรณีฉุกเฉินไม่สามารถส่งเงินกูไ้ดต้ามกาํหนด สามารถยืน่เร่ืองขอผอ่นผนัไดโ้ดยอาศยั

แนวคิดใน การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน  

ตาํบลหนองสาหร่าย ไดน้ําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน                   

โดยการใช้หลักชุมชนพอเพียงในการขับเคล่ือนสู่ความเข้มแข็งในลักษณะของชุมชนพึ่ งตนเอง                            

และใชแ้นวคิดการพฒันาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในชุมชนและภายนอก
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ชุมชน โดยเนน้กาทาํงานร่วมกนัในรูปแบบที่ทุกคนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมเป็นเจา้ของ และร่วมรับประโยชน์ 

โดยเนน้หลกัการพึ่งตนเองเป็นหลกั 

 พร้อมทั้งมีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาของตาํบลไวอ้ย่างชัดเจน ว่า “ทุกคน...และชุมชน...             

อยู่ดี...มีความสุข” ด้วยหลักคิดดังกล่าว ทาํให้คนในชุมชนแห่งน้ีมีเป้าหมายในการดาํเนินงานร่วมกัน                

และพร้อมที่จะ ร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ เพือ่หนุนเสริมใหเ้ป้าหมายสมัฤทธ์ิผล 

การดาํเนินกิจกรรมของทั้ง 9 หมู่บา้น จะไม่เหมือนกนั เหตุเพราะว่าตอ้งการให้เกิดการกระจายงาน 

และ  ตอ้งการใหเ้กิดเงินหมุนเวยีนในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดการขายผลิตภณัฑท์ี่ซํ้ าซ้อน ที่สาํคญัคือประชาชน

ในพื้นที่ได ้ ใชข้องที่มีราคาถูกแต่มีคุณภาพที่ดี การบริหารจดัการของแต่ละหมู่บา้นมีอิสระในการดาํเนินงาน   

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัต ิ 

จากแนวคิดการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ เป็นวิถีการเดินทางสายกลาง และมุ่งหวัง             

ให้เกิดการพึ่ งพาตนเองเป็นหลัก มีการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน พอเหมาะ พอดีกับการดาํรงชีวิต

ประจําว ันทําให้คน ในชุมชนตําบลหนองสาหร่าย  ต่ างพร้อมใจกันปฏิบัติตนโดยการน้อมนํา                    

หลักปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียงมาใช้ในการดํา เ นินชีวิต ในชุมชน จนถึงปั จจุบัน  ชุมชนแห่ง น้ี                                 

ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นศูนยเ์รียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชดาํริตาํบลหนองสาหร่าย  

จากฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้เ กิดการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการพื้นที่                

อยา่งชดัเจน โดยมีกระบวนการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1.  ท ําความเข้าใจกับคนในชุมชนว่า  3 ห่วง 2 เ ง่ือนไข 6 ตัวช้ีว ัด มีอะไรเป็นเกณฑ์บ้าง                          

มีความยากหรือไม่ ความพอประมาณทาํอยา่งไร และ 2 เง่ือนไข เง่ือนไขความรู้นั้นมีอะไรเป็นตวัช่วยไดบ้า้ง 

แต่ตวัที่ส่งผลให้การดาํเนินงานจะสําเร็จหรือไม่ทนั ขึ้นอยู่กับตวัช้ีวดั 6 ตวัช้ีวดั ซ่ึงเป็นหลักที่ใช้ในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของสมาชิกภายในชุมชน ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัที่ 1  การลดค่าใชจ่้าย หลงัจากที่มีรายไดอ้ยูเ่ท่าน้ี จะทาํอยา่งไรใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตัวช้ีวดัที่  2  การเพิ่มรายได้ อาชีพอะไรที่จะเพิ่มรายได้ หลังจากที่ประชาชนทํานา ทาํอ้อย               

เป็นอาชีพหลกั แต่ช่วงวา่งในระยะเวลา 3 - 4 เดือน จะหาอาชีพเสริมอะไรมาใหก้บัประชาชน 

ตวัช้ีวดัที่ 3  เร่ืองการออม หลงัจากมีรายได ้รายจ่าย มีรายไดเ้พิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีเหลือเงินกอ้น

เพือ่เป็นภูมิคุม้กนัของตนเอง สามารถที่จะฝากเงินออมได ้ซ่ึงก็จะมีธนาคารเป็นชุมชน 

ตวัช้ีวดัที่ 4  การดาํเนินชีวติ จะดูแลชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองของการใชชี้วติตามแนวทางไดอ้ยา่งไร 

ตัว ช้ีว ัดที่  5   การเ อ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  คือ  ในตําบลหนองสาหร่ายไ ม่ว่าจะ เป็น เด็ก                      

หรือผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอาย ุก็มีสวสัดิการ การดูแล เกิด แก่ เจบ็ ตาย ซ่ึงไดส้ร้างเป็นกระบวนการ 

ตัวช้ีว ัดที่  6  เป็นการใช้ดําเนินการ โดยมีปัจจัยภายในที่ท ํา คือ การมองยอ้นหลังเม่ือ 70 ปี               

ตอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ขึ้ นครองราชย์พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า                 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  ซ่ึงพระองค์ท่านก็ใช ้              

ระยะเวลา 70 ปี ที่ขึ้นครองราชย ์โดยใชค้วามสุขเป็นเป้าหมายในการปกครอง ใชค้วามสุขเป็นเป้าหมายใน

การพฒันาประเทศ แต่ผูบ้ริหารประเทศหลายท่าน ไม่ไดใ้ช้ความสุขเป็นที่ตั้ง แต่เอา GDP มาเป็นตวัช้ีวดั
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ความเป็นอยูข่องประชาชน ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากประเทศไทยมีผูมี้ฐานะอยูไ่ม่ก่ีคน ทาํให้เกณฑท์ี่ผ่าน เป็น

การผา่นเกณฑข์องคนรวย ซ่ึงทาํใหค้วามสุขหายไป ตาํบลหนองสาหร่าย  จึงใชค้วามสุขเป็นเป้าหมายในการ

ทํางาน มีธนาคารความดี สถาบันการเงิน มีตวัช้ีวดัความสุขเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน จึงส่งผลให้ปัจจยั

ภายในของตาํบลหนองสาหร่าย ใช้ความสุขเป็นเป้าหมายในการทํางาน 

 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

จากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีตาํบลหนองสาหร่าย เม่ือผ่านไปไดร้ะยะ

หน่ึงทําให้ เ กิดการเป ล่ียนแปลงอย่างชัด เจน โดยพบว่า  ปัจจัยภายนอกที่ มีผลกระทบกับตําบล                                   

คือ เม่ือดาํเนินการไปไดร้ะยะหน่ึง บุคคลภายนอกเร่ิมเห็นความสาํคญั ส่งผลใหเ้กิดกลุ่มภาคเีครือข่ายต่างๆ ที่

สนใจและตอ้งการที่จะเรียนรู้การนาํหลกัคิดและแนวทางการการดาํรงชีวิตภายใตแ้นวคิดน้ีมาใชใ้นชุมชน

ตนเองมากขึ้นโดยสอดคลอ้งกบัหลกัฐานคิด และทฤษฎีที่พระองคท่์านตรัสไวใ้หท้าํทั้งหมด 3 ขั้น คือ 

ข้ันแรก คือ  การพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองคือทําอย่างไรก็ได้  ใ ห้สามารถอยู่ได้บนพื้นฐาน                  

ขอ ง ค ว าม ไ ม่ ป ร ะม า ท  คว า ม พ อ ปร ะ ม า ณ ค ว า ม มี เ ห ตุ ผ ล  คื อ ไ ม่ ตึง เ กิ น ไ ป  ไ ม่ ห ย่ อน เ กิ น ไ ป                        

พึ่งตนเองให้ได้ โดยชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย ได้จดัการชุมชนของตนเองในการพึ่งตนเองตามวิธีคิดของ

พระองคท์่านที่ได้ตรัสไวว้่า ถ้าเกิดยังทําไม่ได้ให้หลับตา แล้วนึกถึงคําว่าทฤษฎีใหม่ พระองค์ท่านทําให้ดู คือ 

ทฤษฎีใหม่ 30 : 30 : 30 : 10 แบ่งพื้นที่ดินเป็น 4 ส่วน แล้วน่าจะมีความสุข 

ข้ันที่สอง คือ การรวมกลุ่ม ที่ผา่นมา ตาํบลหนองสาหร่าย มีการรวมกลุ่มนอ้ยมาก เม่ือมีกลุ่มเพิม่มาก

ขึ้น ทอ้งถ่ินจะให้งบประมาณในการสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะให้งบประมาณในการ

สนับสนุน แต่กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี เม่ือมีการรวมกลุ่มกันแลว้ตอ้งไปจดแจง้การจดัตั้งเป็นกลุ่มให้ถูกระเบียบ 

ทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จึงจะสามารถสนับสนุนงบประมาณได ้ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีกลุ่มในตาํบล

หนองสาหร่าย ค่อนขา้งเขม้แขง็ 

ข้ันที่สาม คือ การขยายเป็นภาคีเครือข่าย เม่ือเราอยู่ได้ ตัวเราอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้ ตาํบลอยู่ได ้                     

คนภายนอกก็ตอ้งอยูไ่ด ้เพราะเราตอ้ง “เอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน” 

 การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว ทาํให้ชุมชนแห่งน้ีใช้รูปแบบใน                     

การดาํเนินงาน 3 รูปแบบ คือ 

  1) เร่ืองของการดาํเนินชีวติ เน้นรู้เขา รู้เรา และการดาํเนินงานตามพระราชดาํรัสของในหลวงรัชการ

ที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

2) ลกัษณะของการรวมกลุ่ม และ  

3) การเป็นภาคีเครือข่ายและขยายผลต่อเน่ือง 

 จากแนวทางในการดาํเนินงานดงักล่าว ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบัชุมชน คือ  

1) ประชาชนในพื้นที่รู้เร่ืองของตนเองมากขึ้น คือ การทาํบญัชีครัวเรือน เน้นเร่ืองการทาํบญัชี

ครัวเรือน  

2) ประชาชนทุกคนเร่ิมให้ข้อมูลที่ง่ายขึ้น เช่น ขอ้มูล จปฐ. และขอ้มูลอ่ืนๆ ที่เขา้มาสาํรวจในพื้นที่    

เพราะทุกคนจะมีฐานขอ้มูลประจาํตวั/ครอบครัว จากการทาํบญัชีครัวเรือน  
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3) พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมเปลี่ยนไป จากสมยัก่อนที่ไม่มีการดูแลหรือช่วยเหลือช่วยเหลือ

เก้ือกูลกนั เร่ิมช่วยเหลือเก้ือกูลกนัมากขึ้น มีงานต่างๆ เร่ิมช่วยกนั  

4)  ก่อให้เกิดความมั่นคงในเร่ืองของการประกอบอาชีพ ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต  

 จุดเร่ิมทีส่านต่อให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 การดําเนินงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย เกิดจาก                   

3 ส่ิงที่ สาํคญั คือ 

  1.  การแกไ้ขปัญหาต่างๆ เกิดขึน้มาจากความต้องการของคนในชุมชน  

  2.  กระบวนการทาํงานทุกขั้นตอน เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใชแ้นวคิด 

ที่วา่เป็นเจา้ของร่วมกนั ตั้งแต่การ “ร่วมคดิ ร่วมทํา และร่วมรับประโยชน์”  

  3.  การมีผูน้าํที่เขม้แขง็ และเป็นแบบอยา่งที่ดี กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้เสียสละ 

  จากการดําเนินงานตามข้อความดังกล่าวข้างต้น ทาํให้การดําเนินงานไม่ก่อให้เกิด                       

ความเดือดร้อนต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการดาํเนินงานที่ช่วยให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนในพื้นที่ 

โดยมีรูปแบบในการดาํเนินงานที่เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั มีการแบ่งงานกนัทาํทั้ง 9 หมู่บา้น โดยทั้ง 9 หมู่บา้น

มีกิจกรรมท่ีไม่เหมือนกนั การดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรมของแต่ละหมู่บา้น จะเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 

และส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่ แต่ละหมู่บา้นมีคณะทาํงานที่ชดัเชน มีอิสระทางความคิด มีการประชุมร่วมกนัใน 

หมู่บา้น เพือ่ติดตามผลการดาํเนินงาน และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการทาํงาน และนาํเสนอในเวทีใหญ่ของ 

ตาํบล เพือ่ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา การดาํเนินงานในตาํบลหนองสาหร่ายหลกัๆ คือการช่วยเหลือกนัมากขึ้นมี

การพดูคุยกนัมากขึ้น   

ภาพรวมกจิกรรมของศูนย์เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชดาํริตําบลหนองสาหร่าย 

ฐานการเรียนรู้การทําปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ด ตราสาหร่ายทอง  

หมู่ที่ 1  บา้นสระลุมพกุ    ผูใ้หญ่มนสั  สาํเนียงลํ้ า 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 เ น่ื อ ง จา ก ชาว ตํา บล ห น อ งส า ห ร่า ยป ระ ก อ บอ า ชีพ เก ษ ต รก ร ร มเ ป็ น ส่ว น ให ญ ่                       

การสนับสนุนให้คนในตาํบลหันมาใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ทน ในปัจจุบนัคนในตาํบลหนองสาหร่ายนั้นเร่ิมให้

ความสาํคญักบัการหนัมาใชปุ้๋ ยอินทรียก์นัมากขึ้น 
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ฐานการเรียนรู้การทํานํ้าด่ืมตราสาหร่ายทอง  

หมู่ที่ 2 บา้นโกรกยาว ผูใ้หญ่มานพ  สมคิด 

 

 

 
 

 

 

 
 

เน่ืองด้วยการตระหนังถึงรายจ่ายที่คนในชุมชนจ่ายออกนอกชุมชนเพื่อซ้ือนํ้ าด่ืมเพื่อการบริโภค               

ต่อปีนั้ นมีจาํนวนมาก การผลิตนํ้ าด่ืมขึ้ นเป็นของชุมชน เพื่อให้คนชุมชนได้ซ้ือนํ้ าบริโภคในราคาถูก                   

เงินไม่ร่ัวไหลออกภายนอก ทั้ งยงัเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย ทั้ งน้ีได้มีการเปิดโอกาสให ้              

ทุกคนในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมถือหุน้โรงงานนํ้ าด่ืมและไดรั้บเงินปันผล 

ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ  

หมู่ที่ 3  บา้นหนองปริก  ผูใ้หญ่ บรรเทา กระต่ายทอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารขยะ เน่ืองดว้ยการมองเห็นปัญหาขยะที่มีมากในชุมชน อีกทั้งในการขายขยะผ่าน พ่อคา้คน

กลางนั้นอาจทาํใหค้นในชุมชนไม่ไดป้ระโยชน์เท่าท่ีควร จึงคิดก่อตั้งธนาคารขยะขึ้น  เพื่อให้คนในชุมชนที่

มีขายขยะนั้นไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของรวมไปถึงการไดรั้บเงินปันผล เพือ่เป็นการตอบแทนดว้ย 
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ฐานการเรียนรู้สถาบันการเงินชุมชน ตําบลหนองสาหร่าย   

หมู่ที่ 4   บา้นหนองขยุ   ผูใ้หญ่พลวริศ  วรรณะ 

 

 

 

 
 

 

 
 

มีการจดัตั้งสถาบนัการเงิน ซ่ึงนับเป็นส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ในส่วนของระบบบริหารจดัการที่มีระบบท่ีดีเพื่อจุดมุ่งหมายคือการใชค้วามดีในการเขา้ถึงแหล่งทุนและ

เป้าประสงคเ์พือ่เป็นการขจดัหน้ีสินของคนในชุมชนใหห้มดไป  

ฐานการเรียนรู้การทํานํ้ายาซักผ้า,ล้างจานตราสาหร่ายทอง  

หมู่ที่ 5  บา้นปลกัเขวา้  กาํนนัสราวธุ  หอมจนัทร์ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

การทาํนํ้ ายาอเนกประสงค์ (นํ้ ายาล้างจาน และนํ้ ายาซักผา้) ใช้เองและจาํหน่าย เพื่อเป็นการลด

ค่าใชจ่้ายในส่วนของใชท้ี่จาํเป็นในชีวติประจาํวนัใหมี้ตน้ทุนท่ีนอ้ยลงและเพือ่เป็นการสร้างราย 
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ฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

หมู่ที่ 6   บา้นหนองทราย ผจก. แรม  เชียงกา  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรู้การทํานํ้าหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 7    

บา้นหนองแหน  ผูใ้หญ่ บุญมี  เนตรสวา่ง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

บา้นหนองแหน มีหมอดินผูผ้ลิตนํ้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม                

และไม่ทาํลายระบบสุขภาพ/ พลงังานทดแทน 
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แผนภาพสรุปรูปแบบนวตักรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงจากพ่อหลวงสู่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 

4.5 กรณศึีกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง  ชุมชนบ้านเตย อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสีมา 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคม และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

 ชุมชนบา้นเตย เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมีการก่อตั้งหมู่บา้นมานานกวา่ 200 ปี จากในอดีตหมู่บา้นนั้นตั้ง

ช่ือมาจาก “ต้นเตย” ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่บริเวณหนองนํ้ าสาธารณะที่ตั้งอยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้น

เป็นจาํนวนมาก จึงไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นวา่ “บา้นเตย” คนในหมู่บา้นส่วนใหญ่ทาํนา เล้ียงสตัว ์และคา้ขาย ซ่ึงเป็น

การใช้ชีวิตในวิถีชนบท และมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกัน จากสภาพพื้นที่ พบว่า  พื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่

เป็นที่ดอน พื้นที่ทาํนาเป็นที่ลุ่มลอ้มรอบหมู่บา้น ไม่มีป่าไมชุ้มชน ทาํให้ในอดีตการเพาะปลูกจึงไม่ค่อย

ไดผ้ล เน่ืองจากสภาพดินเป็นดินเค็ม อีกทั้งมกัประสบกบัปัญหา ภยัธรรมชาติทั้งอุทกภยัและภยัแลง้ซํ้ าซาก 

ซ่ึงในช่วงท่ีผา่นมาหมู่บา้นเตยไดเ้ขา้ร่วมเป็นหมู่บา้นแกนหลกัของเครือข่ายหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิม

พระเกียรติ 84 พรรษา ระดบัอาํเภอ ตามโครงการยทุธศาสตร์ บ ว ร (บา้น วดั โรงเรียน) ที่มีการบริหารจดัการ

ชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชน ปี 2554 จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเหตุผลสาํคญัในการเขา้ร่วมโครงการเน่ืองจาก

ชุมชนบา้นเตยประสบปัญหาพื้นที่ทาํกินเป็นดินเคม็ ส่งผลให้การทาํนา ทาํสวนไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร เน่ืองดว้ย

ดินมีสภาพเส่ือมลงเร่ือยๆ จึงได้มีการคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดาํริ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (รัชกาลที่ 9) ในเร่ืองการใชห้ญา้แฝกแกปั้ญหาดินเค็มโดยวิธี “ห่มดิน” และได้

เร่ิมรณรงค์การใช้ปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพ ในการทาํเกษตรกรรม เพื่อปรับสภาพดินที่เส่ือมโทรมให้มีชีวิตจาก

พื้นฐาน ภูมิปัญญาดั้งเดิม ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน้ีชุมชนบา้น

เตยยงัได้จัดตั้ งกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย และจัดจาํหน่ายแก่เกษตรกร               

ภายน อกชุม ชนเพิ่มรา ยได้ โดยสามา รถบริ หาร จัดกา รได้อ ย่าง มีประ สิทธิภ าพจนถึงปั จจุบัน                         
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ดว้ยวสิยัทศัน์ชุมชนที่วา่ “ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงสามัคคี  อาชีพเรามี  วิถีพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ  มี

จิตสาธารณะ  วัฒนธรรมลํา้ค่า รักษาส่ิงแวดล้อม” 

 กระบวนการวเิคราะห์หาเหตุแห่งปัญหา 

จากการวเิคราะห์เหตุแห่งปัญหา พบวา่ ชุมชนบา้นเตยนั้นเกิดปัญหาความยากจนของคนในชุมชนที่

ไดรั้บผลกระทบมากจากปัญหาของที่ดินทาํกินในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการประสบ กับภาวะภยั

ธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภยั ภยัแลว้หรือปัญหาสภาพดินเค็มดินเสียจากการใชส้ารเคมีและช่วงฤดู

แลง้ก็ไม่สามารถทาํการเพาะปลูกได ้ซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถสร้างให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นไป

ตามที่ตอ้งการได ้อีกทั้งในช่วงที่ผา่นมาในอดีต คนในชุมชนส่วนใหญ่นิยมใชปุ้๋ ยเคมีในการเพาะปลูกทาํให้มี

อตัราตน้ทุนการผลิตที่สูง รวมถึงขาดการบาํรุงรักษาหน้าดิน ทาํให้ดินเสียและไม่สามารถเพาะปลูกได ้จาก

สภาพปัญหาดงักล่าว ทาํใหค้นในชุมชนเร่ิมประสบปัญหาทางการเกษตรมากขึ้น ส่งผลต่อการ มีรายไดล้ดลง 

และเร่ิมมีหน้ีสินในภาคครัวเรือนเพิม่มากขึ้น กลายเป็นหน้ีธนาคาร สถาบนัการเงิน และหน้ีนอกระบบ เน่ือง

ด้วยการที่คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายอันเป็นเหตุที่ทาํให้หลายๆ 

ครอบครัวตอ้งออกไปหางานทาํที่กรุงเทพฯ  

 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

จากผลกระทบดงักล่าวทาํให้ชุมชนบา้นเตยเร่ิมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้นาํมาสู่การคิด

วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชนให้พน้จากวิกฤตร่วมกัน โดยได้ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้การแกไ้ขปัญหา และใชว้ธีิการให้หน่วยงาน

ต่างๆ เขา้มาใหค้วามรู้และแนะนาํวธีิการในการแกไ้ขปัญหาดินเค็ม โดยการปลูกพืชบาํรุงดิน (ถัว่ ปอเทือง) 

การลดใชส้ารเคมี การส่งเสริมการปลูกสะเดา มะขามเทศ เพราะพชืเหล่าน้ีเป็นพชืท่ีมีความทนต่อดินเค็มและ

ยงัเป็นแหล่งอาหารแก่คนในชุมชนได ้นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผูน้าํชุมชนไดมี้การน้อมนาํ

แนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันาชุมชนให้เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย ์

ปลอดสารพษิ และช่วยลดรายจ่ายค่าปุ๋ ยเคมี ยาปราบศตัรูพชื และอ่ืนๆ ทาํใหค้นในชุมชนห่างไกลจากสารพิษ

ตกคา้ง ลดภาระหน้ีสินจากการกูย้มืเพื่อการเกษตร และมีเงินเก็บไวใ้ชจ่้ายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยงั

ไดรั้บความรู้และคาํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชีครัวเรือน การวางแผนการใช้จ่าย ตลอดจนการ

ติดตามผลการจดัทาํบญัชีครัวเรือนเป็นระยะ และยงัไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบอาชีพเสริม 

การแปรรูปสินคา้จากวตัถุดิบภายในชุมชน เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชนอีกดว้ย 

จากกระบวนการคิดเพือ่วางแผนการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและปัญหาทางการเกษตรของคนในชุมชน 

ก็ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการเขา้มา

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยไดแ้นะนาํใหค้นในชุมชน ลด 

ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และหันมาใช้สารธรรมชาติ หรือสารอินทรีย์ เพ่ือลดต้นการผลิต ลด

สารผิดตกค้างในร่างกาย และช่วยให้หน้าดินไม่เส่ือมโทรม ตลอดจนนําพาให้คนในชุมชนได้รู้จักการมีวิถี

ชีวิตแบบพอเพียง ด้วยการพออยู่ พอกิน พอใช้ เหลือใช้ และแบ่งปัน ช่วยคนในชุมชนสามารถลดปัญหาด้าน

รายได้ รายจ่าย และหนี้สิน ที่เกิดขึน้ในครอบครัวและชุมชนลงไปได้  
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นอกจากน้ี ยงัมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดบัอาํเภอและจงัหวดั เขา้มามีส่วนช่วยหนุนเสริมให้เกิด

การรวมกลุ่ม เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ช่วยให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เ ม่ือชุมชน                                      

เกิดการเปล่ียนแปลงไปในด้านที่ เหมาะสม คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้ น ภาระหน้ีสินลดลง                        

ไดรั้บผลผลิตจากการประกอบอาชีพ (ทาํนา) ที่เพิม่ขึ้น ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ ที่สาํคญัผลิตภณัฑท์ี่ได ้

(ขา้ว) สามารถวางจาํหน่ายได้ในราคาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยงัสามารถแข่งขันในทอ้งตลาดผลิตภณัฑ์เกษตร

อินทรียไ์ด ้ส่งผลใหค้นในชุมชนมีความสุข เกิดความภูมิใจในตนเอง และดว้ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ช่วยใหชุ้มชนบา้นเตย ไดรั้บการสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนชาวนาเกษตร

อินทรีย ์เพื่อนาํหลกัการองคค์วามรู้ที่ไดม้าเผยแพร่แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ผูป้ระสบปัญหา ผูด้อ้ยโอกาส 

และผูท้ี่สนใจทั้งภายในและภายนอก เพือ่การนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงไปปรับใชใ้นครอบครัว ชุมชน สังคม

ของตนเอง อีกทั้งยงัมีการช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสตามความเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกชุมชนดา้น

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้ดาํเนินการจดัหาและสนับสนุนแหล่งอาหารในชุมชน และซ่อมแซม

บา้นเรือนใหแ้ก่คนยากจน ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอาย ุตามความเหมาะสม รวมถึงการจา้งงานในชุมชนเพื่อเป็น 

ช่วยเหลือใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีมีงานทาํ มีรายได ้และสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดต้ามอตัภาพ 

 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิารของคนในชุมชน  

เม่ือกล่าวถึงสิทธิสวสัดิการสําหรับชุมชนบ้านเตย พบว่า กลุ่มผูป้ระสบปัญหาทางสังคม               

ใน  ชุมชนส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนยากจน โดยชุมชนมองวา่กลุ่มคนเหล่าน้ีสมควรไดรั้บความช่วยเหลือจากทุก

คนในชุมชน ซ่ึงหากมองถึงการเขา้ถึงสวสัดิการจากภาครัฐนั้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและทางชุมชนได้

ใหก้ารช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่น การซ่อมแซมบา้น การแจกเส้ือผา้เคร่ืองกนัหนาว การจา้งงานและการ

ส่งเสริมอาชีพแก่ผูสู้งอาย ุและผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม อาท ิคนยากจน  และคนว่างงาน นักเรียนที่ตอ้งการ

หารายไดร้ะหวา่งเรียน เป็นตน้ เพือ่ส่งเสริมและพฒันาให้สามารถพึ่งตนเองได ้นอกจากน้ี การที่ชุมชนบา้น

เตยไดมี้การรวมกลุ่มในชุมชนและเครือข่าย เพื่อการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง ณ ศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง (ฐานการเรียนรู้) และจดัตั้งโรงเรียนชาวนา เกษตรอินทรีย ์และ กองทุนขา้วสาํหรับ

การช่วยเหลือกลุ่ม ผูย้ากไร้และผูป้ระสบภยัในพื้นที่ต่างๆ ก็ทาํให้คน ในชุมชนและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บ

การช่วยเหลือมากยิง่ขึ้น ทั้งน้ีชุมชนบา้นเตยยงัไดมี้การส่งเสริมให้ ความรู้และคาํปรึกษา แนะนาํ ตลอดจน

การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชน และสถานศึกษาท่ีสนใจเขา้มาศึกษาดูงานเชิงประสบการณ์อีกดว้ย 

จากการดาํเนินการพฒันาระบบสวสัดิการชุมชนใหเ้กิดขึ้นดว้ยความร่วมมือของคนในชุมชน ทาํ

ให้ตั้ งแต่ปี  2552 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันชุมชนได้มีการรวบรวมผลผลิต (ข้าว)  นําขึ้ นทูลเกล้าฯ                         

ถว ายแ ด่ส มเด็ จพ ระ เทพ รั ตน รา ช สุด าฯ  เพื่ อ สํา หรั บ ใช้บร ร จุในถุ ง ย ัง ชีพพ ระ ร าชทา น ต่อ ไ ป                            

ซ่ึงไดส้ร้างใหเ้กิดความภูมิใจและปราบปล้ืมใจให้กบัคนในชุมชนบา้นเตยเป็นอยา่งมาก โดยมีการจดัทาํนา

ขา้วอินทรีย ์(นากลาง จาํนวน 7 ไร่) เพื่อปลูกขา้วอินทรีย ์100 เปอร์เซ็นต์ไว ้และในปี 2560 ในช่วงที่เกิด

อุทกภยัทางภาคใต ้ชุมชนบา้นเตยไดร้วบรวมผลผลิต (ขา้ว) บริจาคเพื่อสมทบช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม

ทางภาคใต ้โดยขา้วที่นาํไปบริจาคนั้นไดม้าจากการรวบรวมขา้วของสมาชิกในกลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์

ชุมชนบา้นเตย และเครือข่ายในจงัหวดันครราชสีมา (บา้นสระพระ อ.โชคชยั/ บา้นแฝก-โนนสาํราญ อ.สีดา/
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บา้นคอกววั อ.สีคิ้ว) เพือ่สาํหรับการบริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหา และกลุ่มผูเ้ดือดทางสังคม นอกจากน้ี

ยงัมีการให้ความช่วยเหลือและดูแลคนยากจน ผูด้้อยโอกาส และผูท้ี่ประสบปัญหา ด้วยการลด การใช้

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการใชแ้รงงานคนในชุมชน อาทิ การเก่ียวขา้ว หว่านขา้ว 

ใส่ปุ๋ ย เป็นตน้ เพือ่ช่วยใหก้ลุ่มคนดงักล่าวเกิดรายไดแ้ละมีงานทาํ อีกทั้งยงัมีการจดัสรรผลกาํไรจากกองทุน

หมู่บา้นเพือ่มอบเงินใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนชุมชนที่ประสบปัญหาและความเดือดร้อนอีกดว้ย 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน  

จากการศึกษา พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง จากหลายๆแหล่งขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

การเรียนรู้จากหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง จึงทาํให้หลายๆ ครอบครัวไดน้้อมนาํเอาหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเร่ิมจากนาํมาปรับใชก้บัตนเอง 

และครอบครัวก่อน เช่น การลดใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก การปลูกพืชผกัสวนครัว การเล้ียงสัตว ์(ปลา กบ  

ไก่ไข่ และสุกร) เป็นตน้  ซ่ึงคนในชุมชนเขา้ใจวา่ เศรษฐกจิพอเพียง คือ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดการซ้ือ

การใช้ของที่ไม่จําเป็น หรือส่ิงของฟุ่ มเฟือย การปลูกอยู่ปลูกกิน การวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด และ

การจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยเน้นไปที่ความพอดีพอประมาณ คือ ไม่มากไม่น้อย จนเกินไป ที่สําคัญต้องไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน และเม่ือสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็ต้องแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืนตามอัตภาพ ต่อมาคือในเร่ือง

ของความมีเหตุผลโดยการรู้จักการวางแผน  การใช้ชีวิตและการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ สุดท้ายคือเร่ืองของ

ภูมิคุ้มกัน หมายถึงการเตรียมตัวเตรียมใจให้สามารถพร้อมรับกับสภาพ ปัญหา หรือผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึน้ในอนาคต และมีสติ ในการร่วมมือกันหาทางแก้ไข  

จากการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบ้านเตย สามารถสรุป                 

เป็นประเด็น ไดด้งัน้ี 

 การลดรายจ่ายเพิม่รายได้  

ในด้านของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นั้ น ชุมชนบ้านเตยมีการรวมตัวเพื่อ             

จัดตั้ ง  ก ลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และส่ง เสริมการทํา กิจกรรมรวมกันในชุมชน เ ช่น                         

กลุ่มถั่วตัดสมุนไพร  ก ลุ่มปลาร้าหมู ก ลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ ก ลุ่มข้าวอินทรีย์ ฯลฯ โดยการสนับสนุน                     

จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานพัฒนาชุมชน                  

อํา เภอพิมาย สํานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  ธนาคาร                          

เพื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ( ธ . ก . ส . )  อ ง ค์ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํา บ ล ก ร ะ เ บื้ อ ง ใ ห ญ่  เ ป็ น ต้น                                    

โดยอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติแก่กลุ่มอาชีพและ คนในชุมชน ด้านกระบวนการผลิตและ                

แปรรูปอาหาร เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนวตัถุดิบทางการ เกษตร (ปุ๋ ยอินทรีย ์นํ้ าหมกัชีวภาพ นํ้ าส้มควนั

ไม)้ เพื่อช่วยลดตน้ทุนการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพในการจดัจาํหน่าย

สินคา้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  

 

 



 

 
106 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

 การทาํบัญชีครัวเรือน  

ดา้นการทาํบญัชีครัวเรือน ไดรั้บการส่งเสริมและให้ความรู้โดยสาํนักงานพฒันา

ชุมชนจงัหวดันครราชสีมา ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้หลกัการจดัทาํบญัชี

ครัวเรือน พร้อมทั้งธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการใหก้ารสนับสนุน

สมุดจดบญัชีครัวเรือนแก่ผูท้ี่เขา้รวมโครงการฯ โดยในปัจจุบนัยงัมีการจดัทาํบญัชีครัวเรือนในชุมชนอยู ่ตาม

เกณฑ์ที่สาํนักงานพฒันาชุมชนจงัหวดันครราชสีมากาํหนด และมีการตรวจสอบบญัชีครัวเรือนโดยผูน้ํา

ชุมชนเป็นระยะๆ  

 การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นได้  

แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของคนในชุมชนบา้นเตยนั้น หลังจากที่คนใน

ชุม ชนบ้า นเต ยไ ด้น้อ ม นํา ห ลัก ป รั ชญ า เศ ร ษฐ กิ จพ อ เพียงม า ป รับ ใช้ใน คร อ บค รั วแ ล ะชุ ม ชน                                   

โดยการนาํกระบวนการลดตน้ทุนการผลิต การวางแผนการใชจ่้าย การแปรรูปอาหาร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

และอ่ืนๆ เขา้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ก็พบว่ากระบวนการดงักล่าวช่วยให้คนในชุมชนมีการวางแผนและ

ควบคุมการใชจ่้ายไดม้ากขึ้น มีการลดตน้ทุนการผลิตการปลูกขา้วที่ลดลง เน่ืองจากการหันมาผลิตและใชปุ้๋ ย 

อินทรีย ์อีกทั้งยงัช่วยให้ร่างกายไม่มีสารผิดตกคา้งจากการใช้ปุ๋ ยเคมี รวมไปจนถึงการมีสุขภาพร่างกายที่

แขง็แรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ เพราะไดรั้บประทานผกัและอาหารที่ปลอดสารพิษ นอกจากน้ี คน

ในชุมชนยงัมีรายไดเ้พิม่เติมจากการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน ดว้ยเหตุและปัจจยัเหล่าน้ีจึงช่วยให้คนในชุมชน

สามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาหน้ีสินลงไปได ้โดยหน้ีสินของคนในชุมชนปัจจุบนัเป็นหน้ีที่ก่อให้เกิด

รายได ้หรือหน้ีเพือ่การลงทุนเป็นส่วนใหญ่    

จากการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริง ท ําให้ทุกวันน้ีคนในชุมชนบ้านเตย                   

มีความมัน่คงชีวติมากขึ้น เม่ือครอบครัวมีอาชีพและรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นแลว้ก็ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวทุก

คนมีความรู้สึกปลอดภยั ไม่วติกกงัวล ลดภาวะตึงเครียดในครอบครัว และยงัช่วยส่งเสริมใหค้นในครอบครัว

เกิดความรู้สึกมัน่คงในชีวติทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกดว้ย 

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัต ิ 

ชุมชนบา้นเตยไดน้อ้มนาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นชุมชน เพื่อช่วยเหลือคนใน 

ชุมชนใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น มีความมัง่คงในอาชีพและรายได ้ไม่เบียดเบียน หรือทาํลายส่ิงแวดลอ้ม พร้อม

ทั้งแบ่งปันความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยปัญหาของคนในชุมชนก่อนที่จะ 

มีการดาํเนินวถีิชีวติแบบพอเพยีง ซ่ึงเป็นแนวทางในการนาํมาประยกุตใ์ช ้อยา่งเหมาะสมกบัชุมชน เพือ่แกไ้ข 

ปัญหาในดา้นต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ซ่ึงสามารถสรุป ดงัน้ี 

 ด้านอาชีพและรายได้  

ในด้านของอาชีพและรายได้นั้น การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้ช่วยให ้                

คนในชุมชนมีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุนทางการเกษตร มีเงินเก็บออม มีอาชีพเสริม                  

มีก า ร นํา ว ัต ถุ ดิ บ ท า ง ธร ร ม ชา ติ ใน ชุม ชน ม า ป ระ ยุก ต์ใช้ เพื่ อ ก า ร แ ป ร รู ป เ ป็ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า ง ๆ                           

เพื่อสร้างรายได้ โดยกิจกรรมที่ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งได้ดาํเนินการจดัขึ้นเพื่ออบรมและ พฒันา
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ศกัยภาพคนในชุมชน อาทิ การจดัทาํบญัชีครัวเรือน การรวมกลุ่มอาชีพ การจดัทาํแผนชุมชน การวางแผน

การใชน้ํ้ าเพือ่การเกษตร เป็นตน้ 

 ด้านความมัน่คงปลอดภยั  

ด้า น ค ว า ม มั่น ค ง ป ล อ ด ภัย  แ น ว คิ ด น้ี ช่ ว ยให้ค น ใน ชุม ชน เ กิ ด ค ว า ม รั ก                         

เอ้ือเฟ้ือ สามคัคี และมีจิตอาสา ผ่านการจดักิจกรรมโครงการต่างในชุมชน อาทิ กิจกรรมซ่อมแซมบา้น 

กิจกรรมการช่วยเหลือคนยากจน ผู ้ประสบปัญหา ผู ้ด้อยโอกาส ทั้ งในชุมชนและนอกชุมชน                       

การจดัหาและสร้างแหล่งอาหารในชุมชน กิจกรรมสร้างคุณค่าและปลุกฝังคุณธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมี

ความรักใคร่ปรองดอง และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนบา้นเตยร่วมกนัในทุกมิติ ทาํให้คนในชุมชนเกิด

ความมัน่คง ทั้งดา้นอาชีพ รายได ้ที่อยูอ่าศยั อาหาร และสุขภาพ อีกทั้งการใชพ้ลงังานทดแทนที่สอดคลอ้ง

กบัชุมชน เช่น การเผาถ่านเพือ่ใหไ้ดน้ํ้ าสม้ควนัไม ้โดยสามารถนาํถ่านมาใชป้ระโยชน์ ในครัวเรือน และนาํ

นํ้ าสม้ควนัไมม้าใชป้ราบศตัรูพชืในแปลงนาขา้ว เป็นตน้ 

 ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ด้านธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  ช่วยให้คนในชุมชนรู้จัก รักษ์ธรรมชาติ                            

เห็นความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม ไม่เบียดเบียนและทาํลายป่าไม ้อนัเป็นแหล่งนํ้ าและอาหารตามธรรมชาติ

ของส่ิงมีชีวิตในชุมชน ถึงแม้ว่าชุมชนบา้นเตยจะไม่มีป่าไม้ตามธรรมชาติในชุมชนก็ตาม แต่ผูน้าํชุมชน

ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมโครงการให้คนในชุมชนได้ปลูกป่า และพฒันา

แหล่งอาหารทางธรรมชาติ รวมถึงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ า และบริเวณโดยรอบชุมชนให้มีความสะอาด มีการคดัแยก

ขยะ เพื่อนํากลับไปใช้ซํ้ า ผลิตเป็นนํ้ าหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยหมัก อีกทั้งยงัปรับปรุงทศันียภาพให้มีความ

สวยงามเหมาะแก่การฟ้ืนฟูสุขภาพและพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อให้คนในชุมชนไดมี้สุขภาพที่ดีและไดอ้าศยัอยู่

ในสภาพแวดลอ้มที่ดี  

 ด้านการศึกษาเรียนรู้  

ดา้นการศึกษาเรียนรู้ แนวคิดน้ีช่วยให้คนในชุมชนรู้จกัการนําองคค์วามรู้ที่ไดรั้บ

ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เขา้มาใหค้วามรู้ นาํไปเพิม่พนูศกัยภาพใหแ้ก่คนในชุมชนไดน้าํไปปรับ

ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความถนดั เม่ือผา่นการฝึกฝน อบรม และพฒันาจนเกิดความรู้

ความเขา้ใจ พร้อมทั้งยงัสามารถพฒันาตนเองเป็นวิทยากร เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่มีให้แก่ผูอ่ื้นๆ โดยหวงัแต่เพียงว่าตอ้งการที่จะให้ผูอ่ื้นเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ ครอบครัว ชุมชน ใหผ้า่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 

 ด้านสังคมและวฒันธรรม  

ช่ ว ย ใ ห้ ค น ใ น ชุ ม ชน ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ สื บ ส า น ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี                      

และ วัฒน ธรร มพื้น ถ่ิน ในชุมชน ร่วม กัน  ผ่า นกิจกรร มทา งศ าสน า ว ัฒนธรร ม ป ระ เพณี ต่ าง ๆ                          

โดยมีรูปแบบ “บ ว ร” (บา้น วดั โรงเรียน) เป็นตวัเช่ือมโยงคนในชุมชนเขา้ดว้ยกัน เพื่อลดช่องว่างใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคม สร้างความรักสามัคคีกันในชุมชน ทาํให้ชุนชนบา้นเตยเป็นชุมชนตน้แบบ

หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีงและชุมชนที่ประสบความสาํเร็จในดา้นต่างๆ จนถึงปัจจุบนั 
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 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

จา กก า รนําแ น วคิ ด เศ รษ ฐกิ จพอ เดี ยง เข้า ม าใช้กับ คน ใน ชุมชนบ้า นเตย  ทํา ให้ เ ห็น ถึ ง                                     

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยา่งเห็นไดจ้ดั สาํหรับการเปล่ียนแปลงต่อครอบครัว พบว่า เม่ือมีการมีการนาํ

แนวคิดดงักล่าวมาใชท้าํใหค้นในครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ทุกคน

ในครอบครัวรู้จกับทบาทหน้าที่และคุณค่าของตนเองที่มีต่อครอบครัวมากขึ้น เกิดความรักความอบอุ่นใน

ครอบครัว ซ่ึงเป็นผลที่เกิดจากการที่คนในครอบครัวนั้นไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น การปลูกผกั การรด

นํ้ า การใส่ปุ๋ย ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ทกุคนในครอบครัวสามารถทาํดว้ยกนัได ้นอกจากน้ีหากมีผลผลิต (ผกั) ที่ได ้

เหลือจากบริโภคก็สามารถนํามาแบ่งปันให้แก่คนในชุมชน หรือสามารถนําไปขายเพื่อสร้าง รายได้สู่

ครัวเรือนได ้และจากการลดใชส้ารเคมีในการเพราะปลูกขา้ว ทาํใหร่้างกายไดรั้บสารพิษลดลงและ ไม่มีสาร

ผดิตกคา้งในร่างกายอีกดว้ย 

สาํหรับการเปล่ียนแปลงต่อชุมชน พบว่า ส่ิงที่เกิดขึ้นช่วยให้ชุมชนมีความสมคัรสมานสามคัคีกัน 

มากขึ้น มีการช่วยเก้ือกูลกนั วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น มีความสุขกายสบายใจมากขึ้น  

เน่ืองจากไม่ตอ้งเคร่งเครียดกบัปัญหาหน้ีสินต่างๆ และเม่ือคนในชุมชนมีความสามคัคีกนัก็ทาํให้กิจกรรม/

โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นไปได้โดยสาํเร็จลุล่วง รวมถึงการมีผูน้าํที่เขม้แข็ง มีวิสัยทศัน์  

และมีจิตวิญญาณของการเป็นนักพฒันาที่มุ่งหวงัให้ชุมชนมัน่คงแข็งแรง จึงทาํให้ชุมชนบา้นเตยไดรั้บการ

คดัเลือกให้เป็นหมู่บา้นตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ียงัไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ทาํใหชุ้มชนบา้นเตยสามารถดาํเนินการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง

และโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย ์ขึ้นมาจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้ผูส้นใจทั้งภายใน และ

ภายนอกชุมชนได้เข้ามาศึกษาและปฏิบติัเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมต่อตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนต่อไป ซ่ึงโครงสร้างและระบบภายในองคก์รของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

บา้นเตย มีดงัน้ี 
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเตย ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน                        

โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และดําเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ                            

ที่จดัตั้ งขึ้นโดยคนในชุมชน มีนโยบายที่จะให้บริการด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคคลภายใน                 

และภายนอกชุมชน และสามารถขยายผลไปย ังระดับจังหวัดและระดับประ เทศได้ในอนาคต                                        

ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   1) เพือ่ถ่ายทอดการเรียนรู้ 

   2) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชน และนอกชุมชน  

   3) เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่อบรมและศึกษาดูงานตามวถีิชุมชนพอเพยีง  

   นอกจาก น้ี  ย ัง มีการแบ่งฐานเ รียน รู้และฝึกปฏิบัติ  เพื่อ ถ่ ายทอดองค์ความ รู้และทฤษฏ ี                    

หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การจัดบรรยายสรุปให้ความรู้/แลกเปล่ียนเรียนรู้                    

จากวทิยากรในชุมชน โดยคณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเตย และปราชญช์าวบา้น พร้อม

ทั้ง การใหค้วามรู้จาก ฐานการเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึงมีจาํนวนท่ีส้ิน 7 ฐาน ดงัน้ี    

ฐานที่  1 ฐานการแก้ไขปัญหาดินเค็ม  และส่งเสริมการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้การแก้ไข                     

ปัญหาดินเคม็ 

 เน่ืองจากบ้านเตย เป็นชุมชนที่ เคยประสบปัญญาเร่ืองดินเค็ม ทําให้การเพาะปลูกไม้ผล                   

พชืผกั สวนครัวไม่ไดผ้ลเท่าที่ควร จึงใชแ้นวคิดแกปั้ญญาดินเค็มตามแนวทางพระราชดาํริพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั (รัชกาลที่ 9) โดยใชห้ญา้แฝก (ห่มดิน) ในการแกไ้ขปัญหาปรากฏว่า  ไดผ้ลเป็นอยา่งดี โดยมี

การรณรงค์ปลูกหญา้แฝกตามพื้นที่เพาะปลูกทัว่ไปและในครัวเรือน ซ่ึงประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ คือ ได้

ปรับปรุงบาํรุงดินดว้ยหญา้แฝก ทาํใหมี้พื้นที่ปลูกพืชผกัชนิดอ่ืนช่วยให้มีรายไดเ้พิ่มจากการทาํนาเพียงอยา่ง

เดียว และที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบา้นเตยเป็นอย่างยิ่ง คือ การได้รับรางวลัพระราชทาน รอง

ชนะเลิศอบัดบั 1 โครงการแข่งขนันวตักรรมการฟ้ืนฟูพื้นที่ดินเค็มจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

 

ฐานที่ 2 ฐานการจัดต้ังกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเรียนรู้  การ

ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์  

จากสภาพปัญหาในชุมชนบ้านเตยด้านการเกษตรกรรม เป็นสาเหตุให้เกษตรกรตอ้งใช้ต้นทุน                

การผลิตสูงจากการใชปุ้๋ ยเคมี ซ่ึงส่งผลทาํให้ดินเส่ือมสภาพลงเร่ือยๆ คนชุมชนบา้นเตยจึงมีการรวมตวักัน

เพือ่จดัตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพ ซ่ึงวตัถุดิบในการผลิตบางส่วนเป็นของท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยประโยชน์

ที่ชุมชนได้รับ คือ เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และคนในชุมชนได้มีโอกาส ในการสร้างเสริม

ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ ส่งผลทาํให้สมาชิกในกลุ่มมีความเอ้ือ

อาทรต่อกนัและต่อชุมชน โดยการแบ่งปันผลกาํไรในการพฒันาชุมชนของตนเอง ตลอดจนคนในชุมชนมี

รายไดจ้ากการทาํนาและมีเงินเหลือเก็บเพิม่มากขึ้น 
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ฐานที่ 3 ฐานการเรียนรู้กลุ่มพลังงานทดแทน   

เน่ืองจากภายในชุมชนบ้านเตยมีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมาก ส่งผลให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่าย                         

ด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น คนในชุมชนจึงร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างพลังงานทดแทน                      

จากการเก็บเศษไม้เศษฟืนในชุมชนมาเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือน ทาํให้คนในชุมชนลดรายจ่ายและ                       

ยงั สามารถเพิม่รายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นไดด้ว้ย ซ่ึงจากการเผาถ่านทาํให้มีผลพลอยจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

นํ้ าส้มควนัไมท้ี่ได้จากการเผาถ่าน นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นสารไล่แมลงที่ปลอดสารพิษ/เคมี ซ่ึงไม่มี 

ผลกระทบต่อคน สตัว ์และส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

 ฐานที่ 4 ฐานการจัดต้ังกลุ่มนํ้าหมักชีวภาพและส่งเสริมการเรียนรู้นํ้าหมักชีวภาพ   

จากสภาพปัญหาในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีค่าใชจ่้ายจาก  

การซ้ือสารเคมีมาใชท้างการเกษตรเป็นจาํนวนมาก จึงมีความคิดที่จะลดตน้ทุนการผลิต โดยการนาํเศษผกั 

ผลไม ้และอาหาร นาํมาทาํนํ้ าหมกัชีวภาพไวส้าํหรับใชท้างการเกษตร และในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายใน

ครัวเรือนและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยประโยชน์ที่ชุมชนไดรั้บจากการทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ คือ ชุมชน มี

การคดัแยกขยะเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ มีการผลิตสารชีวภาพที่สามารถใช้ในการไล่แมลง

ศตัรูพืช ช่วยกาํจดักล่ินเหม็นจากฟาร์ม บาํบดันํ้ าเสียเพื่อป้องกันโรคระบาด ช่วยควบคุมคุณภาพนํ้ าในบ่อ

เล้ียงปลา เล้ียงกบ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ที่สาํคญัคือไดว้สัดุธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมของปุ๋ ย อินทรีย์

ชีวภาพสาํหรับใชก้บันาขา้วในชุมชน  

 ฐานที่ 5 ฐานการจัดต้ังกลุ่มนํ้ายาเอนกประสงค์และส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตนํ้ายาเอนกประสงค์   

จากปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชุมชนบา้นเตยที่มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัที่ค่อนขา้งสูง                   

จึงมีความจาํเป็นตอ้งลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนลงเพื่อความประหยดั และได้รวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มทาํนํ้ ายา 

เอนกประสงค ์ขึ้นในชุมชน เพือ่ผลิตไวส้าํหรับใชใ้นครัวเรือน และจาํหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคทัว่ไปที่สนใจซ่ึง

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ คือ ช่วยลดรายจ่ายจากการผลิตนํ้ ายาล้างจานเพื่อใชเ้อง และมีรายได้เพิ่มจากการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ายาลา้งจาน   

ฐานที่ 6 ฐานการจัดต้ังกลุ่มนํ้าหมักมูลสุกรและส่งเสริมการเรียนรู้การทํานํ้าหมักมูลสุกร   

เน่ืองจากชุมชนบา้นเตยมีอาชีพเกษตรกรรม (ทาํนา) และการเล้ียงสัตว ์เช่น เล้ียงสุกร เล้ียงววั และ 

เล้ียงปลา เป็นตน้ ดว้ยความตอ้งการของคนในชุมชนที่ตอ้งการจะลดรายจ่าย และเพื่อเป็นการเช่ือมโยง

ผลิตผลทางเกษตรกรรม จึงจดัตั้งกลุ่มนํ้ าหมกัมูลสุกรขึ้น เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และผลิตนํ้ าหมกัมูลสุกรไว ้

ใชใ้นชุมชน ซ่ึงประโยชน์ที่ชุมชนไดรั้บ คือ ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้ ช่วยให้พืชผลทางการเกษตร 

ไดรั้บสารอาหารที่ไม่มีสารเคมีเจือปน  ตลอดจนไม่เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ทาํให้ส่ิงมีชีวิต

สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลกบัธรรมชาติในชุมชน  

 ฐานที่ 7 ฐานการจัดต้ังกลุ่มการทําขนมไทยและส่งเสริมการเรียนรู้การทําขนมไทย   

ในอดีตที่ผ่านมาคนในชุมชนได้รับผลกระทบจากภาวะนํ้ าท่วม ฤดูแล้ง และการทาํนาไม่ได้ผล               

จึงได้รวมตัวกันจัดตั้ งก ลุ่มการทําขนมไทยขึ้ น โดยได้นําพืชสมุนไพรในชุมชนมาเป็นส่วนผสม                        
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ของผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน ซ่ึงประโยชน์ที่ชุมชนไดรั้บ 

คือ คนในชุมชนมีอาชีพเสริมที่ช่วยเพิม่รายได ้ 

 จากการบริหารชุมชนดว้ยกระบวนการวิธีการที่ชุมชนมีการจดัการตนเอง เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา

ในชุมชน ผา่นการนาํเดินงานของผูน้าํชุมชนที่เขม้แขง็ ทาํให้ชุมชนบา้นเตยสามารถฝ่าฟันกบัปัญหาต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในชุมชนไปไดอ้ยา่งราบร่ืนดว้ยตามหลกัประชาธิปไตยในชุมชน โดยที่ทุกคนในชุมชนไดมี้โอกาส

ในการแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ชุมชนบา้นเตยไดมี้การจดัทาํระเบียบ

ขอ้ตกลงของหมู่บา้น หรือระเบียบขอ้บงัคบัของชุมชน โดยผ่านเวทีประชาคมของหมู่บา้น เพื่อให้เกิดการ

ยอมรับในขอ้ตกลง ซ่ึงมีการจัดทาํเป็นลายลักษณ์อักษรและให้คนในชุมชน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนการจดัเวทีประชาคมเพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั/ปรึกษาหารือ/

แจง้ขอ้ราชการ และแกไ้ขปัญหาในชุมชนตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นหรือนโยบายเร่งด่วน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 

คร้ัง นอกจากน้ียงัมีการจดัเวทีประชาคมจดัเวทีประชาคมจดัทาํและปรับแผนพฒันาชุมชน เพื่อทบทวนแผน

ชุมชนเป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และใชแ้ผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนกิจกรรม    พฒันา

หมู่บา้นโดยแบ่งประเภทแผนชุมชนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภททาํเอง ประเภททาํร่วม และประเภทขอรับ

การสนับสนุน โดยหากแผนนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชนจะจดัอยูใ่นประเภทขอรับการสนับสนุน

นัน่เอง               

จากกิจกรรมดงักล่าวทาํใหชุ้มชนบา้นเตยไดรั้บใบประกาศอนัดบั 1 จากอธิบดีกรมการปกครองใน

การประกวดหมู่บา้นที่มีคณะกรรมการหมู่บา้น สามารถบูรณาการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้นและประสาน

เช่ือมโยงแผนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับอาํเภอ ประจาํปี 2554 พร้อมทั้งได้รับการคดัเลือกให้เป็น

หมู่บา้นต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความ

ปรองดองสมานฉนัท ์ ประจาํปี 2556 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนไดรั้บคดัเลือกเป็น

หมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาํปี 2556 จัดโดยสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติและ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตย สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี และรางวลัอ่ืนๆ อีก

มากมาย  

 จุดเร่ิมทีส่านต่อให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากกระบวนการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่คนในชุมชนได้นํามาปรับใช้และพฒันา                

ให้เกิดความย ัง่ยนืไดน้ั้น คือการจดัโครงการถ่ายถอดวิถีชีวิตพอเพียงให้กบัคนรุ่นใหม่ โดยการนาํกลุ่มเด็ก

และเยาวชน กลุ่มวยัทาํงาน หรือผูท้ี่สนใจเขา้มาร่วมโครงการเพื่อการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ งหลักทฤษฎีและการปฏิบัติ ผ่านรูปแบบการดําเนินวิถี ชีวิตแบบพออยู่พอกิน 

พอประมาณ ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อ รวมถึงการไดท้ดลองปฏิบติัจริงในแปลงนาสาธิต การฝึกประสบการณ์   

จากฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพือ่คน้หาตวัตนและความตอ้งการที่แทจ้ริง ว่า

จริงๆ แลว้เราคือใคร เราตอ้งการอะไร และเรามีหน้าที่อยา่งไรต่อสังคม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณค่าให้แก่เด็ก

และเยาวชนในชุมชน ได้รู้จกัคุณค่าของอาชีพชาวนา และคุณค่าของตนเอง นอกจากนั้นยงัช่วยให้คนใน

ชุมชนไดมี้โอกาสพฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้ที่มีอยู ่รวมถึงไปส่งต่อขอ้มูลท่ีไดท้ดลองและเกิดผลขึ้นจริง
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ให้แก่ผูท้ี่สนใจ ได้นําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตนบนพื้นฐานของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง  

ปัจจุบนัมีการอบรมโครงการดงักล่าวให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนไปแลว้ 2 รุ่น และสาํหรับผูท้ี่

สนใจภายนอกสามารถมาขอรับการอบรมและเรียนรู้ได้ที่ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นเตย                 

และจากการนอ้มนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปฏิบติัในครอบครัวและชุมชน ทาํใหปั้จจุบนัชุมชนบา้น

เตยไดเ้ป็นหน่ึงศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบของภาคอีสานตอนล่าง 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา อาํนาจเจริญ ยโสธร 

ศรีสะเกษ ขอนแก่น บุรีรมย ์อุบลราชธานี และชยัภูมิ อีกทั้งยงัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นหมู่บา้นตน้แบบการ

พฒันาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่เฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 

พรรษา ตามยทุธศาสตร์จงัหวดันครราชสีมา บ ว ร (บา้น วดั โรงเรียน) ทาํให้คนในชุมชนมีองคค์วามรู้ดา้น

การพฒันาวิทยากรกระบวนการ จากการได้รับการคดัเลือกให้เป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนแห่ง

ความเกื้อกูล” ทาํให้มีบุคคลภายนอกเขา้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง และเป็นหน่วยฝึกอบรมฟ้ืนฟูอาชีพ

เกษตรกร ทาํให้มีการพฒันาวิทยากรกระบวนการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรอินทรียแ์ห่งประเทศไทย ในการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าถวาย

ขา้วเปลือกแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสทรงเสด็จฯ เปิดธนาคาร

เมล็ดพนัธุ์ขา้ว ณ สมาพนัธ์เกษตรอินทรีย ์ แห่งประเทศไทย จงัหวดัยโสธรโดยราษฎรชาวบา้นเตยไดร่้วม

บริจาคขา้วเปลือกถวายอยา่งต่อเน่ืองทุกปีจนถึงปัจจุบนั  

  จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น ชุ ม ช น บ้า น เ ต ย  ส า ม า ร ถ บ่ ง ช้ี ถึ ง                            

ปัจจยัความสาํเร็จที่จะช่วยใหเ้กิดความย ัง่ยนืในชุมชนได ้ดงัน้ี 

  จุดแข็ง 

  1) ผูน้าํชุมชนมีวสิยัทศันใ์นการพฒันาชุมชนที่ชดัเจน และมีความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปัญหา

ที่ย ัง่ยนื 

  2) ผูน้าํชุมชนและคนในชุมชนมีความเขม้แขง็ เนน้การพึ่งพาตนเองเป็นหลกั   

  3)ผู ้นํา ชุมชนและคนในชุมชนยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํา ริ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจ 

  4) การมีปลูกฝังค่านิยมความสามัคคีในหมู่คณะและสมาชิกในหมู่บา้นมีความเอ้ืออาทร               

ต่อกนั 

  5) การบริหารจดัการชุมชนโดยยดึหลกัวิถีประชาธิปไตยของชุมชน ในการร่วมมือร่วมใจ

กนัจดัการปัญหาต่างๆ ในชุมชน 

  6) การจดัทาํกิจกรรม/โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้และปลูกจิตสาํนักแก่เด็กและเยาวชนใน

ชุมชน เพือ่สร้างความสาํนึกรักบา้นเกิดและวถีิชีวติของคนในชุมชนบา้นเตย 

  7) การจดัทาํหลกัสูตรและโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย ์เพื่อถ่ายองคค์วามรู้และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางการเกษตรและกสิกรรม แก่เด็กและเยาวชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไป  
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  จุดอ่อน 

  1) การพฒันาและแกไ้ขปัญหาบางปัญหาท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลา และความอดทน อาจทาํให้เกิด

ความกงัวลหรือทอ้แทใ้นการทาํงาน 

  2) บางพื้นที่เพาะปลูกอยูห่่างไกลแหล่งนํ้ าหรือในช่วงฤดูแลง้ไม่สามารถเพาะปลูกได ้

  โอกาส 

  1) การสร้างเครือข่ายหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงที่เขม้แข็ง เพื่อการช่วยเหลือชุมชนภายนอก

ทั้งในและต่างจงัหวดั รวมไปถึงผูป้ระสบภยัต่างๆ ตามความสามารถ 

  2) การเกิดแนวความคิด รูปแบบกระบวนการ หรือนวตักรรมใหม่ๆ อนัเป็นแรงผลกัดนัใน

การพฒันาศกัยภาพทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีสนใจ 

  3) การไดรั้บการส่งเสริม/สนับสนุน/ให้ความรู้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในดา้น

เศรษฐกิจพอเพยีง และพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเกษตร การแปรรูป และอาชีพเสริม 

  อุปสรรค 

ไม่มีคลองชลประทานส่งนํ้ าเพื่อทาํการเกษตรในพื้นที่ ทาํให้ตอ้งอาศยันํ้ าจากธรรมชาติ 

(นํ้ าฝน) หรือแหล่งนํ้ าจากสระในชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การแก้ไขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใน              

การวางแผนการเพาะปลูก และการปลุกพืชที่ช่วยคลุมดิน พืชบาํรุงดิน เพื่อให้มีแร่ธาตุอาหารในดินให ้                

มากที่สุด และมีโครงการแกลม้ลิง (หนองกา้งปลา) เพือ่เก็บกกันํ้ าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

นอกจากน้ี ชุมชนบา้นเตยยงัไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หัว (รัชกาลที่ 9) มาประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันา การแกไ้ขปัญหาในชุมชน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ ดงัน้ี 

  1) การส่งเสริมครัวเรือนในชุมชนจดัทาํบญัชีครัวเรือน โดยมีการจดักิจกรรมในชุมชน     

อยา่งต่อเน่ือง เช่น การสนบัสนุนการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน  

  2) การส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจดัการธนาคารโรงเรียน เพื่อปลูกฝังการออมเงินฝาก

ธนาคารใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 

  3) ครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่มีกิจกรรมการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยการปลูก                 

ผกัสวนครัว การเล้ียงสัตวเ์พื่อบริโภค (ปลา กบ ไก่ไข่)  ซ่ึงส่วนที่เหลือจากการบริโภคจะนําไปจาํหน่าย               

ซ่ึงในชุมชนบา้นเตย หมู่ที่ 1 มีการทาํกิจกรรมดงักล่าวทุกครัวเรือน 

  4) ครัวเรือนในชุมชนมีการลดปัจจยัการผลิตและตน้ทุนการผลิต จากการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์

ชีวภาพทีผลิตเองในชุมชน จากพื้นที่ทาํนาทั้งหมดในหมู่บา้น 5,300 ไร่ สามารถลดค่าใชจ่้ายไร่ละ 360 บาท  

และสามารถลดค่าใชจ่้ายในการเกษตร (ทาํนา) รวมมูลค่ากวา่ 1,908,000 บาท 

  5) การมีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชิก 

132 คน รวมเงินสจัจะสะสม 402,000 บาท โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกกูย้มืเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ

ดา้นการเงินและลดปัญหาการเป็นหน้ีนอกระบบ กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิต มีจาํนวนสมาชิก 146 คน รวม

จาํนวนเงินออม 33,000 บาท โดยมีกิจกรรมเก็บออมในชุมชนเป็นกิจกรรมหลกั 
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  6) การรวมกลุ่มด้วยการนําทุนของชุมชนมาดาํเนินการ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก                 

ในชุมชน อาทิ กลุ่มขา้วมะลิสู่สากล ปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชิก 35 คน มีเงินทุนหมุนเวียนซ้ือเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 

60,000 บาท  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพอดัเม็ด โดยรวมหุ้นจากสมาชิกและบริหารจดัการ 

ในรูปแบบคณะกรรมการ ปัจจุบนัมีสมาชิก 113 คน มีเงินทุนหมุนเวยีน 800,000 บาท    

  7) การใช้พลงังานทดแทนที่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชน โดยการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ (ฐานเรียนรู้) เผาถ่านดว้ยถงั 200 ลิตร และผลิตนํ้ าส้มควนัไมไ้วส้าํหรับใชใ้นการเกษตร

อยา่งแพร่หลายในชุมชน 

  8)  ก า ร นํา ว ัต ถุ ดิ บ ใน ธร ร ม ชา ติ ข อ ง ชุม ชน ม า เพื่ อ ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า ง ๆ                          

โดยหมู่บา้นมีการจดัทาํปุ๋ ยชีวภาพ ซ่ึงมีส่วนผสมของนํ้ าหมกั เพื่อใชท้างการเกษตรและในครัวเรือน พร้อม

ทั้งช่วยในการคดัแยกขยะและลดรายจ่ายดา้นปัจจยัการผลิต 

  9) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเตย                 

แปรรูปผลิตภณัฑ ์อาทิ ขา้วน่ึงพร้อมรับประทาน นํ้ านมขา้วกลอ้ง ขา้วทอง เพื่อเป็นถนอมอาหารและสร้าง

มูลค่า ใหก้บัขา้ว ซ่ึงเป็นผลิตทางการเกษตรของชุมชน 

  10) การมีกลุ่มหรือองคก์รท่ีคนในชุมชนไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัตั้งธนาคารตน้ไมแ้ละแจกจ่ายใหค้รัวเรือนในชุมชนปลูกป่า การรณรงคก์ารแกไ้ข

ปัญหาดินเคม็ตามแนวพระราชดาํริพระบาทสมเด็จพระจา้อยูห่ัวรัชกาลที่ 9 โดยวิธีการปลูกและห่มดินดว้ย

หญา้แฝก การรณรงคก์ารใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพในการเกษตรเพือ่ปรับสภาพและบาํรุงดิน ตลอดจนการคดัแยก

ขยะเองในครัวเรือน โดยใชห้ลกัการใชน้อ้ย ใชซ้ํ้ า และนาํกลบัมาใชใ้หม่ตามความเหมาะสม 

ในส่วนของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการให้ความช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสนั้น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนบา้นเตยและคนในชุมชนไดมี้การใหค้วามช่วยเหลือและ

ดูแลคนยากจน ผูด้้อยโอกาส และผูท้ี่ประสบปัญหาในชุมชน โดยการลดการใชเ้คร่ืองมือทางการเกษตร 

เพือ่ใหเ้กิดการจา้งแรงงานทางการเกษตรในชุมชนเพิม่มากขึ้น ไดแ้ก่ เก่ียวขา้ว หว่านขา้ว และงานอ่ืนๆ เป็น

ตน้ และเพือ่เป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน  

นอกจากน้ี ยงัมีการจดัสรรผลกาํไรของกองทุนหมู่บา้น เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุในชุมชน             

ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน สาํหรับคนยากจนหรือครัวเรือนในชุมชนที่ประสบปัญหาดา้นความเป็นอยู ่

ที่ค่อนขา้งลาํบาก ชุมชนจะใหก้ารช่วยเหลือโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได ้

และมีการสนบัสนุนการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน เช่น การปลูกผกัสวนครัว การเล้ียงสัตวเ์พื่อบริโภค 

(กบ ปลา ไก่ไข่ สุกร) ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจะนาํไปจาํหน่ายเพือ่สร้างรายไดอี้กทางหน่ึง พร้อมทั้งให้มี

การจดัทาํบญัชีครัวเรือนเพื่อวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมไปถึงบุคคลใดที่สนใจหรือมี

ความตอ้งการทีจ่ะลดรายจ่ายและเพิม่รายได ้ทางศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นเตยและผูน้าํชุมชน 

ก็ไดมี้ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มดว้ยการนาํทุนของชุมชนมาดาํเนินการ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน 

ด้วยการนําวตัถุดิบในธรรมชาติของชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การจัดทาํปุ๋ ยชีวภาพ โดยมี

ส่วนผสมของนํ้ าหมกั เพื่อช่วยในการคดัแยกขยะ และลดรายจ่ายดา้นปัจจยัการผลิต การเผาถ่านและผลิต
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นํ้ าส้มควนัไม้ใช้ในการปราบศัตรูพืชในชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยผลิตข้าวน่ึงพร้อม

รับประทาน นํ้ านมขา้วกลอ้ง ตลอดจนการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปลาและขา้ว โดยผลิตปลาสม้ เป็นตน้  

ทั้งน้ีชุมชนบา้นเตยไดมี้การจดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มขา้วมะลิสู่สากล กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตร

อินทรียบ์า้นเตย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพอดัเม็ด กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรียบ์า้น

เตย และกลุ่มส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มอาชีพเหล่าน้ีจะมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูป้ระสบ

ปัญหา และคนยากจน ดว้ยใหเ้ขา้รวมกลุ่มหรือการจา้งงานตามความเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการ

จา้งงานและการส่งเสริมอาชีพแก่ผูสู้งอาย ุและผูป้ระสบปัญหาทางสังคม อาทิ คนยากจน คนว่างงาน 

นกัเรียนที่ตอ้งการหารายไดร้ะหวา่งเรียน เป็นตน้ เพือ่ใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ี มีรายไดไ้ปจุนเจือครอบครัว สาํหรับ

ผูท้ี่ประสบปัญหาภายนอกชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง และคนในชุมชนไดใ้ห้การช่วยเหลือดา้นการ

ใหค้วามรู้และคาํปรึกษาแนะนาํ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชน สถานศึกษาที่สนใจเขา้มาศึกษาดู

งานเชิงประสบการณ์ดา้นการประกอบอาชีพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบา้นเตยและโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย ์  

นอกจากน้ีย ังมีการรวมกลุ่มในชุมชนและเครือข่าย ได้แก่  บ้านสระพระ อํา เภอโชคชัย                   

บา้นแฝก- โนนสาํราญ อาํเภอสีดา และบา้นดอนววั อาํเภอสีคิ้ว เพื่อจดัตั้งกองทุนขา้วสาํหรับการช่วยเหลือ

กลุ่มผูย้ากไร้ และผูป้ระสบภยัในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ อีกทั้งยงัมีกลุ่มคนในชุมชนผูมี้จิตอาสาในการ

ช่วยเหลือ ผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม เป็นอาสาสมัครนําทีมแม่บา้นในชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการครัว

รัฐบาล  (จงัหวดันครราชสีมา) เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมจงัหวดัสระบุรี  

ภาพรวมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนบ้านเตย 

 

                                                    ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเตย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมด้านการบริหารจัดการชุมชน 

การจัดเวทีประชม/ประชาคม 

การวเิคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน เน้นการมี

ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาหม่บ้าน 
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อสม.  มีการส่ง เสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านออกกําลังกาย และได้ออกสํารวจข้อ มู ล                     

พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค ทั้งน้ีได้มีการสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อหาทางในการ

ช่วยเหลือและประสานส่งต่อในเบื้องตน้ อีกทั้งยงัมีการรณรงคก์ารกาํจดัขยะมูลฝอย และการส่งเสริมการทาํ

เกษตรอินทรียอี์กดว้ย 

 

 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านสุขภาพอนามัย 
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 ชาวบา้นได้ร่วมกันปลูกหญา้แฝก เพื่อป้องกันหน้าดินพงัทลาย และทาํปุ๋ยชีวภาพไวใ้ช้ในงาน

เกษตรกรรม โดยเฉพาะในโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย ์ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในชุมชน การฝึก

อาชีพแปรรูปผลิตภณัฑใ์นชุมชนเพื่อส่งขาย และการประยกุตใ์ชถ้งัขนาด 200 ลิตรในการเผาถ่าน ซ่ึงทาํให้

ไดน้ํ้ าสม้ควนัไมใ้นการปราบศตัรูพชื 

 

  

  

 

   

    

  

การนําหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชุมชน ทาํให้คนในชุมชนรู้จกัวิธีการทาํบญัชีครัวเรือน เพื่อ

ทราบถึงรายรับรายจ่ายของตน และบริหารจดัการเงินไดดี้ขึ้น มีการส่งเสริมใหป้ลูกพชืผกัพลไมไ้วบ้ริโภคใน

ครัวเรือน เน้นการใช้ปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน การก่อตั้งกลุ่มขา้วมะลิสู่สากล ทาํให้สร้าง

ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน 

ด้านการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในชีวติประจําวัน 
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รายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชนเพิม่มากขึ้น รวมไปถึงการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพอดัเม็ด ซ่ึง

สร้างรายไดใ้หค้นในชุมชนอีกทางหน่ึง 

 

แผนภาพสรุปรูปแบบนวตักรรมการพฒันาชุมชน สู่ศูนย์เรียนรู้ประจาํตําบล 

 
 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 

4.6 กรณศึีกษา  ศูนย์พฒันาคุณธรรมจงัหวัดกาฬสินธ์ุ วดัป่านาคาํ ตําบลจุมจงั  

อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิีชนบท 

พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจา้คณะตาํบลจุมจงั ศูนยพ์ฒันาคุณธรรมจงัหวดักาฬสินธุ ์วดัป่านาคาํ หมู่ 

6 บา้นโคกกลาง ตาํบลจุมจงั อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ ไดถ่้ายทอดส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนตาํบลจุม

จงั ก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนในชุมชนว่า คนในชุมชนนั้น แต่เดิมอาจกล่าวไดว้่า “ทุกคนก็

ดอ้ยโอกาสหมด ถา้อวชิาครอบงาํ ปัญหาใหญ่คือ คนพวกน้ี อวิชาครอบงาํเหมือน ที่พระอาจารยเ์คยมือวิชา

ครอบงาํ และทุกคนก็เคยมือวชิาครอบงาํ โอกาสที่จะมีกินก็หายไปโอกาสที่จะมีชีวติที่ดีก็หายไป โอกาสที่จะ

ไม่มีหน้ีมีสินก็หายไป โอกาสที่จะมีสุขภาพท่ีดีก็หายไป โอกาสท่ีจะมีการอยูก่บัครอบครัวท่ีอบอุ่นก็หายไป 

นั้นคือปัญหาใหญ่” ดว้ยปัญหาที่พระมหาสุภาพ ไดก้ล่าวมาน้ีทาํให้ คนในชุมชนตาํบลจุมจงัประสบกับ

ปัญหามากมาย ไม่วา่จะเป็นปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดจากการทาํการเกษตรไม่ไดผ้ล ทาํให้ขาดรายได ้ไม่มีอาชีพที่

จะทาํใหค้นในชุมชนสามารถพฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูใ่หดี้ขึ้นไดเ้ลย ซ่ึงก่อนหน้าที่พระอาจารยจ์ะ

ยา้ยมาอยู่ที่ตาํบลจุมจงั ก็ไดเ้ล่าให้ฟังว่า “จริงๆ แล้วพระอาจารยไ์ม่ใช่คนที่น่ีเป็นคนภาคกลาง บา้นอยู่ที่

กรุงเทพ และก็บวชอยูท่ี่จงัหวดัสุพรรณบุรี อาย ุ15 ปี  2537 บวชเป็นสามเณร แล้วก็จาริกธุดงคม์าคนเดียว 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3
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แลว้ก็เดินทางมา 600 กวา่กิโลเมตรมาดว้ยเทา้เปล่า  โดยมีความคาดหวงัว่าค ํ่าไหนก็นอนนั่น ตรงน้ีเป็นพื้นที่

ป่าช้า 43 ไร่ ก็จึงพกัปักกลด ที่น่ีเพื่อที่จะพกัคา้ง เพียงชั่วคราวเท่านั้น”  ซ่ึงน่ีคือจุดเร่ิมตน้ของการที่พระ

อาจารยไ์ดเ้ขา้มาเรียนรู้วถีิชีวติของคนในตาํบลน้ี  

เม่ือได้เข้ามาในชุมชน พระอาจารย์ได้พบกับส่ิงท่ี เป็นปัญหาของชุมชน โดยในเวลานั้ น                  

เม่ือ ชาวบา้น ไดย้นิข่าว ชาวบา้นก็มาขอนิมนตใ์ห้อยูแ่ล้วก็ขอให้ช่วยเหลือ โดยพระอาจารยไ์ด้เล่าถึงที่มา 

ของการช่วยเหลือตอนต้นว่า “พอบอกให้ช่วยเหลือ เราก็ถามว่า ให้ช่วยเหลือเร่ืองอะไร เราไม่เก่ง                   

สักเร่ืองหน่ึง มีเฉพาะวิชาติดตัว ให้ศีล สมาทานศีล ก็ได้แค่นั้ นแหละ  อย่างอ่ืนทําไม่เป็น ชาวบ้าน                    

ก็บอกให้ โปรดผาย ภาษาอีสานเคา้ว่าโปรดผาย คือว่าให้ช่วยโปรด ช่วยอนุเคราะห์หน่อย แลว้ให้ทาํ ยงัไง

หละ”  

เม่ือชาวบา้นมาขอความช่วยเหลือ เพือ่ใหช่้วยหาทางแกไ้ขปัญหาในการดบัทุกข ์พระอาจารยจึ์งไดรู้้

ถึงปัญหาที่มากมาย ซ่ึงพบว่าชาวบา้นที่น่ีมีหน้ีสินกนัมาก ทุกขย์ากกนัมาก ดว้ยความที่ไม่รู้จะช่วยอยา่งไร 

ชาวบา้นจึงมาใหพ้ระอาจารยใ์บห้วย ขอหวย ซ่ึงในขณะนั้น พระอาจารยเ์องก็ให้หวยไม่เป็น ชาวบา้นจึงให้

พระอาจารยเ์ล่าความฝันใหช้าวบา้นฟัง ดว้ยเหตุน้ีพระอาจารยจึ์งไดเ้ล่าไปวา่ “เราก็เลยบอกว่าวนันั้นเราฝันว่า 

มีมา้อยู ่5 ขา เขาก็ไปตีหวย ตีเป็นหวย 45 หวยออก 47 มีบางคน ก็ถูกหวย บางคนก็เล่ือนขึ้นเล่ือนลง แต่คนที่

ถูกเคา้บอกวา่ มา้ก็ตีเป็น 4 ขา 5 ขา แลว้เขาไปนบัเอาหู อีก 2 ขา้งใส่ก็ตีเป็น 7 ก็เลยถูก” จากที่พระอาจารยไ์ด้

เล่าส่ิงที่ฝันไปนั้น ก็มีชาวบา้นบางคนคนที่จะถูกหวย พอถูกก็ไดเ้งินมา  4-5  หม่ืนบาท พระอาจารยจึ์งคิดว่า

ชีวติเขาน่าจะดีขึ้น แต่กลบักลายเป็นว่าเม่ือเวลาผ่านไป 3 เดือน ทั้งเงิน 4-5  หม่ืนบาท และโฉลดท่ีดินอีก 2 

ใบก็ตามไปอีก”  ส่งที่เกิดขึ้นสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าการให้หวยชาวบา้นนั้นไม่ใช่ทางออกแห่งการดบั

ทุกขแ์ก่ชาวบา้นแต่อยา่งใดเลย ยิง่จะทาํใหก้ลายเป็นหน้ีสินเพิม่มากขึ้นโดยไม่รู้ตวั  

 กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา 

เม่ือเกิดปัญหามากมายทาํใหพ้ระอาจารยไ์ดเ้รียนรู้จากชาวบา้นในชุมชนว่า ส่ิงที่ชาวบา้นนั้นกาํลัง

หลงผดิ ทาํใหพ้วกเขาเหล่านั้น กลายเป็นผูด้อ้ยโอกาสทนัที กลายเป็นคนยากจนทนัที กลายเป็นคนที่เขา้ไม่

ถึงสวสัดิการต่างๆ ทนัที จากบางคนไม่ป่วยก็ป่วย เพราะกายกบัสมองกบัจิตใจ ก็สัมพนัธ์กนั อันที่ป่วยอยู่

แลว้ก็ป่วยหนักมากขึ้น ครอบครัวก็แตกสาแหลกขาด ดว้ยปัญหาดงักล่าว จึงทาํให้พระอาจารยม์าทบทวน

และวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหาว่า “อาตมา ก็เลยคิดว่า ไม่เขา้ท่าละ ความทุกข์เกิด ตรงน้ีไม่สามารถ

แกปั้ญหาความทุกขข์องเขาไดจ้ริง พระอาจารยเ์ลยเปล่ียนวธีิการเป็นพานัง่ปฏิบติัธรรม นัง่สมาธิ เพื่อให้เขามี

สติ พอเขามีสติแล้ว ความทุกขข์องเขาที่มีมนัหายไป อยา่งมีหน้ีสินอยู ่3 แสนก็หายไปได้ภายใน 10 นาที” 

จากกระบวนการคิดดงักล่าว พระอาจารยจึ์งไดพ้าใหช้าวบา้นมีสติ นัง่ปฏิบติัธรรมเพือ่บาํบดัความทุกข ์แต่ผล

ที่เกิดขึ้นตามมานั้น กลบักลายเป็นว่า “พอนาทีที่ 31  ลืมตาขึ้นมาหน้ีก็กลบัมาเหมือนเดิม มนัคือยาแกป้วด 

มนัคือยาระงบัปวด  ระงบัทุกขเ์พยีงชัว่คราว คือ การมีสติ พระอาจารยท์าํให้คนมีสติได ้แต่พระอาจารยย์งัทาํ

ใหค้นมีปัญญาไม่ไดใ้นยคุนั้น”  ซ่ึงวธีิการแกไ้ขปัญหารูปแบบน้ีก็ไดมี้การดาํเนินมาอยูห่ลายปี จนทาํให้เห็น

วา่ ชีวติคนในชุมชนนั้นก็มีแต่แยล่งเร่ือยๆ ซ่ึงพระอาจารยก์ล่าววา่ “เพราะว่าเวลาดอกเบี้ยธนาคารมนัขึ้น นั่ง

สมาธิดอกเบี้ย มนัไม่นัง่ดว้ย เดินจงกลมดอกเบี้ยมนัไม่เดินดว้ย ภาวนาดอกเบ้ียมนัไม่ภาวนาดว้ย ดอกเบ้ียมนั                          
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ก็ขึ้นของมนัต่อไป” ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหพ้ระอาจารยเ์ลยคิดว่า “เราทาํอยา่งนั้นระงบัทุกขไ์ดเ้พียงชัว่คราว แต่

ไม่สามารถดบัทุกขไ์ดจ้ริง”  

จากวิธีการมากมายที่พระมหาสุภาพ ได้ลองผิดลองถูกไปพร้อมๆ กับคนในชุมชน จึงทาํให ้             

พระอาจารย์เองได้พิจารณาถึง เหตุและผล ปัญหาและส่ิงที่ ก่อให้เ กิดปัญหา แล้วจึงคิดต่อไปว่า                        

“ถา้ขืนเป็นเช่นน้ีแลว้ ธรรมอะไรต่างๆ เราก็มีแต่ทาํไมเราถึงไม่สามารถช่วยเหลือคนได ้ธรรมที่เราเอามา

สอนคนไม่ถูกทางหรอ?  ก็ไม่ใช่ ก็ถูกทางนะ เลยคิดวา่ เอ๊ะ! แลว้เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะเราไปไม่ถึงหรอ 

พาคนไปไม่ถึง แลว้ทาํยงัไงให้ไปถึง ก็ไม่รู้เหมือนกนั งั้นในเม่ือไม่รู้ก็ตอ้งออกแสวงหา” จากจุดน้ีจึงทาํให้

พระอาจารยเ์ร่ิมออกแสวงหาความรู้จากที่ต่างๆ มากมาย 

 ข้ันตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

จากจุดเร่ิมตน้ที่คิดวา่จะออกแสวงหาความรู้ เพือ่นาํมาดบัทุกขใ์หก้บัคนในชุมชน ทาํให้พระอาจารย์

ใชเ้วลาเกือบ 10 ปี ออกไปแสวงหาความรู้ต่างๆ โดยท่านไดก้ล่าวว่า “ก็ไปดูศูนยเ์รียนรู้ท่ีวดัใหญ่ วดัเล็ก วดั

พระธรรมกาย สันติอโศก พุทธภาวนา อาจารยต่์างๆ ท่านพุทธทาส ไปมาหมดเลย รวมถึงแมก้ระทัง่ศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ไปเพื่อหาคาํตอบมาให้ไดว้่ามนัมีวิธีการไหนบา้ง 

ไม่เก่ียงวธีิการ แต่วา่เป้าหมาย คือ ดบัทุกขใ์หค้น แค่นั้นเอง” และผลจากการออกแสวงหาความรู้สุดทา้ยพระ

อาจารยก์็กล่าววา่ “ก็ไดต้าํราเทวดามาเล่มหน่ึง คือไม่เคยรู้ว่ามีตาํราเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงเขียนขึ้นมา 

ไดม้าก็ดีใจมากเลย เพราะพระอาจารยล์ม้เหลวในการช่วยเหลือคนมาสองคร้ังแลว้นะ คร้ังแรกก็คือหวย คร้ัง

ที่สองก็คือการนัง่สมาธิอยา่งเดียว แต่ไม่ถึงปัญญา”  

เม่ือไดศ้าสตร์พระราชามา พระอาจารยก์็ไดน้าํความรู้นั้นมาสอนให้แก่ชาวบา้น เป็นคร้ังที่สาม ซ่ึงก็

พบวา่ “คร้ังที่สามก็ลม้เหลวอีก เพราะไดว้ิชามาแลว้ก็มาสอนชาวบา้น คนพวกรุ่นแรกๆ ก็รุ่นพวกยายไข่ มี

ประมาณ 4-5 คน ก็มาเรียนรู้ มาทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ ทาํอยา่งอ่ืนยงัไม่เป็นก็ทาํนํ้ าหมกัชีวภาพก่อน ตั้งใจสอน

มาก คน 300 หลงัคาเรือน ไม่มีคนสนใจเลยสกัคนเดียว 5 คนท่ีไดม้าน่ีคือดึงมา ใช ้กุศโลบายต่างๆ ในการดึง

มา มาคุย มาอบรม อบรมแลว้ก็ดีใจมากๆ แลว้เคา้ก็เรียนรู้ เรียนรู้แลว้ก็กลับไป 3 วนัตามไปดูไม่มีใครทาํ

แมแ้ต่คนเดียว เหตุผลที่เคา้ไม่ทาํ เคา้บอกวา่ไม่มีทุน พอไม่มีทุนปุ๊ บ พระอาจารยก์็เอาละ คือตอนนั้นมีเงินอยู่

หา้พนั ก็เองเงินหา้พนัน้ีใหไ้ปซ้ือถงันํ้ าหมกัชีวภาพมาแจก ใหไ้ป 5 ชุด เหลือเงินก็กากนํ้ าตาล เหลือเงินก็กลา้

ไม ้กลา้พริก กลา้มะเขือ กลา้ผกัชี กลา้อะไรต่างๆ อยา่งน้ีก็เอามา มาแจกแลว้ก็คิดว่า งานเดินไดแ้น่นะ อีก 7 

วนัตามไปดูนะ ปรากฏว่า ถงันํ้ าหมกัเอาไปใส่ขา้วสาร กากนํ้ าตาลก็เอาไปให้ววักินซะ กลา้ไมก้็ตายอยูข่า้ง

โอ่ง เราก็เลยคิดว่า คนที่จนน่ีไม่ใช่จนเฉพาะเร่ืองเงินอยา่งเดียวนะ ทีแรกบอกไม่มีเงิน แต่พอเอาของไปให้

แลว้ก็บอกวา่ทาํไม่ไดอี้กเหมือนเดิม เป็นเพราะเคา้จนใจ เราเลยคิดวา่ ใครคือตวัปัญหา ใคร อะไร คือส่ิงท่ีทาํ

ให้เคา้เดินหน้าไม่ได้ คน้ไปคน้มาจึงไปพบตวัการอยูต่วัหน่ึง คนสําคญัอยู่คนหน่ึงที่ทาํให้เคา้ไม่สามารถ

เดินหนา้ไปได ้คนๆ นั้นคือตวัพระอาจารยเ์อง พระอาจารยเ์องแหละท่ีเป็นตวัปัญหา”  จากที่พระอาจารยเ์ร่ิม
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คิดวเิคราะห์ถึงปัญหา และไดล้องหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นหลากหลายวิธี ทาํให้ทา้ยที่สุด เกิด

การพนิิจพเิคราะห์ถึงตน้เหตุแห่งปัญหา จึงไดมี้การวางแผนที่จะแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง ซ่ึงพระอาจารยม์อง

วา่ ตวัพระอาจารยเ์องนัน่แหละ คือจุดเร่ิมของปัญหาทั้งหมด  

ดว้ยเหตุน้ีจึงเร่ิมกระบวนการคิดใหม่ ทาํใหม่ เร่ิมกระบวนการทุกอยา่ง ซ่ึงพระอาจารยม์องว่า “ที่

พระอาจารยรู้์จริง แต่ไม่รู้แจง้ ไม่รู้แจง้ เพราะตวัเองไม่ไดท้าํ ไอท้ี่พดูๆ สอนๆ เคา้คือตวัเองไม่ไดท้าํเลย พระ

อาจารยก์็เลยปิดวดั เลิกไม่สอนเคา้ ทาํกบัเด็กวดั 3 เดือนต่อมาไดเ้ร่ือง เร่ิมทาํหลุมพอเพียง เร่ิมทาํอะไรต่อ

อะไร เอาคนมาเรียนรู้ เอามาดูเอามาอยู ่จากนั้นปุ๊ บ ก็เลย ออ้...ถา้อยา่งน้ีทาํได ้แสดงว่าเทคนิคสาํคญัในการ

ช่วยเหลือคนก็คือ โมเดลชดั case study ตอ้งใช่  โมเดลพระอาจารยไ์ม่ชดั พระอาจารยจึ์งทาํโมเดลตวัเองให้ชดั

ก่อน”  

พอคิดได้เช่นนั้ น  ภารกิจต่อไปที่วางแผนคือ  “ทํา case study  ท ํากรณีศึกษา ก็ เอาคน                            

ชุด 5 คนแรก  ตามไปดูถึงที่ไร่ที่นาที่แปลงเลย ใครไม่มีปัจจัยเร่ืองไรก็ทาํ ดินไม่ดีก็ เอาหมูลงไปให ้                     

แต่ว่ามีเง่ือนไข รับ 1 ต้องคืน 2 ตัว แล้วหมูก็ไปคลุกปุ๋ ยชีวภาพให้ได้ หมู 4 ตัวคลุกปุ๋ ยให้ได้สัปดาห์               

ละ 250 กิโลกรัม ถา้งั้น 4 สปัดาห์ เดือนหน่ึงก็ได ้1  ตนั ปุ๋ ย 1 ตนั มนัมากพอที่จะเปล่ียนดินร้ายให้กลายเป็น

ดินดีได”้  ซ่ึงที่ได้ลงมือทาํของพระอาจารยน้ี์ มาจากศาสตร์พระราชา ในเร่ืองของการใชป้รัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงหลังจากได้มีการวางแผนและทดลองทาํในพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมายแรกท่ีทดลอง ทาํให้พระ

อาจารยไ์ดน้ั่งทบทวนและสะทอ้นความจริงที่เกิดขึ้นมาว่า “บางทีเราก็นั่งนํ้ าตาซึม ไม่ไดเ้สียใจ แต่เราปลง 

ปลงอนิจจงั สงัขาร ปลงความทุเรศทุรังของตวัเองที่คิดวา่ ทาํไมเราหลงทางมาตั้งนาน ทาํไมเราไม่พบวิธีน้ีตั้ง

นาน ซ่ึงวธีิน้ีมนัไม่ไดย้ากเลย ง่ายมาก วธีิการจดัการตวัเองและวธีิการจดัการคน ไม่ยากเลย แต่อะไรมนับงัตา

เราอยู่ ถา้เราช่วยเคา้ไดต้ั้งแต่สมัยโน่น เคา้ก็คงไม่ลาํบาก แต่เอาเถอะ ทุกอย่างมันก็ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ เราก็

เร่ิมตน้ตั้งแต่ตรงนั้น คนก็เร่ิมชดัเจนขึ้น” 

พระอาจารยไ์ดเ้ล่าใหฟั้งวา่ “ยายไข่ เป็นเคสแรกๆ  เรียกว่า “ไข่โมเดล”  ยายไข่จากอดม้ือกินม้ือ ก็มี

อาหารกินจากหน้ีสินมีอยูแ่สนกว่าบาท ไม่สามารถมองเห็นหนทางท่ีจะปลดหน้ีได”้ ซ่ึงปัญหาจากเคสของ

ยายไข่ ก็ไดท้าํใหมี้การวางแผนเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงเขา้มาใช ้ซ่ึงผลปรากฏว่า “ยายไข่เองก็สามารถ

ปลดหน้ีไดภ้ายใน 3 ปี พอปลดหน้ีไดก้็มีความมัน่คงทางอาหาร มีอาหารกินครบสามม้ือ มีปลาอยูห่ลายพนั

ตวั มีหมู หมา เป็ด ไก่ มี 2-3 ร้อยตวั ววัควายเคยมีถึง 20 กว่าตวั หมูมี 40 กว่าตวั แลว้ตอนน้ีก็มีไมย้นืตน้มี

มูลค่ามากถึง 60 ลา้นบาท แลว้ก็มีความมัน่คงทางอาหาร รายไดต่้างๆ ชีวติก็ดีขึ้นเป็นลาํดบั จนเรียกไดว้่ายาย

ไข่เป็นคนแห่งความสุขไปแลว้” จากกรณีไข่ เกิดขึ้นจากการวางแผนและลงมือทาํ ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นเป็นการ

ทดสอบใหเ้ห็นไดว้า่ทฤษฎีดงักล่าวสามารถใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงแนวคิดของพระอาจารยก์็คือ “หลงัจากนั้นพอเคสที่
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หน่ึงไดแ้ลว้ เคสที่สองที่สามถา้ทฤษฎีมนัใช่ เคสที่สองที่สามมนัก็ตอ้งใช่ ทาํมาสองสามเคสมนัก็เร่ิมชดัขึ้นๆ 

ตอนน้ีก็เลยขยายเครือข่าย ทั้งในจงัหวดักาฬสินธุ์ มี 4,000  กว่ารายที่ทาํแบบน้ี ทัว่ประเทศ 40,000 กว่ารายที่

ทาํแบบน้ี แลว้ก็ตวัที่โฟกสัจริงๆ ก็ที่อาํเภอกุฉินารายณ์ แลว้ก็ที่พดูมาเม่ือก้ีเราเรียกว่าระบบการพึ่งตนเอง ให้

คนแต่ละคนพึ่งตนเองก่อน พอคนเร่ิมพึ่งตนเองไดแ้ลว้ก็ทาํเร่ืองที่สอง ที่ในหลวงสอนไวว้า่ การพึ่งพากนัเอง 

รวมไปถึงการไม่ตอ้งรอการช่วยเหลือจากรัฐเพียงอยา่งเดียว ไม่ตอ้งคิดว่าตนเองเป็นภาระ แต่เราตากหากที่

คือพลงั พลงัที่ช่วยชาติได ้การช่วยชาติก็คือการช่วยตวัเองใหห้ลุดพน้จากความทุกขไ์ด ้ช่วยแบ่งเบาภาระของ

ชาติได ้ตรงน้ีเอง ก็เลยเร่ิมเกิดระบบพึ่งพากนัเอง ใครมีหมู ใครรับหมูจากวดัไป 4 ตวั ก็คืน 8 ตวั แลว้ 8 ตวั

เราก็ขยายให้ไดอี้ก 2 คน ในปี2553  เร่ิมตน้ท่ีหมู 100 ตวั ปี 54 จะมีอยู ่200 ปี 55 จะมี 400 ปี56 จะมี 800 

มูลค่า 800,000 บาท ตวัละ 1,000 บาท ปี 57 มี 1,600 ตวั มูลค่า ลา้นหกแสนบาท ปี 58 มี 3,200 ตวั มูลค่า สาม

ลา้นสองแสนบาท จะมีมากขึ้น 1 เท่าตวั ตลอดทุกปี จะมีบางทีท่ีไม่ถึงหน่ึงเท่าตวับาง เช่น ตายด้วยโรค

ระบาดบา้ง อะไรบา้ง ความไม่มีระเบียบวนิยัของเกษตรกรบางคนที่เอาไปก็จดัการปัญหาไม่ไดแ้ลว้ติดนั้นติด

น่ีก็จะมีบา้งที่ร่ัวไหล แต่ก็ตามแกปั้ญหา ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ก็ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต ์ ของประชากรหมูที่มีอยู ่

ตอนน้ีเราก็แกปั้ญหา พฒันางานมนัก็มัน่คงขึ้น คือระบบที่ 2 ที่เราเรียกว่า ระบบการพึ่งพากนัเอง พอพึ่งพา

กนัเองแลว้อาหารเราก็เร่ิมมีกินมากขึ้นๆ ก็เร่ิมมีกาํลงัแจกจ่ายชุมชน ใหก้บัคนท่ีตนเองดอ้ยกวา่ตนเอง” 

นบัจากวนันั้นเป็นตน้มา พระมหาสุภาพ พทุธวิริโย จึงไดเ้ร่ิมโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ดว้ยการลองผดิลองถูกแต่ไม่ประสบผลสาํเร็จ จนมาในปี พ.ศ. 2547 จึงไดม้าคน้พบจุม

จงัโมเดล 1 ไร่ยากไม่จน และในปี พ.ศ. 2552 จึงไดต้กผลึกมาเป็น “หลุมพอเพียง” ซ่ึงหลุมพอเพียงเป็น

นวตักรรมและเคร่ืองมือหน่ึงที่ทรงพลงัเท่าที่เคยพบมา ซ่ึงโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมตน้ที่วดั

ป่านาคาํ และไดข้ยายผลไปยงัชุมชนอ่ืน และสถานศึกษาต่างๆ 

 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิารของคนในชุมชน 

ศูนยพ์ ัฒนาคุณธรรมจังหวดักาฬสินธุ์ ว ัดป่านาคาํ ได้นําเอาเคร่ืองมือท่ีมีช่ือว่า หลุมพอเพียง              

มาใชใ้นการทาํการเกษตรแบบพอเพยีง 1 ไร่ไม่ยากไม่จน ประสบผลสาํเร็จอยา่งงามขณะน้ีไดข้ยายผลไปยงั

ชุมชนและสถานศึกษารวมกวา่ 4,000 รายแลว้ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ี ไดส้ร้างแนวทางในการเขา้ถึงสวสัดิการ

ของคนในชุมชนหลายๆ ด้าน โดยขั้นตน้คือเร่ือง ปัจจัย 4 ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีกินมีใช้มีการดูแล

สวสัดิการของคนในชุมชนจากฐานสวสัดิการชุมน ไม่ใช่เพยีงแต่รอการจดัสวสัดิการใหจ้ากภาครัฐเพียงอยา่ง

เดียว ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการที่สงัคมไทยเป็นสงัคมที่มีทุนทางสังคม โดยเฉพาะวดั ซ่ึงมีอยู ่จาํนวน 39,276 วดั 

ซ่ึงครอบคลุมเกือบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสสําคญัที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกัน

ขบัเคล่ือนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนและชุมชน โดยผ่านกลไกของวดั เช่ือมโยงกับหลัก 

“บวร” ซ่ึงจะเป็นการ เช่ือมโยงทั้งหลกัธรรมสู่ประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้ น ชุมชน มีความเข้มแข็งเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน แล้วขยายผล ในวงกวา้งออกไปสู่สังคมและ

ประเทศชาติใหมี้ความ เขม้แข็งตามไปดว้ย เป็นความเขม้แข็งที่มัน่คงดงัพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จ
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พระเจา้อยู่หัว ที่ว่า “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐาน ของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือน เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารได้น่ันเอง ส่ิงก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่

คน ส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป...”   

ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหแ้นวคิด จุมจงัโมเดล เป็นจุดเร่ิมตน้ของทุนทางสังคมที่สาํคญัที่ทาํให้คนในชุมชน

ที่น่ี และชุมชนอ่ืนๆ ที่ไดเ้ขา้มาเรียนรู้ ไดเ้ขา้ถึงสวสัดิการชุมชนมากขึ้น พอมีอยู ่มีกิน วถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี

ขึ้นก็ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงบริการสวสัดิการสงัคมต่างๆ ของภาครัฐมากขึ้นเช่นกนั 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

“จุมจงัโมเดล” จากจุดเร่ิมตน้ของการแกไ้ขปัญหาความยากจน ทาํให้แนวคิดน้ีไดป้รับเปล่ียนเพื่อ

นํามาช่วยเหลือกลุ่มผูด้้อยโอกาสมากมายในตาํบล และพื้นที่อ่ืนๆ ที่เข ้ามาเรียนรู้และนําไปปฏิบัติ ซ่ึง

นอกจากการใช้จุมจังโมเดลในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพื่อการแก้ไขปัญหากลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส และผูจ้ากจนในตาํบลจุมจงัแลว้ พระมหาสุภาพ ก็ไดมี้การก่อตั้งกลุ่มฮักแพงแบ่งปันโดยมีที่

ตั้งอยูท่ี่นาแปลงรวมอยูภ่ายในบริเวณแปลงนาของ นายเชาวลิต วชิยั ตรงขา้มหมู่บา้น บุ่งคลา้ หมู่ 5 ตาํบลบวั

ขาว อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ และสาํนักงานชัว่คราวอยูใ่นตึกกายภาพบาํบดั โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชกุฉินารายณ์ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์ 

โดยที่  “กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน” ที่ได้ก่อตั้ งขึ้ นมาน้ีเป็นกลุ่มที่ด ํา เนินการมาตั้ งแต่ประมาณปี              

พ.ศ. 2546 มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทาํเร่ืองอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกส่วนใหญ่               

เป็นชาวนา ซ่ึงจุดเร่ิมต้นนั้ นมีอยู่ว่า เม่ือชาวบ้านนั้ นทาํนาไปได้ระยะหน่ึงก็ประสบปัญหาเร่ืองของ              

ราคาผลผลิตตกตํ่า จนประมาณปี พ.ศ. 2556 พระอาจารยม์หาสุภาพ พทุธวิริโย  เป็นผูริ้เร่ิมชวนชาวบา้นคุยที่

วดัป่านาคาํ บา้นโคกกลาง ตาํบลจุมจงั อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ และไดมี้การปรึกษาหารือกัน

ภายในกลุ่มวา่จะเพิม่ราคาผลผลิตขา้วไดอ้ยา่งไร และจะไปขายที่ไหน ซ่ึงในขณะนั้นทางโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชกุฉินารายณ์ (รพร.กุฉินารายณ์) ไดมี้การทาํงานกบัผูพ้กิารในเร่ืองของการส่งเสริมอาชีพและกาํลงั

พยายามทาํตลาดให้ผูพ้ิการ จึงได้มาชวนให้กลุ่มฯ นําผลผลิตไปขาย ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกุฉิ

นารายณ์  

กลุ่มน้ีจึงได้มีการเร่ิมต้นขึ้ นมาจากการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้อง ข้าวเกรียบ และข้าวต้มมัด              

แลว้นาํมาวางจาํหน่ายใน ตลาดศุกร์สุขภาพซ่ึงมีทุกวนัศุกร์เวลา 06.00-12.00 น. หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชกุฉินารายณ์ รวมทั้งไดน้าํผกั ผลไม ้จากแปลงของสมาชิกไปขายดว้ย ซ่ึงกลุ่มไดรั้บงบประมาณกอ้น

แรกเป็นทุนใน  การทาํตลาดจากบริษทั โอสถสภา จาํกดั  

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ที่กลุ่มได้ไปขายของที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ได ้              

ระยะหน่ึงมีนายเชาวลิต วิชัย นายป้าน เผือกแก้ว นายประจักษ์ ลือฉาย นําข้าวสีท่ีปลูกในแปลง เช่น                

ขา้วหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวกํ่ า มาขายที่  รพ.กุฉินารายณ์ มีแพทย ์พยาบาล ซ้ือข้าวดังกล่าว              

อย่าง ต่อ เ น่ือง  จา กนั้ น เพื่อนผู ้ค ้า ในต ลาดก็ ซ้ือด้วยเหตุ เพราะ เวลาประชุม กันจะไถ่ถามกันว่ า                            

ขา้วสีมีคุณสมบติัอยา่งไร จึงอยากลองชิม ซ้ือไปกิน พอซ้ือไปกินแลว้จึงอยากปลูกกินเองเพือ่ประหยดัและยงั

สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ย 
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 จากแนวคดิสู่การปฏบิัติ 

จากการลองผิดลองถูก และการศึกษาผ่าน Case Study ต่างๆ ทาํให้พระอาจารยไ์ดส้ร้างแนวทางการ แกไ้ข

ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตาํบลจุมจงั โดยเร่ิมจากการทาํเกษตร 1ไร่ไม่ยากไม่จนด้วย

เคร่ืองมือที่มีช่ือวา่ “หลุมพอเพียง” ซ่ึงทาํไดไ้ม่ยาก  

“หลุมพอเพียง” เป็นการขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ โดยวัดขนาด กว้าง 2  เมตร  คูณ 2 เมตร                  

คือ 1 หลุม และใน 1 หลุมน้ีจะต้องมีพืช 4 ชนิดปนกัน คือ พี่เล้ียง 1 ยืนต้น 4 ฉลาด 5 ปัญญาอ่อน 10                

โดยส่ีอยา่งน้ีจะตอ้งอยูใ่นหลุมเดียวกนั น่ีคือกลยทุธ ์“หลุมพอเพียง”  

แนวคิดของพระอาจารย์คือการมองว่า “ไม่ต้องรอถึงเกษียณแล้วค่อยทํา ยิ่งท ําไวยิ่งได้ผล               

เด็กที่ทาํตั้งแต่อาย ุ15 ปี ตอนน้ีอยู ่ปี 2 ปี 3 เวลาผา่นมาประมาณ 6 ปี ปรากฏวา่ไมส้ักของเขาสูงประมาณ 5-7 

เมตรแลว้ บางตน้สูงเกือบ 10 เมตรแลว้ หน่ึงหลุมก็มีไมส้ัก 1 ตน้ มีพยงุ 1 ตน้ ยางนา 1 ตน้ อะไรอยา่งน้ี 1 

หลุมเท่ากบัมีเงินฝากปีละ  เท่ากบัเด็กคนน้ีมีเงินฝากวนัละ 1,600 บาท เพราะวา่ไมย้นืตน้ 1 ตน้เท่ากบั 2 หม่ืน

บาท ถา้มนัอายคุรบ 20 ปี หารมา 1 ปี ก็ปีละ 1,000 บาท ต่อ 1 ตน้ 365 วนัก็ตกวนัละ 30 บาทกว่า ถา้ 10 ตน้ก็ 

30 ร้อยตน้ก็ 300 บาท ก็มีมากกว่า พนัตน้ ก็วนัละ 3,000 กว่า 1 หลุมก็คือ 4 ตน้ เป็นไมผ้ล 1 ตน้ และไมย้นื

ตน้แบบน้ี 3 ตน้ 1 ไร่ก็จะมีทั้งหมด 300 ตน้ แต่คนหน่ึงจะมี 10 ไร่ 20 ไร่ ทาํแบบสนุกสาน เป็นลํ่าเป็นสัน

และมองเห็นอนาคต ทั้งที่ผา่นเงินและไม่ผา่นเงิน ผา่นเงินก็คือตดัขายไดต้น้ละ 2 หม่ืน ที่ไม่ผา่นเงินคือที่แน่ๆ 

จะมีบา้นไมส้กัอยูห่ลงัละ 20 ลา้นบาท โดยที่ไม่ตอ้งมาผา่นเงินก็คือตดัแลว้ปลูกไดเ้ลย ไม่ตอ้งมาตดัแลว้ค่อย

เอาไปขาย พอขายไดแ้ลว้ค่อยเอาเงินมาปลูกมนัเป็นสุดยอดของสรรพวิชา”  จากแนวคิดดงักล่าวที่ไดมี้การ

ทดลองทาํคร้ังแลว้คร้ังเล่า จนตอบโจทยก์ารแกปั้ญหาความยากจนของคนในชุมชน จนสามารถพึ่งตนเองได ้

มีอยูมี่กินปลดหน้ี และสร้างอาชีพใหค้นในชุมชนมากมาย ไดส้ะทอ้นกลบัออกมาใหพ้ระอาจารยต์ระหนกัได้

วา่ พระอาจารยน์ั้นไม่ไดม้องวา่ “ศาสตร์พระราชา ไม่ไดเ้ป็นวิชาของกษตัริยพ์ระองคห์น่ึงของประเทศไทย

เท่านั้น  แต่ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ของจกัรวาล ที่มีความสัมพนัธ์และก็มีความสมดุล ทั้งในรายปัจเจก

และก็รายสงัคม และก็ประเทศไหนที่เอาศาสตร์พระราชาไปใชจ้ะทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ตามภูมินิเวศนั้นๆ

ได”้ ดว้ยวธีิคิดน้ี ทาํใหโ้มเดลของหลุมพอเพยีง กลายเป็นพระเอกของเร่ือง ที่นาํพาให้เกษตรกรหลุดพน้จาก

ห่วงโซ่แห่งปัญหามากมาย ดว้ยจุดเร่ิมตน้แค่เพยีงวา่ การนาํพชื 4 ชนิดมาผสมผสานกนั โดยมีกลว้ยซ่ึงเป็นไม้

พี่เลี้ยง มีพืชอ่อนแอหรือที่สอนชาวบา้นว่าพืชปัญญาอ่อนเช่น พริก มะเขือ ผกัต่างๆ มีพืชฉลาดก็คือพืชที่

เขม้แข็ง เช่น มะละกอ ผกัพื้นเมืองต่างๆ เป็นตน้ และพืชท่ีส่ี คือไม้ยืนต้น ซ่ึงเป็นความคาดหวงัจริงๆ ของ

หลุมพอเพยีง เป็นไมย้นืตน้เพื่อการใชส้อย เช่น ยางนา ไมส้ักทอง สะเดา ยางพารา มะพร้าว มะนาว ส้มโอ 

เป็นตน้ ทั้งน้ีถา้รอผลผลิตจากไมย้นืตน้อยา่งเดียวตอ้งรอ 3-10 ปี จึงจะไดผ้ล ในขณะเดียวกนัถา้ปลูกแต่พืช

อ่อนแออยา่งเดียวซ่ึงมีอายสุั้นก็จะปลูกตลอดไป แต่ถา้ปลูกผสมผสานกนัโดยมีกลว้ยเป็นพชืพีเ่ล้ียงก็จะทาํให้

พืชทั้ง 4 ชนิดโตขึ้นไดพ้ร้อมกนัอยา่งสมดุล และที่สาํคญัทาํให้มีอยูมี่กิน มีรายไดจ้ากหลุมพอเพียงตั้งแต่ปี
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แรกที่เร่ิมปลูก ดว้ยเหตุผลที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงทาํใหห้ลุมพอเพยีง กลายเป็นเคร่ืองมือสู่ความสาํเร็จในการ

ทาํเกษตรแบบพอเพยีง 

โดยที่หลุมพอเพยีง เคร่ืองมือสู่ความสาํเร็จในการทาํเกษตรแบบพอเพยีงนั้น ไดก้ลายเป็น นวตักรรม

การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่การแกไ้ขปัญหาของผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนกรณีศึกษาความสาํเร็จ “หลุม

พอเพียง เคร่ืองมือทรงพลังสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบพอเพียงของจังหวัด กาฬสินธ์ุ”ศูนย์พัฒนา

คุณธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ วัดป่านาคาํ ไดน้าํเอาเคร่ืองมือที่มีช่ือวา่ “หลุมพอเพยีง” มาใชใ้นการทาํการเกษตร

แบบพอเพยีง 1 ไร่ไม่ยากไม่จน ประสบผลสาํเร็จอยา่งงามขณะน้ีไดข้ยายผลไปยงัชุมชนและสถานศึกษารวม

กวา่ 4,000 รายแลว้ ซ่ึงหลุมพอเพยีงน้ีสามารถที่จะสร้างหลุมไวต้ามหวัไร่ปลายนา มุมบา้น หลงัครัว ขอบบ่อ

นํ้ า ริมทางเดินไดห้มด ซ่ึงวธีิการบริหารจดัการส่ิงที่อยูใ่นหลุมเร่ิมจาก เตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กาํหนด แลว้ก็

ปลูกหญา้แฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นบล็อกส่ีเหล่ียม จากนั้นปลูกไมใ้นหลุมน้ี ลงไดถึ้ง 4-5ประเภทในหลุม

เดียว เพือ่ลดภาระการรดนํ้ าปลูกซํ้ า และเก้ือต่อการกาํจดัศตัรูพชืเพราะใหทุ้กอยา่งเก้ือกูล 

หลงัจากที่ไดมี้การเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดรูปแบบ หลุมพอเพยีง ที่ชดัเจน 

กลายเป็นโมเดลในการทาํหลุมพอเพยีง โดยกาํหนดใหต้น้ไมท้ี่จะปลูกในหลุมแบ่งเป็น 5 ประเภท 

1.ไม้พี่เลีย้ง เป็นไมท้ีใ่หร่้มเงา เก็บนํ้ า เก็บความช้ืนโดยเฉพาะช่วงร้อนหรือหนา้แลง้ เช่น กลว้ยนํ้ าวา้

กลว้ยหอม ควรปลูกทางทิศตะวนัตก เพราะช่วยบงัแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจดั เป็นพีเ่ล้ียงใหพ้ืชที่ไม่ชอบ

แดดจดัมาก ไดก้ลว้ยเครือแรกเม่ือปลูก 1 ปี ก็ตดัทิ้ง ปล่อยหน่อใหม่ใหท้าํงาน 

2.ไม้ฉลาด เป็นไม้ขา้มปี เป็นไม้ที่เอตวัรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผกัหวาน 

มะละกอ ผกัต้ิว ผกัเม็ก เร่ิมเก็บกินไดต้ั้งแต่ 1 เดือนไปเร่ือยๆ  

3.ไม้ปัญญาอ่อน หรือ ไม้รายวัน เป็นไมล้ม้ลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ตอ้งคอยปลูกใหม่ ดูแลรดนํ้ าทุก วนั 

แต่เก็บผลไดเ้ร็ว ไดทุ้กวนั เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผกับุง้จีน 

คะนา้ ฯลฯ เร่ิมเก็บกินไดต้ั้งแต่ 15 วนั 

4.ไม้บํานาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2-4 ปี แต่เม่ือให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได ้                   

เร่ือย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระทอ้น เงาะ ทุเรียน มงัคุด ยางพารา เป็นตน้ ในหลุมหน่ึงก็เลือก ปลูกแค่

ประเภทเดียว 

5.ไม้มรดก เป็นกลุ่มไมใ้ชส้อยที่อายยุนื ใชเ้วลาปลูกนาน เก็บไวเ้ป็นมรดกให้ลูกหลาน ตดัขาย ก็ได้

สตางคก์อ้นใหญ่หรือจะเอาไวใ้ชซ่้อมแซมบา้นก็ได ้เช่น ประดู่ สกัทอง ยางนา สะเดา พะยงู ชิงชนั ไม ้พวกน้ี

เป็นไมใ้หญ่ ปลูกฝ่ังตรงขา้มกบัตน้กลว้ย  
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แผนภาพ โมเดล “หลมุพอเพยีง” 

 

 

 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน และจุดเร่ิมต้นที่

สานต่อให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ส่ิงต่างๆ ที่ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เกิดจากแนวคิดของพระอาจารยท์ี่มองถึงเร่ือง ของการนํา

นวตักรรมดงักล่าวไปช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  ไม่วา่จะเป็นคนพกิาร ผูติ้ดยาเสพยติ์ด หรือกลุ่มคนยากจน

ต่างๆ ซ่ึงพระอาจารยไ์ดส้ะทอ้นความเป็นคนดอ้ยโอกาส คนท่ีขาดโอกาสวา่ “เราพบวา่พลงัของคนที่ดอ้ยเน่ีย 

มีพลงัมาก ไม่ไดน้อ้ยกวา่คนที่มี ถา้เราทาํใหเ้คา้ยนืได ้เพราะคนพวกน้ีจะรู้ซ้ึงดีกบัคาํว่า ลาํบาก รู้ซ้ึงดีกบัคาํ

วา่อดอยาก รู้ซ้ึงดีกบัคาํวา่ทุกข ์รู้ซ้ึงดีกบัคาํวา่ถูกทิ้ง คนพวกน้ีถูกทิ้งมาก่อน แลว้พอตนเองมีโอกาสแลว้จึงไม่

ทิ้งคนอ่ืน”  

จากจุดเปล่ียนตรงน้ี จึงทาํให้เกิดความพยายามที่จะช่วยเหลือแบ่งปัน ซ่ึงไดพ้บว่าคนในเมืองมกัจะ

มาบอกว่า “ฉันมีเงินนะ แต่ฉันไม่มีเวลา ฉันมีท่ีนะ แต่ฉันไม่มีเวลา แต่ฉันมีเงิน ทาํยงัไงถึงจะได้ร่วม

โครงการ ทาํอยา่งไรจึงจะไดกิ้นอาหารปลอดสาร” ดว้ยส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงประจกัษ ์และคนที่ไดโ้อกาส

ต่างพร้อมที่จะให้คนในชุมชนและสังคมร่วมกันสร้างสังคมใหม่ท่ีเป็นสุข และอยู่ร่วมกันภายใตค้วาม

พอเพียง จึงทาํให้หมอที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ก็เลยบอกว่า ช่วยมาขายให้หน่อย ก็เลยไปขายให้ท่ี

โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ซ่ึงพระอาจารยไ์ดเ้ล่าให้ฟังว่า “ไดน้าํผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนไปขายที่ตลาด

เดือนละ 4 คร้ัง สปัดาห์ละ 1 คร้ัง จะขายเฉพาะวนัศุกร์ขายแค่ 4 ชัว่โมง ตั้งแต่ 7 โมงเชา้ ถึง 11 โมงเชา้ ของก็

หมดแลว้ เดือนหน่ึงไดป้ระมาณ แสนกวา่บาท ตอนน้ีขายมาทั้งหมด 40 กวา่เดือน เกือบส่ีลา้นแลว้นะ ตวัเลข
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สะสมอยู ่ส่ีลา้นกวา่ เงินก็เขา้กระเป๋าใคร ก็เขา้กระเป๋าเรา ก็ขายแบบเอามนั ขายเอาสนุก ทั้งขาย ทั้งแจก ทั้ง

แถม หมอบางคนซ้ือไปคร่ึงกระสอบ เรานึกวา่ซ้ือไปแจก เปล่า ซ้ือไปกินเพราะกว่าจะครบรอบสัปดาห์ เราก็

สร้างใหเ้ป็นระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั อนัน้ีสาํคญั ต่อไปจะพฒันาเป็นคิวอาร์โคด้ จ้ีไปก็จะรู้ว่าผกัน้ีเป็น

ของใคร ตอนน้ีเรายงัไม่ไดท้าํถึงขั้นคิวอาร์โคด้ ตอนน้ีเราก็ใส่รหสั ประจาํแปลงผกั ผกั 1 กาํก็จะรู้ว่าเป็นของ

ใคร ถา้พบว่าผกักาํน้ีมีปัญหา เราก็จะเรียกเจา้ของแปลงผกัมา ถา้พิสูจน์ทราบสามารถแกไ้ขไดเ้ราแกไ้ข ถา้

หากวา่ยงัแกไ้ขไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหญ่ ก็จะให้หยดุขายสามเดือน เดือนที่ส่ีก็ค่อยมาขายกบัเพื่อนใหม่ ก็คือตอ้ง

ควบคุมปริมาณตรงน้ี คุณภาพของเราจึงค่อนขา้งสูง ขายมา 3-4 ปีก็ยงัทรงอยู่ในระดับ และก็เดินหน้าไป

เร่ือยๆ เราก็กลายเป็นโมเดลในระดบัที่พึ่งตนเอง ระดบัพึ่งพากนัเอง และก็ระดบัทาํตลาดก็คือขาย ตอนน้ีก็ได้

เขา้ไปเช่ือมโยงกบัเครือข่ายผูบ้ริโภคดว้ย แลว้ก็ไปช่วยเหลือเครือข่ายคนพิการ ก็ช่วยคนพิการบางคนโดยที่

ช่วยใหโ้รงพยาบาลกุฉินารายณ์ กลุ่มไมเ้ล้ือยของโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ เขาทาํเร่ืองกายภาพบาํบดั เขาก็คอย 

Take action ให ้ดูวา่พวกเราทาํกนัยงัไง มีระบบขอ้มูลอะไรยงัไง แลว้ก็มีคนพกิารคนที่ที่เขาไปช่วยให้เดินได้

แลว้ แต่เดินไดแ้ลว้ยงัไงต่อ หมอผมไม่มีกิน ไม่มีกินแลว้ทาํยงัไงอีก ทาํหลุมพอเพียงก็ทาํเองไม่ไดอี้ก รดนํ้ า

รดไรเองได ้แต่จะใหไ้ปขดุเองหาตน้ไมเ้องก็ทาํไม่ได ้ก็เป็นเร่ืองยาก คนพวกน้ีก็จะห่อกนัไปไปปลูกกนัแค่ 

2-3 หลุม ถา้ 100 หลุมมนัได ้1 ไร่ แต่เอาแค่ 2-3 หลุม แลว้คลานไปเก็บ เอามากินไดก้็ยงัดี ก็คือช่วยกนัวิธีน้ี” 

และจากการเอาพชืผกั ผลไมไ้ปขายในตลาด ทาํใหทุ้กคนมีเร่ืองราว STORY ของตวัเอง ทุกคนไดไ้ป

ขายผกัที่ตลาด และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของตนเองและสร้างแรงบนัดาลใจให้คนอ่อนแอ รุ่นใหม่ ไดมี้

กาํลงัใจขึ้นมา จึงน่าแปลกใจที่ว่าทุกคนเม่ือมาอบรมที่น่ีแลว้ทุกคนเปล่ียน เปล่ียนทั้งหมดเลย หน้ามือเป็น

หลงัมือ ซ่ึงพระอาจารยก์ล่าววา่  “คน ถา้เปล่ียนนิดนึงเคา้เรียกว่าคนดี แต่ถา้เปล่ียนหมดเลยเคา้เรียกว่าคนบา้ 

คนที่ไดม้าเรียนรู้ที่น้ีก็เปล่ียนจากหนา้มือเป็นหลงัมือ จนชาวบา้นบอกว่า เคา้รู้สึกว่าบา้ไปแลว้ จากคนไม่ทาํ

อะไร หรือว่ารอวนัรอคืนไป รอชีวิตซังกะตายไปวนัๆ พอออกจากที่น่ีไปก็จะกลายไป คนที่น่ีก็จะมีมาเขา้

คอร์สกนั 5 วนั 10 วนั ใช้งบของกระทรวงเกษตรฯ ใช้งบปราชญช์าวบา้น ซ่ึงจริงๆ แล้วมีคนอยากอบรม

จาํนวนมาก แต่กระทรวงเกษตรฯ เคา้จาํกดัใหปี้ละ 120 คน  เคา้มีงบใหม้าแค่นั้น โดยกลุ่มเป้าหมายแรกให้อยู่

ในพื้นที่จงัหวดักาฬสินธุ ์ ถา้นอกจงัหวดักาฬสินธุก์็ได ้แต่ใหน้อ้ย หน่อย เพราะแต่ละจงัหวดัก็มีศูนยป์ราชญ์

ของเขา ผลงานผลผลิตก็จะแตกต่างกนัไป”  

 ทุกคนในหมู่บา้นที่น่ีจะรู้ตรงกนัวา่น่ีคือศาสตร์พระราชา เพราะวา่ทุกคนก็ผา่นกระบวนการ เดียวกนั 

กบัคนที่มาดูในรุ่นหลงัๆ ใครที่มาอยูใ่นกลุ่มตลาดศุกร์สุขภาพ ถา้หากว่าไม่ผ่านกระบวนการน้ี เขาก็จะ TICK 

ช่ือไว ้แลว้พอพระอาจารยเ์ปิดอบรมก็จะตอ้งมาฝึกอบรม  
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 จากกระบวนการเรียนรู้ทั้ งหมด ก่อเกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงพระอาจารยม์องวา่ “องคค์วามรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ที่เราเรียกว่าศาสตร์พระราชา 

ในศาสตร์พระราชามีอยู่มากมายหลายอย่าง แต่ถ้าจะว่าโดยสรุปก็คือ มีอยู่ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข เศรษฐกิจ

พอเพยีงมีอยู ่3 อยา่งคือ พึ่งพาตนเอง กนัเอง และเครือข่าย และก็หลกัการทรงงาน 23 ขอ้ ทุกคนจะเขา้ใจ แต่

ไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนจะท่องจาํได ้อนันั้นไม่สาํคญั สาํคญัคือน้อมนาํและ นาํมาทาํได ้บางคนอาจจะตั้ง

นะโมได้ ตสัสะไม่ครบ อระหัง ไม่ได้ อระหัง สัมมา แต่ลืม พุทโธ ภควา ที่สําคญัคือ ใจของเคา้อาจจะ

ประเสริฐ เขา้ถึงพระรัตนตรัยมากกวา่คนที่วา่ไดฉ้อดๆๆ คนพวกน้ีเป็น แบบนั้น จะเอาอะไรกบัเขามากไม่ได ้

เพราะตัวหนังสือเขาก็ยงัอ่านไม่ออก อย่างยายไข่หนังสือก็อ่านไม่ออก แต่ก็ไปเคี่ยวเข็ญให้ลูกทาํบญัชี

ครัวเรือน ทุกคนที่น่ีทาํบญัชีครัวเรือนหมด และทาํวิจยัพฤติกรรมของตวัเองจากผ่านบญัชีครัวเรือน เราเห็น

พฒันาการที่ดีวดัได้จาก 2-3 เร่ือง เร่ืองแรกคือ เร่ืองครอบครัวท่ีอบอุ่นขึ้น  เร่ืองที่สอง คือ เร่ืองสุขอนามัย 

เร่ืองอาหาร ที่ปลอดภยัมากขึ้น ถูกสุขอนามยัมากขึ้น มีอาหารกินครบทั้งสามม้ือ กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และ

ก็เร่ืองของครอบครัว ที่สําคญัคือเร่ืองจีดีพีครัวเรือน การประเมินผลคนที่ผ่านการอบรม คนที่ผ่าน 1 ปีก็

อย่างนึง 2-3 ปีก็อย่างนึง ถ้าคนที่อบรมแล้วอยู่ใกล้ก็จะมีการติดตามมากกว่าปีละ 1 คร้ัง แต่ถ้าอยู่ไกล 

กระทรวงเกษตรฯ ก็จะให้งบติดตามแค่ปีละคร้ังเดียว เฉพาะในปีแรกเท่านั้น การติดตามชาวบา้นก็จะมี

ความสมัพนัธส่ื์อสารกนัทางโทรศพัท ์ทางจดหมาย ทางFacebook อยา่งวนัสุดทา้ยของการอบรมเน่ีย วนัที่ 5 เรา

ก็จะตอ้งมีการทาํแผนว่าที่ไดเ้รียนรู้มาทั้งหมดน่ีไดอ้ะไรบา้ง หน่ึงคือไดอ้ะไรบา้ง สองจะไปทาํอะไรบา้ง 

ภายในก่ีปีก่ีเดือน ถ้าตั้งเป้าไวข้องชั้น 100 หลุม ของชั้น 40 หลุม ของชั้น 50 หลุม คือมันแยกซอยเป็น

หลุมๆๆ เรียกวา่ หลุมพอเพยีง”  

 จากวิธีการดังกล่าว ทําให้คนในชุมชนเกิดรายได้ และอาชีพเพิ่มขึ้ น ลดปัญหาความยากจน                 

สร้างใหเ้กิดตลาดในการขายสินคา้ที่มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช ้ ซ่ึงเร่ืองของบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพยติ์ด เป็นลกัษณะของการขยายผลต่อยอด ซ่ึงพบว่า “กลุ่มของเด็กๆ 

พวกที่ติดยาเสพยติ์ด พวกน้ีก็จะไม่ค่อยเห็นปัญหาของตวัเอง ไม่รู้ว่าตวัเองเป็นปัญหา แลว้ก็ไม่เห็นปัญหา

ของคนอ่ืน พระอาจารยจึ์งคิดวา่ “ทาํอยา่งไรที่จะทาํใหเ้ด็กพวกน้ีรู้วา่ชีวติมนัไม่ไดง่้ายขนาดนั้น ก็พาเด็กพวก

น้ีไปลา้งบา้น ไปซกัผา้ขี้  สีผา้เยีย่วใหก้บัคนพกิารพวกน้ี บางคนก็ร้องไห้เลย แลว้ก็กลบัมาเปล่ียนพฤติกรรม

หมด จากที่บอกยากสอนยาก คือ เร่ิมเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น” 

ภายหลังจากที่ได้มีการขับเคล่ือนศูนย์ฯ พระมหาสุภาพ พุทธวริโย  เจ้าคณะตําบลจุมจัง               

ผู ้อ ํานวยการศูนย์พ ัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ว ัดป่านาคํา  ต ําบลจุมจัง  อํา เภอกุ ฉินารายณ์                 

จงัหวดักาฬสินธุ์ จึงไดรั้บรางวลัธญัญารักษอ์วอร์ด ประจาํปี พ.ศ. 2553 ในระดบัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ดา้น

การบาํบดัรักษาและป้องกนัปัญหายาเสพติด นบัวา่เป็นพระนักพฒันาที่มีความคิดกา้วไกล และมีความตั้งใจ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2
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ในการแกปั้ญหาให้กบัประชาชนในจงัหวดักาฬสินธุ์ โครงการเด่น ๆ ที่ท่านไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมและดาํเนินการ

ประกอบดว้ย โครงการพฒันาคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน โครงการ

หน่ึงไร่ไม่ยากไม่จนตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงและยงัมีอีกหลายโครงการที่ไดท้าํงานร่วมกบัทาง

ราชการจนประสบผลสาํเร็จ  

 นอกจากน้ี จากผลการดาํเนินงานในพื้นท่ี สามารถยกตวัอยา่งกรณีท่ีประสบผลสาํเร็จอยา่งมาก เช่น 

กรณีของ แม่ไข่ ซ่ึงเป็นคนยากจนในหมู่บา้น ที่อดอยาก สมาชิกในครอบครัวเสพยย์าเสพยติ์ด เสพยก์ญัชา 

เสพยย์าบา้ จนปัจจุบนัน้ีเลิกขาดแลว้ และก็มีคนพกิารอยู ่1คนดว้ย มีครบทุกกลุ่มเลยในบา้นน้ี  

 กรณีของแม่สําเนียง ก็เป็นมะเร็ง มะเร็งท่ีคิดว่าชีวิตน้ีไม่สวยงามแล้ว เลยคิดว่าน่าจะมีทางไปทาง

ใหม่แล้ว และพอได้มาเห็นกลุ่ม ได้มาเห็นเพื่อน ไดม้าเห็นใครต่อใครที่เขาก็ยงัลาํบากเหมือนเรา บางคน

อาจจะลาํบากมากกวา่เราดว้ยซํ้ าไปเขาก็ยงัอยูไ่ด ้ชีวติแม่สาํเนียงก็อยูต่่อมาได ้ประครองรักษามาไดจ้นทาํให้

ชีวติก็มีความสุขมากขึ้น  

แต่ละคนในชุมชน เป็นคนที่มีปัญหาทั้งนั้นเลย บางคนก็เต็มไปดว้ยหน้ี ยกตวัอยา่งพ่อป้าน เป็นหน้ี

จนตอ้งเขา้โครงการพกัชาํระหน้ีของกองทุนฟ้ืนฟู จนปัจจุบนักลายเป็นเกษตรกรที่มีแปลงเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแปลงเรียนรู้ เป็นศูนยเ์รียนรู้ ใครต่อไปดูไปศึกษา ดูงาน ใครที่บอกวา่ลาํบากมาก ดินไม่ดี นํ้ าไม่ดี พอไป

ดูพอ่ป้าน ปลดไดห้มดเลย พอไปดูที่ดินของพ่อป้านไม่มีดินดีเลย เพราะเป็นดินที่อยูบ่นภูเขา มีแต่หิน แกก็

แหวกหินปลูก ก็สามารถทาํหลุมพอเพียงได ้แลว้ก็มีนามีไร่อยูเ่ชิงเขา แลว้ก็จดัการปัญหาเร่ืองนํ้ าเร่ืองอะไร

ต่างๆ ได ้ซ่ึงอานิสงฆน้ี์ก็ทาํให ้พอ่นุกูล ทีเ่ป็นอดีตขา้ราชการ ก็เห็นวา่กลุ่มน้ีก็มีความเป็นไปได ้ดูแลว้มีความ

เจริญกา้วหนา้ ดูแลว้มีความสุข ก็เขา้มา  

 กรณีของแม่แวว น้ีก็เกษตรกรมิตรผล ก็เห็นว่า ทาํไร่ออ้ย นับวนัยิง่ทาํไปก็ยิง่จะจม เขาก็บอกว่า 

ผลงานวจิยัของมิตรผลบอกวา่ คนที่มีที่ไม่ถึง 50 ไร่ ทาํไร่ออ้ยยงัไงก็ไม่รอด ถา้ทาํแต่ไร่ออ้ยอยา่งเดียว ฉะนั้น

ก็เลยบอกพระอาจารยว์่า “ทาํอย่างไรที่จะทาํให้คนท่ีมีท่ีแค่ 5 ไร่ 10 ไร่ 20 ไร่ 30 ไร่ ให้แบ่งมาทาํหลุม

พอเพยีงแบบพระอาจารย ์ถา้ทาํแลว้ปุ๊ บ ออ้ยเป็นรายได ้ส่วนการลดรายจ่ายมาจากหลุมพอเพียงแม่แววก็เลย

กลายเป็นดาราเอกของมิตรผล” 

 จากกรณีศึกษา ต่างๆ ที่ไดมี้การทดลองจริง ทาํจริง ปลูกจริง ได้ผลจริง นาํมาสู่ทางออกของชีวิต

หลายๆ ครอบครัวในชุมชน ไดส้ร้างวิถีพอเพียงให้เกิดขึ้น และแกไ้ขความยากจน ความดอ้ยโอกาสของคน

ในชุมชนใหค้่อยๆ หมดไป จากแนวคิดของพระมหาสุภาพ ที่ถอดองคค์วามรู้จากศาสตร์พระราชามาถ่ายทอด

ใหค้นในชุมชนไดน้าํไปประยกุตใ์ชจ้นสาํเร็จ ต่อมาไดมี้เกิดกลุ่มที่ทาํงานเพื่อพฒันาตนเองและพฒันาสังคม 

ต่อยอดความสาํเร็จของเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงก็คือ “กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน” เป็นกลุ่มที่ถนัดใน
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การแปรรูปขา้วเป็นอาหารที่หลากหลาย เช่น คุกก้ีขา้วกลอ้ง ขา้วกลอ้งฟรุตสลัด เคก้ขา้วกลอ้ง ขา้วเกรียบ 

ขา้วตม้มดั ขา้วคลุกฟักทอง (ขา้วโจของชาวภูไท) และมีประสบการณ์ เร่ืองการทาํการตลาด นอกจากน้ียงั

เป็นกลุ่มที่ให้ความสาํคญัเร่ืองพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว โดยจะมีการทาํพิธีสู่ขวญัขา้วและทาํปราสาทขา้วเพื่อ

บูชาแม่โพสพทุกปี สมาชิกจึงพดูคุยกนัในการประชุมวา่ “จะเร่ิมตน้ปลูกอยา่งไรไม่ให้ไปผสมกบัขา้วที่มีอยู่

เดิม”   

นายเชาวลิต วิชยั จึงเสนอว่า “ให้เชิญผูท้ี่มีความรู้เร่ืองขา้วมาให้ความรู้ จึงเชิญเครือข่ายเกษตรกรรม

ทางเลือกภาคอีสาน คือ น.ส.นุจนาด โฮมแพน และนายดาวเรือง พืชผล มาให้ความรู้ท่ีกลุ่ม เม่ือวนัที่ 24 

เมษายน 2557 หลงัจากอบรมแลว้สมาชิกสนใจที่จะปลูก มีการสัง่ซ้ือเมล็ดขา้วพนัธุ์ต่างๆ จากทั้งนายเชาวลิต 

และกลุ่มฯ ที่จงัหวดัยโสธรไปปลูกในแปลงตนเอง เม่ือแต่ละคนไดเ้มล็ดพนัธุ์มาแลว้ก็นาํไปปลูกในแปลง

ตนเอง เม่ือมีปัญหาก็จะโทรมาสอบถามนายเชาวลิต เป็นหลกั ซ่ึงในแปลงของ นายเชาวลิต นายป้าน และ

นายประจกัษก์็มีขา้วหลากหลายพนัธุ์อยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้กิดกลุ่มมาทาํร่วมกนั อยา่งไรก็ตามภายในปี พ.ศ. 

2558 กลุ่มจะตั้งศูนยเ์รียนรู้เร่ืองพนัธุ์ขา้วและก่อตั้งธนาคารขา้วเพื่อ เก็บรักษาพนัธุ์และกระจายพนัธุ์ขา้ว

ใ ห้ แ ก่ ส ม า ชิ ก แ ล ะ ค น ทั่ ว ไ ป โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง  ดั ง น้ี 

          1. เพือ่ใหมี้กองทุนหมุนเวยีนในการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วคุณภาพดีไวใ้ชใ้นกลุ่มสมาชิกและชุมชนทัว่ไป 

2. เพือ่ใหมี้การร่วมกนัคิดวางแผนและระดมทุนผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วอยา่งต่อเน่ือง  

          3. เพือ่สนบัสนุนเกษตรกรใหบ้ริหารจดัการดว้ยตนเอง  

ข้อตกลง/กติกากลุ่ม (ตลาด)  

1. ผู ้ที่จะขายผลผลิตจะต้องสมัครเข้า เป็นสมาชิก โดยให้คณะกรรมการกลุ่มพิจารณา   

          2. คณะกรรมการจะลงตรวจแปลงเพื่อพิจารณาสภาพแวดลอ้มแปลงที่เอ้ือต่อเกษตรปลอดสาร หาก

ผ่านก็สามารถนาํสินคา้มาทดลองขายในตลาดศุกร์สุขภาพ กรณีที่ไม่ผ่าน หากตอ้งการเป็นสมาชิกจะตอ้ง

พฒันาแปลงภายในเวลา 3 เดือน เช่น ปลูกกลว้ยเป็นแนวกนัชนเกษตรเคมีแปลงใกลเ้คียง กรรมการจะลงไป

ตรวจรอบที่สอง  

3. หลงัจากผา่นการตรวจแปลง สมาชิกรายใหม่จะตอ้งนาํผลผลิตจากแปลงมารับการสุ่มตรวจสารเคมี

ที่ รพ.กุฉินารายณ์  

4. หากตรวจผา่นก็สามารถวางขายไดใ้นตลาด หากไม่ผ่านจะมีการตกัเตือนหรือให้คณะกรรมการใช้

ดุลยพนิิจพจิารณาใหเ้จา้ของแปลงกลบัไปพฒันาแปลง แลว้จึงใหค้ณะกรรมการไปตรวจสอบรอบใหม่ 

          5. การขาย สมาชิกจะตอ้งสมทบรายไดเ้ขา้กลุ่มสปัดาห์ละ 20 บาท  

          6. ส ม า ชิ ก จ ะ ต้อ ง เ ข้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุม ห ลัง ก า ร ข า ย สิ น ค้า ท่ี ต ล า ด ศุ ก ร์ สุ ข ภ า พ ทุ ก ค ร้ั ง   
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กิจกรรมของกลุ่ม :  

          1. ขายสินคา้ผลผลิตทางการเกษตรและแสดงนิทรรศการเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง เช่น พนัธุข์า้ว การเล้ียง

หมูหลุม หลุมพอเพยีง (ปลูกหลากหลายพนัธุ)์ เป็นตน้ ที่ตลาดศุกร์สุขภาพที่ รพ.กุฉินารายณ์ และงานแสดง

สินคา้ในทอ้งถ่ิน และจงัหวดัต่างๆ  

          2. เป็นศูนยเ์รียนรู้เร่ืองหลุมพอเพยีง  

          3. ช่วยเหลือคนพกิารผา่นกิจกรรมหลุมบุญ โดยทุกวนัศุกร์ในวนัท่ีขายสินคา้ในตลาดศุกร์สุข สมาชิก

จะนาํผลผลิตไปสมทบใหแ้ผนกกายภาพบาํบดัเพือ่นาํไปแจกจ่ายใหผู้พ้กิารต่อไป  

          4. อบรมพฒันาอาชีพใหส้มาชิก เช่น การแปรรูปกลว้ย การแปรรูปกลอย การปลูกขา้ว  

          5. ประชุมร่วมกบัสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดักาฬสินธุ์เร่ืองการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนเป็น

ระยะๆ  

          6. ดาํนาวนัแม่ เก่ียวขา้ววนัพอ่ในแปลงรวม (แผนงานในระยะขา้งหนา้)  

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน :  

          1. สภาพแวดลอ้มในแปลงนาสมาชิกอยูติ่ดหว้ยหลกัทอด ทาํใหค้วบคุมระดบันํ้ าไม่ได ้ 

          2. พื้นที่ใกลเ้คียงแปลงสมาชิกเป็นพื้นที่ปลูกพชืเศรษฐกิจซ่ึงใชส้ารเคมี  

          3. สมาชิกอยูค่นละตาํบล มีระยะทางค่อนขา้งไกลจากแปลงรวม  

          4. สมาชิกส่วนใหญ่ยงัไม่เช่ือมัน่ในการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วดว้ยตนเอง ยงัตอ้งการซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป

ทั้งที่เมล็ดพนัธุข์า้วที่ซ้ือมาไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควร  

แนวทางการทาํงานและทิศทางการทํางาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก :  

          1. ยุง้ฉางของกลุ่ม และสถานที่ดาํเนินงานกลุ่ม  

          2. ความรู้เร่ืองการคดัพนัธุ ์เก็บรักษาพนัธุ ์และพฒันาพนัธุข์า้ว เพือ่ใหส้มาชิกมีความสามารถในการ

ผลิตพนัธุข์า้วอยา่งมีคุณภาพ  

          3. ช่องทางการตลาดขา้ว  

ภาพกจิกรรมของศูนย์ศูนย์พฒันาคุณธรรมจงัหวดักาฬสินธ์ุ วดัป่านาคาํ 

 

                    
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3
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การลงพื้นที่สมัภาษณ์พระมหาสุภาพ ผูน้าํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้พื่อการพฒันาชุมชน เพื่อ

แกไ้ขปัญหาความยากจนให้แก่ชาวบา้นในตาํบล จนกลายเป็น “จุมจงัโมเดล” ที่สามารถช่วยให้คนยากจน 

และผูด้อ้ยโอกาส สามารถกลบัมาพฒันาคุณภาพชีวติตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนือีกคร้ัง 

 

        
 

       
ภาพการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทดลองทาํตามวธีิของจุมจงัโมเดล เพือ่การสร้างชีวิตใหม่ 

หลุมพอเพียง  และธนาคารหมูหลมุ  

จากแนวคดิ 1 ไร่ ไม่ยากไม่จน ขยายผลสู่โครงการทฤษฎีใหม่ 

               
แผนภาพสรุปรูปแบบนวตักรรมหลมุพอเพยีงสู่กลุ่มฮักแพงแบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
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สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 

4.7 กรณีศึกษาศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนย์เรียนรู้ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย วัดป่าดงใหญ่              

วงัอ้อ ตําบลหัวดอน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคม และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

ชุมชนบ้านวังอ้อ  เ ป็นชุมชนที่ อุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากติดแม่นํ้ า ชี  ซ่ึง เ ป็นแม่นํ้ าสายใหญ่                       

ท่ีหล่อ เ ล้ียงจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้ งมีพื้น ท่ีป่าชุมชนท่ีกว้างใหญ่ เ ป็นแหล่งอาหารและย ังให ้                   

ความชุมช้ืน คนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขา้ว และทาํไร่ สาํหรับวถีิความเป็นอยูข่องคนใน

ชุมชน พบวา่ ผูน้าํชุมชนและชาวบา้นใหค้วามร่วมมือเพื่อพฒันาหมู่บา้นเป็นอยา่งดี ดว้ยวฒันธรรมของชาว

อีสานที่ยงัให้การช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งเม่ือมีการประกวดหมู่บา้นในดา้นต่างๆ ที่หน่วยงาน

ภาครัฐเขา้มาส่งเสริมจะสามารถดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที่เขา้มาสนับสนุน อัน

เน่ืองจากผูน้าํ และชุมชนที่เขม้แข็ง ซ่ึงหลกัการดาํเนินงานของชุมชนน้ีใชห้ลกัการ “บวร” หรือ บา้น วดั 

ราชการ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนน้ีสอดประสานพึ่งพงิกนัเพือ่ประโยชน์สุขของคนในชุมชน 

ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมาในข้างต้นว่า ชุมชนบ้านวงัอ้อ อยู่ร่วมกันด้วยอาศัยหลัก บวร จึงทาํให ้                                 

ศูนย์พุท ธธรรม พร หม วชิร ญา ณ วัดป่ าวังอ้อ  ได้รั บก าร สนับ สนุ นเ ป็นส ถา นป ฏิบัติ ธร รม จา ก                                         

พระพรหมวชิรญาณ ซ่ึงกิจกรรมเร่ิมแรกของศูนยฯ์ คือ การฝึกอบบรมเยาวชน ผูส้นใจทั้ งทางธรรม                    

และแนวคิดการพึ่งพาตนเองต่างๆ ซ่ึงพระครูสุขมุวรรโณภาส ซ่ึงถือเป็นลูกหลานบา้นวงัออ้ มีความตอ้งการ

ที่จะพฒันาพื้นที่ชุมชน และพฒันา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงไดส่้งเสริมให้คนในชุมชนนําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
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 ภายหลงัจากการส่งเสริมให้ชุมชนใชชี้วิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจนทาํให้ไดรั้บรางวลัหมู่บา้น

เศรษฐกิจพอเพยีง จากการขยายผลอยา่งต่อเน่ือง ศูนยพ์ทุธธรรมพรหมวชิรญาณ จึงไดจ้ดทะเบียนเป็นองคก์ร

สาธารณะประโยชน์ซ่ึงสามารถขอทุนสนบัสนุนจากกองทุนของ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์จึงทาํให้เกิดโครงการ ๙ ชุมชน ๙ ศูนยเ์รียนรู้โดยมีหมู่บา้นเครือข่ายที่เขา้ร่วมเพิ่มมากขึ้น ไดแ้ก่ 

บา้นวงัออ้ บา้นยางนอ้ย บา้นดงยางบา้นหนองเต่า บา้นโนนมะเขือ บา้นไร่พฒันา บา้นแขม บา้นไร่ใต ้บา้น

โนสว่าง ซ่ึงแนวคิดในการพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเดียง เกิดขึ้นโดยการแปลงศาสตร์พระราชา มาเป็น

ลาํดบัขั้นในการพฒันาชุมชน และใชบ้ริบทของแต่ละชุมชนมาเป็นแนวคิด “โคกหนองนาโมเดล” โดยมองว่า

ชุมชนแต่ละชุมชนมีศกัยภาพในตวัเองสามารถพฒันาต่อยอด ทั้งการพฒันาเร่ืองอาหาร เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และ

เร่ืองการพฒันาคน  

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

จากแนวคิดของศูนยพ์ทุธธรรมพรหมวชิรญาณ ซ่ึงมีพระนกัพฒันาที่ทาํกิจกรรมพฒันาชุมชนมาโดย

ตลอด อีกทั้งไดศึ้กษาหาความรู้ทั้งจากการศึกษาทางธรรม ทางวิชาการทาํให้มีองคค์วามรู้ต่างๆมากมายมา

พฒันาวดัและชุมชน ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองที่นาํมาประยกุต์ใชใ้นชุมชน และจากการศึกษา 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเดียงซ่ึงเป็นศาสตร์พระราชาไดมี้การนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆโดย

ไดว้างแนวทางการปฏิบติัตามทฤษฎีบนัไดเกา้ขั้น ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ตั้งแต่เร่ิมตน้

จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงจะสร้างหลักประกนัต่อชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยทฤษฎีบนัได 9 ขั้น 

ไดแ้ก่ ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2-4 พอใช ้ พออยู ่พอร่มเยน็ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน ขั้นที่ 7 เก็บรักษา ขั้นที่ 8 มีขาย 

ขั้นที่ 9 มีเครือข่าย จากทฤษฎีดงักล่าว  มองวา่หากชุมชนเขม้แขง็แลว้ก็จะสามารถช่วยเหลือ ผูด้อ้ยโอกาสทั้ง

ทางตรงและทางออ้มไดอี้กดว้ยโดยศาสตร์พระราชาซ่ึงแปลงมาเป็นบนัได 9 ขั้นมีขั้นตอนดงัน้ี  

ข้ันที่ 1 พอกิน   

ขั้ นที่  1 มองพื้นฐานที่ สุดของมนุษย์ คือ  ความต้องการปัจจัย 4 และประการสําคัญที่ สุด                      

ของปัจจัย 4 คืออาหาร ขั้นที่  1 ของแนวทางแก้ปัญหาท่ีย ัง่ยืนคือ ตอบคําถามให้ได้ว่า “ทําอย่างไร                   

จึงจะพอกิน” โดยใหค้วามสาํคญักบัขา้วปลาอาหาร ไม่ใหค้วามสาํคญักบัเงิน ซ่ึงเป็นเพียงแค่ “ตัวกลาง”  ใน

การ แลกเปล่ียนตามมาตรฐานสากล โดยยดึหลกัว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง” เกษตรกร

ตอ้งเร่ิมจากการอยูใ่หไ้ดโ้ดยไม่ใชเ้งิน มีอาหารพอมี พอกิน ดว้ยการปลูกพชื ผกั ผลไม ้ให้พอกิน ชาวนาตอ้ง 

เก็บขา้วไวใ้ห้เพียงพอสาํหรับการมีกินทั้งปี ไม่ขายขา้วเปลือกเพื่อนาํเงินไปซ้ือขา้วสาร นอกจากนั้น หัวใจ

สาํคญัของ “พอกิน” ยงัมีความหมายรวมไปถึงความปลอดภยัในอาหาร กินอยา่งไรให้มีสุขภาพดีไม่สะสม

เอาความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไวใ้นร่างกาย น่ีคือความหมายของบนัได ขั้นที่ 1 ที่เกษตรกรตอ้งกา้วขา้มใหไ้ด ้ 

ข้ันที่ 2-4 พอใช้  พออยู่  พอร่มเย็น  

ขั้นที่ 2-4 พอใช ้พออยู ่พอร่มเยน็ มองเร่ืองการเกิดขึ้นไดพ้ร้อมกนั ดว้ยคาํตอบเดียวคือ “ปลูกป่า 3 

อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง” ซ่ึงป่า 3 อยา่ง จะใหท้ั้ง อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม สมุนไพรสาํหรับรักษาโรค ทั้งโรคคน 

โรคพชื โรคสตัว ์ใหไ้มส้าํหรับทาํบา้นพกัที่อยูอ่าศยั และให้ความร่มเยน็กบับา้น กบัชุมชน กบัโลกใบน้ี ซ่ึง

เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาความยากจนของเกษตรกรไทย ที่ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าสามารถแกปั้ญหาได้
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จริง และยงัสามารถยอ้นกลบัไปแกไ้ขปัญหาหน้ีสินที่สะสมพอกพูนจากการทาํเกษตรเชิงเด่ียว ปัญหาความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากร ปัญหาความขาดแคลนนํ้ า ภยัแลง้ ทั้งหมดลว้นแกไ้ขไดจ้ากแนวคิดป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อยา่ง ขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

บันไดข้ันที่ 5-6 เศรษฐกิจพอเพียงข้ันก้าวหน้า  

ขั้ นที่  5 -6 บุญและทาน เครือข่าย เศรษฐกิจพอเพียง  เ ช่ือมั่นว่าสังคมไทยเป็นสังคมบุญ                  

สังคมทานไม่เน้นการแลกเปล่ียนทางการค้า แต่เน้นการทําบุญ ไม่เน้นการสะสมเป็นของส่วนตัว                  

แต่เนน้การให้ทานและสะสมโดยมอบให้เป็นทรัพยสิ์นส่วนรวมโดยวดั หรือศาสนสถานตามแต่ละศาสนา

เป็นศูนยก์ลาง เป็นการฝึกจิตใจ ใหล้ะซ่ึงความโลภ และกิเลสในการอยากได ้ใคร่มี ลดปัญหาช่องวา่งระหว่าง

ชนชั้น ตามความหมายอนัลึกซ้ึงของคาํ “Our Loss is Our Gain”  หรือ “ยิง่ทาํยิง่ได ้ ยิง่ให้ยิง่มี” การให้ไปคือ

ไดม้า และเช่ือมัน่ในฤทธ์ิของทาน ว่าทานมีฤทธ์ิจริง และจะส่งผลกลบัมาเป็นเพื่อน เป็นกลัยาณมิตร เป็น

เครือข่ายที่ช่วยเหลือกนัใน ทุกสถานการณ์ แมใ้นวนัที่โลกน้ีประสบกบัวกิฤตการณ์  

ข้ันที่ 7 มีเก็บรักษา  

ขั้นต่อไปหลังจากสามารถพึ่งตนเองได้ พอมี พอเหลือทาํบุญ ทาํทานแลว้ คือการรู้จกัเก็บรักษา                        

ซ่ึงเป็นการตั้งอยูใ่นความไม่ประมาท และการรู้จกัเก็บรักษา ยงัเป็นการสร้างรากฐานของการเอาตวัรอด                      

ในเวลาเกิดวิกฤตการณ์ โดยยึดแนวทางตามวิถีชีวิตชาวนาสมัยก่อน ซ่ึงเก็บรักษาขา้วไวใ้นยุง้ฉางเพื่อ                   

ใหพ้อมีกินขา้มปี คดัเลือกและเก็บรักษา“ขา้วพนัธุ์” ไวส้าํหรับเป็นพนัธุ์ขา้วในปีต่อไป ซ่ึงผิดกบั วิถีชาวนา

ในปัจจุบนัที่ใชว้ธีิการขายขา้วทั้งหมด แลว้นาํเงินที่ขายไดไ้ปซ้ือพนัธุ์ขา้วเพื่อปลูกในปี ต่อไป ส่งผลให้เกิด

การขาดความมัน่คงและเปรียบเสมือนการใชชี้วติอยูบ่นเสน้ทางสาย ความประมาท เพราะหากเกิดภยัแลง้ นํ้ า

ท่วม ผลผลิตไม่ไดต้ามที่ตั้งใจไว ้ยอ่มหมายถึงปัญหาหน้ีสินและการขาดแคลนพนัธุ์ขา้วสาํหรับปลูกในปี

ต่อไป นอกจากเก็บพนัธุข์า้วแลว้ ยงัเนน้ใหรู้้จกัวธีิการถนอมอาหาร การสะสม อาหารไวกิ้นในยามหน้าแลง้ 

ดว้ยการแปรรูปอาหารหลากชนิด อาทิ ปลาร้า ปลาแหง้ มะขามเปียก พริกแหง้ หอม กระเทียม เพื่อเก็บไวกิ้น

ใน อนาคต  

ข้ันที่ 8 มีขาย  

  เน่ืองจากเศรษฐกิจพอเพยีง ไม่ใช่เศรษฐกิจการคา้ แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจหลงัเขา การคา้ขายสามารถทาํ

ได ้ แต่ทาํภายใตก้ารรู้จกัตนเอง รู้จกัพอประมาณ และทาํไปตามลาํดบั โดยของที่ขาย คือ ของที่เหลือจากทุก

ขั้นแลว้จึงนาํมาขาย เช่น ทาํนาอินทรีย ์ปลูกขา้วปลอดสารเคมี ไม่ทาํลายธรรมชาติไดผ้ลผลิตเก็บไวพ้อกิน 

เก็บไวท้าํพนัธุ ์ทาํบุญ ทาํทาน แลว้จึงนาํมาขายดว้ยความรู้สึกของการ “ให”้ อยากที่จะให้ส่ิงดีๆ ที่เราปลูกเอง 

เผือ่แผใ่หก้บัคนอ่ืนไดรั้บส่ิงดีๆ นั้นดว้ย การคา้ขาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการคา้ท่ีมองกลบั

ดา้น “เพราะรักคุณจึงอยากให้คุณได้รับในส่ิงดีๆ” พอเพยีงเพือ่อุม้ชู  เผือ่แผ ่แบ่งปันไปดว้ยกนั   

ข้ันที่ 9 มีเครือข่าย   

การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงทั้ งประเทศเพื่อขยายผลความสําเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                               

สู่การปฏิวัติแนวคิดและวิถีการดํา เ นินชีวิตของคนในสังคมและชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาวิกฤต                       

4 ประการ อนัไดแ้ก่ วกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม ภยัธรรมชาติ วิกฤตการณ์โรคระบาดทั้งในคน สัตว ์พืช วิกฤต
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เศรษฐกิจ ขา้วยาก หมากแพงวิกฤตความขดัแยง้ทางสังคม/สงคราม โดยบนัได 9 ขั้น ท่ีแปลงมาจากศาสตร์

พระราชานั้น เป็นเหมือนขั้นตอนที่ ชุมชนจะสาํเร็จไดน้ั้นตอ้งเขา้ใจใน แต่ละขั้นตอน จนถึงบนัไดขั้นสุดทา้ย 

คือการสร้างเครือข่าย ทั้งการร่วมมือกบักลุ่มองคก์รต่างๆ การหาตลาด หาสินคา้มาป้อนตลาด โดยพระครูยงั

หวงัที่จะขยายเครือข่าย เพือ่ใหชุ้มชนอ่ืนสามารถนาํวถีิหรือศาสตร์แห่งพระราชาไปปฏิบติั 

ผลที่ เกิดขึ้ นจากการส่งเสริมให้ชุมชนนําศาสตร์แห่งพระราชา ไปใช้ตามบันได 9 ขั้น คือ            

ชุมชนมีการปลูกพชืผกัสวนครัวหนา้บา้น และยงัมีรายไดเ้สริมจากการส่งสินคา้เกษตรกรรมส่งให้กบัตลาด

รับซ้ือ ซ่ึงมีผูเ้ขา้มารับซ้ือสินคา้ตลอด อีกทั้งชุมชนยงัไดมี้การแบ่งปันพืชผกัทางการเกษตรต่อกนั มีการทาํ

บญัชีครัวเรือน การแสวงหาความรู้ร่วมกนัเพือ่พฒันาแนวทางการดาํเนินการร่วมกนั ทั้งน้ี จากการดาํเนินงาน 

สร้างเครือข่าย 9 ชุมชน 9 ศูนยเ์รียนรู้ถือว่าเป็นการขยายต่อยอดส่ิงที่ท่านเช่ือไปสู่ชุมชนอ่ืน ซ่ึงแนวทาง

ขั้นตอนตอ้งสร้างแกนนาํในแต่ละชุมชนเพือ่จะไปขยายผลต่อโดยมีพีเ่ล้ียงใหค้าํแนะนาํ บนัได 9 ขั้น อาจจะดู

แลว้มีความเป็นทฤษฎี มีความเป็นวชิาการ แต่แทจ้ริงนั้นเป็น ส่ิงที่สามรถที่จะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพราะเป็น

เสมือนวถีิปฏิบติั ทีมนุษย ์ที่อยูใ่นสงัคมตอ้งดาํเนินตาม 

 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเดยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

จากการนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเดียงมาประยกุต์ใชใ้นชุมชน ทาํให้บา้นวงัออ้ได้รับรางวลัหมู่บา้น

เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น จังหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการคัดเลือกของกรมพฒันาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกิจกรรมที่ทาํใหไ้ดรั้บการคดัเลือกน้ีไดแ้ก่ การรณรงคใ์ห้ชุมชนเรียนรู้การนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช ้ไดแ้ก่การดดัแปลงยางรถยนตท์ี่ไม่ใชแ้ลว้มาทาํเป็นกระถางปลูกพืชผกัสวนครัว การ

ให้ชุมชนปลูกพืชผกัสวนครัวไวกิ้นเองเพื่อลดรายจ่าย อีกทั้งการบริหารจดัการรายได้โดยการจดัทาํบญัชี  

ครัวเรือน ซ่ึงกิจกรรมเหล่านน้ีไดข้ยายผลสู่การ ปลูกพชืผกั ชนิดอ่ืนๆ ที่ปลอดสารพษิ เพือ่ส่งขายห้างคา้ปลีก

รายใหญ่ในจงัหวดั และจากการสอบถาม ผูน้ําชุมชนที่ดาํเนินงานสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านปฏิบัติ

ตามนั้น ทาํให้ได้ทราบถึงที่มาและที่ไปของการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมาจากผูน้ําที่มี

บทบาทในการผลกัดนักิจกรรมของบา้นวงัออ้ แทท้ี่จริงคือ  (พระครูสุขุมวรรโณภาส) ผูอ้าํนวยการ ศูนยฯ์ ที่

มีพื้นเพเป็นเดก็ในชุมชนบา้นวงัออ้ และไดบ้วชเรียนตามจนเป็นพระนกัพฒันา อยูท่ี่วดัป่าดงใหญ่วงัออ้ และ

ยงัได้รับการสนับสนุนตั้งเป็นศูนยพ์ุทธธรรมพรหมวชิรญาณ โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถร

สมาคม เจา้อาวาสวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร พระนักพฒันาที่ยิง่ใหญ่อีกท่านที่ให้การสนับสนุนพระครู

ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพระอาจารยข์องท่าน  

 จุดเร่ิมทีส่านต่อให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบางอ้อ มองถึงกระบวนการทางสังคม                

ที่เม่ือมีการขบัเคล่ือนการนําศาสตร์พระราชามาใช้ จะส่งผลในแง่การช่วยเหลือของเหล่าผูด้้อยโอกาส                

ในชุมชน โดยใชว้ธีิการชกัชวนเขา้ร่วมกิจกรรม การช่วยเหลือทั้งเร่ืองเงิน เร่ืองอาหาร เร่ืองสวสัดิการต่างๆ 

ซ่ึงโครงการที่ดาํเนินงานอยูน้ี่ ถือวา่มีการใหส้วสัดิการแก่ชุมชนในดา้นรายได ้ซ่ึงทาํให้คุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น อีกทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีอยูใ่นชุมชนท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยงัสามารถ

ดึงใหผู้ด้อ้ยโอกาสเขา้มาร่วม ทาํใหเ้ขาเหล่านั้นไดรั้บความช่วยเหลือทั้งทางตรงทางออ้ม ซ่ึงแนวคิดที่สาํคญั
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ของการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส นั้นแทรกอยูใ่นหลกัการ บนัได 9 ขั้น ที่หากส่งเสริมให้ผูด้อ้ยโอกาสเขา้มาสู่

กระบวนการเศรษฐกิจพอเพยีงไดเ้ขาเหล่านั้นจะไดรั้บสวสัดิการจากตวัเขาเองและจากชุมชน และในบนัได 

ขั้นที่ ๔ ยงัพดูถึงการแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสาํคญัที่สุดคือการสร้างเครือข่ายใหค้รอบคลุม และ

หลากหลาย จะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสเหล่านั้นได ้

ภาพกิจกรรมของศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนย์เรียนรู้ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย                       

วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ ตําบลหัวดอน อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัวจิยัลงสาํรวจพื้นที่บา้นวงัออ้ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูพระครูสุขมุวรรโณภาส พระนกัพฒันา ผูอ้าํนวยการศูนยพ์าเยีย่มชมบอร์ดบนัไดกา้วขั้น 

จากการแปลงศาสตร์พระราช สู่แนวทางปฏิบติัที่สามารถ ทาํไดจ้ริง 
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พระครูพระครูสุขมุ  วรรโณภาส  อธิบายถึงแนวคิด บนัได ๙ ขั้น ซ่ึงท่านมีความเห็นวา่ 

หากศึกษาและขยายผลใหชุ้มชนรับรู้ถึงกระบวนการ แปลงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

สู่แนวทางปฏิบติัง่ายจะสามารถสร้างชุมชนใหพ้ออยูพ่อกินได ้

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พนัธไ์มช้นิดต่างๆที่ ทางศูนยไ์ดเ้พาะไว ้รวมถึงการบริจาคจากเครือข่ายต่างๆ                                                   

ถูกรวบรวมไวเ้พือ่ใหช้าวบา้นนาํไปขยายพนัธใ์นท่ีดินของตนเอง โดยเม่ือไดผ้ลผลิตจะนาํผลผลิตกลบัมา

บริจาคเพือ่ชาวบา้นคนอ้ืนต่อไป ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ใหช้าวบา้นรู้จกัแบ่งปัน  

และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาหารตามแนวคิด พออยูพ่อกิน 

 

 

 

 

 

 

 

เวทีสนทนากลุ่มเพือ่สอบถามผลกระทบและแนวคิดที่ชุมชนไดรั้บ  

โดยมีกลุ่มชาวบา้ยท่ีเร่ิมจาก การเขา้ร่วมโครงการ 

และปัจจุบนัสามารถที่จะเป็นวทิยากรในการขยายผลแนวทางการปฏิบติัสู่ชุมชนอ่ืนๆ  
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ผูร่้วมเวทีสนทนากลุ่ม ประกอบไปดว้ย ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ รวมถึง ผูน้าํชุมชนท่ีมาร่วม                           

ใหค้วามคิดเห็นต่อแนวคิดการแปลงศาสตร์พระราชาสู่แนวทางปฏิบติั สู่บนัได ๙ ขั้น                                                  

ซ่ึงใหค้วามเห็นแนวทางที่นาํไปใช ้สามารถลดรายจ่าย และยงัเพิม่รายไดใ้หก้บัครัวเรือน  

และยงัสามารถแบ่งปันช่วยเหลือผูอ่ื้นที่ยากลาํบากไดอี้กทาง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

พื้นที่ในหนา้บา้นของ ชุมชนหมู่บา้นวงัออ้ จะประกอบดว้ยพชืผกัสวนครัวที่สามารถนาํมาประกอบอาหาร

เองยงัแบ่งปันเพือ่นบา้น ซ่ึงหากบางบา้นมีพื้นท่ีท่ีสามารถเพาะปลูกไดม้ากยงัสามารถ              

นาํไปขายจากการเหลือกิน สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่นอกจากจะส่งเสริมใหชุ้มชนบา้นวงัออ้ปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง                        

พระครูยงัเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัแนวทางปฏิบติั ทั้งภาคทฤษฎี  

รวมถึงการลงพื้นท่ีศึกษาดูงานจริง 
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กระถางจากยางรถยนตใ์นการปลูกพชืผกัสวนครัว ท่ีบา้นในหมู่บา้นวงัออ้ ใชเ้ป็นอีกหน่ึงวธีิการ ในการ

ส่งเสริมใหชุ้มชนปฏิบติัตาม นอกจากจะใหพ้ชืพนัธอ์าหารและยงัเป็นเคร่ืองกระตุน้เตือน                              

ใหป้ฏิบติัตามแก่คนทั้งชุมชน รวมถึงผูม้าเยีย่มเยยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาํนกังานของศูนยพ์ทุธรรมพรหมวชิรญาณ ซ่ึงมีที่ตั้งอยูท่ี่วดัป่าดงออ้ ที่พระครูปฏิบติังาน                                  

และยนิดีตอ้นรับผูส้นใจทัว่ไป และทางวดัป่าดงออ้ ยงัเป็นสถานที่ฝึกอบรมที่มีหอ้งประชุมใหญ่                              

ที่สามารถรองรับผูเ้ขา้อบรมกวา่ ๒๐๐ คน และยงัมีที่พกัแก่ผูเ้ขาอบรม 
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แผนภาพสรุปนวตักรรม สวสัดกิารพอเพยีงเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 

4.8 กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือนพึง่(ภา)ยามยาก ตําบลบ้านแห อําเภอเมือง 

จงัหวดัอ่างทอง 

 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคม และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

ชุมชนตําบลบ้านแห พื้นที่ ส่วนใหญ่ เป็นพื้น ท่ีท ําการเกษตร ทําไร่ ท ํานา แต่เ ม่ือปี 2549                   

เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ บา้นเรือนและพื้นที่ทาํการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตาํบลบา้นแห ตอ้งจมอยูใ่ตน้ํ้ า 

เพราะนํ้ าท่วมสูงถึง 2 เมตร เป็นเวลา 3 เดือน สร้างความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนในพื้นที่เป็นอยา่งมาก ทั้ง

ดา้นความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจ เม่ือนํ้ าลดลงประชาชนในพื้นที่ตอ้งเร่ิมตน้นับหน่ึงกันใหม่ เน่ืองจาก

ตน้ไมต่้างๆที่ปลูกไวต้ายทั้งหมด 

ระหวา่งที่ประสบปัญหาอุทกภยัในตาํบลบา้นแห ก็มีหน่วยงานต่างๆ เขา้มาใหก้ารช่วยเหลือ ในขณะ

นั้นมีผูน้าํ คือ ผู้ใหญ่นงนุช คําคง หรือที่ชาวบา้นเรียกว่า “ผู้ใหญ่จอย” ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนใน

หมู่บา้นอย่างเต็มที่ โดยมีการขอถุงยงัชีพจากหน่วยงานมาทั้งหมด 12 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 เดือน จึงมี

ความคิดวา่จะทาํอยา่งไรเพื่อให้ประชาชนสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ไม่ใช่ “พอถุงยงัชีพหมดก็แบ

มือขอใหม่” และในเวลานั้นไดท้ราบข่าวเก่ียวกบัมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ทาํให้ประชาชนที่ไดรั้บความ

เดือดร้อนตอ้งการถุงพระราชทานขึ้นมา ผูใ้หญ่จอย จึงไดป้ระสานกบัรองประธานมูลนิธิฯ (หมอพิชิต) โดย

ขอถุงพระราชทานจาํนวน 1,000 ชุด แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน แต่คุณหมอไดใ้ห้ดาํเนินโครงการฟ้ืนฟูผู ้

ประสบอุทกภยั  ตามแนวพระราชดาํริ ในตอนแรกนั้นไม่ตอ้งการโครงการน้ีเท่าใดนัก เน่ืองจากไม่มีความรู้                  

และความเข้าใจคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ดีพอ ไม่เคยรู้ว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน”                
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ของในหลวงคืออะไร แต่พอมารู้ข่าวว่าชาวบ้านต้องประสบกับการซ้ือพืชผกัมาบริโภคในราคาแพง              

จึงส่งผลให้ผูใ้หญ่จอยรับโครงการน้ีมาดาํเนินการ ซ่ึงเป็นการรับ “เพราะเหตุจาํเป็น ไม่ไดอ้ยากได”้ เพราะ

ผูใ้หญ่จอยเคยพาประชาชนในพื้นที่เขา้รับการอบรมมาแลว้ แต่เม่ือกลบัมาก็เป็นหน้ีสินเหมือนเดิม 

การดาํเนินการในช่วงเร่ิมตน้ จะมีวทิยากรของมูลนิธิเขา้มาใหค้วามรู้โดยมีประชาชนท่ีสนใจเขา้มา 6 

หมู่บา้น จาํนวน 1,000 ครัวเรือน แต่เม่ือผูใ้หญ่จอยไดป้ระกาศวา่ผูท่ี้จะอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งมาดว้ยใจ 

ไม่ใหใ้ครบงัคบั สมคัรดว้ยใจและกาํหนดเง่ือนไขวา่ ตอ้งไม่มี 3 ขี้  คือ “ขี้ เหลา้ ขี้ เกียจ  ขี้โกง” ส่งผลให ้

ประชาชน 1,000 ครัวเรือน เหลือสมคัรเขา้ร่วมโครงการเพียง 87 ครัวเรือน เน่ืองจากเป็นผูสู้งอายุ

ทาํงานไม่ไหว ต้องดูแลลูกหลาน บางคนยงัมองไม่เห็นแนวทางในการดาํเนินงาน หลังจากนั้นจึงได้

ดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้รุ่นที่ 1 ทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางพระราชดาํริมากขึ้น การทาํการเกษตร

ผสมผสานเร่ิมตน้ดว้ยการมอบปลาใหค้รัวเรือนละ 600 ตวั มีการปลูกผกั ผลไม ้โดยยดึหลกัปลูกอะไรก็ไดท้ี่

กินไดเ้ร็วท่ีสุด ทาํใหรู้้วา่ภายใน 45 วนั ทาํใหส้ามารถมีอาหารกินได ้

การดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมีผลกับการช่วยเหลือทางสังคมหรือ  

สร้างภูมิคุม้กนัของชุมชนต่อสมาชิกในชุมชนและนอกชุมชน ดงัน้ี 

 สมาชิกภายในชุมชน 

 การดาํเนินงานเร่ิมแรกมีผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการเพยีง 87 ครัวเรือน แต่เม่ือมีการพฒันาขยายผลเป็น

รุ่นที่ 2 มีประชาชนสนใจเขา้เป็นสมาชิกเพิม่มากขึ้นจาก 87 ครัวเรือน เป็น 200 ครัวเรือน เน่ืองจากประชาชน

เห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับ 87 ครัวเรือนแรกท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ประกอบกับประชาชนมีความสนใจ

เก่ียวกบัการทาํการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิม่มากขึ้น ทาํใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยมีคาํกล่าววา่  

“ต้ังแต่มีโครงการน้ีเข้ามา ทําให้คนบ้านแหมีความเข้าใจในคําตอบของคําว่าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องไปแบมือขอรับความช่วยเหลือจากใคร ถึงแม้ว่าน้ําจะท่วมอีกคร้ังเราก็

ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้” 

 สามารถสรุปผลที่ดาํเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงต่อสมาชิกภายในชุมชน ดงัน้ี 

 1.ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 2.ชีวติปลอดภยัจากการใชปุ้๋ ยเคมี 

 3.มีคุณภาพชีวติความเป็นอยูดี่ขึ้น 

 4.มีรายไดเ้พิม่ขึ้น 

 5.มีอาชีพที่มัน่คงและย ัง่ยนื 

 สมาชิกภายนอกชุมชน 

 1.ประชาชนทัว่ไป  ศูนยเ์รียนรู้ฯ มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัประชาชนทัว่ไปทั้งภายนอกชุมชน 

ตาํบล อําเภอ จงัหวดั พร้อมจังหวดัข้างเคียง เพื่อให้ผูท้ี่สนใจเกิดองค์ความรู้ในการนําไปปฏิบติัทาํให้

ประชาชนมีรายไดเ้พิม่ สามารถลดรายจ่ายใหก้บัตนเองและครอบครัวได ้สามารถดาํเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง

ได ้
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 2.ผูถู้กจาํคุก ศูนยเ์รียนรู้ฯ มีการถ่ายทอดความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหก้บัเรือนจาํ เพื่อ

สอนนกัโทษที่ใกลจ้ะพน้โทษ ใหรู้้จกัการทาํอาชีพ และมีความเขา้ใจในคาํสอน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาก

ขึ้น ส่งผลใหเ้ม่ือพน้โทษแลว้ ทาํให้มีอาชีพ มีรายได ้สามารถอยูร่่วมกบัสังคมได ้และขยายผลการปฏิบติัที่

ประสบความสาํเร็จใหก้บัประชาชนในพื้นที่ขา้งเคียง 

 กระบวนการวิเคราะห์หาเหตุแห่งปัญหา  

 ผู ้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่   ในพื้น ท่ีต ําบลบ้านแห ก่อนท่ีจะประสบความสํา เ ร็จ               

และมีชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ ดี เ ช่นในปัจจุบันน้ี  ประชาชนในพื้นท่ี เป็นผู ้ประสบปัญหาทางสังคม                       

ทุกครัวเรือน เน่ืองจาก ประสบปัญหานํ้ าท่วม ชาวบา้นในพื้นที่ประสบกบัปัญหาความเดือดร้อน การเกษตร

เสียหาย ทาํให้ชาวบ้านไม่มีอาชีพ ประสบปัญหาความยากจน แต่ในปัจจุบนัหลังจากน้ีได้น้อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา ใชใ้นการดาํเนินชีวติส่งผลใหป้ระชาชนในตาํบลบา้นแห  มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี

ขึ้น ซ่ึงเกิดจาก “การปลูกของที่กิน กินของที่ปลูก ทาํของที่ใช ้ใชข้องที่ทาํ”  

 กลยุทธ์การเข้าถึงสวัสดิการของคนในชุมชน 

 ประชาชนในชุมชน ตาํบลบา้นแห เขา้ถึงบริการสวสัดิการของภาครัฐ เน่ืองจากมีผูน้าํท่ีเขา้ใจในชีวิต

ความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นที่ และคอยสอดส่องดูแลความเป็นอยูข่องประชาชน แต่จากการมองการณ์

ไกลของผูน้าํชุมชน คือผูใ้หญ่จอย ไม่ตอ้งการให้ประชาชนในชุมชนตอ้งรอความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่

เพียงอย่างเดียว จึงไดน้้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต โดยวิธีการ

สร้างความเขา้ใจ ร่วมคิด ร่วมแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในตาํบลร่วมกนั ทาํให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได ้

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคดิกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 รูปแบบการดําเนินงาน 

 1.การทาํการเกษตรผสมผสาน 

      ส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นที่ทาํการเกษตรผสมผสาน โดยปลูกทุกอยา่งที่กิน กินทุกอยา่งที่ปลูก 

โดยปรับเปล่ียนวิธีจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานทาํให้ลดความเส่ียงในการทาํ

การเกษตร 

 2.การดาํเนินงานศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก 

  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่นพึ่ง(ภา)ยามยาก มีการดาํเนินงาน คอื เป็นสถานท่ีฝึกอบรม/ดูงาน 

ของผูป้ระสบอุทกภยัใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ในการยงัชีพหลงันํ้ าลด และยงัช่วยใหมี้วธีิการดาํเนินชีวติ

และอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามตน้แบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
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ต้นแบบ(โมเดล) เพ่ือนพึ่งภายามยาก 

ตน้แบบการฟ้ืนฟูผูป้ระสบอุทกภยัเป็นตน้แบบท่ีมีเป้าหมายให้เกิดการฟ้ืนฟูท่ีย ัง่ยนื โดยผลสุดทา้ย คือ การ

เป็นผูมี้อาชีพผลิตเกษตรอินทรีย ์ดว้ยการทาํเกษตรอินทรียแ์ละหรือการแปรรูปเกษตรอินทรีย ์โดยมี                    

บันได 5 ข้ัน  

1. ข้ันจุดประกาย (Igniting stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมตน้ใหมี้การผลิตดว้ย ขบวนการเกษตรอินทรีย ์

2. ข้ันตอนการขยายผล (Developing stage) เป็นขั้นตอนการสู่อาชีพ เกษตรอินทรีย ์

3. ข้ันตอนพึง่พาตน (Evolutionary stage) เป็นขั้นเลิกใชส้ารเคมีทางการเกษตร 

4. ข้ันตอนคนเกษตรอินทรีย์ (Accredited stage) เป็นขั้นไดก้ารรับรองเกษตรอินทรีย ์

5. ข้ันตอนมีชีวิตอย่างพอเพยีง (Sustainable stage) เป็นขั้นอาชีพผลิต เกษตรอินทรียแ์ละดาํเนินชีวิต 

แบบเศรษฐกิจพอเพยีงอยา่งเตม็รูปแบบ 

ทั้งนี้มีกลยุทธ์ 3 ประการ คือ  

1. กลยทุธก์ารเปล่ียนวธีิผลิต  

2. กลยทุธก์ารเปล่ียนวธีิคิด  

3. กลยทุธก์ารเปล่ียนวถีิชีวติ  
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แผนภูมิที่ 1 แสดงต้นแบบ (model) เพ่ือนพึง่ภายามยาก ตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการดาํเนินงาน 

จัดต้ังฐาน 

ฐานที่ 1 ฐานปุ๋ ยหมกัชีวภาพเพือ่นพึ่ง (ภาฯ) 

ฐานที่ 2 ฐานเกษตรอินทรียเ์พือ่นพึ่ง (ภาฯ) 

ฐานที่ 3 ฐานนํ้ าสม้ควนัไมเ้พือ่นพึ่ง (ภาฯ) และพลงังานทดแทน 

ฐานที่ 4 ฐานนํ้ ายาเอนกประสงคเ์พือ่นพึ่ง (ภาฯ) (แปรรูปและผลิตของใชใ้นครัวเรือน) 

ฐานที่ 5 ฐานนํ้ าหมกัชีวภาพเพือ่นพึ่ง (ภาฯ) 

และจัดแปลงสาธิต 

1. แปลงเกษตรอินทรีย ์

2. แปลงนาขา้วเกษตรอินทรีย ์ 

3. แปลงเศรษฐกิจพอเพยีง (1 ไร่แกจ้น) 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมจะใชเ้วลา 4 วนั 3 คืน โดยแต่ละฐานจะมีแนวทางการฝึกอบรมดงัน้ี 
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การติดตามและประเมินผล 
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ผู้ดําเนินงาน 

 การดํา เนินงานของตําบลบ้านแห มีการดํา เนินงานในรูปของคณะทํางาน มีผู ้ใหญ่จอย                    

เป็นประธานการดํา เนินงาน  และมีการแบ่งฐานการดํา เนินงานท่ีมี อิสระทางการดํา เนินงาน                           

ซ่ึงมีการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท้ี่สนใจเขา้มาศึกษาดูงานโดยใชป้ราชญช์าวบา้นในการถ่ายทอดความรู้ 

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัต ิ

 การดํา เ นินกิจกรรมของ ศูนย์เ รียนรู้ฯ ผู ้ใหญ่จอยจะมีทีมงานท่ีให้ความรู้ ให้ค ําปรึกษา                

แนะนาํในฐานการเรียนรู้ทุกฐาน ซ่ึงการดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ฯ ก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนของ

ตนเองก่อนแลว้จึงขยายไปสู่เครือข่ายภายนอก  

 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

 ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นหลงัจากการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวติ มีความเป็นอยูดี่ขึ้น มีอาชีพ สร้างรายได ้ครอบครัวมีความสุขเน่ืองจากไม่มีภาระหน้ีสิน และ

การดาํเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาสามารถขยายเครือข่ายโดยได้นาํความรู้ แนว

ทางการดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ฯ ไปสู่ชุมชนภายนอกได ้ 

 จุดเร่ิมทีส่านต่อให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ทรงดาํริให้จดัตั้งโครงการกาํลังใจ เพื่อประทานความ

ช่วยเหลือแก่ผูท้ี่ตอ้งการโอกาสในสงัคมไทย เน่ืองดว้ยทรงดาํริว่า ทุกคนในสังคมจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบ

สุขก็ต่อเม่ือรู้จกัรักษาสิทธิของตน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น กระบวนการยติุธรรมเป็นส่วนหน่ึงที่

จะช่วยใหทุ้กคนเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ือกระบวนการยติุธรรมดาํเนินไปจนถึงท่ีสุดแลว้ ผูท่ี้ไดรั้บผลทุก

ฝ่ายในสงัคมก็น่าที่จะไดมี้โอกาสอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขอีกคร้ังหน่ึง  

  แต่กระนั้ นในบางคร้ัง กลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการยุติธรรมเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

ผูต้อ้งขงั กลุ่มผูถู้กคุมประพฤติ หรือผูท้ี่เป็นจาํเลย กลบัมิไดรั้บโอกาสเท่าที่ควร ในการที่จะกลบัมาเป็นส่วน

หน่ึงของสังคมส่วนรวม ส่งผลให้บุคคลเหล่าน้ีขาดโอกาสที่จะดาํเนินชีวิตดงัที่ควร ทรงดาํริว่าผลงานจาก

โครงการกาํลงัใจ จะช่วยใหก้ลุ่มบุคคลเหล่าน้ีตระหนักว่ายงัมีผูท้ี่เต็มใจจะให้โอกาส และเอาใจช่วยให้พวก

เขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได ้และเม่ือทุกคนไดรั้บโอกาสที่สมควรแลว้จะตอ้งรู้จกัในการ

เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดการกระทาํผดิ ซํ้ าซอ้น และเปิดโอกาสใหบุ้คคลเหล่าน้ีกลบัมาเป็น

ประชากรที่มีคุณภาพแลว้ ยงัมีส่วนที่จะช่วยใหส้งัคมส่วนรวมกลบัมาอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขอีกดว้ย 

 พระเจา้หลานเธอฯ ทรงมีพระเมตตาแก่ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิง ฝ่ายชายไดท้รงประทานโครงการ

นอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาใชฝึ้กจิตใจ ฝึกทกัษะในการดาํรงชีวติแบบพอเพยีง ให้แก่ผูต้อ้งขงัที่ใกล้

จะพน้โทษ ในเรือนจาํชัว่คราว 5 แห่ง คือ รจช. แคน้อย เพชรบูรณ์, รจช เขาพลองชยันาท, รจช เขาระกาํ 

ตราด, รจช บา้นดอยราง เชียงราย, และ รจช โคกตาบนั สุรินทร์เป็นแห่ง 5 มูลนิธิ เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 

ตาํบลบา้นแห มีโครงการที่ดาํเนินงานตามพระราชดาํริ คือ “โครงการกาํลงัใจ” 
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  ทรงมีพระดาํรัสวา่"สาเหตุของการกระทาํผิดนั้นมีหลากหลาย แต่สาเหตุหลกัน่าจะมาจากทกัษะใน

การดาํรงชีวิต หากรู้จกัดาํรงตนอยา่งเหมาะสม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้โอกาสที่จะไปกระทาํผิดซํ้ า น่าจะ

ลดลง" จึงเป็นที่มาของโครงการดงักล่าว 

 ผูใ้หญ่จอย ภายใตผู้ด้าํเนินงานโครงการกาํลังใจ อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ได้น้อมนาํหลกัการ

เศรษฐกิจพอเพียงไปให้ความรู้แก่ผูต้อ้งขงั ที่พร้อมจะออกไปดาํเนินชีวิตสู่สังคมภายนอก โดยการปรับ

ทศันคติ ใหค้วามรู้ในการดาํรงชีวติเม่ือตอ้งอยูร่่วมกบัครอบครัว ชุมชน เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีมีอาชีพที่มัน่คง 

สามารถสร้างรายได ้พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 ชุมชนไดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของชุมชนในเร่ืองของการ แกไ้ข

ปัญหาความเดือดร้อนจากการประสบปัญหานํ้ าท่วมที่ประชาชนในพื้นที่ตอ้งประสบเพราะไดรั้บผลกระทบ 

และความเดือดร้อนจากนํ้ าท่วม ผกัผลไมท้ี่ปลูกไวไ้ดต้ายหมด ประชาชนตอ้งประสบความเดือดร้อนจากการ

ซ้ือข้างของที่แพงขึ้น ซ่ึงผูน้ําชุมชนได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน  จึงพยายามหาทางให้การ

ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ แต่เม่ือขอความช่วยเหลือมาไดร้ะยะ

หน่ึง คิดว่า หากขอความช่วยเหลืออยูอ่ยา่งน้ีก็จะตอ้งขอรับความช่วยเหลือตลอดไป จึงได้นาํหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาดาํเนินชีวิต และขยายให้กับประชาชนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีดาํเนินงานส่งผลให้

ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มัน่คง มีอาชีพที่มัน่คง พร้อมทั้งขยายองคค์วามรู้ที่

ไดรั้บใหก้บัภาคีเครือข่ายที่เก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดการขยายการดาํเนินงานที่ประสบความสาํเร็จ 

 จากการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาของคนในครอบครัว 

และชุมชนไดด้งัน้ี คือ 

 1.การมีอาชีพที่มัน่คงในการดาํเนินชีวิต เน่ืองจากการทาํการเกษตรผสมผสาน ทาํให้ลดความเส่ียง

ในการปลูกพชื 

 2.มีรายไดเ้พิม่มากขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการผลิตของใชเ้อง และชุมชนใชข้องท่ีผลิตใน

ชุมชน 

 3.ความสมัพนัธใ์นชุมชนเพิม่มากขึ้น มีความเอ้ืออาทรกนัมากขึ้น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

มีอยูใ่นชุมชน 

 การบริหารจดัการขององคก์ร มีระบบการบริหารงานดงัน้ี 

 1.มีโครงสร้างการทาํงานที่ชดัเจน ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน คณะทาํงานตามฐานกิจกรรม 

 2.แบ่งหนา้ที่ตามความถนดัของแต่ละบุคคล 

 3.การให้อิสระในการดาํเนินงานของแต่ละฐานกิจกรรม ที่สามารถตดัสินใจและบริหารงานฐาน

กิจกรรมของตนเองได ้ตามความเหมาะสม 

 4.มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ใหค้วามสาํคญักบัทีมงานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

 5.การดาํเนินงานมีการวางแผนการทาํงานร่วมกนั ร่วมคิด หากเกิดปัญหาจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและ

ร่วมหาทางออก 

 6.การดาํเนินงานใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในการดาํเนินงานดว้ยกนั 
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 7.การดําเนินงานที่เป็นแบบอย่างในความสําเร็จ เห็นเป็นเชิงประจักษ์ทาํให้เป็นท่ีสนใจของ

ประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

 8.เม่ือดาํเนินการเสร็จแลว้ มีการถอดบทเรียนถึงการดาํเนินงานที่ผ่านมาว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด

ในการดาํเนินงาน เพือ่ร่วมกนัหาทางในการแกไ้ข 

 9.การทาํงานของทีมงานศูนยเ์รียนรู้ฯ ทุกคนมีหวัใจการทาํงานเดียวกนั คือ “ส่ิงที่ทาํอยูเ่ป็นการแสดง

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย”์ จึงส่งผลใหแ้มจ้ะมีอุปสรรคในการดาํเนินงานบา้ง แต่ทุกคนไม่

ยอ่ทอ้ในการดาํเนินงาน 

 การดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

มีความย ัง่ยนื มีดงัน้ี 

 1.การไม่ไดร้วมศูนยอ์าํนาจไวท้ี่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ทุกคนสามารถทาํงานทดแทนกนัได ้

 2.การทาํงานใชก้ระบวนการทาํงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกปั้ญหา 

 3.ยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัต ริย ์ ส่งผลให้การดํา เ นินงานแม้จะมี ปัญหาอุปสรรคก็                         

ไม่เคยยอ่ทอ้ 

 4.การทําการเกษตรผสมผสาน การลดรายจ่ายในครอบครัวและการทําการเกษตร เช่น                     

ผลิตปุ๋ ยอินทรียใ์ชเ้อง การผลิตนํ้ ายาเอนกประสงคใ์ชใ้นครัวเรือน เช่น นํ้ ายาลา้งจาน เป็นตน้ 

 5.การรับขอ้มูลและจ่ายขอ้มูลเพยีงคนเดียวทาํใหข้อ้มูลไม่ผดิพลาด 

 เน่ืองจากที่ตั้งศูนยเ์รียนรู้ฯ อยูใ่นที่ดินของผูใ้หญ่จอยซ่ึงเป็นประธานศูนยเ์รียนรู้ฯ ทาํให้ไม่ไดรั้บการ

สนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ เพราะว่าเป็นที่ดินส่วนตวั แต่ทางศูนยเ์รียนรู้ฯ ก็ไม่ได้ยอ่ทอ้ มีการ

พึ่งตนเองในการจดัหางบประมาณมาบริหารจดัการภายในศูนย ์เช่น รายไดจ้ากคนมาศึกษาดูงาน รายไดจ้าก

การขายผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

แนวทางในการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องโทษ 

 1.การให้องคค์วามรู้กบัผูป้ระสบปัญหาทางสังคม เช่น ผูต้อ้งโทษท่ีกาํลงัจะไดรั้บการปล่อยตวั ให้

สามารถประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือพน้โทษ 

 2.การขยายผลการดาํเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยการทาํเป็นตน้แบบการดาํเนินงานเพื่อให้

เห็นเป็นเชิงประจกัษ ์เพือ่ใหเ้กิดการดาํเนินการตาม 

แนวทางปฏิบัติที่ใหม่ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาเป็นแนวทาง/ขยายผลให้กับชุมชนอ่ืน หรือ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (วิธีการดําเนินการ) 

 1.การนาํความรู้ที่ไดรั้บขยายผลต่อผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมตาม model ที่กาํหนดของศูนยเ์รียนรู้ฯ 

 2.การยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงส่งผล ใหมี้

การพึ่งพงิตนเอง  

 3.การปลูกพชืผสมสาน เพือ่ลดความเส่ียง หากเกิดปัญหาภยัธรรมชาติ  

 4.การปฏิบติัตนเป็นตน้แบบเพือ่ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในการดาํเนินงาน 
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ภาพกจิกรรมของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือนพึง่(ภา) ยามยาก   

ตําบลบ้านแห อาํเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  

ผูใ้หญ่นงนุช คาํคง หรือผูใ้หญ่จอย ใหส้มัภาษณ์เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของหมู่บา้น และแนวคิดใน การ

ดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่นพึ่ง (ภา) ยามยาก  

 

 

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และศาลาเรียนรู้ ศพก. 

 

 

 

 



 

 
152 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 
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แผนภาพสรุปนวตักรรมเพ่ือผู้ต้องขงั กบัเศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือนพึง่ (ภา) ยามยาก 
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สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

4.9 กรณศึีกษากลุ่มวสิาหกจิชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกกระทือ ตําบลวงัใหญ่  

อาํเภอศรีสําโรง จงัหวดัสุโขทยั 

 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคม และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

         หมู่บ้านโคกกระทือ เป็นหมู่บ้านดั้ งเดิมเป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญมีการตั้ งบ้านเรือน                   

อยู่กลางทุ่งนา ซ่ึงมีลักษณะที่ราบลุ่มมีนํ้ าท่วมขงัเป็นประจาํทุกปีในช่วงฤดูฝน บริบททั่วไปของชุมชน                  

ยงัมีความเป็นชนบทสูง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน                    

คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํไร่ ทาํนา และปลูกพืชผกั เป็นหมู่บา้นที่มีระดับฐานะปานกลางถึงยากจน 

เน่ืองจากมีรายไดเ้พยีงอยา่งเดียว คือทาํการเกษตรและรับจา้งทัว่ไป แต่เดิมเป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก ในปัจจุบนั

การเพิม่ประชากรมีมากขึ้น จึงไดเ้ป็นหมู่บา้นขนาดกลาง  มีประชากรทั้งส้ิน 364 คน 

วถีิชีวติของคนในชุมชน เป็นวิถีชนบทที่มีความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั มีการช่วยเหลือแบ่งปันกนั

ระหว่างเพื่อนบา้น มีการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่า หรืออยู่ในภาวะยากลาํบากกว่าตนเอง เช่น มีการ

แบ่งปันอาหาร พืชผกั ที่ผลิตไดเ้องในครัวเรือนให้แก่เพื่อนบา้นและบุคคลที่ยากลาํบากคนพิการ ผูสู้งอาย ุ

เป็นตน้ 

ประกอบกับผูน้ําในชุมชน ซ่ึงเป็นอดีตผูใ้หญ่บา้นยงัทาํงานดว้ยจิตอาสา มีการช่วยเหลือสมาชิก             

ในหมู่บา้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรแม่บา้น โดยชกัชวนผูท้ี่มีเวลาว่าง หลงัฤดูการ

ผลิตมาดาํเนินการก่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ีเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งตามธรรมชาติมีสมาชิกแรกเร่ิมเพียงเล็กน้อย 

จาํนวน ประมาณ 7-8 คน โดยไดเ้ร่ิมตน้กนัแปรรูปอาหารหลายๆชนิดที่ในชุมชน  มีวตัถุดิบเองและการแปร

รูปนํ้ าสมุนไพร จนปัจจุบนักลุ่มไดพ้ฒันาการขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีมีความเขม้แข็ง มีสมาชิกมากขึ้นจากเดิม มา

เป็นจาํนวน 20 คน และไดจ้ดทะเบียนเป็น “กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรบา้นโคกกระทือ”  ตั้งอยู ่ณ 

หมู่ที่ ๕ ตาํบลวงัใหญ่ อาํเภอศรีสาํโรง จงัหวดัสุโขทยั 

ทุนทางสังคมของชุมชนน้ี คือการมีผูน้าํชุมชน และผูน้ํากลุ่มที่มีความเสียสละ มีหัวคิดก้าวหน้า

สมยัใหม่ ซ่ึงไดมี้การนาํนวตักรรมที่ผา่นการเรียนรู้นาํมาสู่หมู่บา้นและสมาชิกกลุ่มใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนั     

 กระบวนการวเิคราะห์หาเหตุแห่งปัญหา 

ในชุมชนดังกล่าว มีการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากวิถีชาวบ้าน                  

เป็นชุมชนชนบท ทาํให้มีการประกอบอาชีพแบบพออยู่พอกิน ชาวบ้านไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักการประหยดั              

อดออม มีการเพาะปลูกไม้ผล พืชผัก และเล้ียงไก่ เล้ียงปลากินเองในครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่เกือบ                  

ทุกครัวเรือนจะมีลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ใกลเ้คียงกนั ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีจิตอาสา มีความใส่ใจดูแล

ซ่ึงกนัและกนั มีการช่วยเหลือกนัอยา่งดี ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหก้ลุ่มคนดอ้ยโอกาส หรือคนที่ยากจนในหมู่บา้น
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จะได้รับการดูแลจากเพื่อนบา้น นอกจากน้ีแล้วผูน้ําหมู่บา้นยงัมีการจดัหาสวสัดิการจากภายนอกมาดูแล

กนัเองอีกดว้ย 

เ ม่ือมองถึงประ เด็นผู ้ประสบปัญหาทางสังคม ในที่ น้ีหมายถึง คนยากจน ด้อยโอกาส                                 

คนที่ขาดโอกาสทางสังคม ในชุมชนน้ีมีเพียง คนพิการ ผูสู้งอายทุี่ทาํงานไม่ได ้และคนยากจน ก็มีอยูเ่พียง

ไม่ก่ีราย ซ่ึงคนพกิารเหล่าน้ีมีความยากลาํบากในการประกอบอาชีพ จึงเป็นภาระของคนในครอบครัวตอ้งให้

การดูแล และมีการจดัสวสัดิการช่วยเหลือคนพกิารอยูแ่ลว้   

 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิารของคนในชุมชน 

หากมองถึงองค์ประกอบของการส่ง เสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์ผู ้ด้อยโอกาส                        

ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของความมั่นคงในชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิทธิทางสังคมและการคุ้มครอง                    

ก็พบว่าชาวบ้านในชุมชนน้ีสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมของภาครัฐได้เกือบทุกด้าน  เน่ืองจาก                     

มีการประชาสมัพนัธ ์การรับรู้จากการแจง้ข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐตลอดเวลา และมีการดูแลกนัเองใน

หมู่บา้น ทั้งจากผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชน จึงทาํให้ชาวบา้นสามารถรับบริการจากรัฐได ้เช่น การดูแลสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล การรับเงินทุนสงเคราะห์ สนับสนุนปัจจยัการผลิต และบริการของหน่วยงานภาครัฐ

สามารถที่จะเขา้ถึงประชาชนได ้โดยช่องทางการประสานจากผูน้ําชุมชน ผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมคัรใน

หมู่บา้น 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ด ําเนินการอยู่ทั้ งในของตัวบุคคล และกลุ่มในชุมชนบ้านโคกกระทือ                  

มีลกัษณะการดาํเนินงานหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น 

1. การทาํนา  

       2.  การทาํเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกพืชหลายชนิด พืชอายุสั้น ไม้ผล พืชอายุยาว 

ผสมผสานกนัหลายอยา่งในพื้นที่ และเล้ียงปลา เล้ียงเป็ด ไก่ ห่าน ในพื้นท่ี  

      3. การแปรรูปอาหาร ขนมต่างๆ นํ้ าสมุนไพร นํ้ าผลไม ้ 

      4. ผลิตภณัฑจ์กัสาน เช่น ตะกร้า ผา้เอนกประสงค ์ 

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัติ 

     กิจกรรมที่ดํา เนินการในชุมชนส่วนใหญ่จะผ่านความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่ในชุมชน                                     

มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ผูน้ําในชุมชนเห็นด้วยและเป็นการประกอบอาชีพท่ีสามารถยกระดับ                    

การพัฒนาและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่หมู่บ้าน จึงทําให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเห็นด้วยและ                   

พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของก ลุ่ม  รวมทั้ ง เป็นแหล่งเ รียน รู้ และศึกษาดูงานจากภายนอก                     

เป็นตวัอยา่งที่ดีใหแ้ก่คนในชุมชน และบุคคลภายนอกทัว่ไป   

 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

รูปแบบกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้ นจากประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งการประยุกต์

แนวคิด เศรษฐ กิจพอเพียง  แ ละ เกษ ตรทฤษ ฎีใหม่ เข้ามาใช้ในชุม ชนอย่า งลงตัว  ไ ม่ว่า จะ เป็ น                            

ในดา้นการเกษตรก็จะพบวา่มีการดาํเนินการระดบัตวับุคคล เช่น สวนเกษตรผสมผสาน จะดาํเนินการในไร่
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นา ปรับระดบัยกเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน มีทุกอยา่งในแปลง รวมทั้งท่ีพกัอาศยัในส่วนของการแปรรูป

เพือ่สร้างรายไดก้็มีการทาํขนมต่างๆ มีการรับทาํขนมจดัเบรกอาหารวา่ง ใหแ้ก่ผูจ้ดัประชุมทัว่ไป  

การดํา เนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้ี  ส่งผลดีต่อการดํารงชีวิตเป็นอย่างมาก                    

ในส่วนของตัวบุคคล  พบว่า  การดํา เนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้ีได้ท ําให้เ กิดหลักคิด                        

ในการดาํรงชีวติ ทาํให้คนในชุมชนรู้จกัคิด รู้จกัวางแผนดา้นการผลิต การใชจ่้ายเงิน และการเก็บออม รวม

ไปถึงการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีทั้งยงัทาํให้สมาชิกครอบครัวได้มีเวลาอยูร่่วมกันมากขึ้นมีความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ลูกก็ช่วยพอ่แม่ทาํงาน ส่งผลใหป้ฏิสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวดีขึ้นเป็นครอบครัว

อบอุ่น ไม่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   

สํา ห รั บ ชุม ชน นั้ น  พ บ ว่ า  แ น ว คิ ด เศ ร ษ ฐ กิ จพ อ เ พียง ไ ด้ส ร้ า ง ช่ือ เ สี ยง ที่ ดี ใ ห้กับ ชุม ช น                        

สร้างให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ท่ีสามารถทาํให้ชุมชนนั้ นกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการ

ประกอบอาชีพ เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากน้ียงัสร้างให้คนชุมชน

กลายเป็นวทิยากรที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้ความรู้ในดา้นการผลิต การแปรรูปอาหารได ้ตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงไดซ่ึ้งในดา้นการประกอบอาชีพนั้น แนวคิดน้ีทาํให้คนในชุมชนสามารถที่จะมอง

หาอาชีพเสริมทีส่ร้างรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวได ้และรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ส่งผลอยา่งเป็นรูปธรรม

ในการแกปั้ญหารายจ่ายสูง รายไดต้ ํ่า ไดโ้ดยการปลูกพชืผกักินเองในครัวเรือน หากมีมากเหลือจาํหน่ายก็ถือ

เป็นรายได้เสริมของครัวเรือนได ้ซ่ึงการทาํงานร่วมกนัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีในครอบครัว ทาํให้

สมาชิกในครอบครัวอยูบ่า้นทาํกิจกรรมเกษตรผสมผสานโดยใชแ้รงงานของคนในครอบครัว ทาํให้ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัพอ่ แม่ ลูก และนอกจากคนในครอบครัวแลว้ ยงัสามารถนาํแนวคิดน้ีไปช่วยในการแกปั้ญหาความ

ยากจน ขาดแคลนของคนในชุมชนได ้โดยสมาชิกในชุมชนไดมี้การแบ่งปันกนั ทั้งขายราคาถูก และบางราย

ที่เป็นผูสู้งอายชุุมชนมกัจะใหเ้ปล่าโดยไม่คิดมูลค่า 

 จุดเร่ิมทีส่านต่อให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากการที่ชุมชนเรียนรู้และนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงเขา้มาใชแ้ละสร้างใหต้นเองและคนในชุมชน

สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ นอกจากน้ียงัได้มีการเช่ือมโยงผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไป

ช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม  ซ่ึงสามารถช่วยเหลือไดโ้ดยการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สร้างให้เกิด

เป็นการทาํกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกบัการดาํรงชีวิตของคนภายใตว้ิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองในระดบัตวับุคคล 

เช่นใหค้นมีหลกัคิด หลกัปฏิบติั เนน้ที่ความพอดี พองาม ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป ใครๆก็เขา้ถึงไดน้าํไปปฏิบติั

ได ้ไม่วา่จะเป็นคนในระดบัฐานะดี หรือ ฐานะยากจน หากมีความรู้มีหลกัคิดท่ีดี มีแบบอยา่งท่ีดีใหท้าํตาม ก็

สามารถทาํใหค้นมีวถีิชีวติความเป็นอยูดี่ขึ้นได ้ทั้งในดา้นการประกอบอาชีพ การอยูร่่วมกนัในครอบครัว ใน

ชุมชน  เช่น หากมีบุคคลใดในชุมชนสามารถพฒันาตนเองจนมีระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคมดีขึ้น จะ

เป็นที่สนใจและมีอิทธิพลต่อความคิดของบุคคลอ่ืนๆในชุมชน และไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน และ

ชุมชนหนัมาสนใจและเอาแบบอยา่งได ้ 
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แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมจากปราชญ์ชุมชนสร้างสรรค์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 

4.10  กรณศึีกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง 

 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

เร่ิมตน้อยากทาํอะไรใหก้บัชุมชนได ้เดิมมาจากลพบุรี มาเห็นนํ้ าดี ดินดี แต่คนในจงัหวดัลาํปางหนี

นํ้ าท่วมเพราะกลวันํ้ า จึงไดจุ้ดวิถีชีวิตประกายขึ้นมาว่า ตามหลกัของในหลวงรัชกาลที่ 9 เน้นเร่ืองน้ีมานาน 

แต่คนส่วนใหญ่ขาดการปฏิบติัจริง แต่ท่านอยากใหท้าํเศรษฐกิจพอเพียง ทาํเพื่อกินแลว้แจกจ่าย เร่ิมทาํเม่ือปี 

2539 เร่ิมทาํมาคนเดียว ยงัใชส้ารเคมี  แต่มีใจรักเกษตร พอทาํแลว้ประสบความสาํเร็จ จากนั้นก็มีหน่วยงาน

จากเกษตรมาดูงานและใหจ้ดทะเบียน วสิาหกิจชุมชน ทาํเป็นกลุ่ม หลงัจากนั้นก็เร่ิมตน้ทาํมา 3 ปี เร่ิมปี 2545 

เร่ิมมีคนสนใจ หลายคน เพราะมองว่าทาํแล้วประสบความสําเร็จ มีของขายชาวบ้าน ต่อมาปี 2546 จด

ทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ตั้งกลุ่มปลูกพืชปลอดภยัจากสารพิษ เร่ิมแรกมีสมาชิก 16 คน ดาํเนินงานของกลุ่ม

ทุกคนช่วยกัน เวลาจะไปไหนไม่มีเงินเดือนรองรับ จะไปประชุมไม่มีงบจะใช้เงินของสมาชิกไป

ประสานงานกบัหน่วยงาน เนน้ปลูกผกักินกนัในกลุ่ม ตั้งคณะกรรมการและหาตลาดรองรับ เร่ิมตน้จากการ

หาตลาดในกลุ่มไดก่้อน ถา้ไม่ทาํแบบน้ีทางกลุ่มจะไม่ประสบความสาํเร็จ พอตั้งคนหาตลาดมา 1 – 2 คน พอ

ผลิตมาก็สามารถส่งใหข้ายใหก้บักลุ่มในตาํบลหรืออาํเภอ หรือจงัหวดัต่อไป นัน่คือจุดเร่ิมตน้ 

 นอกจากน้ี เป็นจุดประกายในการปฏิบติัจริง เปิดให้ชุมชนมาเห็นภาพการทาํเศรษฐกิจพอเพียง

ไดจ้ริง พร้อมเรียนรู้ไปพร้อมกนั เปิดศูนยเ์รียนรู้ใหค้นในชุมชนไดเ้ขา้มาเรียนรู้ มีการต่อยอด สอนให้ทุกคน
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ปลูกผกัไวบ้ริโภคไวใ้นครัวเรือน มีรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน อยูแ่บบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงของในหลวง ใหพ้ออยูพ่อกินแลว้มีการแบ่งปันใหก้บัคนในชุม พืชผกัสวนครัวที่ปลูกปลอดสารเคมี 

โดยทาํปุ๋ ยหมกัชีวภาพ เช่น ทาํปุ๋ ยหมกัเพือ่ไล่แมลง ทาํนํ้ าหมกัไล่หอยเชอร่ี ลดสารเคมีในชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชนดีขึ้น สตัวมี์ชีวติเกิดขึ้นใหม่ๆ มากขึ้น เช่น กบ ปู กุง้ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ คนในชุมชนมีสุขภาพดี 

อยูดี่กินดีทาํแลว้เห็นผลที่ชดัเจน (ปากต่อปาก) เป็นตวัอยา่งใหค้นอ่ืนทาํตามแบบอยา่งที่ดี 

สถานการณ์กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถทาํใหค้วามเป็นอยูดี่ขึ้น ตอ้งมีผูน้าํ

คอยดูแลเอาใจใส่ ว่าคนในชุมชนมีใครบา้งยงัด้อยโอกาส ยงัเขา้ไม่ถึง และหน่วยงานเขา้ไม่ถึง บางคร้ัง

หน่วยงานก็มีคนนอ้ย ไม่อาจสามารถเขา้ถึงผูด้อ้ยโอกาสไดทุ้กคน ทุกคนในชุมชนตอ้งทาํงานแบบจิตอาสา 

ผูน้าํคอยติดต่อประสานงานไปยงัหน่วยงานไปสาํรวจผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน ให้ชีวิตกลุ่มคนเหล่าน้ีค่อยๆมี

ชีวติดีขึ้นมา ถา้ไม่ทีทุนสามารถไปแนะนาํให้ลงทุนที่ละน้อย ๆ ก่อนอยา่พึ่งไปลงทุนมาก ไม่ใช่เห็นคนอ่ืน

ประสบความสาํเร็จก็อยากทาํแบบผูอ่ื้น การทาํเศรษฐกิจพอเพยีงแบบในหลวงนั้นตอ้งค่อยๆ ทาํ ทาํดว้ยกาํลงั

ที่มี ทาํไปเร่ือยๆ ผูด้อ้ยโอกาสไม่มีรายไดก้็จะมีการเชิญเขา้มาอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ สอนปลูกผกัแบบ

ผสมผสาน ครอบครัวก็จะมีชีวติความเป็นอยูดี่ขึ้น 

 กระบวนการวิเคราะห์หาเหตุแห่งปัญหา 

จากการศึกษาสภาพของคนในชุมชน ทาํให้พบว่าในชุมชนนั้นยงัมีกลุ่มผูมี้รายไดน้้อย ที่ยงัไม่ยอม

เปิดเผยรายไดท้ี่แทจ้ริงของตนเอง ไม่เห็นความสาํคญักบัภาครัฐไม่เปิดใจรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอยู่

จาํนวนหน่ึง ซ่ึงถือเป็นกลุ่มใหญ่ในชุมชน ส่วนสถานการณ์กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน พบว่ามีกลุ่มผูสู้งอาย ุ

มีจาํนวนมากถึง 1,000 คน คนพิการ มีจาํนวน 232 คน กลุ่มผูป่้วย มีจาํนวน 37 คนโดยที่กลุ่มผูสู้งอายแุละผู ้

พกิารนั้นก็พบวา่ยงัไม่ไดรั้บการดูแลเร่ืองที่อยูอ่าศยั ยงัขาดคนดูแล สาํหรับในกลุ่มผูป่้วยที่มีความเขม้แข็งนั้น

ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนกั  ทั้งน้ีในชุมชนมีกลุ่มของผูพ้น้โทษ 1 ปี มีจาํนวนไม่ถึง 10 ราย ท่ีกลบัมาสู่ชุมชน 

จะมีปัญหาการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัจะเป็น คดียาเสพติดและฆ่าคน ผูพ้น้โทษไม่มีวชิาชีพกรณีที่

พน้โทษออกมาสู่สงัคมภายนอก ประกอบกบับุคลิกลกัษณะของบุคคลทาํให้คนในชุมชนไม่ให้โอกาส  เช่น 

มีรอยสกัตามตวั ไม่ปรับพฤติกรรมถูกชุมชนตีตราไม่ใหโ้อกาสและเปิดใจยอมรับ  

 กลยุทธ์การเข้าถึงสวัสดิการของคนในชุมชน 

การเขา้ถึงบริการทางสังคมของภาครัฐผ่านส่ือต่างๆ เม่ือเทียบกบัในอดีตจะมีความรวดเร็วมากเม่ือ

ในอดีตจะตอ้งเขา้ไปสํารวจในพื้นที่ แต่ในปัจจุบนัทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือหลากหลาย เช่น 

โทรทศัน์ โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต สามารถที่จะดูและนาํมาปรับใช้กับพื้นที่ได ้ประชาชนทัว่ไป มองกลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาสวา่ยงัเขา้ถึงบริการภาครัฐไดไ้ม่เตม็ท่ี อยา่งหน่วยงานท่ีดูแลกลุ่มเป้าหมายน้ี ควรดูแลสภาพจิตใจ 

มีการติดตามประเมิน 1 – 2 คร้ัง/เดือน และปรับทศันคติแต่ละบุคคล 
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคดิกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

เน่ืองจากผูด้ ําเนินงานเป็นเกษตรกรที่รวมตัวกันตั้ งเป็นกลุ่มขึ้ นมา มีประธาน รองประธาน               

ทาํให้การก่อตั้ งกลุ่มขึ้ นมานั้นยงัขาดความรู้หลายๆ เร่ือง จึงได้เชิญหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละหน่วย            

เขา้มาใหค้วามรู้ เช่น เกษตร มาส่งเสริมเร่ืองพืชผกัเกษตรและสหกรณ์ ก็จะส่งเกษตรกรเขา้มาอบรมปราชญ์

ชาวบา้นเพือ่ที่จะนาํมาขยายใหก้บัเกษตรกรทัว่ไปอีก ปัจจุบนักลุ่มมี 30 คน คือ คนในพื้น นอกพื้นที่  ไม่ยดึ

พื้นที่แค่ภายในหมู่บา้น ตาํบล สาํหรับคนที่สนใจแต่ไม่มีที่ที่จะทาํกินจะมาเรียนก็สามารถเขา้มาเรียนรู้ได ้

เช่น ทาํบนดาดฟ้าโดยปลูกในกระถาง ใชพ้ื้นท่ีไม่มาก เช่น พริก มะเขือ ใส่กระถาง ก็จะไดท้านผกัปลอด

สารเคมี ไม่มีสารพษิ ชีวติปลอดภยั 

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัต ิ

  การดํา เ นินงานของก ลุ่มนั้ น  มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาประยุกต์ใช ้                   

โดยมีเป้าหมายหลกั คือ การลดการใช้สารเคมีเพื่อแก้ปัญหาลดตน้ทุนการผลิตและลดอันตรายท่ีเกิดจาก

สารเคมี ทั้งคน แหล่งนํ้ า และดิน จากการร่วมมือกนัคิดจึงทาให้เกิดปุ๋ยโบกาชิ (ปุ๋ ยที่ผลิตจากธรรมชาติ) ที่มี

ฤทธ์ิเหมือนกบั 46-0-0 ในทอ้งตลาด แต่ที่ต่างคือ ตน้ทุนการผลิตที่ลดลงไปอยา่งมาก และยงัไม่เป็นอนัตราย

ต่อดินด้วย และจากความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเกษตรอาํเภอ แม่เมาะ 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาํเภอแม่เมาะ สถานีพฒันาที่ดินลาํปาง 

สาํนักงานปศุสัตวอ์าํเภอแม่เมาะ สาํนักงานประมงอาํเภอแม่เมาะ ธ.ก.ส. อาํเภอแม่เมาะ ฯลฯ ซ่ึงเป็นบท

พิสูจน์ของความร่วมมือ หลงัจากกลุ่มมีความเขม้แข็งมากขึ้นก็ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมา

ดาํเนินการก่อสร้างอาคารประชุม “ลุงจะสร้างทั้งหมดไวใ้นส่วนรวม” นั่นคือคาํพูดที่ออกมาจากจิตใจที่บ่ง

บอกถึงการให ้เพราะหากไวท้ี่คนใดคนหน่ึงอีกไม่นานมนัจะหายไปพร้อมกบัคน ๆ นั้น ดงันั้นในปี 2546 จึง

ไดมี้อาคารอบรมเกิดขึ้นในชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆ ก็ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินกิจกรรม

ภายในกลุ่มเพือ่แกปั้ญหา อาทิ 

 1. การเผาถ่านจากไม้เหลือใช้โดยใช้เตาที่ไม่ทําให้เกิดมลพิษที่ ร่วมกันคิดค้นประดิษฐ ์            

เองและผลผลิตเพิม่จากเตาก็คือนํ้ าสม้ครันไมท้ี่เอาไวใ้ชไ้ล่แมลงในพื้นที่แปลงเกษตร โดยเร่ิมแรกมีแนวคิด

จาการตอ้งการจะใช้ประโยชน์จากเศษไมท้ี่ตดัแต่งก่ิงจากตน้ลาํไยและขนุนในการปลูกพืช 9 อยา่งจึงได้

ร่วมกบักลุ่มคิดคน้เตาเผาถ่านขึ้นมา โดยใชว้สัดุหลกั คือ ถงันํ้ ามนัเก่า โดยมีขั้นตอนการทาํ ดงัน้ี  

ข้ันตอนที ่1 เจาะหลงัถงั 25 x 50 ซม. และเก็บเศษที่เจาะออกไวท้าฝาปิด และเจาะฝา 

ถงัหลงัใหเ้ท่ากบัขนาดป๊ีบไวส้าหรับจุดไฟเผาถ่าน  

  ข้ันตอนที่ 2 ตดัป๊ีบดา้นล่างออกหน่ึงแถบ และตดัฝาออกหน่ึงแถบและดา้นกน้ป๊ีบเหลือ

คร่ึงหน่ึง เพื่อป้องกนัเปลวไฟพุ่งออกดา้นหน้า จากนั้นเจาะรูวงกลมดา้นหลงัเป็นวงกลมสาหรับใส่ขอ้งอ

พลาสติกและท่อระบายอากาศ แลว้นาเหล็กเส้น 4 หุน มาทาตะแกรงรองไมฟื้น เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้

สะดวก 
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ข้ันตอนที ่3 ใชท้่อไมไ้ผข่นาด 4 น้ิว ยาว 4 เมตร ทะลุปลอ้งไมไ้ผต่ลอดลาท่อนเพือ่ 

ระบายอากาศและเพือ่ใหเ้ป็นที่ระบายของควนัไฟ รวมทั้งเจาะรูใตท้่อห่างจากขอ้งอ 20 ซม. เพือ่รองนํ้ าสม้

ควนัไม ้โดยจะตอ้งใชผ้า้ชุบนํ้ าพนัที่ท่อไมไ้ผ ่เพื่อใหไ้อความร้อนจากควนัไฟไปกระทบกบัผา้ที่ชุบนํ้ าไวก้็จะ

เกิดนํ้ าสม้ควนัไมไ้หลลงรูที่เราเจาะเอาไว ้ 

  ข้ันตอนที่  4 นําถังมารองที่ได้รูที่ เจาะเอาก็จะได้นํ้ าส้มควนัไม้ช่วยไล่แมลงและ                  

ผลจากการสงัเกตทาํใหไ้ดก้าํไรที่นอกเหนือจากถ่าน คือ นํ้ าสม้ควนัไมท่ี้เอาไวไ้ล่แมลงต่าง ๆ 

 2.การทํา ก๊ าชชีวภาพจากมูลสัตว์  เพื่อลดปัญหาสุขภาวะที่ เ กิดจากกล่ินของมูลสัตว ์               

และยงัส่งผลใหไ้ดก้๊าชหุงตม้ในครัวเรือนเพือ่ลดค่าใชจ่้าย โดยการทาํแก๊สชีวภาพจะมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ข้ันตอนที ่1 เร่ิมจากการที่นาํถงั ถงัหมกก๊าซไม่ตอ้งเปิดปาก (ถงั 200 ลิตร) และถงัสาํหรับเก็บ

ก๊าซ เปิดปาก 1 ขา้ง (ถงั 200 ลิตร)  

ข้ันตอนที ่2 นาํถงัสาหรับเก็บก๊าซเปิดปาก 1 ขา้ง (ถงั 120 ลิตร) คว ํ่าปากลงในถงั 200 ลิตร ใส่

นํ้ าในถงั 200 ลิตร 3 ส่วน ของถงั  

ข้ันตอนที่ 3 เจาะปากถงัเป็นวงกลมขนาด 3 น้ิว สูงจากปากถงั 10 ซม. ต่อท่อพีวีซี 4 หุน 120 

ซม. และสามทาง 4 หุน ใส่ 1 ขา้ง เอาไวส้าํหรับเสียบไมล้งไปเพือ่คนก๊าซ แลว้นาํท่อพวีซีี 1.1/2 น้ิว ความยาว 

5 น้ิว เจาะขา้งถงั สูงจากกน้ถงั 10 ซม. ต่อดว้ยสามทาง 1.1/2 น้ิว และต่อดว้ยวาลว์ปิด 1 ตวั  

ข้ันตอนที ่4 ต่อท่อตามแนวถงัความยาว 65 ซม. และต่อดว้ยขอ้งอ 1.1/2 น้ิว กบัท่อ 1.1/2 น้ิว 50 

ซม. อยา่งละ 1 ตวั หลงัจากนั้นใชมู้ลไก่หรือมูลหมูสด 20 กิโลกรัม คนให้เหลวแลว้เทลงถงัในท่อที่เราทาไว้

จากนั้นคนให้เขา้กนัทุกวนัพอครบ 7 วนั ก็ใส่นํ้ าเปล่าลงในถงัประมาณ 7 - 8 ถงั 20 ลิตร คนทุกวนัให้ครบ 

อีก 21 วนั จากนั้นก็จะไดแ้ก๊สชีวภาพทีส่ามารถนาเอาไปใชไ้ดส่้วนเศษอาหาร ที่เหลือก็จะมีการนาํไปเป็นปุ๋ ย 

และที่สาํคญัแก๊สดงักล่าวจะมีการเติมเศษอาหารจากการทานเหลือของครอบครัวเป็นเช้ือในการผลิตแก๊ส 

 3. การทําปุ๋ ยหมักระบายอากาศแบบธรรมชาติที่ทํามาเพ่ือบํารุงดินโดยเฉพาะ 

ข้ันตอนที ่1 นาํเศษพชืแหง้จานวน 1,000 กก. มูลสตัว ์200 กก. ปุ๋ยยเูรีย 2 กก. สารเร่ง  

พด. 100 กรัม 1 ซอง โดยการนาํมาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั  

ข้ันตอนที ่2 เป็นวธีิการเรียงปุ๋ย โดยนาํเศษวชัพชืมาเรียงกนัแลว้นาไมไ้ผ่ยาว 1.70 เมตร จาํนวน 

6 ท่อน โดยทะลุปลอ้งทุกปลอ้งแลว้นาํตาข่ายผา้มาขึงตรงปลอ้งไว ้ 

ข้ันตอนที ่3 นาํไมไ้ผม่าปักไวต้ามกองปุ๋ยใหเ้หลือพน้ปากท่อประมาณ 30 ซม. แลว้ทิ้ง 

กองปุ๋ ยไว ้1 สปัดาห์ ก็สามารถใชก้ารได ้ 

ซ่ึงสรรพคุณของปุ๋ ย คือ หากปลูกขา้วหรือพชืไร่ใหใ้ชใ้นอตัราส่วนไร่ละ 500 กก. ไมด้อกหรือ

พชืผกัใชไ้ร่ละ 200 กก. ไมผ้ลและไมย้นืตน้ใชห้ลุมละ 25 กก. 

4.การทําปุ๋ ยแห้งโบกาชิซ่ึงมีสรรพคุณเทียบเท่า 46 – 0 – 0 เตรียมวสัดุ ดังน้ี แกลบดิน                

ราขา้ว มูลไก่ อยา่งละ 1 กระสอบปุ๋ ย มูลคา้งคาว 5 กิโลกรัม กากนํ้ าตาล 2 ชอ้นโต๊ะต่อหน่ึงบวัรดนํ้ า             

นํ้ าหมกั พด.2 โดยการทาํมีดงัน้ี  

 ข้ันตอนที ่1 นาํแกลบดิบ ราขา้ว มูลไก่ มูลคา้งคาวมาผสมใหเ้ขา้กนั 
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 ข้ันตอนที ่2 นาํกากนํ้ าตาล และ พด. อยา่งละ 2 ชอ้นโตะ๊ ผสมกบันํ้ าอยา่งละ 1 บวัรดนํ้ าแลว้นํ้ า

มาผสมใหเ้ขา้กนั จากนั้นนาํไปรดส่วนผสมระหวา่งแกลบดิบ ราขา้ว มูลไก่ มูลคา้งคาวท่ีผสมกนัก่อนหนา้น้ี  

 ข้ันตอนที่ 3 นาํปุ๋ ยที่ผสมไดไ้ปใส่ถุง โดยปุ๋ยดงักล่าวจะใชไ้ดห้ลงัจากน้ีอีก 7 วนั แต่ตอ้งมี

วธีิการกลบัปุ๋ ยรอบทิศทาง ดงัน้ี วนัที่ 1 เอาดา้นหน้าถุงนอนราบกบัพื้น วนัที่ 2 เอาดา้นตรงขา้มปุ๋ ยนอนราบ

กบัพื้น วนัที่ 3 เอาดา้นขา้งถุงปุ๋ ยนอนราบกบัพื้น วนัที่ 4 เอาดา้นตรงขา้มนอนราบกบัพื้น วนัที่ 5  เอาปากถุง

ตั้งกบัพื้น วนัที่ 6 เอากน้ถุงตั้งกบัพื้น วนัที่ 7 เปิดปากถุงพร้อมกบัทิ้งไว ้1 วนั ก็สามารถนาไปใชไ้ด ้ 

 ส่วนวธีิการใชห้ากเป็นแปลงผกัจะใช ้1 กก. ต่อ 1 ตร.ม. เช่น พริก มะเขือ จะใช ้1 กามือ ทุก ๆ 

15 วนั ไมย้นืตน้ใช ้3.5 กก. ต่อ 1 ตน้ ใส่ทุก 15 วนั ส่วนนาขา้วใส่ 1.5 กก. ต่อ 1 ตร.ม. ใส่ 3 คร้ัง โดย 2 คร้ัง

แรก ปรับดินก่อน ส่วนคร้ังสุดทา้ยใส่ตอนขา้วเร่ิมตั้งทอ้ง ซ่ึงจะสามารถประหยดัราคาปุ๋ยเคมีไดม้าก  

 5.การวิจัยการเลีย้งกบและปลาให้อาศัยการดํารงชีวิตซ่ึงกันและกัน  

 การเลีย้งกบ 

ข้ันตอนที ่1 เตรียมบ่อที่มีขนาด 5 x 8 เมตร จากนั้นนาํผกัตบขวามาปล่อยในบ่อเพือ่ให ้

เจริญเติบโต เพราะกบชอบกิน  

 ข้ันตอนที ่2 ลอ้มดว้ยตาข่าย แลว้ซ้ือกบมาจานวนหน่ึงจากนั้นนาไปไวใ้นบ่อดงักล่าวให้อาหาร

เสริมบา้งซ่ึงอีกไม่นานจะไดก้บนาที่ตวัใหญ ่แลว้ค่อยเอาฉมวกแทงกบเพื่อเอามาขายวนัละ ประมาณ 10 ตวั 

เพือ่เป็นการจาํกดัราคาของตลาด 

 การเลีย้งปลา 

 บ่อปลาจะใชว้ธีิการแบ่งบ่อปลาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หน่ึงจะเป็นบ่อที่ปลูกผกับุง้ไวเ้ก็บ

ยอดขายอยา่งเดียว โดยเอาตาข่ายมาคลุมไวเ้พื่อป้องกนัเป็ด  ส่วนบ่อที่ 2 จะเอาไวเ้ล้ียงปลากระด่ี เพราะมนั

เป็นปลาที่สามารถแปรรูปไดห้ลากหลาย” เม่ือแปรรูปไดห้ลากหลายยอ่มหมายถึงราคาที่ตอ้งสูงขึ้น หรือมี

การเพิม่มูลค่าไดสู้งขึ้นนัน่เอง และวธีิการที่จดัการ คือ ทุกเชา้จะนาํเป็ดลงมาอาบนํ้ าในบ่อปลาแลว้เป็ดจะทิ้ง

คราบของการชาํระร่างกายซ่ึงส่วนหน่ึงจะเป็นอาหารปลา แต่อีกส่วนหน่ึงจะไหลมาเป็นอาหารของผกับุง้ ซ่ึง

ทาํใหบ้่อปลาแมจ้ะเป็นนํ้ าน่ิง แต่ก็ดูสะอาดเพราะมีการจดัการกนัเองตามระบบวฏัจกัรของธรรมชาติ และที่

ดีกวา่นั้นริมขอบบ่อจะมีการปลูกฟักทองและพชืผกัสวนครัว ซ่ึงเนน้วา่ใหป้ลูกในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเพราะ

เป็นการคาํนวณระยะใหผ้ลผลิตออกตอนฤดูร้อนช่วงสงกรานต ์เพือ่ที่จะไดร้าคาดี เท่าน้ีก็ไดผ้กับุง้ไปขายกบั

ปลากระด่ีและกาํไรจากฟักทองตลอดทั้งปี 

 6. การปลูกกยุช่ายขาว 

กุยช่ายมี 3 ชนิด คือ กุยช่ายเขียวสามารถเก็บเก่ียว 3 - 9 คร้ังต่อปี ขึ้นอยูก่บัพนัธุ์สภาพแวดลอ้ม 

และการดูแลรักษา ระยะเวลาเก็บเก่ียวที่เหมาะสม คือ เดือนตุลาคม - มีนาคม กุยช่ายขาว เก็บเก่ียวหลงัจากใช้

กระถางครอบหรือคลุมแปลงประมาณ 2 สปัดาห์ เก็บเก่ียวเม่ือใบมีความยาว 20 ซม. ตดัโคนใบใหชิ้ดดิน ลา้ง

ดว้ยนํ้ าเยน็ ตดัแต่งส่วนที่ถูกทาํลายโดยโรคแมลงหรือแผลที่ถูกจากการขนส่ง และเศษวชัพืชอ่ืนที่ปลอมปน 

และเก็บไวใ้นที่ร่มป้องกนัแสงอาทิตยใ์นระหว่างเก็บรักษาและขนส่งไปขายต่อไป สุดทา้ย คือ กุยช่ายดอก 

เก็บเก่ียวระยะดอกตูม ตดัโคนกา้นดอกยาว 30 - 40 ซม. ใบมีอตัราการหายใจและการคายน้าสูง ควรเก็บ



 

 
162 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

รักษาในที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ ์95% และทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีไดส้ร้างผลผลิตที่ทากา

ไรใหก้บัลุงอว้นอยา่งมากเพราะเป็นพชืที่ขึ้นเร็วและทนทานต่อโรค รวมทั้งมีราคาที่ดีมากโดยเฉพาะกุยช่าย

ขาว และมีเทคนิค ดงัน้ี  

ข้ันตอนที ่1 ก่อนอ่ืนใหใ้ชก้ระถางดินเผาครอบตน้กุยช่ายเขียว โดยใชก้ระถางทรงกระบอก

ขนาดปากกวา้ง 7 น้ิว กน้กระถางกวา้ง 8 น้ิว คลุมสูง 12 น้ิว โดยให้ชิดดินและปิดไม่ให้แสงผ่านเพื่อทาํให้

กุยช่ายเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีขาว  

ข้ันตอนที ่2 ทยอยครอบและเก็บเก่ียว ในปริมาณตามความตอ้งการของตลาด หลงัจากเก็บ

เก่ียว 1 เดือน (ปล่อยให้ใบเจริญ) ตดัใบออกเพื่อขายเป็นกุยช่ายเขียวต่อไป และเร่ิมครอบกระถางใหม่เพื่อ

ผลิตกุยช่ายขาว กุยช่ายเขียวซ่ึงถา้นาํไปขายจะไดใ้นราคาที่ประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท แต่ถา้เป็นกุยช่ายขาว

จะอยูท่ี่กิโลกรัมละประมาณ 200 บาท  

  ดงันั้นจึงไม่แปลกที่จะเกิดเทคนิคในการทาํให้เป็นกุยช่ายขาว โดยการเอากระถางครอบ

กุยช่ายเพือ่ไม่ใหถู้กแดด ซ่ึงเป็นการหลอกกุยช่ายใหเ้ปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีขาว และใชว้ธีิสลบัแถวในการทา

ใหเ้ป็นสีขาวเพือ่ที่จะเป็นการควบคุมราคาและจะทาใหมี้รายไดต้ลอดปี 

  7.การเลีย้งเป็ด 

  เป็ดที่เล้ียงมีทั้งหมดประมาณ 60 ตวั ที่เป็นเป็ดไข่ ส่วนเป็ดแม่พนัธุ์จะมีอยู่ 14 ตวั              

เพื่อเอาไวผ้ลิตลูกเป็ด ส่วนเป็ดพ่อพนัธุ์จะมีอยู่ 2 ตวั ทุกเช้าจะปล่อยเป็ดออกไปเล่นนํ้ าในสระเพื่อ                

ที่จะเขา้ไปเก็บไข่ ซ่ึงวนั ๆ หน่ึงจะเก็บได้ประมาณ 60 ฟอง หากจะเอาไวกิ้นอย่างเดียวคงจะมี                   

มากเกินไป ดงันั้น จึงเอาไปขาย 

  8. การทําไข่เคม็สูตรดินภูเขาไฟ ดังนี ้ 

ข้ันตอนที ่1 ลา้งไข่เป็ดใหส้ะอาดแลว้นาํดินเหนียวที่เป็นดินในหมู่บา้นทุบละเอียดแลว้มา

ใส่กะละมงัทีเ่ตรียมไวต้วงดินใส่กะละมงั 3 ถว้ย  

ข้ันตอนที ่2 เทนํ้ าลงไปผสมกบัดินจนเขา้กนัพอเหนียว และใชถ้ว้ยตวงเกลืออีก 1 ถว้ย  

ผสมเขา้กนัเพือ่ใหดิ้นสามารถติดไข่ไดน้าน 

ข้ันตอนที ่3 ใส่แกลบดาํลงไปในกะละมงัที่เตรียมไวแ้ลว้นาํไข่เป็ดที่ลา้งแลว้ชุบลงไปใน

กะละมงัที่ผสมเกลือกบัดินเหนียว  

ข้ันตอนที ่4 นาํไข่เป็ดที่ชุบแลว้ใส่ลงไปในกะละมงัที่เตรียมแกลบดาํไวแ้ลว้ใชแ้กลบดาํป้ัน

หุม้ไข่เป็ดเพือ่ไม่ใหเ้ห็นดินที่ชุบ  

ข้ันตอนที ่5 นาํไข่ที่ป้ันเสร็จแลว้ใส่ถุงพลาสติก ขนาด 4 x 6 พบักน้ถุงปิดเทปใส ขมวดปาก

ถุงและปิดดว้ยเทปใสเป็นอนัเสร็จ นบัจากวนัที่ผลิต 7 วนั สามารถทอดเป็นไข่ดาวไดห้ลงัจาก 7 วนัแลว้ไข่จะ

เร่ิมเคม็ขึ้นจนพอดีและถา้เก็บไวใ้นที่ร่มและแห้งสามารถเก็บไดน้าน 3 เดือนนับจากวนัที่ผลิตซ่ึงถือว่าราคา

ค่อนขา้งคุม้ค่าเลยทีเดียว 
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 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

เม่ือไดมี้การนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช ้ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้จากศูนยเ์รียนรู้ฯ ทาํให้คนใน

ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการดาํรงชีวติหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผกัโดย ไม่ใชส้ารเคมี 

ทาํใหทุ้กคนสุขภาพดีขึ้นเน่ืองจากไดกิ้นอาหารที่ปลอดภยัจากสารพิษ ไม่เน้นให้ทาํถึงอินทรีย ์เพราะถา้เป็น

อินทรียจ์ะเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย ์นอกจากน้ียงัเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองของการนาํวชัพืชมาทาํปุ๋ ย รวม

ไปถึงการเตรียมการรับมือกับภยัธรรมชาติตามฤดูกาล การให้คาํแนะนาํแก่คนในชุมชนให้ปลูกพืชผกัให้

ถูกตอ้งตามการดูแล การป้องกบัแบบไร้สารเคมี และตามฤดูกาล 

 นอกจากน้ีคนในชุมชน ยงัไดค้วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการพื้นท่ีทาํกินของตนเอง เพือ่ไม่ใหป้ระสบ

กบัปัญหาที่เกิดจากการทาํการเกษตร โดยไดมี้การให้แนวทางว่า ในที่ดิน1 ผืนนั้นไม่ควรปลูกพืชเชิงเด๋ียว

ทั้งหมด เช่น หากมีที่ดินอยู ่1 ไร่ ควรทาํประมาณ 1 งาน ลงมือปลูก และวางแผนวา่ควรจะปลูกอะไร ทาํทีละ 

1 งาน แล้วค่อยๆ ขยายไป จากกระบวนการดังกล่าว ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ

พอเพยีงเกิดขึ้นในชุมชน นาํไปสู่กระบวนการการเรียนรู้ แลกเปล่ียนจากชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงใน

พื้นที่ต่างๆ แลว้นาํมาปรับใชใ้นพื้นที่ของตนเอง จนสามารถตั้งเป็นศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถให้การ

อบรมความรู้ต่างๆ แก่สมาชิกกลุ่ม และนาํไปขยายผลใหก้บับุคคลอ่ืน รวมถึงผูป้ระสบปัญหาทางสังคม โดย

มีการทดลองปฏิบติัจริง ทดลองทาํผิดทาํถูกจนไดแ้นวทางการปฏิบติัดา้นเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมีการให้

คาํปรึกษา ติดตามประเมินผลหลงัจากการนาํแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช ้โดยสามารถกาํหนดรูปแบบการ

ดาํเนินการได ้ดงัน้ี 

1. อบรมใหค้วามรู้ ขยายงานใหแ้ก่คนนอก ช้ีแนะขั้นตอน 

2. เตรียมแผนตลาด คือ สินคา้ที่จะออกเดือนไหน เช่น ถัว่ฟักยาวแพงหน้าไหน เร่ิมปลูกตอนไหน 

ถึงไดร้าคาผลผลิตที่ดี จะตอ้งมีแผนมาก่อน ถา้ไม่มีแผนทาํไปๆ จะไม่ไดผ้ล เช่น มะนาวแพง 3 เดือน คือ มี.ค 

– พ.ค เราควรจะปลูกมะนาวนอ้ยหน่อยแลว้เอาอยา่งอ่ืนแทรกดว้ย 

3. ฝึกภาคปฏิบติัในสวน ตั้งแต่เตรียมดิน ลงแปลง ลงเพาะ การดูแลแบบไหน ตอ้งพร้อมกรอกลงถุง

ดาํ ถุงเพาะลงไปดูแลก่อน ใชปุ้๋ ยหมกัเท่านั้น ไม่ใชส้ารเคมี  

 จุดเร่ิมที่สานต่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

จากกระบวนการเรียนรู้ และการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้ทาํให้คนในชุมชนมีชีวิต

ปลอดภยัสารพิษ ไม่มีโรคภยั ไม่มีสารเคมีตกคา้งในร่างกาย สามารถช่วยเหลือคนใกลต้วั ญาติ พี่น้อง ให้

ปฏิบติัตามได ้อีกทั้งยงัสามารถที่จะชกัจูงคนพื้นท่ีขา้งเคียงใหค้ลอ้ยตาม มีชีวติความเป็นอยูดี่ขึ้นและนาํมาซ่ึง

การช่วยเหลือชุมชนต่างตาํบล ต่างอาํเภอ ให้ทาํแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตเกิดรูปแบบการ
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ช่วยเหลือสังคมแบบใหม่ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เช่น เป็นวิทยากรสอนให้แก่กลุ่ม

อ่ืนๆ 

นอกจากน้ี ผลที่ได้เห็นอยา่งชัดเจนที่สุด คือ การที่คนในชุมชนสามารถที่จะใชชี้วิตไดใ้นรูปแบบ

ของความพอเพียง คือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้โดยเก็บของที่อยูใ่นบา้นมาทาํกิน ไม่ซ้ือผกัขา้งนอก ปลูก

แลว้ถา้ผกัสวย งาม ก็จะมีพอ่คา้แม่คา้มาขอซ้ือในพื้นท่ี ส่งผลใหทุ้กคนมีสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วย ไม่มีสารเคมีใน

ร่างกาย อีกทั้งเป็นการใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ มีความสุขดา้นจิตใจ 

สาํหรับในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสนั้น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนํามา

แกไ้ขปัญหาผูพ้น้โทษไม่มีงานทาํ ทาํให้ผูต้อ้งขงัมีรายได ้มีงานทาํ เช่น การเล้ียงกบ เล้ียงปลา กลายเป็น

เกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได ้และไม่เป็นปัญหาของชุมชนต่อไป ถือไดว้่าเป็นการสร้างอาชีพโดย ไม่

พึ่งปัจจยัภายนอก รู้จกัจากการพึ่งตนเอง ซ่ึงผลพลอยไดท้ี่ตามมา คือการไดรั้บความอบอุ่นจาก ครอบครัว ได้

อยูก่บัครอบครัวไม่ตอ้งยา้ยถ่ินฐานไปทาํงานที่อ่ืนครอบครัวอบอุ่นดูแลเอาใจใส่กนั และ สามารถท่ีจะเป็น

ตน้แบบและตวัอยา่งของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพนัธ์ให้กบั บุคคลภายนอกไดรั้บรู้ดา้น

เศรษฐกิจพอเพยีงไดต่้อไป 

ทั้งน้ีการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยงัสามารถเช่ือมโยงหรือช่วยเหลือผู ้

ประสบปัญหาทางสังคมไดต้ราบใดที่ชีวิตเรามีความสุข พึ่งตนเองไดก้็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือครอบครัว 

คนยากจนได ้โดยแนะนาํ สอน  ถา้หากไม่มีเวลามาเรียน สามารถให้ผูท้ี่สนใจรวมตวักนั ได้ 5 - 7 คน ที่

บริเวณหมู่บา้น ไม่ไดม้องเร่ืองค่าใช้จ่าย ถ้าตอ้งการให้ชีวิตทุกคนดีขึ้น ไม่ควรคาํนึงถึงค่าใช้จ่าย ค่าจา้ง 

วทิยากร จะไปต่อไม่ได ้ควรเสียสละเพือ่ส่วนรวม เช่น ไปพดูคุย 1 - 2 ชัว่โมงหลงัเลิกงาน เป็นตน้ 

ภาพกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การลงพื้นที่สัมภาษณ์ของนักวิจัย 



 

 
165 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมปราชญ์โมเดล เรียนรู้วิธีคดิ สร้างชีวิตใหม่ 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 

4.11  กรณศึีกษาศูนย์เรียนรู้เกษตรวถิพีทุธ นายวฑูิร หนูเสน 209 หมู่ที ่9 ตําบลตะโหมด อาํเภอ

ตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิชีนบท 

 

 

 

 

 

การทดลองเลีย้งกบและปลาแบบอิงอาศัยกัน การผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ 
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แต่เดิมคุณลุงวิฑูร หนูเสน เป็นชาวตาํบลตะโหมดโดยกําเนิด พออายุได้ 21 ปี ก็อุปสมบท                          

ซ่ึงหลงัจากบวชมานานถึง 18 พรรษา ลุงวฑิูรไดล้าสิกขาบทเพือ่กลบัมาช่วยพอ่แม่ทาํนา และไดพ้บกบัปัญหา

ความยากจนของการเป็นเกษตรกร รวมถึงพ่อแม่ของลุงวิฑูร ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงไดน้าํมาสู่การแสวงหา

แนวทางในการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสจั 4 ซ่ึงลุงพบว่ารากเหงา้และภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษ คือ ทางรอด

ของเกษตรกร ความเช่ือน้ีทาํใหเ้กิดการคน้หาส่ิงที่เป็นรากเหงา้และภูมิปัญญาของคนเก่าแก่และนาํมาสู่การ

ฟ้ืนฟูสวนยางเก่าใหเ้ป็น"สวนศรัทธาธรรม" ที่กินที่อยูท่ี่กลายเป็นป่าผนืหน่ึงของพทัลุง 

หลังจากนั้ น ลุงฑูรก็ได้พบกับ "การทําสวนพ่อเฒ่า (หมายถึงสวนผสมผสาน) ของบรรพบุรุษ             

ซ่ึงที่ผ่านมามีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้ ง ทุเรียน ลางสาด สะตอ มะปราง และมีการตกทอดจาก               

รุ่นสู่ รุ่น โดยไม่ต้องมีใครเข้าไปจัดการมากนัก พึ่งพารุกขเทวดาในการดูแลรักษา" ส่ิงเหล่าน้ีท ําให ้                  

ลุงฑูรสะทอ้นออกมาวา่ ทาํไมสมยัก่อนแค่ทาํแบบน้ีก็ยงัอยูก่นัมาได ้

 

 
 กระบวนการวเิคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา 

จากการยอ้นคิดถึงอดีต ทาํให้ลุงฑูรคน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง ผ่านวิถีชีวิตและ

แนวทางของคนรุ่นก่อน โดยลุงฑูร เล่าว่า "คร้ังหน่ึงคนเฒ่าคนแก่เคยบอกว่า ตน้ไมต้น้ใหญ่จะมีรุกขเทวดา

รักษาอยู ่ใครไปทาํลายจะเกิดโทษคนตะโหมดสมยันั้นเช่ือถือคาํบอกเล่าน้ี ไม่มีใครกลา้ตดัไมใ้หญ่" ส่ิงน้ีคือ

ความเช่ือของคนรุ่นก่อนและน่ีคือจุดแรกท่ีลุงฑูรพบว่า เป็นทั้ง "รากเหงา้" และ "ภูมิปัญญา" ก่อเกิดความ

เคารพนบัถือต่อ "รุกขเทวดา"  

หลังจากนั้ นลุงจึงได้ศึกษาเพื่อตีความจากความรู้ทางด้านภาษาบาลีท่ีมีบวกกับประสบการณ์                    

จนสามารถสรุปความหมายได้ว่า  รุกขเทวดา คือ  ผู ้ดูแลต้นไม้ ควบคุมความสมดุลของธาตุทั้ ง 4                    

คือ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ซ่ึงส่ิงที่ว่าน้ีลุงฑูรกล่าวว่าหมายถึง " พระสอง แม่สอง...คือ พระพาย พระอาทิตย ์             

แม่ธรณี และแม่คงคา ผู ้ที่ให้ความเจริญเติบโตแก่ต้นไม้ ขณะเดียวกันต้นไม้ก็ต้องดูแลรักษาให้พระ            

และแม่อยู่ในความสมดุล หากวันใดไม่มีต้นไม้ พระอาทิตย์และพระพาย จะทํา ร้ายแม่ทั้ งสอง                      

เม่ือแม่ทั้งสองถูกทาํลาย รุกขเทวดาก็จะอยูไ่ม่ได ้เม่ือรุกขเทวดาอยูไ่ม่ได ้นัน่หมายถึงปัจจยัส่ีของมนุษยก์็ขาด

แคลน" 
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 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

ห ลัง จา ก ก า ร ค้น พ บ ค ร้ัง น้ี  จึ ง ก ล า ย เ ป็ น แ ร ง บัน ด า ล ใจให้ ลุ ง ฑู ร ส ร้ า ง ส ว น ว น เก ษ ต ร                                         

หรือ "สวนศรัทธาธรรม" ในปี 2541 จากพื้นที่ที่เป็นสวนยางพารา และพอดีไดเ้วลาจะตอ้งตดัโค่นตน้ยาง  

เพื่อจะปลูกใหม่ ลุงฑูรก็ได้สังเกตว่า สวนยางพาราแห่งน้ีมีไม้เล็กๆ มากมาย เป็นไม้พื้นบ้านเหมือน                         

กับสวนพ่อเฒ่า  ด้วยเหตุน้ี จึงคิดว่า  หากโค่นยางพาราทิ้งไปเสีย  ไม้พื้นบ้านก็จะเสียหายไปด้วย                                  

แล้วคงใชเ้วลาอีกนานกว่าจะฟ้ืนคืนให้เป็นป่า จึงตดัสินใจไม่โค่นไม้ยางพารา แต่ปรับพื้นที่ให้เหมาะสม                 

ด้วยการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สวนร่วม มีพื้นที่ 30 ไร่ ปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติสําหรับเป็นอาหาร                       

และปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับพืชเกษตรชนิดอ่ืน ๆ อีกส่วนหน่ึงคือ  วนเกษตรป่ายาง เ น้ือ ท่ี  41 ไร่                       

ปล่อยเป็นป่ายางแบบธรรมชาติ 

ซ่ึงการแบ่งสวนร่วมนั้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นที่ปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติ เป็นพืชอาหารและ              

ไมย้นืตน้ เช่น ทุเรียน ลางสาด สะตอ มะปราง ไมก้ลาย, ไมก้ลดั, สะเดา เป็นตน้ พื้นที่ 30 ไร่น้ี เครือญาติ                

มาช่วยกนัดูแล ผลผลิตก็เก็บกินแบ่งปัน 

แต่สาํหรับ วนเกษตรป่ายาง จาํนวน 41 ไร่ นั้นไดมี้การบริหารพื้นที่โดยแบ่งออกเป็นแปลงๆ คือ 

• ที่อยูอ่าศยั ประมาณ 2 ไร่ นอกจากปลูกบา้นอยูก่็เล้ียงไก่บา้นและปลูกพชืผกัสวนครัว 

• ป่าไส คือป่าที่เคยปลูกพชืไร่มาก่อนแลว้ที่ปล่อยทิ้งไวใ้หเ้ป็นป่า จาํนวน 8 ไร่ จุดประสงค ์คือ                     

เปิดโอกาสใหพ้ื้นดินที่ที่ยงัเวยีนมาไม่ถึงมีโอกาสพกั ปัจจุบนัหยดุการปลูกพชืปล่อยใหมี้ตน้ไมเ้ดิมที่มีอยูง่อก

ขึ้นมาใหม่ จนมีลกัษณะคลา้ยกบัป่าเดิม   

• นาขา้ว จาํนวน 6 ไร่ เป็นการทาํนาอินทรีย ์ไม่ใชส้ารเคมี ใชปุ๋้ยคอกปุ๋ยหมกัชีวภาพ ขดุบ่อเล้ียงปลา  

เพือ่ช่วยกาํจดัแมลงศตัรูขา้ว   

• บ่อเล้ียงปลา จาํนวน 3 ไร่ เล้ียงปลาแบบธรรมชาติ ปลาที่เล้ียงส่วนใหญ่ก็เล้ียงไวกิ้นเอง ทั้งปลาดุก   

ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาเน้ืออ่อน ปลาขี้ขม ปลากด ฯลฯ   

• ป่ายาง มีจาํนวน 4 ไร่ เป็นป่ายางเก่าที่มีไมพ้ื้นบา้นผสมผสานแบบสวนพอ่เฒ่า พชืหลกั                   

คือ ยางพารา  ส่วนไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ทุเรียน สะเดา ทงั หลุมพอ ยงู ยาง ไข่เขียว ฯลฯ พืชผกั ก็เป็นพวกกะพอ้ 

ตาหมดั ยอดยายกลั้ง สมุนไพรก็มีทั้งโสมไทย กระดูกไก่ ชิง มา้กระทืบโรง หวายลิง เป็นตน้ ยงัมีไมท่ี้ใชใ้น

พธีิกรรมต่างๆ เช่น ชิง ใชใ้บกางให้เจา้บ่าวในพิธีแต่งงาน ไมข้วญัขา้ว ใชใ้นพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวญั 

สัตวใ์ตดิ้นรวมถึงจุลินทรียท์ี่เติบโตตามธรรมชาติช่วยทาํให้ดินสมบูรณ์จนเกิดเป็นระบบนิเวศป่ายางท่ี

ใกลเ้คียงกบัป่าธรรมชาติ  
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• สวนยางพารา เป็นแปลงที่เพิง่ลงกลา้ยางหลงัจากไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนสงเคราะห์                   

การทาํสวนยาง ที่จะต่างกบัสวนยางของคนอ่ืนๆ ก็ตรงที่ว่า เม่ือตน้ยางพาราครบอายกุรีด คือ 7 ปี ก็จะปล่อย

ใหไ้มอ่ื้นขึ้นแซม แลว้ปล่อยใหเ้ป็นป่ายางต่อไป*  

• ป่าเศรษฐกิจ จาํนวน 11 ไร่ ปลูกกระถินเทพาเพือ่ช่วยบาํรุงดินก่อนที่จะเพาะปลูกต่อไปจากการแบ่ง 

แปลงดงักล่าว เป็นการบริการจดัการพื้นที่แต่ละแปลงแมจ้ะมีการใชป้ระโยชน์ที่ต่างกนั แต่ยดึหลกัเดียวกนั

คือ การอยูร่่วมกนัอยา่งเอ้ืออาทร ทั้งน้ีไม่เบียดเบียนกนั และไม่พึ่งสารเคมี 

 

  
ในส่วนของสวนศรัทธาธรรมนั้ น ได้เน้นการทําเกษตรแบบวิถีพุทธ คือทําแบบเรียบง่าย                            

ไม่ เบียดเบียน เลียนแบบธรรมชาติ เพื่อให้เป็นการเกษตรที่ย ั่งยืนกับชีวิต หลักบริหารวนเกษตร                   

แห่งน้ี ลุงฑูร สรุปผลที่ไดว้า่ 

• ในด้านเศรษฐกิจ มีรายได้จากการขายนํ้ ายางสด ขายไม้ใช้สอย ผักพื้นบ้านต่างๆ ลดต้นทุน              

เร่ืองปุ๋ ย 

• ในดา้นสงัคม เกษตรกรมีอาหารการกินท่ีมีคุณภาพ ไม่มีหน้ีสิน 

• ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลดการทาํร้ายส่ิงแวดลอ้ม เพราะไม่ใชส้ารเคมี ไม่รุกพื้นที่ป่า สร้างเสริมระบบ

นิเวศ พสูิจน์ไดจ้ากพรรณไมห้ลากหลายท่ีเกิดขึ้น เพราะนกมาถ่ายมูลไว ้

 สวสัดกิารในชุมชน 

วนเกษตรภายใต้ช่ือ  “สวนศรัทธาธรรม”  เ กิดจากการทบทวนหาราก เหง้าของตนเอง                         

ทําให้ดวงตาเห็นธรรม กลายเป็นความศรัทธา เ ช่ือถือ และลงมือปฏิบัติ จนประสบความสํา เ ร็จ                   

และไดเ้กิดการขยายผลสู่สงัคมเร่ิมตน้จากผูค้นท่ีคุน้เคยและผูม้าเยีย่มเยยีนดูงาน  

น อ ก จ า ก น้ี  ก า ร เ ปิ ด รั บ ค ณ า จา ร ย์จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลัย ทัก ษิ ณ  ม ห า วิ ท ย า ลัย ว ลัย ลัก ษ ณ์                           

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีเข้ามาศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการ ก็ช่วยให้เกิด             

การถอดบทเรียนและนาํไปเผยแพร่เป็นชุดความรู้เชิงวชิาการ 
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หลงัจากพบวา่ การเกษตรแบบมีศรัทธาและอิงธรรมชาติ สามารถแกจ้นพน้ทุกขไ์ดจ้ริง  กล่าวคือ มี

ผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ผลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสุขภาวะ จึงมีการประสานกบัเครือข่าย และภาคีต่างๆ 

เพื่อขยายแนวคิด โดยใชห้ลกั "4 อ" เป็นยทุธศาสตร์ในการขยายผล (4 อ. คือ อาหาร อากาศ อารมณ์ และ 

อาย)ุ ทาํใหทุ้กวนัน้ีสวนศรัทธาธรรมนอกจากจะแกโ้จทยท์ี่ติดอยูใ่นใจ มานานว่า  เหตุใดเกษตรกรจึงยากจน

แล้ว ยงัมีส่วนสร้างพื้นที่สีเขียวทั้งการปล่อยให้ป่าไสกลายเป็นป่าจริง และการทาํ สวนยางเลียนแบบป่า

ธรรมชาติ ส่วนการทาํเกษตรเล้ียงชีวติแบบถนอมดิน ถนอมนํ้ า ก็มีผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองจากพื้นที่ของ

ลุงฑูรนั้นอยูต่น้นํ้ าทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีปัญหาการชะลา้งหนา้ดินทาํใหต้ะกอนดินไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 

รูปแบบวนเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติ ช่วยลดการชะลา้งหนา้ดินได ้และเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยชะลอการ

สูญพนัธุข์องปลา พื้นบา้นที่อยูใ่นบ่อเล้ียงปลาและในแปลงนาขา้ว ทา้ยท่ีสุด รูปแบบวนเกษตรยงัช่วยให้ยดื

อายยุางพาราที่เป็นไมห้ลกัใหย้นืยงกวา่เดิม มีช่วงเวลาในการกรีดมากกวา่ทาํสวนยางพาราแบบเชิงเด่ียว 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

จากแนวทางการทาํงานของลุงฑูร สามารถสรุปไดว้า่ การเกษตรแบบวถีิพทุธ คือใชส้ติเป็นสะพาน                 

ทาํให้ไปถึง "ปัญญา"  ซ่ึงลุงฑูรนั้ นได้ท ําการเกษตรที่ เลียนแบบธรรมชาติหรือแบบ "สวนพ่อเฒ่า"                  

ยึดหลักพุทธศาสนา และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมที่ลุงฑูรปฏิบัติคือการทาํการเกษตร

เลียนแบบธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนร่วมกับวนเกษตรป่ายาง แต่ละส่วนมีการหลัก            

คิดในการจดัการชดัเจน มุ่งสู่ความกลมกลืนที่เป็นเน้ือเดียวกบัธรรมชาติ จนทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จท่ีเป็นรูปธรรม

คือ การก่อเกิดพื้นที่สีเขียวในรูปแบบผสมผสาน เป็นทั้ งสวนป่าและพื้นที่ทาํกินแบบเกษตรผสมผสาน 

จาํนวน 71 ไร่ และก่อใหเ้กิดชุดความรู้เพือ่แกปั้ญหาใหแ้ก่เกษตรกร โดยใชห้ลกัวิถีพุทธ คือ คน้หาความจริง 

ไม่เบียดเบียนทาํอยา่งเรียบง่าย และแบ่งปัน ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้ชุมชนของลุงฑูร มีผลผลิตจากกิจกรรม

ที่สร้างความมัน่คงทางพชือาหารทอ้งถ่ินตลอดปี 

 ขอ้คิดจากลุงฑูร 

ธรรมะ (ศีลธรรม) พระพทุธเจา้ตรัสไวดี้แลว้ สมบูรณ์แลว้ เพยีงแต่นาํมาประพฤติปฏิบติัตามให้

ถูกตอ้ง มนุษยก์็เป็นผูป้ระเสริฐ ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมนาํพาชีวติไปสู่ส่ิงที่ดี ๆ มีสนัติสุข 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ขั้น 

                          อยูดี่ กินดี                อยูเ่ยน็ เป็นสุข 

พออยู ่พอกิน  

 

ดว้ยการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประพฤติปฏิบติั 

ระดบับุคคลหรือครอบครัวตอ้งทาํใหพ้ึ่งพาตนเองให้ใชห้ลกัธรรมทิฏฐธมัมิกตัถะ 4 

1. อุฏฐานสมัปทา (อุ) มีความพร้อมในการทาํงานดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร 

2. อารักขสมัปทา (อา) มีความถึงพร้อมดูแลรักษาทรัพยสิ์นที่มีอยูท่ี่หามาไดไ้ม่ใหบ้กพร่อง 

3. กลัยาณมิตตตา (ก) คนกลัยาณมิตร ที่มีมิตรที่มีคุณธรรมเป็นที่พึ่งพาและใหค้าํปรึกษาได ้

4. สมชีวติา (ส) การดาํรงชีพดว้ยความเหมาะสมกบัฐานะและทรัพยสิ์นที่หามาได ้

ระดบัชุมชนหรือกลุ่ม (ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ) ใชห้ลกัธรรมสาราณิยธรรม 6 หลกัธรรมท่ีผูอ้ยู่

ร่วมกนัดว้ยความรัก สามคัคี อยูใ่กลส้บายใจ จากไปคิดถึง 

1. เมตตากายธรรม ช่วยเหลือทาํกิจธุระของหมู่คณะดว้ยความรัก ดว้ยความเตม็ใจช่วยเหลือ 

2. เมตตาวจีกรรม พดูจาดว้ยวาจาสุภาพอ่อนหวาน ดว้ยความรัก ดว้ยความเตม็ใจพดู 

3. เมตตามโนกรรม ตั้งจิตปรารถนาดีคิดทาํแต่ส่ิงดี ๆ เป็นประโยชน์แก่หมู่คณะ ดว้ยความรักและ

เตม็ใจ 

4. สาธารณโภคี แบ่งปันผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เป็นธรรมาภิบาล ดว้ยความรักเมตตา 

5. สีลสามญัญตา มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกนั มีการเคารพกฎระเบียบวนิยั เคารพสิทธิมนุษยชน 

6. ทิฏฐิสามญัญตา มีความคิดเห็นถูกตอ้งเสมอกนั ใชปั้ญญาไตร่ตรองเหตุผลอยา่งถูกตอ้ง ทาํชุมชน

มีความรักใคร่กลมเกลียวกนั มีความเคารพต่อกนั 

ระดบัประเทศชาติ 

ตอ้งกระทาํใหป้ระชาชนมีทรัพยสิ์นเพยีงพอต่อการดาํรงชีพ มีความชาญฉลาดในการใชจ่้ายทรัพย์

บริโภค ปราศจากหน้ีสิน ทาํการงานไม่ผดิศีลธรรม ไม่ผดิกฎหมาย ประชาชนจะมีสนัติสุข (คิหิสุข 1 อตัถิสุข 

2 โภคสุข 3 อนณสุข 4 อนวชัชสุข ) ประเทศชาติ มัง่คัง่ มัน่คง ย ัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใหก้ารศึกษาอบรมใหมี้ความรู้ มีความเขา้ใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหลึ้กซ้ึง (จงเป็น สุ

วชิา โน ภวงัโหติ ผูรู้้ดี เป็นผูเ้จริญ ) พวกเราจะไดป้ระพฤติปฏิบติัถูกตอ้งดว้ยความเช่ือมัน่ ดว้ยความรัก ความ

เขา้ใจ จึงจะเกิดความสาํเร็จประโยชน์ (โดยใชห้ลกัธรรม ทิฏฐธมัมิกตัถะ หรือเรียกวา่ หัวใจเศรษฐี : อุ อา ก ส ) 

2. ขอ้เสนอแนะกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยต์อ้งสร้างกลุ่มหรือชุมชนทีมี่

การประพฤติปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงอยา่งจริงจงั และพฒันาต่อเน่ืองใหเ้ป็นตน้แบบเพือ่

การศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้ลุ่มอ่ืน ๆ 

ความเป็นจริงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมีหลกัธรรมท่ีสามารถแกปั้ญหาไดทุ้กปัญหา คือ หลกัเหตุผล

เป็นทางสายกลาง ไดแ้ก่ อริยสจั 4 
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3. ปัญหา เป็นผล (ทุกข)์ การกระทาํไม่ถูกตอ้งเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหา (สมุทยั) เป้าหมาย ความหมด

ปัญหา หรือไม่มีปัญหา (นิโรธ เป็นผล) การปฏิบติัถูกตอ้ง เป็นเหตุ สามารถแกปั้ญหาได ้(มรรค เป็นเหตุ) 

วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามญัญตา ทิฏฐิสามญัญตา 

4. ตอ้งศึกษาอบรมเทคนิค วธีิการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างเข้าใจ เข้าถึง ปฏิบัติด้วยตัวเองให้

ได้ก่อนแล้วจึงแนะนํากลุ่มผู้ประสบปัญหา ( โดยใช้หลักธรรม ฆราวาสธรรม 4 ข้อ )  

1. สจัจะ ทาํจริง ประพฤติปฏิบติัใหไ้ดจ้ริง 

2. ทมะ การฝึกฝนข่มใจ ระงบัอารมณ์จิตใจ 

3. ขนัติ ความอดทน เขม้แขง็ไม่ทอ้ถอย 

4. จาคะ ความเสียสละ ทั้งกาํลงัทรัพย ์กาํลงักาย ใจ สติ ปัญญา เพือ่แกปั้ญหาสงัคม 
 

ภาพกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เกษตรวถิพีุทธ 

นายวิฑูร หนูเสน 209 หมู่ 9 ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 

 

 

 

 

 

 

บริเวณพื้นที่บา้นและสวนยาง สวนป่าแบบวนเกษตรของลุงวฑิูร หนูเสน ประกอบไปดว้ยสวนยาง

วนเกษตรการปลูกสมุนไพร (พืชยงัชีพ, ไมใ้ชส้อย, สมุนไพร, ไมเ้ช้ือเพลิง, ผลไมต้ามฤดูกาล, อาหารสัตว์

ป่า) รวมถึงนาขา้วสงัขห์ยดที่ปลูกไวบ้ริโภคในครัวเรือน ผกั พชืสวนครัว ผลไม ้เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

การเล้ียงปลาในสระนํ้ า มีพนัธุ์ปลาจาํนวนมากมาย ลุงวิฑูร หนูเสน เล้ียงปลาไวด้้วยความรัก            

ไ ม่ ฆ่านํามา เ ป็ นอาห าร เพ ราะลุง ถือ  ศี ล  5 หากต้องกา รทําอา หารจะ ซ้ือปล าจากต ลาดส ด                             
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โดยบริเวณรอบๆ เป็นนาขา้วสังข์หยดอินทรีย ์เม่ือฤดูฝน นํ้ าฝนไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทดั นําพา

จุลินทรีย ์อาหารของพืชมาขงัไวใ้นนาข้าว ลุงวิฑูร หนูเสน จะปล่อยให้นํ้ าขงัระยะหน่ึง เพื่อให้เกิดการ

ตกตะกอนของจุลินทรีย ์แทนที่จะรีบระบายนํ้ า เพื่อเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ตามธรรมชาติของปลา นา

ขา้ว และส่ิงมีชีวติในระบบการเก้ือกูลอาศยักนั 

 

 

 

 

 

นาขา้วสงัขห์ยดอินทรียป์ลอดสารพิษในพื้นที่ตาํบลตะโหมด ซ่ึงชาวบา้นร่วมใจกนัปลูกขา้วปลอด

สารพิษ  ขา้วสังข์หยด ได้ จดทะเบียน เป็นข้าวที่ได้รับ GI หรือ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical 

Indicator – GI) เน่ืองจากมีลกัษณะเฉพาะถ่ิน อุดมไปดว้ยสารอาหารทางโภชนาการ มีกล่ินหอม นุ่ม สีขาวอม

แดงนํ้ าตาล นอกจาก ปลูกขา้วไวใ้ช้บริโภคในครัวเรือนแลว้ ยงัมีมากพอเพื่อการจาํหน่ายไปยงัพื้นที่อ่ืนๆ 

จงัหวดัอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่สมัภาษณ์ลุงวฑิูร หนูเสน ประเด็นการริเร่ิม การบริหารจดัการ แนวคิด รูปแบบกิจกรรม

การช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน ผูด้อ้ยโอกาส  
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การปลูกไม้เศรษฐกิจ กระถินเทพา ที่ไม่ตอ้งดูแลรดนํ้ า ใส่ปุ๋ย บริเวณโคนตน้ พื้นหญา้มีดอกเห็ด

เผาะผุดขึ้ น  สามารถ เก็บไปขายสร้างรายได้ให้ ลุ งวิฑูร  หนู เสน และชาวบ้านที่ เข้ามาเก็บขาย                                

โดยลุงวิฑูร หนูเสน ให้อนุญาตไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ  เม่ือเจริญเติบโตสามารถตดัขาย ใชใ้นการสร้างบา้น 

เฟอร์นิเจอร์ ขณะน้ีทางญี่ปุ่ นซ่ึงมาตั้งโรงงานชีวมวล และเยอรมนันีได้ติดต่อขอซ้ือเพื่อนาํไปอัดแท่งให้

พลงังานชีวมวล ซ่ึงหากคาํนวนพื้นที่ 1 ไร่ ตน้กระถินเทพหากมีการตดัขายจะมีมูลค่า  กวา่ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

ลุงวิฑูร หนูเสน พาเดินชมสวนยางวนเกษตร ซ่ึงประกอบดว้ย พืชยงัชีพ, ไมใ้ชส้อย, สมุนไพร,                

ไม้เช้ือเพลิง, ผลไม้ตามฤดูกาล , อาหารสัตว์ป่า  เจตนารมณ์ในการต่อต้านการปลูกพืชเชิงเด่ียว                    

เฉพาะต้นยาง มี เหตุผล คือ ต้นไม้มีคุณประโยชน์ท่ีหลากหลาย อยู่แบบพึ่ งพิงอิงอาศัยกันและกัน                   

การปลูกพืชหลายชนิดในบริเวณตน้ยางทาํให้อากาศมีความช้ืน เม่ือกรีดยาง จะไดป้ริมาณนํ้ ายางที่มากขึ้น 

สวนยางวนเกษตรแห่งน้ีเป็นที่ศึกษาวจิยัจากคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
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 บริเวณแปลงทดลองปลูกมะละกอพนัธุ ์Red lady ร่วมกบัมหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง บริเวณ

พื้นที่น้ียงัมีการปลูกผกัสวนครัวต่างๆ  เช่น มะเขือ  มะกรูด เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 สัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกเกษตรวิถีพุทธ ซ่ึงเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ ในตาํบลตะโหมด ถึงการเขา้

มาร่วมน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใ์ช ้สาํหรับตนเอง และในครอบครัว ประโยชน์และการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น มีวนิยั รักษาศีล 5 สุขภาพดีขึ้นเน่ืองจากการปลูกพืชผกั ผลไม ้เล้ียงปลา เล้ียงหมู 

ไม่ใชส้ารเคมี  มีความสามารถจ่ายหน้ีไดต่้อเน่ือง มีวตัถุดิบใชบ้ริโภคในครัวเรือนที่ปลอดภยั เป็นตน้ 

 

 



 

 
175 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

แผนภาพสรุปนวตักรรมของเกษตรวถิพีุทธ สร้างชุมชนพอเพยีง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 

4.12  กรณศึีกษา “กลุ่มวสิาหกจิชุมชนยะลาไบโอดเีซล ตําบลลาํใหม่ อาํเภอเมืองจงั หวดัยะลา” 
 

 จากอดตีสู่ปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวถิีชนบท 

 ดว้ยความเป็นบริบทพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้“จงัหวดัยะลา” ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน 

เมืองที่มีผงัเมืองสวยที่สุดของประเทศไทย คาํวา่ “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซ่ึงแปลว่า “แห” 

เป็นเมืองชายแดนภาคใตท้ี่มีความน่าสนใจทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม 

เป็นเมืองที่ผสมผสานวฒันธรรมของชนต่างเช้ือชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตวัเมืองยะลามีการวางผงัเมืองที่

เป็นระเบียบเรียบร้อย และยงัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาที่สาํคญัแห่งหน่ึงของภาคใต ้ จงัหวดัยะลาเป็นจงัหวดัที่

อยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัสงขลา ปัตตานี 

นราธิวาส และประเทสมาเลยเ์ซีย เป็นจงัหวดัในภาคใตท่ี้ไม่มีพื้นท่ีติดต่อกบัทะเล พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา

และป่าไม้ พื้นที่ราบมีน้อย ยะลาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง อาํเภอเบตง อาํเภอ

บนันงัสตา อาํเภอยะหา อาํเภอรามนั อาํเภอธารโต อาํเภอกาบงั และอาํเภอกรงปินงั (อา้งถึงในwww.pdc.ac.th 

สืบคน้วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2560)  

 

 

 

 

 

http://www.pdc.ac.th/pdcnew/Data%20%20yala.pdf
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 กระบวนการวเิคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา 

 สาํหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตั้งอยู่ในพื้นท่ีตาํบลลาํใหม่ อาํเภอเมือง ซ่ึงเป็น

ตาํบลและอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัยะลา ดว้ยความเป็นพาหุวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัเป็นพื้นที่ที่มีประวติัความ

เป็นมาที่กล่าวขานของตาํบลลาํใหม่ว่ามาจากการล่ามช้างในสมัยก่อน เน่ืองด้วย มีช้างของเจา้พระยาลอ 

(ตาํบลยะละในปัจจุบนั) หลุดมาทางลาํพะยา ชาวบา้นช่วยกนัจบัแลว้ก็นาํมาล่ามที่ลาํพะยา แต่แลว้ก็ขาดอีก 

จบัไดใ้หม่อีกคร้ังก็เลยนาํมาล่ามใหม่ ณ ที่ใหม่ ชาวบา้นก็เลยเรียกที่ล่ามใหม่น้ีเป็นตาํบลใหม่ว่า “ลาํใหม่” 

จนถึงปัจจุบนัน้ี  ตาํบลลาํใหม่ตั้งอยู่ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา อยูห่่างจากตวัเมืองยะลา ไปทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 15 กิโลเมตร และหากเม่ือมาถึงพื้นที่ตาํบลลาํใหม่คงไม่สามารถปฏิเสธได้เม่ือ

กล่าวถึง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล” ซ่ึงทางกลุ่มเดินตามรอย “พ่อหลวง” (พระบาทสมเด็จ

พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ดาํเนินการโครงการตามแนวพระราชดาํริไบโอดีเซล เป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ระดับชุมชนที่คนในชุมชนได้มีการรวมตวักัน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยนายยศพลพฒั บุนนาค 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เล่าถึงความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล เพราะเดิมนั้น

ตนเองเปิดร้านอาหารซ่ึงช่ือ”ร้านครัวลาํใหม่” และไดรั้บคาํแนะนาํจากคุณอาของตนแนะนาํให้เก็บนํ้ ามนัที่

ผ่านการทอดอาหารจากการคา้ขายไวอ้ย่าเททิ้ง และประกอบกบัตนคลุกคลีอยู่กับนํ้ ามันพืชที่ใช้แล้ว แต่

นํ้ ามนัพชืเม่ือเหลือใชก้็เอาไปทิ้งปกติ แต่ภายหลงัมีคุณอาแนะนาํว่าอยา่เอาไปทิ้งเพราะจะมีคนมารับซ้ือเพื่อ

จะนาํไปรีไซเคิลเป็นนํ้ ามนัไบโอดีเซล แต่ตนก็ยงัไม่มัน่ใจในคาํพดูของคุณอาจึงทิ้งนํ้ ามนัเหลือใชไ้ปอีก 1 ปี  

เพราะตนมองว่าตั้ งแต่บรรพบุรุษ หรือตั้ งแต่ตนเกิดมายงัไม่เคยเห็นว่าใครจะมาเก็บนํ้ ามันท่ีเหลือใช ้

จนกระทัง่เวลาผา่นมา 1 ปี คุณอาของตนมาสอบถามวา่เก็บนํ้ ามนัไดป้ริมาณเยอะเพียงพอหรือยงั แต่ตนกลบั

ใหค้าํตอบยงัไม่ไดเ้ก็บไว ้ คุณอาจึงบอกใหต้นเก็บและคุณอาจะเป็นผูรั้บซ้ือเอง ซ่ึงจากตรงจุดน้ีทาํให้ตนเกิด

แรงบันดาลใจ และไปดูขั้นตอนของการทําไบโอดีเซลจากคุณอา   และกระบวนการผลิตนํ้ ามัน 

ไบโอดีเซลจากสถานที่ต่างในพื้นที่ภาคใตแ้ละพื้นท่ีอ่ืนๆ อาทิ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นตน้  นั่นเป็น

เ ห ตุ ผ ล ที่ ท ํา ใ ห้ ต น เ กิ ด ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร ผ ลิ ต นํ้ า มัน ไ บ โ อ ดี เ ซ ล จ า ก นํ้ า มัน พื ช ท่ี เ ห ลื อ ใ ช ้  

แต่กระบวนการทาํนํ้ ามันไบโอดีเซลนั้ นเม่ือตนเขา้มาเรียนรู้เองมองว่าขั้นตอนการทาํนั้นต้องให้เวลา  

ใชค้วามละเอียดอ่อน ตอ้งคอยเฝ้าดูปฏิกิริยาของนํ้ ามนักบัเคมี จากปัญหาอุปสรรคภายหลงัดว้ยเร่ืองเวลาทาํ

ให้ คุณ อาไม่ สามา รถทํา นํ้ ามัน ไบโอ ดี เซล ได้เต็มที่ จึ งยก เค ร่ือง ทํานํ้ า มันไบ โอดี เซลมา ให้ต น 

สานต่องานตรงน้ี  ซ่ึงตนก็พร้อมที่จะลองดูในการผลิตไบโอดีเซล แต่ก่อนตนจะมาทาํงานตรงน้ีไดต้อ้งไป

เก็บนํ้ ามันตามท้องตลาด  และมองว่ายงัไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่ตนมองว่าอาชีพน้ีดีและไม่มีคู่แข่งทาง

การตลาด  เพราะตอนนั้นตนมีโรงงานพร้อมส่งที่กรุงเทพฯ  โดยโรงงานจะนาํนํ้ ามนัพชืที่เหลือใชไ้ปกลัน่เขา้

กระบวนการของการทาํนํ้ ามนัไบโอดีเซล เพือ่ไปผสมเป็น บี 5  
 

 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

 จนกระทัง่เกิดวิกฤตในขณะที่รับซ้ือนํ้ ามนัพืชเหลือใชจ้ากทั้งจงัหวดัทาํให้ปริมาตรที่ไดเ้พิ่มขึ้น 

และในช่วงปี พ.ศ. 2552 เกิดวิกฤตเพราะขณะนั้นไบโอดีเซลขึ้นราคาเป็นราคา 47 บาท และก็ลดลงเหลือ

ราคา 17 บาท ทาํใหน้ํ้ ามนัเก่าที่เก็บมาไดน้ั้นทางโรงงานไม่รับซ้ือ จึงกลายเป็นปัญหา เร่ืองสภาพคล่อง แต่ตน
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ตอ้งใชเ้งินไปซ้ือ จึงกลบัมาศึกษาดูว่าปลายทางไบโอดีเซลคืออะไรและในภาคใตมี้ที่ไหนทาํบา้ง ศึกษาไป

เร่ือยๆ รวมทั้งไปเรียนรู้กระบวนการทาํในทุกๆสถานที่ที่ทาํเก่ียวกบัไบโอดีเซล และกลบัมาลองทาํโดยการ

ลองผิดลองถูกโดยใชเ้คร่ืองที่คุณอาให้มาในการทดลองทาํ ประมาณ 8-9 เดือน จนเป็นรูปธรรม พร้อมได้

ทีมงานไม่วา่จะเป็นรองประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลท่ีมีฝีมือในงานเช่ือมมาร่วมงานดว้ยกนั 

จึงเร่ิมการผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงทาํการผลิต 200 ลิตรในวนันั้น ซ่ึง 200 ลิตรที่ผลิต ณ วนันั้นเป็น 200 ลิตรแรกที่

ทาํหนา้บา้น เม่ือวตัถุดิบทุกอยา่งเพิม่ขึ้น และชาวบา้นในชุมชน ร้านคา้ เขา้ใจถึงประโยชน์ของนํ้ ามนัท่ีเหลือ

ใชจึ้งทาํใหป้ริมาณนั้นเพิม่มากขึ้นจึงขยายมาทาํยงับริเวณสวนหลงับา้น ซ่ึงรองรับวตุัดิบนํ้ ามนัได ้2000 ลิตร 

สําหรับลิตรแรกเกิดขึ้นตอนต้นปี 2552  พร้อมทั้งจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล                                    

เม่ือวนัที่  9 เมษายน พ.ศ. 2552 สมาชิกกลุ่มแรกเร่ิมจาํนวน 9 คน ณ วันน้ี 300 กว่าคน เกิดจากของ                  

ที่เหลือใชแ้ลว้ทิ้งไปแลว้ไม่มีมูลค่าพอไปรับซ้ือจากชาวบา้นทาํให้เกิดการสร้างรายได ้ช่วงที่ทาํตลาดนั้นไป

ติดต่อทางร้านคา้ ร้านประกอบการยงัขาดความน่าเช่ือถือ  เลยหากลยทุธ์ว่าทาํอยา่งไรจึงใชว้ิธีเอาแกลลอน 

ขนาด 5 ลิตร ไปวางไวใ้ห้ยงัร้านคา้ และร้านประกอบการ เม่ือปริมาณนํ้ ามนัเหลือใชเ้ต็มแกลลอน ขนาด 5 

ลิตร ทางกลุ่มจะไปรับแลว้จ่ายเงินให้ จากนั้นจึงเพิ่มปริมาณจากแกลลอนกลายเป็นป๊ีบ และเป็นถงั ขนาด 

200 ลิตร ในแต่ละบา้น ซ่ึงทางกลุ่มจะไปรับซ้ือในราคาลิตรละ 10 กว่าบาท อยูใ่นช่วงราคาระหว่าง 12-15 

บาท  ถึง 20 บาท แลว้แต่ว่าปริมาตรมากหรือน้อย ตอนน้ีมีเครือข่ายในแต่ละอาํเภอว่าในอาํเภอน้ีใครสนใจ

บา้ง หากสนใจใหร้วบรวมนํ้ ามนั และสมคัรเป็นสมาชิกก็จะกลายเป็นเครือข่าย โดยวตัถุดิบของทางกลุ่มจะ

เนน้นํ้ ามนัพชืที่ใชแ้ลว้อยา่งเดียว เช่นนํ้ ามนัที่ใชท้อดไก่ หากเป็นนํ้ ามนัหมู นํ้ ามนัววั จะมีขั้นตอนการทาํอีก

แบบหน่ึง 

 สําหรับกระบวนการผลิตของทางกลุ่มบางจุดจะดูสกปรกแต่ให้คิดว่าน่ีเป็นอาชีพ ช่วยรักษา

ส่ิงแว ดล้อ ม  แ ละน้อมนําโค รงกา รพร ะรา ชดํา ริขอ งพร ะอง ค์ท่ าน มาใช้ ถ้าคิด ตรง น้ีอยู่ ในใจ 

จะสามารถทาํได ้เพราะนํ้ ามนัที่ใชแ้ลว้มีผลต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก อนัดบัต่อมาหากใช้ซํ้ าแลว้ยอ่ม

ก่อใหเ้กิดมะเร็ง หากใชเ้กิน 2 คร้ังจะเกิดสารที่เรียกว่า “โพลาร์” ซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดมะเร็ง นอกจากน้ี

เป็นการลดกภาวะโลกร้อนดว้ย เพราะงานน้ีถือเป็นการลดภาวะโลกร้อนวิธีหน่ึงซ่ึงตอนน้ีไดรั้บการยอมรับ 

สาํหรับหลกัการทาํงานใหม้องนํ้ ามนัไบโอดีเซลว่าไม่ไดเ้ป็นนํ้ ามนัไบโอดีเซล แต่เรามองว่าเป็นนํ้ ามนัของ

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ซ่ึ ง อ ยู่ ใ น ใ จ ข อ ง ทุ ก ค น   

เป็นความภาคภูมิใจ เลยสู้ๆให้เกิดขึ้นถึงแม้ลม้ลุกคลุกคลานกว่าจะมาถึงวนัน้ีแต่ด้วยการสนับสนุนและ

คาํปรึกษาที่ดีจากทุกภาคส่วนจึงทาํใหก้ารดาํเนินงานของทางกลุ่มยงัคงดาํรงอยู ่ นอกจกาน้ีทางกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนยะลาไบโอดีเซลเม่ือเก็บนํ้ ามนัได ้จาํนวน 50000 ลิตรจะทูลเกลา้ถวายเงินทุกเดือน ซ่ึงตรงนั้นเป็นส่ิงท่ี

ฝันไว ้ 

 ณ ตอนน้ีสมาชิกที่เขา้ร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลมีรายไดเ้สริม จากการนาํนํ้ ามัน

พชืใชแ้ลว้มาขายใหแ้ก่กลุ่ม หรือรับซ้ือนํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้มาขายจะมีรายไดป้ระมาณ 3,000 – 10,000 บาทต่อ

คนต่อเดือน โดยสมาชิกบางคนก็รับซ้ือนํ้ ามนัพชืท่ีใชแ้ลว้ บางคนก็เป็นคนเปิดร้านอาหารก็นาํนํ้ ามนัทีใชแ้ลว้

มาขายใหแ้ก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล และนั้นก็เป็นรายไดเ้สริมอีกทางหน่ึง 



 

 
178 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

 กลยุทธ์การเข้าถงึสวสัดกิารของคนในชุมชนและสวสัดกิารในชุมชน 

 สําหรับสถานการณ์ผูด้้อยโอกาสในชุมชนพบว่า ผูด้้อยโอกาสในชุมชนในพื้นที่ตามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้มีจาํนวนเพิม่ขึ้นดว้ยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยพบว่าในจาํนวนน้ีมีผูพ้ิการที่มี

ฐานะยากจนประมาณ 48,373 คน โดยในพื้นที่จงัหวดัยะลานั้นมีผูพ้ิการที่มีฐานะยากจนและขึ้นทะเบียนกบั

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลาประมาณ 12,815 คน (ที่มา: สาํนักงานพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลา ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560) จากจาํนวนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มน้ี

มีจาํนวนมากขึ้น ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงเล็งเห็นความช่วยเหลือไปยงักลุ่มคนกลุ่มน้ี โดยการสร้าง

ภูมิคุม้กนัใหก้บัคนเหล่าน้ีใหมี้รายได ้นาํไปสู่คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

 เม่ือถามว่าการดาํรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการช่วยเหลือสังคมหรือการสร้างภูมิคุม้กัน

ของชุมชน มีผลอยา่งไรกบัสมาชิกนั้นเม่ือกล่าวถึงในส่วนน้ีพบวา่การท่ีกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

เขา้มาช่วยเหลือกลุ่มคนพิการทาํให้เกิดการสร้างภูมิคุม้กนัแก่คนกลุ่มน้ีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มคนซ่ึงดอ้ยโอกาสกลุ่มหน่ึง เพราะบาง

รายมีรายไดน้อ้ยและมีฐานะที่ยากจน 

 สาํหรับคนในชุมชนมองถึงการเขา้มา  กลุ่มหนุนเสริมใหทุ้กคนท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกเกิดรายได ้เพราะ

บางคนมองวา่นํ้ ามนัพชืที่เหลือใชแ้ลว้ไม่มีประโยชน์จึงทิ้งลงสู่ธรรมชาติ ผลดีอีกทางหน่ึงแก่สภาพแวดลอ้ม 

คือ การลดภาวะโลกร้อน เพราะนํ้ ามนัพชืเป็นทรัพยากรท่ีสามารถยอ่ยสลายไดย้าก กลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอ

ดีเซลสร้างอาชีพใหก้บัคนพกิารใหมี้รายได ้โดยการประชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน

มาขายหรือบริจาคนํ้ ามนัให้กับเครือข่ายของทางกลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล ซ่ึงเป็นผูพ้ิการในพื้นที่ ซ่ึง

ขณะน้ีในยะลามีจาํนวนเพิม่มากขึ้น หลงัจากนั้นทางกลุ่มจะไปรับซ้ือนํ้ ามนัพชืเหลือใชส่้วนนั้นมาก หากมอง

ในแง่บวกถือเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัคนพิการในพื้นที่ที่เขา้มาเป็นเครือข่ายให้กบัทางกลุ่ม ลดภาวะโลก

ร้อน ลดมลพษิทางธรรมชาติ เพราะคนกลุ่มน้ีมีอาชีพหลกัอยูแ่ลว้ แต่ท่ีเขามาเป็นเครือข่ายใหก้บัทางกลุ่มไดมี้

รายไดเ้สริมจากตรงน้ี  

นายกอเดร์ ถนอมพนัธ ์ซ่ึงมีความพกิารเทา้ขาด เดิมมีอาชีพหลกัขายที่นอนตามหมู่บา้นและขายขา้ว

หมกไก่ตามตลาด มีนั้นพชืเหลือใชจ้าํนวนมาก รู้ว่านํ้ ามนัมีค่าแต่ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน วนัหน่ึงไดเ้ห็นรถ

ของกลุ่มวสิาหกิจยะลาไบโอดีเซลขบัผา่นจึงติดต่อมา น่ีเป็นการเร่ิมเขา้มาเป็นเครือข่ายของทางกลุ่มวิสาหกิจ

ย ะ ล า ไ บ โ อ ดี เ ซ ล  น า ย ก อ เ ด ร์  ก ล่ า ว ว่ า  จ า ก เ ดิ ม ง า น มี ร า ย ไ ด้ ว ั น ล ะ  

10 บาท พอเขา้มาขายนํ้ ามนัพืชที่ใชแ้ล้วเป็นอาชีพเสริมทให้รายไดเ้พิ่ม 30 – 40 บาท และน่ีเป็นการสร้าง

ภู มิ คุ ้ม กัน ให้ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง เข า อี ก ท า ง ห น่ึ ง   ห า ก ม อ ง ใน แ ง่ ล บ  ง า น ทุ ก ง า น ย่อ ม มี อุ ป ส ร ร ค  

กลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลก็เช่นกัน กว่าจะมาถึงจุดน้ีก็มีคนหลายกลุ่มยงัขาดความรู้ความเข้าใน

กระบวนการทาํงาน มองการทาํงานตรงน้ีเป็นการหากินกบัผูพ้ิการ และขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองของ

นํ้ ามนัพชืท่ีใชแ้ลว้วา่สามารถนาํมาผลิตเป็นนํ้ ามนัไบโอดีเซลได ้

 นอกจากน้ีเรายงัพบวา่ ในดา้นผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมในพื้นท่ีตาํบลลาํใหม่ หรือพื้นที่ใกลเ้คียงมี

ประมาณที่เพิม่จาํนวนขึ้นเร่ือยๆ โดยพบวา่ผูมี้ฐานะยากจนและเป็นผูพ้ิการมีประมาณ 12,815 คน โดยพื้นที่
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อาํเภอรามันมีผูพ้ิการและฐานะยากจนมากที่สุด โดยกลุ่มผูพ้ิการได้เขา้มาเป็นเครือข่ายให้กับทางกลุ่ม

วสิาหกิจยะลาไบโอดีเซล อาทิเช่น นายอสัรีย ์ .อาย ุ25 ปี ซ่ึงมีความพิการทางสมองและมีฐานะความเป็นอยู่

ค่อนขา้งลาํบาก มีนางซูมารดาเป็นเสาหลกัของครอบครัว เม่ือทางกลุ่มวสิาหกิจยะลาไบโอดีเซล เขาไปรับซ้ือ

นํ้ ามนัโดยผา่นเครือข่ายผูพ้กิารที่มารับจากนางซูและนายอสัรียอี์กต่อหน่ึง คือ นายกอเดร์ ถนอมพนัธ ์หน่ึงใน

สมาชิกของทางกลุ่มวสิาหกิจยะลาไบโอดีเซล จากความยากจนลาํบากและการประชาสมัพนัธ์จากปากสู่ปาก

ของคนในชุมชน เม่ือชาวบา้นในชุมชนตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั มีนํ้ ามนัพืชที่เหลือใชแ้ลว้จะนาํมาบริจาค

หรือขายใหก้บัครอบครัวนางซูและอสัรีย ์ซ่ึงในพื้นที่ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จะมีเครือข่ายผูพ้ิการที่รับซ้ือ

นํ้ ามันพืชใชแ้ลว้ประมาณ 5 ราย รายได้เสริมในส่วนน้ีทาํให้ผูพ้ิการและมีฐานะยากจนไดมี้รายไดเ้พิ่มขึ้น 

ชีวติความเป็นอยูดี่ขึ้น 

ดว้ยปัจจยัที่กล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหป้ระชาชนในพื้นที่ มองถึงการเขา้ถึงการบริการทางสังคมของ

ภาครัฐ หากมองในแง่ของสิทธิผูพ้ิการในพื้นที่และคนในพื้นที่ ที่ตอ้งได้รับสิทธิผูพ้ิการนั้น ทุกคนได้จด

ทะเบียนผูพ้กิาร ณ สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเรียบร้อยทุกคน เพราะเบ้ียยงัชีพ

ผูพ้กิารถึงแมจ้ะไดร้ายละ 800 บาทต่อเดือนต่อคน แต่ถือว่าเป็นเงินจาํนวนที่มากสาํหรับคนที่มีฐานะยากจน 

และยงัไดมี้การประชาสัมพนัธ์ให้คนในพื้นที่เขา้มารับซ้ือนํ้ ามันพืชเหลือใช ้เพราะงานตรงน้ีเป็นงานที่ไม่

ยุง่ยากถึงแมก้าํไรที่ไดรั้บจะนอ้ย ทางดา้นกลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล หากมีหน่วยงานมาสนับสนุน มอง

วา่มีบางหน่วยงานจะเขา้มาแต่ส่วนใหญ่แลว้เขา้มาแลว้ไม่ไดส้านต่อการดาํเนินงานทาํให้ขาดความต่อเน่ือง 

ถา้มองในความย ัง่ยนืในส่วนน้ียงัขาดความย ัง่ยนื แต่หากมีกลุ่มเครือข่าย องคก์รเขา้มาเรียนรู้กระบวนการ

ทาํไบโอดีเซลจากทางกลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลจะเป็นไปในรูปแบบน้ีมากกว่าและให้ทางกลุ่มเป็น

ปราชญส์อนใหค้วามรู้ 
 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํา ริของในหลวงรัชกาลท่ี  9  ท่ีดํา เ นินการอยู่หลักๆ เลย                       

คือ  ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล จะเก็บนํ้ ามันพืชที่ ใช้แล้วตามครัวเรือน ร้านอาหาร                         

และตลาด แลว้ก็เอามาแปรรูปเป็นไบโอดีเซลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นพลงังานทดแทนของ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือนํ้ ามันพืชหรือนํ้ ามันสัตว ์

รวมทั้งนํ้ ามนัที่ใชแ้ลว้จากการปรุงอาหารนาํมาทาํปฏิกิริยาทางเคมีกบัแอลกอฮอลล์ เรียกอีกอยา่งว่า สารเฮ

สเตอร์ มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ ามนัดีเซลมาก และในกระบวนการผลิตยงัไดก้ลีเซอรอล เป็นผลพลอยได ้

ซ่ึงสามารถนํามาใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางค์อีกดว้ย (ที่มา : พระบิดาแห่งการพฒันาพลงังานไทย, 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังงาน,กระทรวงพลงังาน)  

สาํหรับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล เม่ือนํานํ้ ามันพืชที่เหลือใช้มาผ่านกระบวนการ

ทาํไบโอดีเซลและจะมีส่วนที่เรียกวา่ “เกสรีน” ออกมาเป็นผลผลิตสุดทา้ย กลีเซอรีนตรงน้ีสามารถนาํมาทาํ

เป็นนํ้ ายาเคลือบเงาลอ้ดาํไบโอแวก๊ซ์ โดยทางกลุ่มทาํภายใตพ้ระราชดาํรัสของพระบาทสมด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช การที่จะพฒันาคนนั้นตอ้งพฒันาตั้งแต่รากฐานก็คือเร่ืองของชีวติความเป็นอยู ่ถา้เม่ือไร
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ความเป็นอยูข่องเขาคนนั้นดีขึ้นส่ิงต่างๆก็ดีตามขึ้น และพฒันาขึ้นขึ้นมา เหมือนกบัท่ีทางกลุ่มไดส้ร้างอาชีพ

ใหก้ลุ่มคนพกิารที่มีฐานะยากจนไดเ้ขา้มาร่วมเป็นสมาชิกทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีขึ้น  

 จากแนวคดิสู่การปฏบิัต ิ

สําหรับการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มเป็นการดาํเนินการท่ีเกิดประโยชน์ในคนพื้นท่ีและชุมชน

ใกลเ้คียง ไม่วา่จะเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ เพราะนํ้ ามนัพืชที่ใชแ้ลว้หากเกิดใชซ้ํ้ าจะ

ก่อใหเ้กิดสารที่เรียกวา่ “โพลาร์” ซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดมะเร็ง นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

ดว้ยมีผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย การช่วยเหลือท่ีก่อให้เกิดกบัประชาชนในพื้นที่มากที่สุดในมุมมองของกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล คือ เม่ือทางกลุ่มมีความเขม้แขง็ ประกอบกบั  เห็นผูพ้กิารที่ยงัขาดโอกาส จึง

มีแนวคิดท่ีจะสร้างรายได ้และขยายโอกาสไปยงัผูพ้ิการ จึงประสานไปยงัผูพ้ิการในจงัหวดัยะลาให้มาร่วม

เป็นเครือข่ายรับซ้ือนํ้ ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ แลว้ทางกลุ่มจะไปรับซ้ือนํ้ ามนัถึงบา้น เพราะเม่ือเขา้มาเป็นเครือข่าย

กบัทางกลุ่มทางกลุ่มจะมีอุปกรณ์ใหก้บัสมาชิก ไดแ้ก่ ตาชัง่ป้ายไวนิลลก์ารรับซ้ือนํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ ซ่ึงมีราคา 

1,000 บาทต่อชุดแก่สมาชิกของกลุ่ม ในส่วนน้ีทางกลุ่มจะหักค่าใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวจากการนาํนํ้ ามนัพืชมา

ขายคร้ังละ 5 บาท จนครบยอดจาํนวน 1,000 บาท  ดงันั้นสมาชิกโดยเฉพาะผูพ้ิการที่มีฐานะยากจนสามารถ

นาํเงินตรงน้ีไปซ้ือต่อยอดใหก้บัคนอ่ืนทีเ่ขา้ตอ้งการจะมีรายได ้พร้อมเห็นคุณค่ามากขึ้นและรู้จกัการใหด้ว้ย 

ดา้นกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเม่ือไดน้ํ้ ามนัพืชที่เหลือใชม้าจากเครือข่ายของทางกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแลว้เขา้สู่กระบวนการทาํนํ้ ามนัไบโอดีดซล B100 ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 

             1. กลุ่มจะไปจดัเก็บนํ้ ามนัจากห้างร้านในเขตอาํเภอเมือง และ

พื้นที่ใกลเ้คียง สมาชิกเครือข่ายในกลุ่มนาํมาส่งให้กับทางกลุ่ม หลงัจาก

นั้นจะนาํมาจดัเก็บเป็นป๊ีบ และเทกรองพวกกากอาหารที่มากบันํ้ ามนัพืช

นั้น 

 

        2. เม่ือแยกกากอาหารออกจากนํ้ ามนัเรียบร้อยแลว้ ทาํการตม้ในถงัท่ีอุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส 

เม่ือไดอุ้ณภูมิที่ตอ้งการ และพกันํ้ ามนัส่วนน้ีไว ้

3. ทาํการดูดนํ้ ามนัพชืที่ตม้เรียบร้อยแลว้สู่ถงั 

วดัปริมาตร ใหไ้ดต้ามปริมาณที่ตอ้งการผสม 

กบัตวัเคมี ซ่ึงประกอบดว้ยเมทานอลและ 

โพแทสเซียม ในอตัราส่วน 5 : 1 ผสมกนัใน 

ถงัผสมปฏิกิริยาเคมี โดยดูจากความเขม้ขน้ของ 

สีของนํ้ ามนัพชื 

4. เม่ือทาํปฏิกิริยาเคมีกนัดีแลว้จะนาํสู่ถงัพกัดา้นหลงั และไดก้ลีเซอรีนออกมา  โดยปริมาณกลีเซอ

รีนจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัตวัสารเคมี เพราะกลีเซอรีนจะเป็นตวัดูดยางเหนียวในนํ้ ามนั 
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5. เอานํ้ ามนัที่ไดจ้ากการลา้งนํ้ ามนัไปเก็บไวใ้นถงัพกัเพือ่ทาํการลา้งนํ้ ามนั โดยใชน้ํ้ าและลมในการ

ลา้ง ลา้งประมาณ 4-5 คร้ัง หลงัจากนั้นจะตอ้งเอานํ้ ามนัตวัน้ีไปทาํการไล่ความช้ืนอีกคร้ัง 

6. การตม้ไล่ความช้ืนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

7. การกรองนํ้ ามนัอีกคร้ังโดยใหน้ํ้ ามนัอยูใ่นอุณหภูมิปกติก่อน 

8. ไดน้ํ้ ามนัไบโอดีเซล B 100 พร้อมใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซล และเคร่ืองจกัทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

เ ม่ื อ น้ อ ม นํ า ห ลัก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ม า เ ป็ น แ น ว ท า ง ใน ก า ร ดํา เ นิ น ชีวิ ต แ ล้ว                           

ความเปล่ียนแปลงเยอะมาก ประการแรกทาํให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลไดรู้้จกักบัเครือข่าย 

เพราะจากเดิมไม่คิดวา่การทาํงานตรงน้ีจะทาํเพียงภายในครอบครัว หรือเครือญาติเท่านั้น ยงัไม่ไดค้ิดถึงคน

ร อ บ ข้ า ง  แ ต่ พ อ ท า ง ก ลุ่ ม ไ ด้ ม า ทํ า ง า น ต ร ง น้ี ไ ด้ ม า อ ยู่ ต ร ง น้ี ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ ค น พิ ก า ร 

กบัพี่ๆ  ที่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ในสงัคม ทาํให้รู้ว่า ณ ตอนน้ีครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัว

ใหญ่ขึ้น รวมไปถึงรู้จกัเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน รู้จกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีอะไรบอกกล่าวและช่วยเหลือกนั 

เลยกลายเป็นความรักความปรองดองทั้งๆที่ทุกคนมาจากต่างที่ต่างถ่ิน แต่ดว้ยความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและ

กนั และเขา้อกเขา้ใจกนั ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา และฐานะ 

“พ่อคดิเราเป็นคนทํา  เราทําตามที่พ่อคดิ สําเร็จทุกอย่าง” 

            เพราะสําหรับผมมองว่าตรงน้ี เ ป็นการสร้างโอกาสให้กับ                          

พ ว ก เ ร า ซ่ึ ง เ ป็ น ทั้ ง ผู ้พิ ก า ร แ ล ะ มี ฐ า น ะ ย า ก จ น  ผ ม ไ ป รั บ ซ้ื อ                           

นํ้ ามันพืชเหลื อใช้จาก เค รื อข่ ายคนพิก ารในพื้นที่ เ ช่ นจากอํา เภ อ                  

ยะหา ระยะทาง 40 กิโลเมตรเครือข่ายบอกนํ้ ามันได้ 28 กิโลกรัม                

ใ ห้ ผ ม ไ ป รั บ ซ้ื อ  ค่ า นํ้ า มัน ร ถ ไ ป ก็   2 0 0  บ า ท แ ล้ว  ห า ก ถ า ม ว่ า                         

ไ ด้ กํ า ไ ร ห รื อ ไ ม่  ผ ม ต อ บ เ ล ย ถ้ า เ ร า คิ ด เ ร่ื อ ง กํ า ไ ร ข า ด ทุ น                            

ตรงจุดนั้น เราไม่ไดช่้วยเหลือคนท่ีเขาลาํบาก เพราะเขาที่โทรมาใหไ้ป  

รับนั้น ไม่มีเงินเลยตอ้งไปรับซ้ือ ถา้คิดเป็นตวัคนไดม้ากพอแต่หากมองเป็นตวัเงินไดน้้อย น่ีคือคาํพูดของ

นายกอเดร์ ถนอมพนัธ ์หน่ึงในสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลซ่ึงพิการขาดขาด ตอ้งสูญเสียขา

จากโรคเบาหวาน 
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 จุดเร่ิมทีส่านต่อให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

สาํหรับทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลท่ีดาํเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถเช่ือมโยงหรือช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสังคมได้ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคนใน

ครอบครัว และชุมชนได้ เห็นได้จากการสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กลุ่มคนพิการในพื้นที่ทั้งในพื้นที่

จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และกาํลงัขยายเครือข่ายไปยงัจงัหวดัสงขลา เพราะเศรษฐกิจพอเพยีงของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที่ 9 เร่ืองพลงังานทดแทน ดว้ยการนาํนํ้ ามนัพชืเหลือใชม้าทาํไบโอดีเซล

นั้ น เป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับทุกคนท่ีเข้ามาเป็นเครือข่ายสมาชิกลดภาวะโลกร้อนให้เกิดขึ้ นกับ

ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัของเรา ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 “เวลาขาดแคลนเช้ือเพลิงก็บอกว่าให้ปิดโทรทัศน์ ให้ปิดไฟ แล้วบอกว่าได้ผลดี ความจริงเปิด

โทรทศัน์น้ีไม่เป็นไร ถ้านํ้ ามันเช้ือเพลิงหมดแล้วก็ยงัใช้เช้ือเพลิงอย่างอ่ืน แต่ตอ้งขยนัหาวิธีท่ีจะทาํให้

เช้ือเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่ เช้ือเพลิงที่เรียกวา่ นํ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นมนัจะหมดภายในไม่ก่ีปี คือไม่ก่ีสิบป่ีก็หมด ถา้

ว่าไปส่ีสิบปีหมด เราก็อายุร้อยสิบแปด ในระหว่างท่ีจะถึงอายรุ้อยสิบแปดหาวิธีได้แลว้ท่ีจริง เม่ือสองปีก็

ทาํไบโอดีเซลโดยใชน้ํ้ ามนัปาลม์ 100 % ถา้อยา่งไรเราก็ใชน้ํ้ ามนัปาลม์ของเราเอง คนอ่ืนอาจจะไม่ได ้เพราะ

ไม่มี แต่เรามี เพราะเราขวนขวายหาวธีิที่จะทาํเช้ือเพลิงทดแทน...” 

 พระราชดาํรัสเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม  พ.ศ.2548 

สาํหรับสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลซ่ึงมีความพิการและฐานะลาํบาก การเขา้มาร่วมทาํงาน

กบักลุ่มโดยการน้อมนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นพลงังานทดแทนตรงน้ีทาํให้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัวดีขึ้น ที่เห็นไดช้ดัเจนคือ ดา้นรายไดแ้ละคุณภาพชีวติของคนพิการซ่ึงเพียงรายไดจ้ากเบี้ยยงัชีพคน

พกิารรายเดือนๆ ละ 800 บาทคงไม่เพยีงพอสาํหรับครอบครัวผูพ้กิารที่มีฐานะยากจน อาทิเช่น  เด็กหญิงสุไล

ฮา  สาแลแม อาย ุ13 ปี “หนูภมิใจที่เกิดมาในประเทศไทย เกิดมาในรัชกาลท่ี 9 เกิดมาพิการแต่ใจไม่พิการ คิด

ได้ทาํได้ พ่อคิดเราทาํ พ่อนาํเราตาม พ่อสอนไว้ทุกประการ” 

ซ่ึงทางครอบครัวของเด็กหญิงมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน พ่อและแม่มีอาชีพ

รับจา้งกรีดยาง มีรายได ้500 บาทต่อสัปดาห์  ช่วงฤดูฝน ไม่สามารถกรีด

ยางได ้ทาํใหท้างครอบครัวขาดรายได ้ แต่เม่ือทางครอบครัวไดม้าทาํงาน

กบัทางกลุ่มในช่วงระยะเวลา 2 ปีแลว้มีชีวติที่ดีขึ้น นอกจากน้ีทางกลุ่มให้

ความรู้เร่ืองการเผา่ถ่าน                        

ซ่ึงเงินที่ไดจ้ากการรับซ้ือนํ้ ามนัไปต่อยอดดว้ยการเผาถ่านขาย เป็นรายไดเ้สริมเพิ่ม ทาํให้คุณภาพชีวิตของ

ครอบครัวดีขึ้น น่ีจึงถือเป็นการทาํงานที่ประสบความสาํเร็จของทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ที่มี

ส่วนในการขยายโอกาส และสร้างรายได้ ภายใตก้ารน้อมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงาน

ทดแทน “ไบโอดีเซล” 

 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการลดปัญหา

ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม และนาํนํ้ ามนัที่เหลือใชท้ี่ไร้ค่าในความหมายของใครหลายๆ คนมาผา่นกระบวนการ

ทางปฏิกิริยาเคมีทาํพลงังานทดแทน “ไบโอดีเซล” ทางกลุ่มและเครือข่ายทาํตามพ่อสอน ทุกคนภูมิใจที่ได้
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เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยโลก ถา้ไม่มีพวกอเขาซ่ึงไม่ไดเ้ก็บนํ้ ามันมีแต่คนทิ้งลงไปเพราะมนัเป็นมลพิษที่

กาํจดัยาก นํ้ ามนัซึมลงสู่ใตดิ้นไสเ้ดือนที่สามารถเอาไปใชท้าํประโยชน์ไดย้งัตาย ทิ้งลงแม่นํ้ าส่ิงมีชีวิตที่อาศยั

อยูใ่นนํ้ าก็ตาย  ทางกลุ่มมาเก็บนํ้ ามนัส่วนน้ีช่วยลดภาวะโลกร้อนไดด้ว้ย พร้อมไดน้ํ้ ามนัทดแทน ซ่ึงรายได้

ไม่ไดเ้ป็นจุดสาํคญัมากแต่ส่ิงที่สาํคญัมากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนทัว่ไปรู้ว่าท่ีทาํตรงน้ีมนัช่วยลดภาวะ

โลกร้อน เป็นโครงการพระราชดาํริของพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 เพยีงแค่น้ีทุกคนก็เกิดควาภาคมภูมิใจ “เป็น

ส่ิงที่ดมีากๆ เลยสําหรับคนพิการ เพราะคนพิการส่วนใหญ่จะไม่มีงานทาํ มีแต่ขอเงินและคนอ่ืนให้เงิน แต่

พอโครงการนีเ้ข้ามาทาํให้พิการมีรายได้ และบางคนกล่าวว่า “เหมือนตาสว่างข้ึน”” นางอาแอเสาะ  วาแมดี

ซา หน่ึงในสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ผลดีจากการน้อมนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดา้นพลังงานทดแทนด้านการนํานํ้ ามันพืชเหลือใช้มาผลิตนํ้ ามันไบโอดีเซล B 100 คือ การที่ผูพ้ิการมี

ความรู้สึกถึงศกัยภาพและความสามารถของพวกเขา ไม่ใช่เพียงรอเงินเบี้ยยงัชีพความพิการเพียงอยา่งเดียว  

ผลที่ได้รับของสมาชิกของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลคือ คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ความสงบสุข 

และความภาคภูมิใจซ่ึงเคร่ืองหมายตวัการันตีความสาํเร็จของสมาชิกทุกคนในกลุ่มคือ รางวลัที่ไดรั้บเข็ม

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งชนะเลิศแผนธุรกิจไดร้องอนัดบั 

2  รางวลัเก่ียวกบัดา้นพลงังานทดแทน เป็นอาสาสมคัรพลงังาน น่ีถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่งานที่

ทุกคนทาํเป็นความคิดของพอ่ แลว้ทุกคนสามารถต่อยอดงานของพระองคไ์ด ้

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงดา้นพลงังานทดแทน โดยการนาํนํ้ ามนัพชืท่ีใชแ้ลว้มาผลิตเป็นไบโอดีเซล 

B100 ของทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลสามารถแกไ้ขปัญหาของสมาชิกกลุ่มซ่ึงเป็นคนพิการได ้

ถึงแมก้าํไรที่ไดจ้ากการรับซ้ือนํ้ ามนัพชืเหลือใชจ้ะไดก้าํไรไม่มากแต่สาํหรับคนกลุ่มน้ีถือเป็นเงินจาํนวนมาก

ที่สามารถช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น เพราะทางกลุ่มจะให้สมาชิกที่เขา้มาเป็นเครือข่าย

เห็นความสําคญัของตวัเอง หากมองในคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการที่เขา้มาเป็นสมาชิกเครือข่ายกับทางกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล พบว่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้น เพราะหากมองในมุม

กลบักนัหากคนกลุ่มน้ีไม่ทราบวา่นํ้ ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัพวกเขาได ้และกลบัถึงมนัไป

โดยไม่รู้คุณค่านั้นยอ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นกบัการดาํเนินชีวิตของพวกเขาในแต่ละวนั ดงันั้นแกนนาํหลกัอยา่ง

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลถือเป็นกลไกหลกัที่ช่วยในการขบัเคล่ือนและน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงดา้นพลงังานทดแทน สร้างภูมิคุม้กนั ความพอมีพอกินใหเ้กิดขึ้นกบัครอบครัวของผูพ้ิการในพื้นที่ที่

มีฐานะยากจน ซ่ึงผลจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับประชาชนในวนัน้ี ทาํให้เห็นแล้วว่าพระราชดาํริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที่ 9  ที่ทรงตระหนกัถึงปัญหาการใชพ้ลงังานของคนไทย รวมถึงปัญหา

การขาดแคลนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดส่้งผลให้ประชาชนเล็งเห็นความสาํคญัของพลงังานทดแทนซ่ึงเป็น

ส่ิงที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกนัทาํได้โดยนาํทรัพยากรที่มีอยูม่าใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทาง

ของพระองค ์

 ส่วนในดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลในการบริหารงานนั้น เกิด

จากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มทุกคน รวมทั้งเครือข่ายของกลุ่มที่อยูใ่นพื้นที่ใกลเ้คียงไม่เพยีงแต่ใน

ตาํบลลาํใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา เท่านั้น แต่ยงัมีการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชน์และ
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คุณค่าของนํ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ กลบัมาเขา้สู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซล การประชาสมัพนัธผ์า่นอาสาสมคัร

สมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นถือเป็นการดาํเนินของกลุ่มอีกวธีิหน่ึงในการใหค้วามรู้เร่ืองของภยั อนัตราย

จากการใชน้ํ้ ามนัที่ใชแ้ลว้ใชซ้ํ้ าวา่จะก่อเกิดปัญหาดา้นสุขภาพดา้นใดตามมา ซ่ึงน่ีเป็นเหตุผลท่ีสร้างความ

น่าเช่ือถือถึงภยัของนํ้ ามนัพชืที่ใชแ้ลว้ นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัมีการใหอ้งคค์วามรู้กบัชุมชน หรือโรงเรียนที่

สนใจ โดยทางกลุ่มจะเป็นปราชญใ์นการใหค้วามรู้ ทาํ อยา่งไรใหทุ้กคนในกลุ่มโดยเฉพาะคนพกิารสามารถ

ช่วยเหลือตนเองไดม้ากที่สุด อยา่ใหเ้ขาเป็นผูรั้บจนเป็นนิสยั ให้เขาสามารถพฒันาการสร้างอาชีพเขาเองได ้

และต่อยอดได ้ ทางกลุ่มจะตอ้งใสอนใหทุ้กคนใหรู้้จกัจะทาํไม่ใช่รอเพียงอยา่งเดียวใหทุ้กคนยนืดว้ยตวัเอง 

เพราะบางคนที่เขา้มาร่วมทาํงานกบัทางกลุ่มอดีตเคยอายที่มีลูกพกิารไม่กลา้ท่ีจะเขา้มาเป็นเครือข่ายสมาชิก

กบัทางกลุ่ม  แต่ปัจจุบนัทุกคนที่เขา้มาร่วมทาํงานกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลกลา้กา้วสู่สงัคม ไม่

มีความอายมีเพยีงความกลา้หาญเขา้มาแทน และเกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีทุกคนทาํ เพราะทุกคนมอง

นํ้ ามนัไบโอดีเซลไม่ใช่เพยีงแค่นํ้ ามนัไบโอดีเซล แต่ทุกคนมองวา่เป็นนํ้ ามนัของพระองคท์่าน ถึงแมจ้ะลม้ลุก

คลุกคลานมาถึงมาวนัน้ีได ้ 

สาํหรับวธีิการดาํเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทาํอยา่งไรให้เกิดความย ัง่ยนืนั้นทาง

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลมองวา่งานทุกงานยอ่มตอ้งมีการพฒันา การผลิตนํ้ ามนัไบโอดีเซล B100 

ข อ ง ท า ง ก ลุ่ ม ก็ เ ช่ น กั น มี ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ โ ค ร ง ก า ร น้ี ย ั ง ค ง ดํ า เ นิ น ต่ อ ไ ป เ พ ร า ะ ต อ น น้ี 

กลีเซอรีนซ่ึงสารผลิตสุดทา้ยที่เหลือจากการทาํนํ้ ามนัไบโอดีเซลนั้นทางกลุ่มนํ้ ามาผลิตเป็นนํ้ ายาเคลือบเงา

ลอ้ดาํไบโอแวก๊ซ์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท์ี่ทางกลุ่มถือเป็นนวตักรรมที่ไดจ้ากส่วนหน่ึงจากการผลิตนํ้ ามนัไบโอ

ดีเซล พลงังานทดแทนจากแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที่ 9  เพราะหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงมนักลายเป็นการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ เพราะเกิดเครือข่ายท่ีขยายกวา้งไปเร่ือยๆในพื้นที่จาก 1 

คน เป็น 2 คน และเป็น 3 คนเป็นตน้ เพราะงานตรงน้ีเม่ือทุกคนเห็นว่าทาํได้จริงเกิดขึ้นจริงก็ยากทาํด้วย

เช่นกนั  ทุกอยา่งจะย ัง่ยนืไดง้านตรงน้ีตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทุกคนใหเ้ห็นความสาํคญัของนํ้ ามนัพืชที่

ใช้แล้ว และเห็นถึงประโยชน์ของนํ้ ามันไบโอดีเซล B 100 ที่ทางกลุ่มได้ผลิตขึ้น และสนับสนุนการ

ดาํเนินงานในดา้นต่างเพือ่ใหง้านตรงน้ีย ัง่ยนืต่อไป 

ปัญหาอุปสรรคทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลมองว่า ทางกลุ่มมีตน้นํ้ า คือ คนพิการและ

เครือข่ายทั้งหมด กลุ่มเป็นกลางนํ้ าเป็นคนไปรับซ้ือนํ้ ามนั แต่ปลายนํ้ าทุกวนัน้ีถา้ถามว่าการผลิตไบโอดีเซล

ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ทางตนัหรือไม่ ทางกลุ่มมองวา่การดาํเนินงานมีคู่แข่งเยอะ ดว้ยเป็นปัจจยั

ที่เป็นจงัหวดัชายแดนจึงมี “นํ้ ามนัเถ่ือน” ในเกือบทุกพื้นที่ เพราะราคาของไบโอดีเซลเม่ือก่อนขายอยูร่าคา

ลิตรละ  5 บาท ขณะน้ีไม่สามารถทาํไดเ้พราะมีเร่ืองค่าใชจ่้ายเคมี และวตัถุดิบ ดงันั้นวิธีที่ทางกลุ่มจะทาํได้

คือการหาทางระบายนํ้ ามนัไบโอดีเซลออกให้มากที่สุดแต่ยงัขาดความเช่ือมัน่จากผูใ้ชน้ํ้ ามนัไบโอดีเซลใน

พื้นที่ ถึงแมจ้ะขายใหก้บัสมาชิกของกลุ่มอยูแ่ลว้ ซ่ึงตอนน้ีทางกลุ่มมีการประสานงานกบับริษทับางจากเพื่อ

เป็นวิธีหน่ึงที่จะระบายนํ้ าไบโอดีเซลซ่ึงเป็นวตัถุดิบที่ผลิตได้ ต้องพึ่ งพาตนเองเป็นส่ิงที่ย ัง่ยืนที่สุด 

นอกจากน้ีมีปัญหาในการทาํงานของกลุ่มเครือข่ายสมาชิกท่ีเป็นคนพิการในพื้นท่ีเพราะทุกคนในชุมชนขาด

ความเช่ือถือในผูพ้ิการว่างานตรงน้ีพวกเขาเหล่านั้นจะทาํได้  แต่เม่ือได้รับความรู้จากทาง อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ถึงอนัตรายที่จะเกิดขึ้นจากนํ้ ามนัพืชที่

ใชแ้ลว้น่ีถือเป็นกระบอกเสียงหน่ึงที่จะทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงการหาผลประโยชน์จากบุคคลที่

ไม่ประสงคดี์เม่ือพบบา้นผูพ้กิารที่ติดป้ายไวนิลลก์ารรับซ้ือนํ้ ามนัพชืเหลือใชข้องกลุ่มจะเขา้ไปเป็นพ่อคา้คน

กลางตดัราคานํ้ ามนัก่อนเครือข่ายหลกัของทางกลุ่มท่ีจะมารับซ้ือนํ้ ามนัพชืเหลือใชน้ั้น 

 ดา้นแนวทางในการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพยีงไปช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสังคมกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนยะลาไบโอดีเซลเห็นความสาํคญัถึงการสร้างโอกาสใหก้บัคนพกิารที่เป็นสมาชิกเพราะเม่ือกลุ่มมีความ

มัน่คงจึงขยายโอกาสไปยงัผูพ้กิารที่มีรายไดน้อ้ยไดมี้รายไดเ้พิ่มขึ้น จากนํ้ ามนัพืชเหลือใชท้ี่ทุกคนในชุมชน

ไ ม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ที่ เ รี ย ก ว่ า  

“ไบโอดีเซล” ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นพลงังานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที่ 9 

นอกจากน้ียงัพฒันาต่อยอดมาเป็นนํ้ ายาไบโอแวก๊ซ์ นํ้ ายาขดัเงายางรถยนตท่ี์มีคุณภาพท่ี 

ไดรั้บความนิยมจากประชาชนในจงัหวดัยะลาและพื้นที่ใกลเ้คียงอีกดว้ย 

นอกจากน้ีทางกลุ่มจะมีโครงการที่จะทาํในเร่ืองขยะที่ไดจ้ากการรับซ้ือ

นํ้ า มั น นั่ น คื อ ข ว ด พ ล า ส ติ ก  ม า คิ ด ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร 

รีไซเคิลต่อไป และสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มที่เป็นคน

พกิารดว้ยโครงการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ เป็นตน้  

 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นพลงังานทดแทน

ในการผลิตนํ้ ามนัไบโอดีเซลจากนํ้ ามนัพชืที่เหลือใชแ้ลว้ทั้งจากครัวเรือน ร้านอาหาร เม่ือทุกคนที่เขา้มาเป็น

สมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะผูพ้กิารมองวา่การทาํงานตรงน้ีเป็นการทาํงานท่ียิง่ใหญ่ ถึงแมบ้างคนมองว่านํ้ ามนั

พชืที่เหลือใชน้ี้จะไม่มีค่า แนวทางปฏิบติัที่ทุกคนท่ีเขา้มาร่วมกลุ่ม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

ไดรั้บเพิม่มานัน่คือ ความรัก ความปรองดอง ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั เพราะหากไม่มีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที่ 9 ในดา้น

พลังงานทดแทนก็คงไม่มีใครคิดที่จะเก็บนํ้ ามันพืชเหลือใชส่้วนนั้นมาผลิตนํ้ ามนัไบโอดีเซล B 100 ใน

ปัจจุบนั 

 “จากพระอจัฉริยะภาพในดา้นการคิดคน้พลงังานทดแทนของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วันั้น ทาํ

ใหป้ระชาชนทุกคนรู้สึกภูมิใจเป็นอยา่งมากที่ไดมี้ส่วนในการทาํงานตามแนวพระราชดาํริของพระองคเ์พือ่

ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซ่ึงทุกคนต่างก็มุ่งมัน่ที่จะเดินตามรอยพอ่แห่ง

แผน่ดินพระองคน้ี์ตลอดไป” 
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ภาพกจิกรรมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนยะลาไบโอดเีซล ตําบลลาํใหม่ 

อาํเภอเมืองจงั หวดัยะลา 

 

 

 

  

 

 กระบวนการถอดบทเรียนส่ิงที่ไดรั้บจากการนอ้มนาํเศรษฐกิจพอเพยีงดา้นพลงังานทดแทนของ

เครือข่ายคนพกิารท่ีรับซ้ือนํ้ ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้จากชาวบา้นมาขายยงักลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล  

 

 

 

  

 ภา พ กิ จก ร ร ม ก า ร ล ง พื้น ที่ สํา ร ว จ เค รื อ ข่ า ยข อ ง ก ลุ่ ม วิส า ห กิ จ ชุมชน ยะ ล า ไ บ โ อ ดี เซ ล                                 

ณ องค์การบริหารส่วนตําบลยะต๊ะ  อํา เภอรามัน จังหวัดยะลา โดยให้ความรู้เ ก่ียวกับนํ้ ามันพืช                            

ที่ใชแ้ลว้แก่ชาวบา้นในพื้นที ่

 

 

 

 

 ชาว บ้าน ตําบ ลยะ ต๊ะ  อํา เภอ รามัน  จังหวัดยะลา  กับ การ เก็บ ภา พคว ามป ระทับใจจา ก                          

การร่วมเรียนรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของนํ้ ามนัพชืท่ีใชแ้ลว้โดยกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลเป็นวทิยากร

กระบวนการ 

 



 

 
187 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

 

 

 

  

การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ขอ้มูลโครงการรับซ้ือนํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้จากชาวบา้นเขา้สู่ศูนยบ์ริการคน

พิการเพื่อเป็นรายไดแ้ก่ศูนยแ์ละสร้างอาชีพแก่คนพิการในชุมชน โดยคนพิการเหล่านั้นเป็นเครือข่ายของ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล 

 

 

 

 

การลงพื้นที่สมัภาษณ์ขอ้มูลถอดบทเรียนเครือข่ายคนพกิารของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลา             ไบ

โอดีเซลที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ซ่ึงมาจากหลากหลายอาํเภอในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา 

 

 

 

 

 

การร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายคนพิการ การน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที่ ๙ ทางดา้นพลงังานทดแทนมาใชว้า่เขาเหล่าน้ีไดรั้บอะไรบา้ง 
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ภาพเครือข่ายคนพิการซ่ึงเขา้ร่วมถอดบทเรียน ณ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตาํบลลาํ

ใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา  

 

 

 

 

 

กระบวนการกลัน่นํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ไปสู่การทาํนํ้ ามนัไบโอดีเซล B 100  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ยะลาไบโอดีเซล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา้นเครือข่ายคนพกิารท่ีรับซ้ือนํ้ ามนัพชื

ใชแ้ลว้ ณ ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั 

จงัหวดัยะลา เพือ่ขายนํ้ ามนัพชืใชแ้ลว้

เหล่านั้นไปยงักลุ่มวสิาหกิจชุมชน

ยะลาไบโอดีเซล   ตาํบลลาํใหม่ 

 อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา 



 

 
189 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพสรุปนวตักรรมทางเลือกสําหรับประชาชนและส่ิงแวดล้อม  

ไบโอดเีซล ตามแนวพระราชดาํริ 

 

 

นํ้ ามนัพชืที่ใชแ้ลว้ ซ่ึงรับซ้ือ                       

มาจากชาวบา้นในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา 

และจงัหวดัใกลเ้คียง 
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บทที ่5 

นวตักรรมการประยุกต์เศรษฐกจิพอเพยีงสู่ 

การคุ้มครองทางสังคมทีเ่หมาะสม 

เพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
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บทท่ี 5 

นวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกจิพอเพยีง 

สู่การคุ้มครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
 

การศึกษาเร่ือง นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพื่อ

ผูด้้อยโอกาส มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสังคมของผูด้้อยโอกาส การประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมของผูด้อ้ยโอกาส และเพื่อการนาํเสนอนวตักรรม

เศรษฐกิจพอเพยีงที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการการคุม้ครองทางสังคมเพื่อผูด้อ้ยโอกาส โดยการศึกษาคร้ังน้ี

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

สถานการณ์ผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ การคุม้ครองทางสงัคม และการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่มี

ในปัจจุบันเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหามาตรการการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมกับ

ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนโดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ สาํนักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วชิาการ 1-12 รวม 12 พื้นที่ วธีิการคดัเลือกกรณีศึกษาไดม้าจากการศึกษาฐานขอ้มูลสถิติของสาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ ฐานข้อมูลทางด้านสังคมของสํานักพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์และฐานข้อมูล

สถานการณ์ทางสงัคมของ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 ยอ้นหลงั 2 ปี   

สรุปผลจากการศึกษาดงักล่าว ไดส้ะทอ้นให้เห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการพฒันาต่อยอดแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน และปัญหาของเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบเกิด

นวตักรรมใหม่ ๆ ที่ทาํให้ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ไดเ้รียนรู้จากการลองถูกโดยใชฐ้านเกษตรกรรมเป็น

จุดเร่ิมตน้ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้กิดรูปแบบนวตักรรมการประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ

แกไ้ขปัญหาความยากจนของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทั้งหมด 12 รูปแบบ 

1.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี ( บ้านสอนบิน ) 

  



 

 
193 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

 

 กรณีดังกล่าวเกิดจากจุดเร่ิมตน้ในกระบวนการทาํงาน เพื่อการฟ้ืนฟูกลุ่มเป้าหมายภายในสถาน

สงเคราะห์คนไร้ท่ีที่พึ่ง ของกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัง่คงของ

มนุษย ์โดยในปีงบประมาณ 2552 ไดน้าํสมาชิก เพศชาย จาํนวน 30 คน จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทบั

กวาง จงัหวดัสระบุรี สถานสงเคราะห์บา้นเมตตา จงัหวดันครราชสีมา สถานสงเคราะห์ชายธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี เขา้มาร่วมฝึกทกัษะอาชีพ ดา้นการเกษตรและฝึกทกัษะการใชชี้วิตอิสระภายนอกสถานสงเคราะห์ 

ซ่ึงมีเป้าหมายเพือ่ลดขนาดสถานสงเคราะห์ใหเ้ล็กลง โดยใชพ้ื้นที่โครงการบา้นสามวยั ตาํบลคชสิทธ์ิ อาํเภอ

หนองแค จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 26 ไร่ สาํหรับดาํเนินการ และเม่ือส้ินสุดโครงการฟ้ืนฟูศกัยภาพผูรั้บบริการ

สู่สังคมภายนอก และได้ให้ช่ือเรียกสั้น ๆ ว่า “บา้นสอนบิน” โดยการดาํเนินงานมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้

ผูรั้บบริการจากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ระดบั A ไดฝึ้กทกัษะความรู้ และการใชว้ถีิชีวติอิสระของคนปกติ 

เพือ่ฝึกฝนใหผู้รั้บบริการนาํความรู้มาปรับใช ้ลดการพึ่งพา ลดขนาดของสถานสงเคราะห์ใหเ้ล็กลง โดยที่การ

ดาํเนินงานเน้นด้านเกษตรกรรม การเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู้โดยการกระทาํในพื้นท่ีจริง 

Learning by doing 

 ทั้งน้ีไดมี้แนวในการใหค้วามช่วยเหลือดว้ยปัจจยั 4 และคุม้ครองสวสัดิภาพก่อนนาํส่งคืนครอบครัว  

ดงันั้นแลว้ปัญหาของการทาํงาน คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใชค้นเป็นศูนยก์ลางท่ีมีเป้าหมายว่าทาํ

อยา่งไรจึงจะสามารถพฒันาส่งเสริม กลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับบริการให้มีความรู้ มีทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ

การดาํรงชีวติและสร้างภูมิคุม้กนัมิใหแ้สวงหาประโยชน์หรือตกเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษยอี์กต่อไป 

ซ่ึงในการดาํเนินการของทางศูนยไ์ดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเขา้มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ การระเบิดจาก

ภายใน การแกปั้ญหาจากจุดเล็ก การทาํตามลาํดบัขั้น การศึกษาดา้นภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ การ

ทาํงานแบบองคร์วม การไม่ติดตาํรา การประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด และการมีส่วนร่วมจากการ

เรียนรู้และนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นหน่วยงาน จึงไดมี้การดาํเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา

เพือ่ใชใ้นการบาํบดัผูรั้บบริการ ตามแนวทฤษฎี โดยมุ่งหวงัวา่เม่ือออกจากศูนยไ์ปแลว้ผูรั้บบริการจะสามารถ

พึ่งตนเองได ้และใชชี้วิตในชุมชนไดต่้อไป ซ่ึงกิจกรรมที่ทางศูนยด์าํเนินการ เช่น การสร้างศูนยเ์รียนรู้และ

ฝึกทกัษะดา้นการเกษตรปลอดสารพษิ การฝึกทกัษะอาชีพ การเกษตร เพื่อเสริมสร้างรายได ้การส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายทาํงานรับจา้งแรงงานทัว่ไปบริเวณใกลเ้คียงหน่วยงาน การฝึกทกัษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ

ชุมชนสังคม และการสนับสนุนส่งเสริมออกสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมเพื่อสร้าง

อาชีพใหก้บับริการของศูนย ์ไดแ้ก่ การปลูกพืช ผกั ทาํนาขา้ว การเพาะเห็ด การเล้ียงไก่ไข่ เป็ดไข่ การเล้ียง

ปลา การทาํปุ๋ ยชีวภาพ การจาํหน่ายผลผลิต และการสร้างอาชีพและรายได ้
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2.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านท่าเต้น ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลจาการศึกษาหมู่บา้น “ท่าเตน้” ซ่ึงแต่เดิมชุมชนแห่งน้ีประสบกบัปัญหาหลาย ๆ อยา่ง ทั้งภยัแลง้ 

อุทกภยั และปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดินทาํกินของตนเอง เน่ืองดว้ยท่ีดินท่ีชาวบา้นอาศยันั้นเป็นที่ดิน

ของ สปก.ภบท.5 เป็นพื้นที่ป่าเก่า ป่าเส่ือมโทรม ซ่ึงปัจจุบันที่ดินดังกล่าวได้ถูกยึดคืนโดยกรมป่าไม ้

ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา คือ ชาวบา้นทีเ่คยอาศยัป่าแหล่งน้ีเป็นท่ีดินทาํกินก็ไม่สามารถทาํการเกษตรไดด้งัเดิม 

นอกจากน้ีพื้นที่ดงักล่าว ยงัประสบปัญหาจากการที่มีชา้งป่าเขา้มากินพืชผลทางการเกษตรและยงัขาดการ

ส่งเสริมจากทางภาครัฐ ส่งผลใหร้าคาผลผลิตตกตํ่า จากปัญหาต่าง ๆ ทาํให้ในปัจจุบนัคนในชุมชนแห่งน้ีไม่

มีที่ดินทาํกินเป็นของตนเอง และตอ้งออกไปประกอบอาชีพที่โรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนที่ไม่ไดป้ระกอบ

อาชีพใดๆ ก็จะชักชวนกันไปเสพยา และหารายได้จากการคา้ยาเสพติด จนทาํให้บา้นท่าเตน้กลายเป็น

ทางผา่นของยาเสพติดจากประเทศเพือ่นบา้นมาจงัหวดัฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร 

 ดว้ยเหตุแห่งน้ีปัญหาทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ทาํใหค้นในชุมชนเร่ิมมีการวเิคราะห์และหาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาของชุมชนร่วมกนั โดยมองเห็นทางออกในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการ

แกไ้ขปัญหาทีเ่กิด ซ่ึงพบวา่ชาวบา้นนั้นรับรู้แนวคิดน้ีมาจากการท่ีไดย้นิจากคนอ่ืนและการรับรู้จากส่ือต่าง ๆ 

วา่การทาํเกษตรแบบผสมผสานนั้นดี และในปี 2548 จึงไดเ้ร่ิมทาํเกษตรแบบผสมผสานดว้ยตนเองโดยเน้น

แนวคิดที่วา่ “ทําเท่าที่ทําได้ ไม่จ้างคนอ่ืน” เร่ิมแรกจากการปรับดิน การปลูกพชืที่ใชใ้นครัวเรือน และเร่ิมขาย 

โดยยดึหลกัของการดาํเนินงาน คือ “ปลูกที่กิน กินที่ปลูก เหลือก็ขาย” โดยมีรูปแบบในการทาํเกษตรทฤษฎี

ใหม่ เกษตรผสมผสาน คือ การสร้างอาหารที่ปลอดสาร ปลอดภยัเพื่อบริโภคและจาํหน่าย ( ถา้เหลือจากการ

บริโภค ) โดยการเล้ียงไก่ เล้ียงแพะ เล้ียงปลา ปลูกพืชสวนครัว ( มะนาว กล้วย มะเขือ ) ปลูกพืชยืนตน้ 

(ยางพารา ลาํไย ) เนน้การทาํไร่นาสวนผสม ขึ้นอยูก่บัการมีท่ีดินทาํกิน ถา้มีท่ีดินเพยีงพอก็ทาํเกษตรกรรม ถา้

ไม่มีที่ดินก็เล้ียงสตัว ์เนน้เร่ือง การแลกเปล่ียนภายในชุมชนเกือบทุกครัวเรือนทาํเกษตรพอเพียง ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กับบริบทของครอบครัว การทาํบญัชีครัวเรือน จากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก กว่าจะมาถึงขั้นตอนการ
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ดาํเนินงานที่ประสบผลสาํเร็จชุมชนตอ้ง ศึกษาขอ้มูลก่อนการดาํเนินการ เช่น เขา้รับการอบรม การศึกษาดู

งานจากผูท้ี่ประสบความสาํเร็จไม่วา่จะเป็น ในเร่ืองของการทาํแปลงเกษตร การจดัทาํบญัชีครัวเรือน เป็นตน้  

 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและ

เยาวชน ( พฤติกรรมกา้วร้าว/ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร ) เม่ือชุมชนไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในชุมชนแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้และเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คือ การก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ

บุคคล เกิดการลดหน้ี ค่าใชจ่้ายลดลง รู้จกัพอ มีเงินออม มีรายไดเ้พิม่ขึ้น สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง แจ่มใส มี

ความสุข สามารถพึ่งพิงตนเองได ้ส่วนการเปล่ียนแปลงในระดบัชุมชน ก่อให้เกิดการมีงานทาํ มีรายไดซ่ึ้ง

ช่วยลดปัญหาสงัคมหลาย ๆ เร่ือง ทั้งปัญหาการลกัเล็กขโมยนอ้ย ปัญหาเด็กมัว่สุม ปัญหายาเสพติด เน่ืองดว้ย

แนวคิดน้ีช่วยปรับพฤติกรรมให้คนในครอบครัวมีการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นชุมชนมี

ความเขม้แข็ง มีความรักและปรารถนาดีต่อกนั ก่อให้เกิดความ สามคัคี รู้จกัแบ่งปัน ประหยดัและอดออม 

และเม่ือนาํเศรษฐกิจพอเพียงมาเช่ือมโยงในการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสังคมในชุมชนเพื่อก่อให้เกิด

การแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน ปัญหาดา้นสงัคม ก็พบวา่แนวคิดน้ีไดช่้วยเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสให้

มีการดาํรงชีวติที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายไดพ้อที่จะเล้ียงดูตนเองได ้ซ้ึงในกรณีน้ีไดห้น่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง 

เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดเ้ขา้มาให้ความช่วยเหลือในการสร้างที่อยูอ่าศยัและมอบเงินทุนประกอบ

อาชีพกับผูย้ากไร้ และช่วยให้สามารถเขา้ถึงสิทธิด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยการทาํงานเพื่อการช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสนั้นมีรูปแบบการเช่ือมโยงโดยภาครัฐจะเป็นหน่วยสนับสนุนทั้งดา้นของงบประมาณ แหล่ง

อาชีพ และชุมชนก็มีนโยบายของชุมชนที่จะให้ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส โดยมี

เป้าหมายวา่ตอ้งการใหผู้ด้อ้ยโอกาสมีแหล่งงาน เพือ่ใหผู้ด้อ้ยโอกาสมีงานทาํ สามารถพึ่งตนเองได ้  

3.เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา อ.เมือง จ.ตราด 
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 จุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลง เกิดจากการที่เรือนจาํไดมี้การจดั “โครงการกาํลงัใจ” ขึ้นมาและไดมี้

การดาํเนินงานเร่ิมตน้มาตั้งแต่ ปี 2553 โดยใชต้น้แบบการเรียนรู้มาจากการศึกษาศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบเพื่อนพึ่ง 

(ภาฯ) ยามยาก ของนางนงนุช คาํคง ที่รู้จกัในช่ือ “ผูใ้หญ่จอย” และคณะวิทยากร มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยาม

ยาก สภากาชาดไทย นาํโดยอาจารยป์ระเสริฐ ป่ินนาค พนกังานส่งเสริม กิจการสาขาของธนาคารเกษตรและ

สหกรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัพษิณุโลก จดัทาํแผนการดาํเนินงานคดัเลือก เรือนจาํชัว่คราว 4 แห่ง เป็น

เรือจาํนาํร่อง คือ เรือนจาํชัว่คราวเขาพลอง จงัหวดัชยันาท เรือนจาํชัว่คราว เขาระกาํ จงัหวดัตราด เรือนจาํ

ชัว่คราวแคนอ้ย จงัหวดัเพชรบูรณ์ เรือนจาํชัว่คราวดอยราง จงัหวดัเชียงราย โดยเน้นให้มีกิจกรรมแกไ้ขฟ้ืนฟู 

และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใหก้บัผูต้อ้งขงัท่ีใกลพ้น้โทษ พจิารณาผา่นการคดัเลือกจากกรมราชทณัฑ ์

 กระบวนการอบรมฝึกฝนได้เน้นย ํ้าให้ผูต้อ้งขงักลบัไปทบทวนส่ิงที่เคยทาํดาํเนินการที่ผ่านมาใน

ชีวติรูปแบบของกระบวนการในการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของทณัฑนิ์คม ตาม

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์หมวดที่ 10 ลกัษณะ 2 ทณัฑนิ์คม และการคดัเลือกการปฏิบติัการของเจา้หน้าที่ใน

เรือนจาํชัว่คราว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยมีพื้นฐานตามวิธีปฏิบติั หมวดที่ 5 เร่ืองการงานเป็น

พื้นฐาน โครงการน้ีมีแผนปฏิบติังานและมีหลกัสูตรท่ีแน่ชดั โดยใชห้ลกัการเรียนรู้แบบ Learning by Doing 

ที่เนน้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคุมกบัภาคปฏิบติัมีการสรุปบทเรียน ปลูกฝังแนวคิดเร่ืองศีลธรรม จริยธรรม 

ศาสนา การไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข การมีส่วนร่วม ในรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการสอนทั้งเน้ือหาและ

วธีิการกระบวนการ 

 จากมุมมองที่เปรียบวา่ในพื้นที่ของเรือนจาํผูต้อ้งขงัทุกคนถือไดว้า่เป็นผูท้ี่ประสบปัญหาการยอมรับ

จากสังคมเน่ืองจากการถูกตีตราว่าเป็นผูต้อ้งโทษ หรือ “คนคุก” การถูกตีตราดังกล่าว เป็นผลให้ผูต้อ้งขงั

หลายคนถูกกีดกนัจากการประกอบอาชีพโดยทัว่ไป ซ่ึงทางเรือนจาํเองก็ประสบกบัปัญหาเช่นกนัในเร่ืองของ

การให้ความรู้เก่ียวกบัการฝึกอาชีพระยะสั้น ซ่ึงขาดวิทยากรให้ความรู้ และปัญหาวางแผนการดาํเนินงาน

พฒันาอาชีพแก่ผูต้อ้งขงั เน่ืองจากจาํนวนผูต้อ้งขงัท่ีมีปริมาณมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากมีการอภยัโทษมาบ่อยคร้ัง

ทาํใหไ้ม่สามารถวางแผนได ้จึงตอ้งปล่อยนกัโทษตามพระราชฎีกา การวางแผนจึงทาํไดไ้ม่ทนั 

 ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดจ้ากการไดรั้บความรู้ทางการเกษตรเพ่ือนําไปใช้

ในการประกอบอาชีพอิสระ ตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นส่ิงสําคัญในการช่วยให้ผู้ต้องขังมีชีวิตใหม่

ไดม้ากยิง่ขึ้น ซ่ึงผลจากการไดเ้ขา้ร่วมโครงการและการไดม้าปฏิบติัจริงของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํชัว่คราวเขา

ระกาํ ทาํใหพ้บวา่ ผูต้อ้งขงัแต่ละคนต่างก็ไดรู้้หลกัการต่าง ๆ เก่ียวกบัการปรับใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ในกระบวนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้และไดว้ิธีการปฏิบติัจริง จากที่พวกเขาไดอ้ยูใ่นพื้นที่ที่ทางโครงการ 

ไดแ้บ่งสรรให้รับผิดชอบโดยพื้นที่ 1 ไร่ ต่อผูต้อ้งขงั 5 คน และเปิดโอกาสให้พวกเขาไดท้าํตามความถนัด 

โดยเลือกกิจกรรมที่มีความถนัด อนัจะเห็นได้จาก กรณีของกลุ่มที่เลือก การปลูกผกั โดยเลือกกิจกรรม

การเกษตร เขามีกระบวนการและวิธีการในการปลูกผกัท่ีจะทาํให้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นการช่วยแก้ไข 

ปัญหาเร่ืองของตน้ทุนในการทาํเกษตรของเขาได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของคุณสามารถ เขาพบว่าตอ้งเตรียม

ดิน ทาํแปลง การทาํใหดิ้นมีคุณภาพตอ้งใชปุ้๋ ยหมกัเขาก็รู้วธีิการหมกัปุ๋ ย ทาํยาไล่แมลงเองส่วนมากจะทาํเป็น

การลดรายจ่าย นอกจากน้ี การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองผูต้อ้งขงั โดยการส่งเสริม
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ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย ์การเสริมสร้างความเขา้ใจ และการฝึกทกัษะการปฏิบติัแก่ผูต้อ้งขงัในการ

ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรโดยเฉพาะการนาํเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใชก้บัการทาํเกษตร อินทรียเ์ป็น

ส่ิงที่เกิดผลเชิงประจกัษ ์เน่ืองดว้ยแนวโน้มทางการตลาดปัจจุบนัมีความตอ้งการบริโภคอาหาร  ที่มีความ

ปลอดภยัจากสารเคมีและสารพษิตกคา้งมากขึ้น ดงันั้นผูต้อ้งขงัจึงไดรั้บความรู้และไดรั้บคาํปรึกษา แนะนาํ

เร่ืองชนิดของพชืผกั และระบบการปลูกพชืผกัที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และวิธีการวางแผนการปลูกพืชให้

ตรงตามฤดูกาล การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกนัการสะสมของโรคและแมลงศตัรูพืช การตรวจประเมิน

พื้นที่ การตรวจสภาพดินเพื่อประเมินสภาพของดินเบื้องตน้ ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีจะใช ้เป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงดินสาํหรับพืชแต่ละชนิด รวมไปจนถึงความรู้ในเร่ืองของการจดัการโรคและแมลง ศตัรูพืช  การ

ควบคุมศตัรูพชืโดยใชชี้วะวถีิ การใชส้ารสกดัทางชีวภาพแทนการใชส้ารเคมี การผลิตปุ๋ ยไวใ้ชเ้อง การผลิต

ฮอร์โมนและนํ้ าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไสเ้ดือนเพือ่การกาํจดัขยะใหเ้ป็นปุ๋ยชีวภาพ 

 ทั้งน้ี ความรู้ทั้งหมดเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ ทางโครงการไดถ่้ายทอดการไดถ่้ายทอดความรู้ให้

ผูต้อ้งขงัสามารถผลิตใชใ้นแปลงเกษตรของตนเอง และภายในแปลงเกษตรของเรือนจาํ ซ่ึงส่ิงที่เรียนรู้น้ีทาํ

ให้ผูต้อ้งขงัสามารถผลิตเพื่อจาํหน่าย โดยในเร่ืองของการจาํหน่ายผลผลิตที่ไดน้ั้นไดรั้บคาํปรึกษาแนะนํา

ดา้นการขนส่งสินคา้การออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์การแปรรูปผลิตภณัฑ์โดยใช้ ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํให้ผูต้อ้งขงัสามารถท่ีจะกลับออกไปสู่สังคมและใช้ชีวิตในวิถีการ

พึ่งตนเองได ้

4.ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การใชห้ลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรูปแบบในการจดัการพื้นที่เน่ืองจากในส่วนของตาํบลหนอง

สาหร่าย หลงัจากปี 2545 มีการเก็บขอ้มูล คือ การทาํแผนชีวิต แผนชุมชน แผนแม่บทชุมชนและนาํแผนที่

เกิดขึ้นเขา้ที่ประชุม เพือ่จดัทาํเป็นแผนของทอ้งถ่ิน หลงัจากการเก็บขอ้มูลแลว้ ทาํใหพ้บขอ้มูลอยู ่3 ประเด็น

คือ 1. รายได ้2.หน้ีสิน 3.รายจ่าย ซ่ึงทุกชุมชนจะมีลกัษณะตวัเลขที่คลา้ยกนั คือ รายไดจ้ะน้อยกว่ารายจ่าย
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และหน้ีสินพอดีกบัรายจ่าย ถา้นาํรายจ่ายกบัหน้ีสินมารวมกนั ค่อนขา้งที่ จะไม่เหลือรายไดเ้ลยนอกจาก 3 

ประเด็นน้ีแลว้ การวเิคราะห์ปัญหา พบวา่ มีปัญหาทั้งหมด 7 ปัญหาสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาดา้นภาวะหน้ีสินของประชาชน หน้ีสินเพิม่มากขึ้น ทาํเท่าไรก็ใชห้น้ีไม่หมด 

2) ปัญหาดา้นอาชีพและรายได ้ผลผลิตตกตํ่า รายไดไ้ม่แน่นอน 

3) ปัญหาดา้นวฒันธรรมประเพณี สงัคมเส่ือมโทร วฒันธรรมประเพณีเปล่ียน 

4) ปัญหาดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั ไม่มีความปลอดภยัในการทาํงาน 

5) ปัญหาดา้นการศึกษาของบุคลากรในชุมชน ประชาชนไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้ 

6) ปัญหาดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สภาวะอากาศปรวนแปร ส่ิงแวดลอ้มย ํา่แย ่

7) ปัญหาดา้นการเมืองและกลุ่มผูน้ํา ทุกคนอยากเป็นผูน้ําแต่ทาํไม่ได้ ส่งผลให้การพฒันาล่าชา้มี

ปัญหาก็แกไ้ม่ได ้

ดว้ยปัญหาดงักล่าวตาํบลหนองสาหร่าย จึงไดน้าํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนโดยการใช้หลักชุมชนพอเพียงในการขบัเคล่ือนสู่ความเข้มแข็งในลักษณะของชุมชน

พึ่งตนเอง และใชแ้นวคิดการพฒันาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน โดยเน้นการทาํงานร่วมกนัในรูปแบบที่ทุกคนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมเป็นเจา้ของและร่วมรับ

ประโยชน์ โดยเนน้หลกัการพึ่งตนเองเป็นหลกั พร้อมทั้งมีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาของตาํบลไวอ้ยา่ง

ชัดเจน ว่า “ทุกคน...และชุมชน...อยู่ดี...มีความสุข”  ด้วยหลักคิดดังกล่าว ทาํให้คนในชุมชนแห่งน้ีมี

เป้าหมายในการดาํเนินงานร่วมกนัและพร้อมที่จะ ร่วมกันทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมให้เป้าหมาย

สมัฤทธ์ิผล 

จากฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ทาํให้เกิดการประยกุตใ์ชรู้ปแบบการจดัการพื้นท่ีอยา่งชดัเจน 

โดยมีกระบวนการดาํเนินงานที่สาํคญั ดงัน้ี 

1. ทาํความเขา้ใจกบัคนในชุมชนว่า 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 6 ตวัช้ีวดั มีอะไรเป็นเกณฑบ์า้ง มีความยาก

หรือไม่ ความพอประมาณทาํอยา่งไร และ 2 เง่ือนไข เง่ือนไขความรู้นั้นมีอะไรเป็นตวัช่วยไดบ้า้ง แต่ตวัที่

ส่งผลให้การดําเนินงานจะสําเร็จหรือไม่ทนั ขึ้นอยู่กับตัวช้ีวดั ซ่ึงเป็นหลักท่ีใช้ในการประเมินผลการ

ดาํเนินงานของสมาชิกภายในชุมชน ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัที่ 1 การลดค่าใชจ่้าย หลงัจากท่ีมีรายไดอ้ยูเ่ท่าน้ี จะทาํอยา่งไรใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตวัช้ีวดัที่ 2 การเพิม่รายได ้อาชีพอะไรที่จะเพิ่มรายได ้หลงัจากที่ประชาชนทาํนา ทาํออ้ยเป็นอาชีพ

หลกั แต่ช่วงวา่งในระยะเวลา 3-4 เดือน จะหาอาชีพเสริมอะไรมาใหก้บัประชาชน 

ตวัช้ีวดัที่ 3 เร่ืองการออม หลงัจากมีรายได ้รายจ่าย มีรายไดเ้พิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีเหลือเงินกอ้น

เพือ่เป็นภูมิคุม้กนัของตนเอง สามารถที่จะฝากเงินออมได ้ซ่ึงก็จะมีธนาคารเป็นชุมชน 

ตวัช้ีวดัที่ 4 การดาํเนินชีวติ จะดูแลชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองของการใชชี้วติตามแนวทางไดอ้ยา่งไร 

ตวัช้ีวดัที่ 5 การเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั คือ ในตาํบลหนองสาหร่ายไม่วา่จะเป็นเดก็หรือผูด้อ้ยโอกาส 

ผูสู้งอาย ุก็มีสวสัดิการ การดูแล เกิด แก่ เจบ็ ตาย ซ่ึงไดส้ร้างเป็นกระบวนการ 
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ตวัช้ีวดัที่ 6 เป็นการใช้ดาํเนินการ โดยมีปัจจยัภายในที่ทาํ คือ การมองยอ้นหลังเม่ือ 70 ปี ตอนที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีขึ้นครองราชยพ์ระองค์ได้ตรัสไวว้่า “เราจะครอง

แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซ่ึงพระองค์ท่านก็ใช้ระยะเวลา 70 ปี ท่ีขึ้ น

ครองราชย ์โดยใชค้วามสุขเป็นเป้าหมายในการปกครอง ใชค้วามสุขเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศแต่

ผูบ้ริหารประเทศหลายท่าน ไม่ไดใ้ชค้วามสุขเป็นท่ีตั้ง แต่เอา GDP มาเป็นตวัช้ีวดัความเป็นอยูข่องประชาชน 

ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากประเทศไทยมีผูมี้ฐานะอยูไ่ม่ก่ีคน ทาํให้เกณฑท์ี่ผ่าน เป็นการผ่านเกณฑข์องคนรวย 

ซ่ึงทาํให้ความสุขหายไป ตาํบลหนองสาหร่าย จึงใชค้วามสุขเป็นเป้าหมายในการทาํงาน มีธนาคารความดี 

สถาบนัการเงิน มีตวัช้ีวดัความสุขเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน จึงส่งผลให้ปัจจยัภายในของตาํบลหนอง

สาหร่าย ใชค้วามสุขเป็นเป้าหมายในการทาํงาน 

5. ชุมชนบ้านเตย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ชุมชนบา้นเตย เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ที่มีการก่อตั้งหมู่บา้นมานานกวา่ 200 ปี จากในอดีตคนในหมู่บา้น

ส่วนใหญ่ทาํนา เล้ียงสตัว ์และคา้ขาย ซ่ึงเป็นการใชชี้วติในวถีิชนบท และมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั จาก

สภาพพื้นที่พบวา่ พื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดอน พื้นที่ทาํนาเป็นที่ลุ่มลอ้มรอบหมู่บา้น ไม่มีป่าไมชุ้มชนทาํ

ใหอ้ดีตการเพาะปลูกจึงไม่ค่อยไดผ้ล เน่ืองจากสภาพดินเป็นเดินเคม็ อีกทั้งมกัประสบกบัปัญหา ภยัธรรมชาติ

ทั้งอุทกภยัและภยัแลง้ซํ้ าซาก ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาหมู่บา้นเตยไดเ้ขา้ร่วมเป็นหมู่บา้นแกนหลกัของเครือข่าย

หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดบัอาํเภอ ตามโครงการยทุธศาสตร์ “ บ ว ร” ( บา้น 

วดั โรงเรียน ) ที่มีการบริการจดัการชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชน ปี 2554 จงัหวดันครราชสีมา ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้

การคิดหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยวธีิธรรมชาติตามแนวพระราชดาํริพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที่ 

9 ในเร่ืองการใชห้ญา้แฝกแกปั้ญหาดินเค็มโดยวิธี “ห่มดิน”  และไดเ้ร่ิมรณรงคก์ารใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ ใน

การทาํเกษตรกรรม เพื่อปรับสภาพดินที่เส่ือมโทรมให้มีชีวิตจากพื้นฐานภูมิปัญญาดั้ งเดิม ซ่ึงได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน้ีชุมชนบา้นเตยยงัได้จดัตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์

ชีวภาพใช้ในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย และจดัจาํหน่ายแก่เกษตรกรภายนอกชุมชนเพิ่มรายได้ โดยสามารถ
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บริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบนัด้วยวิสัยทัศน์ชุมชนที่ว่า “ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรง

สามัคค ีอาชีพเรามี วิถีพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ มีจิตสาธารณะ วัฒนธรรมลํา้ค่า รักษาส่ิงแวดล้อม “  

 จากการศึกษา พบวา่ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงจาก

หลาย  ๆ แหล่งขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการเรียนรู้

จากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง จึงทาํให้หลาย ๆ ครอบครัวไดน้้อมนาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเร่ิมจากนาํมาปรับใชก้บัตนเอง และ

ครอบครัวก่อน เช่น การลดใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก การปลูกพืชผกัสวนครัว การเล้ียงสัตว ์(ปลา กบ ไก่

ไข่ และสุกร ) เป็นตน้ ซ่ึงคนในชุมชนเขา้ใจวา่ เศรษฐกิจพอเพยีง คือ การลดรายจ่ายเพิม่รายไดล้ดการซ้ือการ

ใชข้องไม่จาํเป็น หรือส่ิงของฟุ่มเฟือย การปลูกอยูป่ลูกกิน การวางแผนการใชจ่้ายอยา่งประหยดั และการ

จดัทาํบญัชีครัวเรือน โดยเน้นไปที่ความพอดีพอประมาณ คือ ไม่มากไม่น้อย จนเกินไป ท่ีสาํคญัตอ้งไม่

เบียดเบียนผูอ่ื้น และเม่ือสามารถพึ่งตนเองไดแ้ลว้ก็ตอ้งแบ่งปันช่วยเหลือผูอ่ื้นตามอตัภาพต่อมาคือในเร่ือง

ของความมีเหตุผลโดยการรู้จกัการวางแผน การใช้ชีวิตและการใชจ่้ายอยา่งรอบคอบสุดทา้ยคือเร่ืองของ

ภูมิคุม้กัน หมายถึง การเตรียมตวัเตรียมใจให้สามารถพร้อมรับกับสภาพ ปัญหา หรือผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต และมีสติในการร่วมมือกนัหาทางแกไ้ข 

6. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ วัดป่านาคาํ ตําบลจุมจัง อําเภอกฉิุนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “จุมจงัโมเดล” จากจุดเร่ิมตน้ของการแกไ้ขปัญหาความยากจน ทาํให้แนวคิดน้ีไดป้รับเปล่ียนเพื่อ

นาํมาช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสมากมายในตาํบล และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เขา้มาเรียนรู้และนาํไปปฏิบติัจากการ

ลองผดิลงถูก และการศึกษาผา่น Case Study ต่าง ๆ ทาํใหพ้ระอาจารยไ์ดส้ร้างแนวทางการแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นที่ตาํบลจุมจงั โดยเร่ิมจากการทาํเกษตร 1 ไร่ ไม่ยากไม่จนดว้ยเคร่ืองมือที่มีช่ือ

วา่ “หลุมพอเพยีง” ซ่ึงทาํไดไ้ม่ยาก ซ่ึง “หลุมพอเพียง” เป็นการขุดหลุดเพื่อปลูกตน้ไมโ้ดยวดัขนาด กวา้ง 2 

เมตร คูณ 2 เมตร คือ 1 หลุม และใน 1 หลุมน้ีจะตอ้งมีพชื 4 ชนิดปนกนั คือ พีเ่ล้ียง 1 ยนืตน้ 4 ฉลาด 5 ปัญญา

อ่อน 10 โดยส่ีอยา่งน้ีจะตอ้งอยูใ่นหลุมเดียวกนั น่ีคือกลยทุธ ์“หลุมพอเพียง”  
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 โดยที่หลุมพอเพยีง ดงักล่าวกลายเป็นเคร่ืองมือสู่ความสาํเร็จในการทาํเกษตรแบบพอเพียงและได้

กลายเป็นนวตักรรมการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่การแกไ้ขปัญหาของผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนกรณีศึกษา

ความสําเร็จ “ หลุมพอเพียง เคร่ืองมือทรงพลังสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบพอเพียงของ จังหวัด 

กาฬสินธ์ุ “ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ วัดป่านาคํา ส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เกิด

จากแนวคิดของพระอาจารยท์ี่มองถึงเร่ืองของการนาํนวตักรรมดงักล่าวไปช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไม่ว่า

จะเป็นคนพกิาร ผูติ้ดยาเสพติด หรือกลุ่มคนยากจนต่าง ๆ ซ่ึงพระอาจารยไ์ดส้ะทอ้นความเป็นคนดอ้ยโอกาส 

คนที่ขาดโอกาสว่า “ เราพบว่าพลังของคนที่ด้อย มีพลังมาก ไม่ได้น้อยกว่าคนที่มี ถ้าเราทําให้เค้ายืนได้ 

เพราะคนพวกนี้จะรู้ซ้ึงดีกับคาํว่า ลําบาก รู้ซ้ึงดีกับคาํว่าอดอยาก รู้ซ้ึงดีกับคาํว่าทุกข์ รู้ซ้ึงดีกับคาํว่าถูกทิง้ คน

พวกนี้ถูกทิง้มาก่อน แล้วพอตนเองมโีอกาสแล้วจึงไม่ทิง้คนอ่ืน”  

 จากกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด ก่อเกิดผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทาํใหค้นในชุมชนเกิดรายได ้และอาชีพเพิม่ขึ้น ลดปัญหาความยากจน สร้างใหเ้กิดตลาดในการขายสินคา้ท่ีมี

คุณภาพ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช ้

7. ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนย์เรียนรู้ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย  วัดป่าดงใหญ่  วังอ้อ  ตําบลหัวดอน  

อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชุมชนบา้นวงัออ้ เป็นชุมชนท่ีมีผูน้าํชุมชนและชาวบา้นใหค้วามร่วมมือเพือ่พฒันาหมู่บา้น เป็นอยา่ง

ดีดว้ยวฒันธรรมของชาวอีสานท่ียงัใหก้ารช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั จากการศึกษาพบวา่ภายใตห้ลกัการ

ดาํเนินของชุมชนน้ีไดใ้ชห้ลกัการ “ บ ว ร “ หรือ บา้น วดั ราชการ เป็นตวัขบัเคล่ือนสอดประสานใหเ้กิดการ

พึ่งพงิกนัเพือ่ประโยชน์สุขของคนในชุมชน 

ดว้ยเหตุที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้วา่ชุมชนบา้นวงัออ้ อยูร่่วมกนัดว้ยอาศยัหลกั “บ ว ร” จึงทาํ 

ใหศู้นยพ์ทุธธรรมพรหมวชิรญาณ วดัป่าวงัออ้ ไดรั้บการสนับสนุนเป็นสถานปฏิบติัธรรมจากพระพรหมวชิ

รญาณ ซ่ึงกิจกรรมเร่ิมแรกของศูนยฯ์ คือ การฝึกอบรมเยาวชน ผูส้นใจทั้งทางธรรม และแนวคิดการพึ่งพา
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ตนเองต่างๆ ซ่ึงพระครูสุขมุวรรโณภาส ซ่ึงถือเป็นลูกหลานบา้นวงัออ้ มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาพื้นท่ีชุมชน

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 จากแนวคิดของศูนยพ์ุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ซ่ึงมีพระนักพฒันาที่ทาํกิจกรรมพฒันา

ชุมชนมาโดยตลอด อีกทั้งไดศึ้กษาหาความรู้ทั้งจากการศึกษาทางธรรม ทางวิชาการทาํให้มีองคค์วามรู้ต่างๆ 

มากมายมาพฒันาวดัและชุมชน ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองที่นาํมาประยกุตใ์ชใ้นชุมชนและจาก

การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงซ่ึงเป็นศาสตร์พระราชาไดมี้การนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ โดยได้วางแนวทางการปฏิบติัตามทฤษฎีบนัได 9 ขั้น ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถนําไปปฏิบติัไดจ้ริง 

ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงจะสร้างหลกัประกนัต่อชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยทฤษฎี

บนัได 9 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2 – 4 พอใช ้พออยู ่พอร่มเยน็ ขั้นท่ี 5 – 6 บุญและทาน ขั้นที่ 7 เก็ย

รักษา ขั้นที่ 8 มีขาย ขั้นที่ 9 มีเครือข่าย จากทฤษฎีดังกล่าว มองว่าหากชุมชนเขม้แข็งแล้วก็จะสามารถ

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทั้งทางตรงและทางออ้มไดอี้กดว้ย 

 จากการศึกษาพบว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมให้ชุมชนนาํศาสตร์แห่งพระราชา ไปใช้

ตามบันได 9 ขั้น คือ ชุมชนมีการปลูกพืชผกัสวนครัวหน้าบา้น และยงัมีรายได้เสริมจากการส่งสินค้า

เกษตรกรรมส่งให้กับตลาดรับซ้ือ ซ่ึงมีผูเ้ขา้มารับซ้ือสินคา้ตลอด อีกทั้งชุมชนยงัได้มีการแบ่งปันพืชผกั

ทางการเกษตรต่อกนั มีการทาํบญัชีครัวเรือน การแสวงหาความรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันาแนวทางการดาํเนินการ

ร่วมกนั ทั้งน้ีจากการดาํเนินงาน สร้างเครือข่าย 9 ชุมชน 9 ศูนยเ์รียนรู้ถือวา่เป็นการขยายต่อยอดส่ิงท่ีท่านเช่ือ

ไปสู่ชุมชนอ่ืน ซ่ึงแนวทางขั้นตอนตอ้งสร้างแกนนาํในแต่ละชุมชน เพือ่จะไปขยายผลต่อโดยมีพี่เล้ียง ให้

คาํแนะนาํบนัได 9 ขั้น อาจจะดูแลว้มีความเป็นทฤษฎี มีความเป็นวิชาการ แต่แทจ้ริงนั้นเป็นส่ิงที่สามารถที่

จะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพราะเป็นเสมือนวถีิปฏิบติั ที่มนุษย ์ที่อยูใ่นสงัคมตอ้งดาํเนินตาม 

 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงของชุมชนบางออ้ มองถึงกระบวนการทางสังคมที่

เม่ือมีการขบัเคล่ือนการนาํศาสตร์พระราชามาใช ้จะส่งผลในแง่การช่วยเหลือของเหล่าผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

โดยใช้วิธีการชักชวนเขา้ร่วมกิจกรรม การช่วยเหลือทั้งเร่ืองเงิน เร่ืองอาหาร เร่ืองสวสัดิการต่างๆ ซ่ึง

โครงการท่ีดาํเนินงานอยู่น้ี ถือว่ามีการให้สวสัดิการแก่ชุมชนในดา้นรายได ้ทาํให้คุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น อีกทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่อยูใ่นชุมชนที่เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยงัสามารถดึง

ให้ผูด้อ้ยโอกาสเขา้มาร่วม ทาํให้เขาเหล่านั้นไดรั้บความช่วยเหลือทั้งทางตรงทางออ้ม ซ่ึงแนวคิดท่ีสาํคญั

ของการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส นั้นแทรกอยูใ่นหลกัการบนัได 9 ขั้น ที่หากส่งเสริมให้ผูด้อ้ยโอกาสเขา้มาสู่

กระบวนการเศรษฐกิจพอเพยีงไดเ้ขาเหล่านั้นจะไดรั้บสวสัดิการจากตวัเขาเองและจากชุมชน และในบนัได

ขั้นที่ 4 ยงัพดูถึงการแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสาํคญัที่สุดคือการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมและ

หลากหลาย จะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสเหล่านั้นได ้
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8. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตําบลบ้านแห อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชุมชนตาํบลบา้นแห พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาํการเกษตร ทาํไร่ ทาํนา แต่เม่ือปี 2549 เกิดอุทกภยั

คร้ังใหญ่ บา้นเรือนและพื้นที่ทาํการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตาํบลบา้นแห ตอ้งจมอยูใ่ตน้ํ้ า เพราะนํ้ า

ท่วมสูงถึง 2 เมตร เป็นเวลา 3 เดือน สร้างความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนในพื้นที่เป็นอยา่งมาก ทั้งดา้นความ

เป็นอยูแ่ละดา้นเศรษฐกิจ เม่ือนํ้ าลดลงประชาชนในพื้นที่ตอ้งเร่ิมตน้นับหน่ึงกนัใหม่ เน่ืองจากตน้ไมต่้างๆที่

ปลูกไวต้ายทั้งหมด ระหว่างที่ประสบปัญหาอุทกภยัในตาํบลบา้นแห ก็มีหน่วยงานต่างๆ เขา้มาให้การ

ช่วยเหลือ ในขณะนั้นมีผูน้าํ คือ ผูใ้หญ่นงนุช คาํคง หรือที่ชาวบา้นเรียกว่า ผูใ้หญ่จอย ไดใ้ห้การช่วยเหลือ

ประชาชนในหมู่บา้นอยา่งเต็มที่ โดยมีการขอถุงยงัชีพจากหน่วยงานมาทั้งหมด 12 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 

เดือน จึงมีความคิดว่าจะทาํอยา่งไร เพื่อให้ประชาชนสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยตนเองไม่ใช่ พอถุงยงัชีพ

หมดก็แบมือขอใหม่ และในเวลานั้นไดท้ราบข่าวเก่ียวกบัมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ทาํให้ประชาชนที่

ไดรั้บความเดือดร้อนตอ้งการถุงพระราชทานขึ้นมา ผูใ้หญ่จอย จึงไดป้ระสานกบัรองประธานมูลนิธิฯ (หมอ

พชิิต) โดยขอถุงพระราชทานจาํนวน 1,000 ชุด แต่ไม่ไดรั้บการสนับสนุน แต่คุณหมอไดใ้ห้ดาํเนินโครงการ

ฟ้ืนฟูผูป้ระสบอุทกภยัตามแนวพระราชดาํริ ในตอนแรกนั้นไม่ตอ้งการโครงการน้ีเท่าใดนัก เน่ืองจากไม่มี

ความรู้และความเขา้ใจคาํวา่ เศรษฐกิจพอเพยีง ดีพอ ไม่เคยรู้ว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ของใน

หลวงรัชกาลที่ 9 คืออะไร แต่พอมารู้ข่าวว่าชาวบา้นตอ้งประสบกบัการซ้ือพืชผกัมาบริโภคในราคาแพงจึง

ส่งผลใหผู้ใ้หญ่จอยรับโครงการน้ีมาดาํเนินการ ซ่ึงเป็นการรับ เพราะเหตุจาํเป็น ไม่ไดอ้ยากได ้เพราะผูใ้หญ่

จอยเคยพาประชาชนในพื้นที่เขา้รับการอบรมมาแลว้ แต่เม่ือกลบัมาก็เป็นหน้ีสินเหมือนเดิม 

 ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นหลงัจากการน้อมนําหลักปรัชเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต มีความ

เป็นอยูดี่ขึ้น มีอาชีพ สร้างรายได ้ครอบครัวมีความสุข เน่ืองจากไม่มีภาระหน้ีสิน และการดาํเนินงานตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงที่ผา่นมาสามารถขยายเครือข่ายโดยไดน้าํความรู้ แนวทางการดาํเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรู้ฯ ไปสู่ชุมชนภายนอกได ้จากการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้สามารถช่วยแกไ้ข

ปัญหาของคนในครอบครัว และชุมชนไดด้งัน้ี คือ 
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 1. การมีอาชีพที่มัน่คงในการดาํเนินชีวิต เน่ืองจากการทาํการเกษตรผสมผสาน ทาํให้ลดความเส่ียง

ในการปลูกพชื 

 2. มีรายไดเ้พิม่มากขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการผลิตของใชเ้อง และชุมชนใชข้องที่ผลิต

ในชุมชน 

 3. ความสมัพนัธใ์นชุมชนเพิม่มากขึ้น มีความเอ้ืออาทรกนัมากขึ้น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่

มีอยูใ่นชุมชน 

แนวทางในการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพยีงไปช่วยเหลือกลุ่มผูต้อ้งขงั 

 1. การให้องค์ความรู้กบัผูป้ระสบปัญหาทางสังคม เช่น ผูต้อ้งขงัท่ีกาํลังจะได้รับการปล่อยตวั ให้

สามารถประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือพน้โทษ 

 2. การขยายผลการดาํเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยการทาํเป็นตน้แบบการดาํเนินงาน เพื่อให้

เห็นเป็นเชิงประจกัษ์ เพื่อให้เกิดการดาํเนินการตามแนวทางปฏิบติัท่ีใหม่ๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่

สามารถนาํมาเป็นแนวทาง / ขยายผลใหก้บัชุมชนอ่ืน หรือผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม (วธีิการดาํเนินการ) 

 3. การนาํความรู้ที่ไดรั้บขยายผลต่อผูป้ระสบปัญหาสงัคมตาม model ที่กาํหนดของศูนยเ์รียนรู้ฯ 

 4. การยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงส่งผลให้มี

การพงึพงิตนเอง 

 5. การปฏิบติัพชืผสมผสาน เพือ่ลดความเส่ียง หากเกิดปัญหาภยัธรรมชาติ 

 6. การปฏิบติัตนเป็นตน้แบบเพือ่ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในการดาํเนินงาน 

9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกกระทือ ตําบลวังใหญ่ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมู่บา้นโคกกระทือ เป็นหมู่บา้นดั้งเดิมเป็นชุมชนท่ีอยูห่่างไกลความเจริญมีการตั้งบา้นเรือนอยูก่ลาง

ทุ่งนา แต่มีทุนทางสงัคม คือ การมีผูน้าํชุมชนและผูน้าํกลุ่มท่ีมีความเสียสละมีหวัคิด กา้วหนา้สมยัใหม่ ซ่ึงได้

มีการนาํนวตักรรมที่ผ่านการเรียนรู้นาํมาสู่หมู่บา้นและสมาชิกกลุ่มให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ใน
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ชุมชนดงักล่าว มีการดาํรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากวิถีชาวบา้นเป็นชุมชนชนบท 

ทาํใหมี้การประกอบอาชีพแบบพออยูพ่อกิน ชาวบา้นไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จกัการประหยดัอดออม มีการเพาะปลูกไม้

ผล พชืผกั และเล้ียงไก่ เล้ียงปลา กินเองในครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่เกือบทุกครัวเรือนจะมีลกัษณะความเป็นอยู่

ที่ใกลเ้คียงกนั ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีจิตอาสา มีความใส่ใจดูแลซ่ึงกนัและกนั มีการช่วยเหลือกนัอยา่ง

ดี ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้กลุ่มคนด้อยโอกาส หรือคนท่ียากจนในหมู่บ้านจะได้รับการดูแลจากเพื่อนบ้าน 

นอกจากน้ีแลว้ผูน้าํหมู่บา้นยงัมีการจดัหาสวสัดิการ จากภายนอกมาดูแลกนัเองอีกดว้ย เม่ือมองถึงประเด็นผู ้

ประสบปัญหาทางสงัคม ในที่น้ีหมายถึง คนยากจน ดอ้ยโอกาส คนที่ขาดโอกาสทางสงัคม ในชุมชนน้ีมีเพียง 

คนพกิาร ผูสู้งอายทุี่ทาํงานไม่ได ้และคนยากจน ก็มีอยูเ่พยีงไม่ก่ีราย ซ่ึงคนพกิารเหล่าน้ีมีความยากลาํบากใน

การประกอบอาชีพ จึงเป็นภาระของคนในครอบครัวตอ้งให้การดูแล และมีการจดัสวสัดิการช่วยเหลือคน

พกิารอยูแ่ลว้ 

 เม่ือศึกษาถึงการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีง ที่ดาํเนินการอยูท่ ั้งในของตวับุคคล และกลุ่มในชุมชน

บา้นโคกกระทือ มีลกัษณะการดาํเนินงานหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น 

 1. การทาํนา 

 2. การทาํเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกพชืหลายชนิด พชือายสุั้น ไมผ้ล พชือายยุาวผสมผสาน

กนัหลายอยา่งในพื้นที่ และเล้ียงปลา เล้ียงเป็ด ไก่ ห่าน ในพื้นท่ี 

 3. การแปรรูปอาหาร ขนมต่างๆ นํ้ าสมุนไพร นํ้ าผลไม ้

 4. ผลิตภณัฑจ์กัสาน เช่น ตะกร้า ผา้อเนกประสงค ์

 รูปแบบกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นจากประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้ งการประยุกต์

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม่เขา้มาใชใ้นชุมชนอยา่งลงตวั ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการเกษตร

ก็จะพบวา่มีการดาํเนินการระดบัตวับุคคล เช่น สวนเกษตรผสมผสาน จะดาํเนินการในไร่นา ปรับระดบัยก

เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน มีทุกอยา่งในแปลง รวมทั้งที่พกัอาศยัในสวนของการแปรรูปเพื่อสร้างรายไดก้็มี 

การทาํขนมต่างๆ มีการรับทาํขนม อาหารวา่ง ใหแ้ก่ผูจ้ดัประชุมทัว่ไป การดาํเนินกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงน้ี ส่งผลดีต่อการดาํเนินชีวิตเป็นอย่างมากในส่วนของตวับุคคล พบว่า การดาํเนินการตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีงน้ีไดเ้กิดหลกัคิดในการดาํรงชีวติ ทาํใหค้นในชุมชนรู้จกัคิด รู้จกัวางแผนดา้นการผลิต การ

ใชจ่้ายเงิน และการเก็บออม รวมไปถึงการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ อีกทั้งยงัทาํให้สมาชิกครอบครัวไดมี้

เวลาอยูร่่วมกนัมากขึ้น มีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ลูกก็ช่วยพอ่แม่ทาํงาน ส่งผลใหป้ฏิสมัพนัธ์ของคนใน

ครอบครัวดีขึ้นเป็นครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
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10. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาของคนในชุมชน ทาํใหพ้บวา่ในชุมชนนั้นยงัมีกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยที่ยงัไม่

ยอมเปิดเผยรายได้ที่แท้จริงของตนเอง ไม่เห็นความสําคัญกับภาครัฐไม่เปิดใจรับความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานอยูจ่าํนวนหน่ึง ซ่ึงถือเป็นกลุ่มใหญ่ในชุมชน ส่วนสถานการณ์กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน พบว่ามี

กลุ่มผูสู้งอาย ุมีจาํนวนมากถึง 1,000 คน คนพิการ มีจาํนวน 232 คน กลุ่มผูป่้วย มีจาํนวน 37 คน โดยที่กลุ่ม

ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการนั้นก็พบว่ายงัไม่ไดรั้บการดูแลเร่ืองที่อยูอ่าศยั ยงัขาดคนดูแล สาํหรับในกลุ่มผูป่้วยที่มี

ความเขม้แขง็นั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนกั ทั้งน้ีในชุมชนมีกลุ่มของผูพ้น้โทษ 1 ปี มีจาํนวนไม่ถึง 10 ราย ที่

กลบัมาสู่ชุมชน จะมีปัญหาการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัจะเป็นคดียาเสพติดและฆ่าคน ผูพ้น้โทษไม่

มีวชิาชีพกรณีที่พน้โทษออกมาสู่สงัคมลกัษณะของบุคคลทาํใหค้นในชุมชนไม่ให้โอกาส เช่น มีรอยสักตาม

ตวั ไม่ปรับพฤติกรรม ถูกชุมชนตีตราไม่ใหโ้อกาสและเปิดใจยอมรับ 

 จากสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทาํใหชุ้มชนดงักล่าวเกิดการดาํเนินงานของกลุ่มเกิดขึ้น โดยไดมี้การนาํ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเขา้มาประยกุตใ์ช ้และมีเป้าหมายหลกั คือ การลดการใชส้ารเคมี เพื่อแกปั้ญหา

ลดตน้ทุนการผลิตและลดอนัตรายที่เกิดจากสารเคมี ทั้งคน แหล่งนํ้ า และดิน จากการร่วมมือกนัคิดจึงทาํให้

เกิดปุ๋ ยโบกาชิ (ปุ๋ ยที่ผลิตจากธรรมชาติ) ท่ีมีฤทธ์ิเหมือนกบั 46 – 0 – 0 ในทอ้งตลาด แต่ที่ต่างคือตน้ทุนการ

ผลิตที่ลดลงไปอยา่งมาก และยงัไม่เป็นอนัตรายต่อดินดว้ย และจากความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่า

จะเป็นสาํนักงานเกษตรอาํเภอแม่เมาะ สาํนักงานเกษตรจงัหวดัลาํปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อาํเภอแม่เมาะ สถานีพฒันาที่ดินลาํปาง สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอแม่เมาะ สาํนักงานประมงอาํเภอแม่เมาะ ธ.

ก.ส.อาํเภอแม่เมาะ ฯลฯ ซ่ึงเป็นบทพสูิจน์ของความร่วมมือ หลงัจากกลุ่มมีความเขม้แข็งมากขึ้นก็ไดรั้บการ

สนบัสนุนงบประมาณจากรัฐมาดาํเนินการก่อสร้างอาคารประชุม “ลุงจะสร้างทั้งหมดไวใ้นส่วนรวม” นั้นคือ

คาํพดูที่ออกมาจากจิตใจที่บ่งบอกถึงการให้ เพราะหากไวท้ี่คนใดคนหน่ึงอีกไม่นานมนัจะหายไปพร้อมกบั

คนๆนั้น ดงันั้นในปี 2546 จึงไดมี้อาคารอบรมเกิดขึ้นในชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ก็ตามมามากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นการดาํเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม เพือ่แกปั้ญหา อาทิ 
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 1. การเผาถ่านจากไมเ้หลือใชเ้คยใชเ้ตาที่ไม่ทาํใหเ้กิดมลพษิ 

 2. การทาํก๊าซชีวภาพจากมูลสตัว ์

 3. การทาํปุ๋ ยหมกัระบายอากาศแบบธรรมชาติท่ีทาํมาเพือ่บาํรุงดินโดยเฉพาะ 

 4. การทาํปุ๋ ยแหง้โบกาชิ 

 5. การวจิยัการเล้ียงกบและปลา ใหอ้าศยัการดาํรงชีวติซ่ึงกนัและกนั 

 6. การปลูกกุยช่ายขาว 

 7. การเล้ียงเป็ด 

 8. การทาํไข่เคม็สูตรดินภูเขาไฟ 

 เม่ือไดมี้การนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช ้ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้จากศูนยเ์รียนรู้ฯ ทาํให้คนใน

ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการดาํรงชีวติหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผกัโดย ไม่ใชส้ารเคมี 

ทาํใหทุ้กคนสุขภาพดีขึ้น เน่ืองจากไดกิ้นอาหารที่ปลอดภยัจากสารพษิ ไม่เน้นให้ทาํถึงอินทรีย ์เพราะถา้เป็น

อินทรียจ์ะเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย ์นอกจากน้ียงัเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองของการนาํวชัพืชมาทาํปุ๋ ย รวม

ไปถึงการเตรียมการรับมือกับภยัธรรมชาติตามฤดูกาล การให้คาํแนะนาํแก่คนในชุมชนให้ปลูกพืชผกัให้

ถูกตอ้งตามการดูแล การป้องกนัแบบไร้สารเคมี และตามฤดูกาล 

 นอกจากน้ีคนในชุมชน ยงัไดค้วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการพื้นท่ีทาํกินของตนเอง เพื่อไม่ให้ประสบ

กับปัญหาที่เกิดจากการทาํเกษตร โดยได้มีการให้แนวทางว่า ในที่ดิน 1 ผืน นั้นไม่ควรปลูกพืชเชิงเด่ียว

ทั้งหมด เช่น หากมีที่ดินอยู ่1 ไร่ ควรทาํประมาณ 1 งาน ลงมือปลูก และวางแผนว่าควรจะปลูกอะไรทาํทีละ 

1 งาน และค่อยๆขยายไป จากกระบวนการดังกล่าว ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ

พอเพยีงเกิดขึ้นในชุมชน นาํไปสู่กระบวนการการเรียนรู้ แลกเปล่ียนจากชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงใน

พื้นที่ต่างๆ แลว้นาํมาปรับใชใ้นพื้นที่ของตนเอง จนสามารถตั้งเป็นศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถให้การ

อบรมความรู้ต่างๆ แก่สมาชิกกลุ่ม และนาํไปขยายผลใหก้บับุคคลอ่ืน รวมถึงผูป้ระสบปัญหาทางสังคม โดย

มีการทดลองปฏิบติัจริง ทดลองทาํผิดทาํถูกจนไดแ้นวทางการปฏิบติัดา้นเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งมีการให้

คาํปรึกษา ติดตามประเมินผลหลงัจากการนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช ้ดดยสามารถกาํหนดรูปแบบการ

ดาํเนินการได ้
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11. ศูนย์เรียนรู้เกษตรวถิีพุทธ นายวิฑูร หนูเสน 209 หมู่ 9 ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวดัพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แต่เดิมคุณลุงวิฑูร  หนูเสน เป็นชาวตาํบลตะโหมดโดยกาํเนิด พออายุได้ 21 ปี ก็อุปสมบท ซ่ึง

หลงัจากบวชมานานถึง 18 พรรษา ลุงวฑิูร ไดล้าสิกขาบท เพื่อกลบัมาช่วยพ่อแม่ทาํนา และไดพ้บกบัปัญหา

ความยากจนของกพอ่แม่ของลุงวฑิูร ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงไดน้าํมาสู่การแสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหาตาม

หลกัอริยสจั 4 ซ่ึงลุงพบวา่รากเหงา้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ คือทางรอดของเกษตรกร ความเช่ือน้ีทาํให้

เกิดการคน้หาส่ิงที่เป็นรากเหงา้และภูมิปัญญาของคนเก่าแก่ และนาํมาสู่การฟ้ืนฟูสวนยางเก่าให้เป็น “สวน

ศรัทธาธรรม” ที่กินที่อยู่ที่กลายเป็นป่าผืนหน่ึงของพทัลุง จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาในชุมชนของลุงฑูรสามารถสรุปไดว้่า การเกษตรแบบวิถีพุทธ คือใชส้ติเป็น

สะพาน ทาํใหไ้ปถึง “ปัญญา” ซ่ึงลุงฑูรนั้นไดท้าํการเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติหรือแบบ “สวนพ่อเฒ่า” ยดึ

หลกัพทุธศาสนา และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมที่ลุงฑูรปฏิบติัคือการทาํการเกษตรเลียงแบบ

ธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนร่วมกบัวนเกษตรป่ายาง แต่ละส่วนมีหลกัคิดในการจดัการ

ชดัเจน มุ่งสู่ความกลมกลืนที่เป็นเน้ือเดียวกบัธรรมชาติ จนทาํให้เกิดผลสาํเร็จที่เป็นรูปธรรม คือ การก่อเกิด

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบผสมผสาน เป็นทั้งสวนป่าและพื้นที่ทาํกินแบบเกษตรผสมผสาน จาํนวน 71 ไร่ และ

ก่อใหเ้กิดชุดความรู้ เพือ่แกปั้ญหาใหแ้ก่เกษตรกร โดยใชห้ลกัวิถีพุทธ คือ คน้หาความจริง ไม่เบียดเบียน ทาํ

อยา่งเรียบง่าย และแบ่งปัน ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้ชุมชนของลุงฑูร มีผลผลิตจากกิจกรรมท่ีสร้างความ

มัน่คงทางพชือาหารทอ้งถ่ินตลอดปี 
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12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตําบลลําใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตั้งอยู่ในพื้นท่ีตาํบลลาํใหม่ อาํเภอเมือง ซ่ึงเป็นตาํบลและ

อาํเภอหน่ึงของจงัหวดัยะลา กลุ่มดงักล่าวไดด้าํเนินการและก่อตั้งขึ้นภายใตแ้นวคิดเดินตามรอย “พ่อหลวง” 

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ดาํเนินการโครงการตามแนวพระราชดาํริไบโอดีเซล 

เป็นกลุ่มวสิาหกิจระดบัชุมชนที่คนในชุมชนไดมี้การรวมตวักนั ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552  

 เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีดําเนินการอยู่หลักๆ คือ ทางกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล จะเก็บนํ้ ามนัพืชที่ใชแ้ลว้ตามครัวเรือน ร้านอาหาร และตลาด แลว้ก็เอามา

แปรรูปเป็นไบโอดีเซล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ นํ้ ามนัพืชหรือนํ้ ามนัสัตว ์รวมทั้งนํ้ ามนัที่ใชแ้ลว้

จากการปรุงอาหารนํามาทาํปฏิกิริยาทางเคมีกับแอลกอฮอล์ เรียกอีกอย่างว่า สารเฮสเตอร์ มีคุณสมบัติ

ใกลเ้คียงกบันํ้ ามนัดีเซลมากและในกระบวนการผลิตยงัไดก้ลีเซอรอล เป็นผลพลอยได ้ซ่ึงสามารถนาํมาใช้

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางอีกดว้ย (ที่มา : พระบิดาแห่งการพฒันาพลงังานไทย, สาํนักงานนโยบายและ

แผนพลงังาน, กระทรวงพลงังาน) 

 สาํหรับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล เม่ือนํานํ้ ามันพืชที่เหลือใช้มาผ่านกระบวนการ

ทาํงานไบโอดีเซลและจะมีส่วนที่เรียกวา่ “เกสรีน” ออกมาเป็นผลผลิตสุดทา้ย กลีเซอรีนตรงน้ีสามารถนาํมา

ทาํเป็นนํ้ ายาเคลือบเงาล้อดาํไบโอแว๊กซ์ โดยทางกลุ่มทาํภายใตพ้ระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การที่จะพฒันาคนนั้นตอ้งพฒันาตั้งแต่รากฐาน ก็คือเร่ืองของชีวติความเป็นอยู ่

ถา้เม่ือไรความเป็นอยูข่องเขาคนนั้นดีขึ้นส่ิงต่างๆ ก็ดีตามขึ้น และพฒันาขึ้นมา เหมือนกบัท่ีทางกลุ่มไดส้ร้าง

อาชีพใหก้ลุ่มคนพกิารที่มีฐานะยากจนไดเ้ขา้มาร่วมเป็นสมาชิกทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีขึ้น 

 สาํหรับการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มเป็นการดาํเนินการที่เกิดประโยชน์ในคน พื้นที่ และชุมชน

ใกลเ้คียง ไม่วา่จะเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ เพราะนํ้ ามนัพืชที่ใชแ้ลว้หากเกิดใชซ้ํ้ าจะ
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ก่อใหเ้กิดสารที่เรียกวา่ “ไพลาร์” ซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดมะเร็ง นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

ดว้ย มีผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย การช่วยเหลือท่ีก่อให้เกิดกบัประชาชนในพื้นท่ีมากท่ีสุดในมุมมองของกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล คือ เม่ือทางกลุ่มมีความเขม้แขง็ ประกอบกบัการเห็นผูพ้ิการที่ยงัขาดโอกาส 

จึงมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้ และขยายโอกาสไปยงัผูพ้ิการ จึงประสานไปยงัผูพ้ิการในจงัหวดัยะลา ให้

มาร่วมเป็นเครือข่ายรับซ้ือนํ้ ามนัพืชที่ใชแ้ลว้ แลว้ทางกลุ่มจะไปรับซ้ือนํ้ ามนัถึงบา้น เพราะเม่ือเขา้มาเป็น

เครือข่ายกบัทางกลุ่มจะมีอุปกรณ์ใหก้บัสมาชิก ไดแ้ก่ ตาชัง่ ป้ายไวนิล การรับซ้ือนํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ ซ่ึงมีราคา 

1,000 บาท ต่อชุดแก่สมาชิกของกลุ่ม ในส่วนน้ีทางกลุ่มจะหกัค่าใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว จากการนาํนํ้ ามนัพืชมา

ขายคร้ังละ 5 บาท จนครบยอดจาํนวน 1,000 บาท ดงันั้นสมาชิกโดยเฉพาะผูพ้ิการที่มีฐานะยากจนสามารถ

นาํเงินตรงน้ีไปซ้ือต่อยอดใหก้บัคนอ่ืนทีเ่ขาตอ้งการจะมีรายได ้พร้อมเห็นคุณค่ามากขึ้นและรู้จกัการใหด้ว้ย 

 สาํหรับทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลท่ีดาํเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถเช่ือมโยงหรือช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสังคมได้ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคนใน

ครอบครัว และชุมชนได้ เห็นได้จากการสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กลุ่มคนพิการในพื้นที่ทั้งในพื้นที่

จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และกาํลงัขยายเครือข่ายไปยงัจงัหวดัสงขลา เพราะเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที่ 9 เร่ืองพลงังานทดแทน ดว้ยการนาํนํ้ ามนัพืชเหลือใชม้าทาํไบโอ

ดีเซลนั้น เป็นการสร้างภูมิคุม้กันให้กับทุกคนที่เขา้มาเป็นเครือข่ายสมาชิกลดภาวะโลกร้อนให้เกิดขึ้นกับ

ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัของเรา ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการลงพื้นที่ศึกษาทั้ ง 12 กรณี ทาํให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีจุดเร่ิมต้นมาจากสังคมภาค

เกษตรกรรม ดังนั้นแล้ว จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากใน

ระดบัชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นเกษตรกรรม โดยเน้นแนวทางการพฒันาที่ย ัง่ยนื ซ่ึงในกลุ่มของคนไทย

ฐานรากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีอาศยัการผลิตในภาคครัวเรือนเป็นหลกั อนัเป็นการพฒันาขีด

ความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินและนําไปสู่นวตักรมการแปรรูปอุตสาหกรรม

ครัวเรือนสร้างอาชีพ และทกัษะวชิาการ ซ่ึงจะเป็นการพฒันาทีละขั้นตอนเป็นลาํดบั จากฐานทรัพยากรและ                

ภูมิปัญญาที่มีอยูใ่นชุมชนนั้นๆ   

      เ ม่ือสังคมเปล่ียนเข้า สู่กระแสทุนนิยมมากเท่าไร ความเหล่ือมลํ้ าทางสังคมย่อม เกิดขึ้ น                    

ในสังคมไทย  และก่อให้เกิดกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสขึ้นมา ทาํให้ในปัจจุบนัการหันกลับมามองถึงวิถีชีวิต 

ดั้ ง เ ดิ ม เ ร่ิ ม มี ห ลา ยชุม ชน เห็ น ถึง ผล ก ระ ทบ ที่ เ กิ ด จา กก า รพัฒน า เข้า สู่ ทุ นนิ ยม ม าก ขึ้ น เ ช่น กัน                          

และเร่ิมเปล่ียนมุมมองวิธีปรับชีวิตเข้าสู่คาํว่า และคาํว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดํารัส                 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที่ 9 

จากการศึกษา พบว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางท่ีทาํให้ประชาชนดําเนินตามวิถีแห่ง             

การดาํรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองกาํกบัจิตใจตนเป็นสาํคญั ซ่ึงก็คือวิถีชีวิตไทยที่ยดึเส้นทางสาย

กลางของความพอดี การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาชุมชน คือ การยดึทางสาย

กลางในการดาํรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใชใ้นชุมชน ซ่ึงได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิธีการ

พึ่งตนเองภายใตห้ลกัการและเง่ือนไขดงัน้ีคือ 

 “หลักความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีพอเหมาะต่อความจาํเป็นท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มาก

เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

 “หลักความมีเหตุมีผล” หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปตาม

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที่เก่ียวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทาํนั้น ๆ 

อยา่งรอบคอบ 

         “หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น

ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้

และไกล 

         “เง่ือนไขความรู้” ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะนาํความรู้เหล่านั้นมาพจิารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงั

ในขั้นปฏิบติั 

         “เง่ือนไขคุณธรรม” ประกอบดว้ย ความตระหนกัในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน มีความ

เพยีร และใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติ 

 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัสังคมไทย 

ภาพสะทอ้นในอดีต จากการศึกษา ทาํให้เห็นไดว้่าคนในชุมชนที่เร่ิมมีการดาํเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วหลายๆ ชุมชน แต่อาจยงัไม่ เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก และเม่ือ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกคน จึงได้

เกิดมิติการพฒันาชุมชนภายใตก้ารน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต โดย

กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนแต่ละแห่งเลือกที่จะปฏิบติันั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดสามห่วง สองเง่ือนไข คือ 

ชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัที่ดีในตวั รวมถึงการมีความรู้ คู่คุณธรรม  

เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นปรัชญาที่ ช้ีแนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร               

มหาภูมิพล  อดุลยเดช มีพระราชดํารัสแก่ชาวไทยนับตั้ งแต่ปีพ.ศ.2517เป็นต้นมาและถูกพูดถึง                       

อยา่งชดัเจน ในวนัที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้

สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืในกระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกําหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศโดยปัญญาชน                 

ในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น  ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก ,                  

ศ.อภิชัย พนัธเสน,และศ.ฉัตรทิพย ์นาถสุภา โดยเช่ือมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวฒันธรรม

ชุมชน ซ่ึงเคยถูกเสนอมาก่อนหนา้โดยองคก์รพฒันาเอกชนจาํนวนหน่ึงนับตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 และได้

ช่วยใหแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นที่รู้จกัอยา่งกวา้งขวางในสงัคมไทย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เ ชิญผู ้ทรงคุณวุฒิใน                  

ทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆมาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง             

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8_%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


 

 
212 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  9 และได้จัดทํา เป็นบทความเร่ือง              

"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  และได้นําความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทาน                       

พระบรม ราชวนิิจฉยั เม่ือวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไ้ขพระราชทานและทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหน้าํบทความท่ีทรงแกไ้ขแลว้ ไปเผยแพร่ เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบติัของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไป เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงน้ีไดรั้บการเชิดชูเป็นอยา่งสูงจากองคก์ารสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มี

ประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยดึเป็นแนวทางสู่การพฒันา

แบบยัง่ยืนโดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ใน

ขณะเดียวกนั บางส่ือไดมี้การตั้งคาํถามถึงการยกยอ่งขององคก์ารสหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเช่ือถือของ

รายงานศึกษาและท่าทีขององคก์าร (อา้งถึงใน http://th.wikipedia.org/wiki/ สืบคน้เม่ือ 5 เมษายน 2560) 

พระราชดาํริว่าด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง  

“...การพฒันาประเทศจาํเป็นต้องทาํตามลาํดับขั้น ต้องสร้างพืน้ฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ

ประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยดัแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เม่ือได้

พืน้ฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทาง

เศรษฐกิจขัน้ที่สูงขึน้โดยลาํดบัต่อไป...”  (18 กรกฎาคม 2517) 

“เศรษฐกจิพอเพียง” เป็นแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีพระราชทานมานานกว่า 

๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยูบ่นรากฐานของวฒันธรรมไทย เป็นแนวทางการพฒันา ที่ตั้งบนพื้นฐานของทาง

สายกลาง และความไม่ประมาท คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้กันในตวัเอง 

ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต ที่สําคญัจะตอ้งมี  “สติ ปัญญา และความ

เพียร” ซ่ึงจะนาํไปสู่ “ความสุข” ในการดาํเนินชีวติอยา่งแทจ้ริง 

“...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มี   ส่ิงที่

สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ 

และทํางานต้ังจิตอธิษฐานต้ังปณธิาน ในทางน้ีที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่าง

ยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินน้ีได้ 

เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 

พระบรมราโชวาทน้ี ทรงเห็นว่าแนวทางการพฒันาที่เน้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเป็น

หลกัแต่เพยีงอยา่งเดียวอาจจะเกิดปัญหาได ้จึงทรงเนน้การมีพอกินพอใชข้องประชาชนส่วนใหญ่ ในเบื้องตน้

ก่อน เม่ือมีพื้นฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรแลว้ จึงสร้างความเจริญและฐานะ ทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ซ่ึง

หมายถึง แทนที่จะเนน้การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมนาํการพฒันาประเทศ ควรท่ีจะสร้างความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจพื้นฐานก่อน นัน่คือ ทาํใหป้ระชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน เป็นแนวทางการพฒันาที่

เน้นการกระจายรายได ้เพื่อสร้างพื้นฐานและความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการ

พฒันาในระดบัสูงขึ้นไป   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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  ทรงเตือนเร่ืองพออยู่พอกิน ต้ังแต่ปี 2517 คือ เม่ือ 30 กว่าปีที่แล้วแต่ทิศทางการพัฒนามิได้

เปลี่ยนแปลง  

   “...เมื่อปี 2517 วันน้ันได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็แปลว่าเศรษฐกิจ 

พอเพียงน่ันเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทย เวลา

น้ันก็เร่ิมจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (4  ธันวาคม 2541)  

(อ้างถึงในhttp://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html สืบค้นเม่ือ 5 เมษายน 

2560) 

จากการลงพื้นที่เพือ่ศึกษาตวัแบบการพฒันาชุมชนที่ไดก้ารประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้

มาในวถีิชีวติ วถีิชุมชน ทาํใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในหลายๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้การ

ประหยดัอดออม การเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า และเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออารีต่อกนั 

โดยแนวทางการประยุกตใ์ช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ที่ช้ีถึงแนวทางการดาํรงชีวิต และการ

ปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน องคก์ร ธุรกิจ จนถึงระดบัรัฐทั้งในการดาํรงชีวิต

ประจาํวนั การพฒันาและบริหารองคก์ร ประเทศชาติ ให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันา

ภาคธุรกิจ เพือ่ใหก้า้วหนา้ต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นเศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตนเอง

ไดใ้หมี้ความพอเพยีงกบัตวัเอง  (Self Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่สร้าง ความเดือดร้อนให้ตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึง

ตอ้งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนมีความพอกิน พอใชส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ยอ่ม

สามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได ้เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนวปรัชญาที่

ทุกๆคนหรือทุกองคก์ร ธุรกิจ สามารถนาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัได ้ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้างาน 

ผูบ้ริหารระดบักลาง ระดบัสูง สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวไปปฏิบติั เพื่อดาํรงชีวิตและ

พฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้ยา่งจริงจงั การดาํเนินธุรกิจตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทาง

สายกลาง และความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงหลกัการ 3 ประการที่สาํคญัคือ  

ประการที ่1 ความพอประมาณ  

ไดแ้ก่ การใชชี้วติอยา่งเรียบง่าย ประหยดั การทาํอะไรที่พอเหมาะพอควร สมดุลกบัอตัภาพ ศกัยภาพ

ของตนและสภาวะแวดล้อม ตามความสามารถของแต่ละคน พอประมาณกับภูมิสังคม ส่ิงแวดล้อม 

สถานการณ์ การทาํงานทุกอยา่งตอ้งเรียบง่าย ประหยดั อยา่ทาํงานใหยุ้ง่ ทาํใหง่้ายต่อการเขา้ใจ มีกาํหนดการ

ทาํงานตามลาํดับขั้นตอน  และมีการปฏิบติัอยา่งชัดเจน เช่น การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ตอ้งรู้ว่า

พนกังานตอ้งการอะไร ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทาํมีตน้ทุน อยา่ทาํงานทิ้ง ๆขวา้ง 

ๆ การทาํงานตอ้งมีประโยชน์ มีผลผลิตที่เกิดขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรม 

ประการที ่2 ความมีเหตุผล  

คือ การคิด ฟัง ปฏิบติั การทาํงานตอ้งใชห้ลกัความรู้ในการทาํงาน วางแผนงานตอ้งระมดัระวงั ตอ้ง

ใชห้ลกัวชิาการช่วยสนบัสนุน อยา่ใชค้วามรู้สึกและอารมณ์ในการทาํงานทุกคนมีศกัยภาพในการทาํงาน การ

พฒันาตนเองตอ้งเกิดขึ้นจากภายในตวัเองของแต่ละคน จึงตอ้งแสดงศกัยภาพออกมาใหไ้ด ้

ประการที ่3 มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html
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คือ องค์กรต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพราะในการทาํงานต้องให้เ กิดประโยชน์สูงสุด                  

ตอ้งมองภาพรวม ทุกคนต้องมีส่วนร่วม คือ การประสานงาน และการบูรณาการ ปรับวิธีการทาํงาน 

หน่วยงาน องคก์รตอ้งมีธรรมาภิบาลเพือ่เป็นการสร้างภูมิคุน้กนัภายในองคก์รธุรกิจ  

(อา้งถึงใน http://203.155.220.217/pdd/magazine/08_49/08_01.htm สืบคน้เม่ือ 5 เมษายน 2560) 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้และลองผิดลองถูกของบุคคล กลุ่ม หรือ

องค์กร ทาํให้พบว่า กระบวนการท่ีได้มีการเรียนรู้และทดลองปฏิบติัจริง โดยนาํเอาแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเอง ชุมชน และองค์กร สามารถทาํให้เห็นได้

จริง และเป็นการทดสอบทฤษฎีน้ีว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เสมือนเป็นทฤษฎีฐานรากท่ีทุกคน

สามารถนาํมาพลิกฟ้ืนวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่มีปัญหา ใหห้ายจากความเป็นคนดอ้ยโอกาส คนจน

โอกาส คนท่ีขาดหนทางไดใ้นหลากหลายวิธีแตกต่างกนัไป ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้เห็นขอ้

คน้พบหลายๆ ประการว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างให้เกิดนวตักรรมทางความคิด

และวิธีการมากมายท่ีจะก่อให้เกิดผลในเชิงบวก ต่อผูท่ี้นาํไปปฏิบติั เพื่อแค่มีหลกัของความ

พอเพียง และอยู่ดาํรงในวิถีของธรรมชาติ กลบัไปสู่จุดเร่ิมตน้ของอดีต เรียนรู้จากส่ิงท่ีง่าย และ

อยูใ่กลต้วั จนสามารถหลุดพน้จากวิกฤติปัญหาต่างๆมากมาย ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบเกือบทุก

กรณี มีปัญหาหลกัเดียวกนัคือ “ความยากจน” ส่ิงน้ีทาํใหทุ้กคนกลายเป็นคนดอ้ยโอกาส และคิด

ว่าตนขาดโอกาส แต่หาไดม้องยอ้นไปถึงส่ิงท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม และองค์

ความรู้ หรือภูมิปัญญาต่างๆ ท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างไวใ้ห ้

 แต่เม่ือทุกคนไดล้องศึกษา และปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รู้และเขา้ใจอยา่งถ่อง

แทแ้ล้วก็สามารถท่ีจะแก้ปัญหาของตนเองได้ จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถสรุปได้ดัง

แผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://203.155.220.217/pdd/magazine/08_49/08_01.htm%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%205%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560
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แผนภาพสรุปนวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคม 

ที่เหมาะสมเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
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บริบทของประเทศไทย. 2556. กรุงเทพฯ. 

การประเมินความเส่ียงและความเปาะบางทางสังคม : การประเมนิการคุ้มครองทางสังคมในระดบัองค์การ

และสถาบันของประเทศไทย. 2549. กรุงเทพฯ 

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.2554. พมิพค์ร้ังท่ี 2 กนัยาน 2554 



 

 
217 นวตักรรมการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

 

ประเด็น แบบสัมภาษณบุคคล/กลุม 
โครงการนวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพยีงสูการคุมครองทางสังคมเพื่อผูดอยโอกาส 

1.ศึกษาประวัติ ความเปนมา และบริบทชุมชน (วิถีชีวิตของคนในชุมชน สถานการณผูดอยโอกาสในชุมชน หรือ

การสรางภูมิคุมกันขององคกรใหกับประชาชนท่ีประสบปญหาทางสังคมใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน) 

2.การดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของทาน/ชุมชน กับการชวยเหลือทางสังคมหรือการสรางภูมิคุมกันของ

ชุมชน มีผลอยางไรตอสมาชิกในชุมชน และนอกชุมชน ท้ังทางบวกและทางลบ 

3.ทานคิดวาในสังคมของทานมีผูประสบปญหาทางสังคมหรือไม มากนอยเพียงใด 

   (ผูประสบปญหาทางสังคม หมายถึง คนยากจน/เรรอน/คนไมมีทะเบียนราษฎร/ผูติดเช้ือ HIV และผูพนโทษ) 

4.ประชาชนในสังคม/ชุมชน เขาถึงบริการทางสังคมของภาครัฐหรือไม อยางไร 

5 องคประกอบของการสงเสริมสวัสดิภาพ และคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส คือ 

      1) ความมั่นคงในชีวิต  2) การศึกษา  3) เศรษฐกิจ  4) สังคม  5) สิทธิทางสังคมและการคุมครอง 

5.เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของในหลวงรัชการท่ี 9 ท่ีทานดําเนินการอยูเปนอยางไร มีกี่รูปแบบ มีทิศ

ทางการดําเนินงานอยางไร มีผูดําเนินงานเปนใครบาง ผูดําเนินงานเปนอยางไร 

6.การดําเนินกิจกรรมของชุมชน มีการดําเนินกิจกรรมอยางไรท่ีไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอชุมชน 

ส่ิงแวดลอม มีการชวยเหลืออยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชน และดําเนินการดวยรูปแบบใด 

7.เมื่อทาน/ชุมชน พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแลว คิดการ

เปล่ียนแปลงอยางไรบางตอทาน/ชุมชน 

8.ทานคิดวาการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเช่ือมโยงหรือชวยเหลือผูประสบ

ปญหาทางสังคมไดหรือไมอยางไร หรือสามารถชวยแกไขปญหาของคนในครอบครัวและชุมชนไดหรือไมอยางไร 

9.ทาน/ชุมชนของทานนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไขปญหาของทาน/ชุมชน ในเรื่อง

อะไรบาง และผลเปนอยางไร 

10.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถชวยแกไขปญหาของคนในครอบครัว และชุมชนไดหรือไมอยางไร 

11.การบริหารจัดการขององคกรทาน มีระบบการบริหารงานอยางไร จึงสงผลใหการดําเนินงานประสบ

ผลสําเร็จ 

12.ทานมีวิธีดําเนินงานอยางไร เพื่อใหการดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความยั่งยืน 

13.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ 

14.ทานมีแนวทางในการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงไปชวยเหลือไดอยางไร 

15.ส่ิงท่ีทานคนพบ/แนวทางปฏิบัติท่ีใหมๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาเปนแนวทาง/ขยายผล

ใหกับชุมชนอื่น หรือผูประสบปญหาทางสังคม (วิธีการดําเนินการ) 
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แบบสํารวจความสําเร็จในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชในการดํารงชีวิต 

1. ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................................... 

บานเลขท่ี.................หมูท่ี ............ ตําบล........................... อําเภอ..............................จังหวัด............... 

2. ทานนําแบบอยางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจากไหน ดวยวิธีใด  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ศูนยเรียนรูชุมชน  ฯลฯ   หนวยงานภาครัฐใหความรู  

 จากเพื่อนบาน คนในชุมชน   หนังสือพระราชดําริ 

 ส่ือโทรทัศน     ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 หนวยงานภาคเอกชน    วัด  

 สถานศึกษา     อื่น ๆ  โปรดระบุ......................................................... 

3. ทานนอมนําความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ) 

 ปลูกเพื่อบริโภค     ปลูกเพื่อคาขาย  

 ปลูกเพื่อกินเองและแจกจายเพื่อนบาน   ฝกการทําบัญชีครัวเรือน 

 ลดรายจาย เพิ่มรายได      ลด ละ เลิก อบายมุข 

 รูจักคุณคา รูจักใช และรูจักใชออมเงิน   มีการแบงปนภายในครอบครัว ชุมชน สังคม 

 การใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  โปรดระบุ ……………………….………………………………………… 

 การดํารงชีวิตโดยความไมประมาท   สามารถพึ่งตนเองได    

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................ 

4. เศรษฐกิจพอเพียงชวยแกไขปญหาขอทานในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 ไมมีหนี้สิน      ชีวิตความเปนอยูดีข้ึน  

 มีเงินออม      สุขภาพดีข้ึน 

 พึ่งพาตนเองได       ลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก 

 รูจัก การแบงปน     อื่นๆ  โปรดระบุ............................................ 

5. ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสํารวจเปนอยางสูง 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
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