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ก

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส 
มีวัตถุประสงค เพื่อ  1)  ศึกษาสถานการณปญหาทางสังคมของผูดอยโอกาส  2)  เพื่อศึกษาประยุกตใช

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมของผูดอยโอกาส  และ 3)  เพื่อเสนอนวัตกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับความตองการการคุมครองทางสังคมเพื่อผูดอยโอกาสการวิจัยครั้งนี้เปน

การวิจัยประยุกต  (Applied Research)  ศึกษาโดยใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เอกสารวิชาการ การประชุมกลุมยอย 
การสัมภาษณรายบุคคล  โดยศึกษาในพื้นที่ที่มีบุคคล องคกร ชุมชนตนแบบดานการนอมนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และนำมาชวยเหลือ พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตใหแกกลุมผูดอยโอกาส  หรือ  ผูประสบปญหาทางสังคม จำนวน 12 พื้นที่ศึกษาในพื้นที่
เขตรับผิดชอบของ สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาขององคความรู  นวัตกรรมดานการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงที่
ไดสละเวลาใหคณะนักวิจัยสัมภาษณ รวมพูดคุย สนทนากลุมยอย และแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่มีคุณคา

ตองานวิจัย ขอขอบพระคุณศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร นักวิชาการอิสระที่กรุณาใหความรู ความ

เขาใจที่ถูกตองของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอขอบคุณผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและ

สนับสนุน 1-12  ที่ไดสนับสนุนใหคณะนักวิจัยดำเนินการศึกษาวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้ คณะ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา หนวยงานหรือ ผูที่สนใจการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต

ใชจะสามารถศึกษาและนำรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและพื้นที่ได ตอไป

        คณะผูวิจัย

      สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12

               กันยายน 2560

คำนำ



ข

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม

เพื่อผูดอย”มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาสถานการณ ปญหาทางสังคมของผูดอยโอกาส แนวทาง

การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส  และการศึกษา
นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับความตองการ  การคุมครองทางสังคมเพื่อผูดอยโอกาส โดยได

ทำการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ   ทั้งหมด 12 กรณี จากพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ
สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12  โดยการศึกษาวิจัยนี้มุงศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูในมิติ

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  สถานการณผูดอยโอกาสในพื้นที่  การคุมครองทางสังคมและการ

ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่มีในปจจุบัน  เพื่อสรางนวัตกรรมในการแกไข ปญหามาตรการ
การคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมกับผูดอยโอกาสในชุมชน

 ผลจากการศึกษา พบวา กลุมที่มีการเรียนรูและนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชสวนใหญ เปน

กลุมของเกษตรกรที่พบกับปญหาความยากจน และไมสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองใหหลุดพน

จากปญหาของตนเองได ซึ่งเมื่อไดมีการเรียนรูลองผิดลองถูกและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามา

ประยุกตใชก็สามารถที่จะทำใหตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมแวดลอม พลิกฟนจากความยากจน 

มาสูชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถแกไขปญหาหนี้สิน หลุดพนจากความลำบาก และยังสามารถเปนที่พึ่ง

ใหกับตนเองและคนในครอบครัวไดเปนอยางดี อีกทั้งหลายๆ  กรณีกลายเปนศูนยเรียนรูที่มีการถายทอด

องคความรูตางๆ ใหกับผูที่สนใจเพื่อนำไปพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้นได
.

 ทั้งนี้  นอกจากกลุมเปาหมายที่เขาไปศึกษาเคยเปนกลุมคนที่ดอยโอกาสแลว  เมื่อตนเองพัฒนา

แลวก็ไดนำแนวคิดและองคความรูดังกลาวไปใหความชวยเหลือกลุมคนที่ดอยกวาตนเอง  ซึ่งเปนวัฏจักร

ของการชวยเหลือกันและกัน ของกลุมคนที่พึ่งพาอาศัยกัน  กรณีศึกษาสวนใหญ  มีการถายทอดองค

ความรูไปสูคนที่ตองการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้นในหลายๆ รูปแบบ รวมไปถึงกลุมคน ที่มี

ขอจำกัดในการดำรงชีวิต เชน กลุมคนพิการ กลุมผูตองโทษ กลุมผูมีอาการทางจิตตางๆ ก็สามารถที่จะนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถดำรงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ แตละกรณีสามารถนำไปเปนตัวอยางตอการพัฒนากลุมคนดอยโอกาส และ

กลุมคนที่ตองการหรือสนใจ ใหสามารถแกไขปญหาของตนเองไดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับความ

เหมาะสมของแตละคนที่จะเลือกนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ในสวนของขอเสนอแนะตอการนำผลการวิจัยไปใช
ประโยชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนั้น สามารถนำแนวทาง หรือโมเดลที่ได 

จากกรณีศึกษาทั้ง  12  กรณีไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายของกระทรวงได 
เชน กรณีของนิคมสรางตนเอง สามารถนำโมเดลที่ไดเหลานี้  ไปถายทอดและสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ

พัฒนากลุมผูดอยโอกาสสรางสรางใหเกิดแนวทางสรางอาชีพมีรายไดจากที่ดินทำกินที่มีปญหาสภาพที่ดิน

ไมสมบูรณ การพัฒนาไรนาตางๆ ของกลุมผูดอยโอกาส หรือในสวนของสถานสงเคราะหตางๆ ก็สามารถ

บทสรุปผูบริหาร
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 
ที่จะนำองคความรูที่ไดเหลานี้ ไปถายทอดใหกับกลุมเปาหมายเพื่อสรางแนวทางในการดำรงชีวิตหลังจาก

ตองออกไปสูสังคม เปนตน  โดยสามารถที่จะเลือกนำวิธีการตางๆ  ไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม

ของกลุมเปาหมาย

    ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรกำหนดเปนนโยบายให

หนวยงานในสังกัด นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินงานกับกลุมเปาหมายอยางจริงจัง ทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงานที่หนวยงานดูแล ดังนี้

        1.1.1  กลุมเปาหมายในสถาบัน หนวยงานนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยนำรูปแบบแนวทางการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรผสมผสาน สงเสริมใหกับกลุมเปาหมาย

ที่ดูแลดำเนินกิจกรรมปลูกผัก ผลไม และเลี้ยงสัตว เพื่อใหกลุมเปาหมายที่ดูแลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพ เมื่อออกสูสังคมภายนอกจะไดมีอาชีพในการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และระหวาง

ที่อยูในสถาบันจะทำใหกลุมเปาหมายมีรายไดเปนของตนเอง   เมื่อออกจากสถาบันจะไดมีเงินทุนในการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ และสถาบันสามารถนำผลผลิตที่ไดมาผลิตเปนอาหารใหกับกลุมเปาหมายได 

เหลือแลวนำจำหนายเพื่อนำรายไดมาใหกับกลุมเปาหมาย และประการสำคัญเปนการฝกสมาธิ ฝกความ

รับผิดชอบ ใหกับกลุมเปาหมายที่เปนประเภทจิตเวท

         1.1.2  กลุมเปาหมายนอกสถาบัน หนวยงาน ควรสงเสริมใหกลุมเปาหมาย โดย
เฉพาะที่เปนผูดอยโอกาสในสังคม ใหดำเนินชีวิตอยางพอเพียง ไมฟุมเฟอย สามารถพึ่งตนเอง และชวยเหลือ

สังคมได ยึดหลักสงเสริมใหกลุมเปาหมายมีรายไดเปนรายวัน  สามารถที่จะประกอบอาชีพไดดวยตนเอง 

ลดรายจายในครัวเรือน  เชน  การปลูกผัก เลี้ยงสัตว ไวบริโภคเพื่อลดรายจาย เหลือจากการบริโภคก็นำ
จำหนาย ทำใหมีรายไดในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานตองดำเนินงานอยางคอยเปนคอยไปและ

ตอเนื่อง 

  1.2  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12  ควรกระจายรูปแบบและแนวทาง

การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย  เพื่อใหกลุมเปาหมายมีทาง

เลือกในการดำเนินชีวิต และสามารถดำเนินชีวิตไดอยางพอเพียง สามารถพึ่งตนเอง และชวยเหลือสังคม

ได

 2.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  2.1  นิคมสรางตนเอง นำรูปแบบแนวทางการประกอบอาชีพดานการเกษตรทฤษฎีใหม 

และเกษตรผสมผสานถายถอดและสรางกระบวนการเรียนรู  เพื่อพัฒนากลุมผูดอยโอกาสทางสังคม ใหมี

อาชีพที่สรางรายไดใหกับตนเอง   และยกระดับการดำเนินงานเปนศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงที่มี

การดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนรูปธรรมเพื่อเปนตนแบบในการดำเนินงานที่สามารถพึ่งตนเองได

  2.2  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนำแนวทางการดำเนินงานไปดำเนินงานการสงเสริม

ใหกับกลุมเปาหมายในพื้นที่ ทั้งในลักษณะของบุคคล  และสงเสริมเปนกลุมองคกร เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง 

เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ทำใหมีรายไดเขาสูชุมชน เชน การสงเสริมในลักษณะกลุม โดยการ
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สงเสริมใหแตละหมูบานมีอาชีพที่แตกตางกัน เพื่อสงเสริมใหเกิดการซื้อ-ขายกันภายในชุมชน ทำใหมี
รายไดอยางตอเนื่อง และมีอาชีพที่ยั่งยืน ลดการพึ่งพาจากงานภายนอก เปนตน การสงเสริมเปนรายบุคคล 
ใหสามารถลดรายจายในครัวเรือนได  การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อใหรูสถานะทางการเงินของตนเอง อันจะ
สงผลใหสามารถจัดการดานการเงินของตนเองได  ลดรายจายโดยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว รับประทานเอง 
เหลือแลวจำหนาย และสงเสริมใหมีรายไดเปนรายวันโดยเลือกปลูกพืชที่ใหรายไดเปนรายวัน  เชน  มะลิ 
มะเขือ ชะอม  เปนตน
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การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม                   
  เพื่อผูดอยโอกาส

คณะผูวิจัย สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

  ของมนุษย

ปที่วิจัย  2560

 การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อ

ผูดอยโอกาส  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปญหาทางสังคมของผูดอยโอกาส การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมของผูดอยโอกาส และเพื่อการนำเสนอนวัตกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับความตองการการคุมครองทางสังคมเพื่อผูดอยโอกาส โดยการศึกษา
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุงศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณผูดอยโอกาสในพื้นที่  การคุมครองทางสังคม และการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ที่มีในปจจุบัน   เพื่อสรางนวัตกรรมในการแกไขปญหามาตรการการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมกับ
ผูดอยโอกาสในชุมชน โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ สำนักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 1-12 รวม 12 พื้นที่ วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาไดมาจากการศึกษาฐานขอมูลสถิติของสำนักงาน

สถิติแหงชาติ ฐานขอมูลทางดานสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และฐาน
ขอมูลสถานการณทางสังคมของ สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ยอนหลัง 2 ป

 สรุปผลจากการศึกษาดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตอยอดแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสูการแกไขปญหาความยากจน  และปญหาของเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบ 
เกิดนวัตกรรมใหมๆ ที่ทำใหประชาชนในทองถิ่นตางๆ ไดเรียนรูจากการลองผิดลองถูกโดยใชฐานกสิกรรม

เปนจุดเริ่มตน   ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้  ไดเกิดรูปแบบนวัตกรรมการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ในการแกไขปญหาความยากจนของกลุมผูดอยโอกาสทั้งหมด 12 รูปแบบ ไดแก 

 1.รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ของศูนยสงเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (บานสอนบิน) โดยการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง                    

23 ประการ มาประยุกตใชในการทำกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ โดยมีเปาหมายเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ศักยภาพผูใชบริการใหสามารถกลับมาใชชีวิตประจำวันไดอยางปกติ เปนการสรางทางเลือกในการประกอบ

อาชีพใหผูรับบริการพึ่งตนเองได

 2. รูปแบบศูนยเรียนรูเพื่อความยั่งยืนจากฐานคิดการเกษตรผสมผสาน ของศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานทาเตน ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ซึ่งมีจุดเริ่มตน

จากการวิเคราะหสภาพปญหาของชุมชนที่เผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่กอใหเกิดความแหงแลง อุทกภัย

บทคัดยอ
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และปญหาอื่นๆ และไดเริ่มเรียนรูวิถีพอเพียงตามรอยพอ  โดยการทอลองใชกับพื้นที่ตนเองจนไดผลเกิด
รูปแบบการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงจนไดผล จากกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา ประยุกต

ใชเกษตรผสมผสาน  จนเกิดนวัตกรรมที่ไดจากการเรียนรูเรื่องการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่

ชุมชน ซึ่งมาจากการรวมกันวางแผนกอนการปลูก และการพิจารณาจากหลักอุปสงคและอุปทาน ทำให
เกิดรายได ชาวบานแกไขปญหาหนี้สินได มีอาหารปลอดสารพิษบริโภค และรางกายแข็งแรง คนในชุมชน

หางไกลยาเสพติด

 3.รูปแบบชีวิตพอเพียงเพื่อหลังการพนโทษของผูดอยโอกาส  ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 

อำเภอเมือง จังหวัดตราด ภายใตแนวคิดสรางโอกาสใหกลับคืนสูสังคมอยางเปนสุขรวมกัน โดยเริ่มตน

จากการตีโจทย 3 หวง 2 เงื่อนไข สูการวางแผนและลงมือทำ เกิดจุดเปลี่ยนสูความพอเพียง ที่สามารถ

สรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีอาชีพที่มั่นคงจากการทำการ
เกษตร 1 ไรทำจริง มีกินไมจน เมื่อพนโทษออกไปก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได

 4. รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากพอหลวงสูชมชน ของตำบลหนองสาหราย อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี มีจุดเริ่มตนจากการทบทวนตัวเอง เก็บขอมูลและการทำแผนชุมชน เพื่อการแกไขปญหา

หนี้สิน และปญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหทุกคนและชุมชนอยูดี มีความสุข 

กอใหเกิดผลลัพธที่ชัดเจน คนในชุมชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง หนี้สินลด รายไดเพิ่ม และมีอาชีพที่มั่นคง
 5. รูปแบบการพัฒนาชุมชนสูศูนยเรียนรูประจำตำบลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน

บานเตย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากการวิเคราะหสภาพปญหาของชุมชนที่มีปญหาเรื่อง

ที่ดินที่เปนดินเค็ม ดินเสีย เกิดปญหาภัยแลงน้ำทวมซ้ำซาก  สงผลกระทบตอการเกษตรที่ไมไดผล จนนำ

ไปสูการเรียนรูวิถีเกษตรอินทรีย และการนำเคล็ดลับการแกปญหาในชุมชนอยางยั่งยืนมาใช เชน การแก
ดินเค็ม โดยการหมดิน ปลูกหญาแฝก ปลูกพืชคลุมดิน และการใชปุยเคมี สงเสริมการแกหนี้เสียและสราง

รายได โดยการทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนการเพาะปลูก  และการจัดการชุมชนโดยการสงเสริมกลุม

อาชีพสรางรายไดและลดรายจาย

 6. รูปแบบนวัตกรรมหลุมพอเพียงสูกลุมฮักแพงแบงปนเพื่อผูดอยโอกาส  ของศูนยพัฒนา
คุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ มีจุดเริ่มตนจากการ

วิเคราะหปญหาชุมชน ตีโจทยปญหา ศึกษาขอมูล เรียนรูจากการศึกษาดูงาน และแสวงหาทางออกโดยมี

เปาหมายเพื่อชาวบานแกจน ดวยการนำศาสตรพระราชามาประยุกตใช  ลองผิดลองถูก กอเกิดเปนหลุม

พอเพียง  ซึ่งเปนนวัตกรรมดานการเกษตรที่ใชกระบวนการพึ่งพิงอิงอาศัยของธรรมชาติหลอเลี้ยงตนเอง 

ตอยอดสูแนวคิดธนาคารหมูหลุม  ที่สรางใหคนดอยโอกาสไดมีทุนชีวิตเพิ่มจน  และสามารถสรางใหเกิด
หลุมบุญที่สงตอการดูแลจากแนวคิดที่วา เมื่อเราเคยไดรับโอกาสก็ควรใหโอกาสคนที่เคยดอยโอกาสเชนกัน 

จึงเกิดการแบงบันอาหาร และทรัพยากรตางๆ ใหกับกลุมคนที่พิการ และยากจนในโรงพยาบาลไดกินได

ใชเพื่อการดำรงชีวิตใหดียิ่งขึ้น

 7. รูปแบบสวัสดิการพอเพียง เพื่อผูดอยโอกาส ของศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนยเรียนรู                  

ปูทะเลยมหาวิชชาลัย วัดปาดงใหญ วังออ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มตนจาก

การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กอเกิดโครงการ 9 ชุมชน 9 ศูนยเรียนรูจากศาสตรพระราชา

จนสามารถสรางใหเกิดโคกหนองนาโมเดล โดยมีเปาหมายเพื่อการชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชนเกิดวิถ ี 
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พอเพียง ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีรายไดเสริม ชุมชนมีการแบงปนพืชผัก และการทำบัญชีครัวเรือน 

สงผลใหเกิดกระบวนการสรางกลุมเครือขายเพื่อทำใหเกิดความชวยเหลือผูดอยโอกาสทั้งในและนอกชุมชน

 8.รูปแบบนวัตกรรมเพื่อผูตองขัง กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ของศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตำบลบานแห อำเภอเมือง จังหวัดอางทอง เริ่มตนจากการนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานตั้งของตนแบบโมเดล เพื่อนพึ่งภายายาก  เพื่อเปาหมายในการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยเนนการฟนฟูที่ยั่งยืน  โดยผลสุดทายที่ไดคือการสงเสริมทำการผลิตเกษตร

อินทรีย จนกอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนวิธีผลิต เปลี่ยนวิถีชีวิต และเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูตองขังใหดีขึ้นหลังจากกลับคืนสูสังคม

 9. รูปแบบปราชญชุมชน สรางสรรคกลุมวิสาหกิจชุมชนพอเพียง   ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

แมบานเกษตรกรบานโคกกระทือ ตำบลวังใหญ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จากจุดเริ่มตนของอดีต
ผูใหญบานที่ไดสานฝนประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน จุดประกายใหเกิดการวิเคราะหปญหา

ชุมชน นำสูการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู วางแผนชีวิต  สรางอาชีพ

ที่มั่นคง มีเงินออม และไมมีหนี้อันเกิดจากกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพตนเอง ในการพลิก
วิกฤตใหเปนโอการ นำชุมชนสูการทำเกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม โดยใชฐานคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการใชชีวิตบนทางสายกลาง

 10. รูปแบบปราชญโมเดล  เรียนรูวิธีคิด  สรางชีวิตใหมจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของ

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอแมเมาะ  จังหวัดลำปาง  โดยเริ่มตนจากการประยุกตใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง สูกิจกรรมสรางศูนยเรียนรู ทำเกษตรอินทรีย การเผาถานจากไมเหลือใช การผลิตกาซ

ชีวภาพจากมวลสัตว  และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย  โดยจุดสำคัญคือการศึกษาเรียนรูและทดลองทำ 
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พัทลุง มีจุดเริ่มตนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวสูสวนยางวนเกษตร ที่ไดเรียนรูและนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูครอบครัวและชุมชน ภายใตแนวทางตามรอยวิถีพุทธ (อิทธิบาท 4) และสรางใหเกิดการชวยเหลือ

ชุมชน สังคม  และผูดอยโอกาส จนทำใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมคือคนในชุมชนมีความสุขแบบพอเพียง

สุขภาพรางกายแข็งแรง เกิดความยั่งยืนของระบบวนเกษตร
 12. รูปแบบนวัตกรรมทางเลือกสำหรับประชาชนและสิ่งแวดลอมไบโอดีเซล ตามแนวพระราช

ดำริ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตำบลลำใหม อำเภอเมืองจัง หวัดยะลา เริ่มตนจากกระบวน

การคิดเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดจากนำมันเหลือใช สูการเรียนรูวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จนกลายเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน  ที่ชวยหนุนเสริมใหสมาชิกกลุมเกิดอาชีพ                 

สรางรายไดทั้งคนในชุมชนและกลุมคนพิการ ผูดอยโอกาสในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภายใตแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 จากผลการศึกษา  ทำใหเกิดนวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคม                    

ที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส ซึ่งมีจุดเริ่มตนของรูปแบบเหมือนๆ กันคือการเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห

ตัวปญหา ซึ่งสวนใหญความดอยโอกาสเกิดจากปญหาความยากจน และเมื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชก็จะทำใหเกิดกระบวนการเรียนรู ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใชไดจริง ไมวาจะเปนการแกปญหาในระดับ

บุคคล กลุม ชุมชนหรือองคกร ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอชน สามารถที่จะนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                    

ไปสรางใหเกิดชุมชนพอเพียงไดจริงในเชิงประจักษทุกกรณี  และเมื่อคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได 
พึ่งพิงกันได เกิดเครือขายในการชวยเหลือกัน  การคุมครองทางสังคมก็จะเกิดขึ้นในชุมชนเสมอ จากการ

ที่ทุกคนตางดูแลซึ่งกันและกันภายใตวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract 
Research title :  Sufficiency Economy Application Innovation towards Appropriate 

     Social Protection for Disadvantaged People

Researcher :  Technical Promotion and Support Office 1-12, Ministry of Social 

     Development and 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  offer   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 year setrospective 

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.     
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 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 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 mode l 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.
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 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.

 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  welfar e 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  
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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.

 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.Vitoon Ratsen 

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. 
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 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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"...พอเพียงนี้
อาจจะมีมาก...อาจจะมีของหรูหราก็ได

แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น
...ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ

พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..."

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิตคาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2541

"...คนเราถาพอใจในความตองการ

...ก็มีความโลภนอย
เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย

ถาทุกประเทศ...มีความคิดวาทำอะไรตองพอเพียง

หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก

...คนเราก็อยูเปนสุข..."

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิตคาลัย  วันที่ 4 ธันวาคม 2551
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 “…การทำความดีนั้น...

โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจ

และความตองการของมนุษย 

จึงทำไดยากและเห็นผลชา...แตก็จำเปนตองทำ เพราะหาไม...

ความชั่วซึ่งทำไดงายจะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูนขึ้น

อยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว…”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกวาที่รอยตำรวจตรีโรงเรียนนายรอยตำรวจ 10  มีนาคม2529

“...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี...

ไมมีใครจะทำใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทำใหบานเมือง

มีความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทำใหทุกคนเปนคนดี...

หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดี...ไมใหมีอำนาจ...

ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่  6  ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี วันที่  11  ธันวาคม  2512
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 วิกฤตการณทางการเงินในเอเชีย  พ.ศ. 2540  หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยวา วิกฤตตมยำกุง
เปนชวงวิกฤตการณเงินซึ่งสงผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 

กอใหเกิดความกลัววาจะเกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพรระบาดทางการเงินวิกฤต

ดังกลาวเริ่มขึ้นในประเทศไทย   เมื่อคาเงินบาทลดลงอยางมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย  

ซึ่งมีพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี ที่ลอยตัวคาเงินบาท ตัดการอิงเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 
หลังจากความพยายามทั้งหมดที่จะสนับสนุนคาเงินบาทเมื่อเผชิญกับการแผขยายแบบเกินเลยทางการเงิน 

(financial overextension) อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย ในเวลานั้น 

ประเทศไทยมีภาระหนี้สาธารณะซึ่งทำใหประเทศอยูในสภาพลมละลายกอนหนาการลมสลายของคาเงิน 
และเมื่อวิกฤตดังกลาวขยายออกนอกประเทศ คาเงินของประเทศสวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

ญี่ปุนก็ไดทรุดตัวลงเชนกัน ตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงและรวมไปถึงราคาสินทรัพยอื่น ๆ และทำใหหนี้

เอกชนเพิ่มสูงขึ้น (https://th.wikipedia.org/ สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558)

 ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดตามมา เชน

           - สัดสวนระหวาง หนี้ตางประเทศ กับ GDP เพิ่มสูงขึ้นมาก เชน ประเทศในอาเซียนเพิ่มจาก 100% 

กลายเปน180% ในชวงที่เลวรายที่สุดของวิกฤติการณ

           - IMF  (หรือกองทุนการเงินระหวางประเทศ)  เขามารักษาเสถียรภาพสกุลเงินของ  ประเทศ

อินโดนีเซีย ไทย และเกาหลีใต โดยการลงทุน 40,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพราะ 3 ประเทศดังกลาวได

รับผลกระทบมากที่สุด

           - ประเทศสิงคโปร และไตหวัน ถือวาไดรับผลกระทบนอยมาก จนอาจกลาวไดวาไมไดรับผลกระทบ

จากวิกฤติเศรษฐกิจนี้

           - ธุรกิจของเอกชน ไมวาจะเปน สถาบันการเงิน บานจัดสรร ปดกิจการ  พนักงานถูกปลด มีหนี้

เกิดขึ้นมาก มีการกดดันใหรัฐบาลลาออก

 - ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามพยุงคาเงินบาท โดยใชเงินสำรองเงินตราตางประเทศจนหมด 
และตองกูจาก IMF จำนวน 17,200 ลานเหรียญสหรัฐ(financialcrisisbt. com/ สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2558) 
 สาเหตุอันเนื่องมาจากความลมสลายทางเศรษฐกิจจากวิกฤติตมยำกุง  ไดมีการนอมนำเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่งไดพระราชทานไวตั้งแต  พ.ศ. 2517  ถึงแนวทาง

การดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัตินำสูความสมดุลอันสงผลใหมีความสุขอยางยั่งยืน โดยมีองคประกอบสำคัญ 

ดังนี้

 • ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีตอความจำเปนและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
สังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป และตองไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื่น

บทที่ 1
บทนำ
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 • ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย 

หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคำนึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของอยางถวนถี่ “รูจุดออน จุดแข็ง โอกาส 

อุปสรรค”  และคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ  “รูเขา  รูเรา  รูจักเลือกนำสิ่งที่ดีและเหมาะสม               

มาประยุกตใช” 

 • การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหสามารถบริหาร ความ

เสี่ยงปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที

                              ที่มา การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง, 2550

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงใหความสำคัญตอการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการสูกลุมเปาหมายมาอยางตอเนื่อง  เชน  โครงการสโมสรตนกลาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในสมัยอดีตปลัดกระทรวงฯ  นายวัลลภ  พลอยทับทิม  อดีตปลัดกระทรวงฯ นายอิสระ สมชัย 

นำเสนอ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทุนทางสังคม” ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการ
พัฒนาสังคมชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่  25-28 พฤษภาคม 2552 ณ กรุงเทพฯ 

เปนตน (www.m-society.go.th สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558)  โดยกระทรวงฯ ยังไดใหความสำคัญ

กับยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษ  สิทธิผูดอยโอกาส ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน

ยุทธศาสตร ดังนี้“ผูดอยโอกาสไดรับการยอมรับสามารถพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได เขาถึงสิทธิอยางมี

ศักดิ์ศรี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาสังคม”  มีการแบงประเภทผูดอย

โอกาสออกเปน 5 กลุม ดังนี้  1) คนยากจน   2)  บุคคลเรรอน  3)  ผูไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร 4) 

ผูติดเชื้อ HIV / ผูปวยเอดส และผูไดรับ ผลกระทบ เชน ครอบครัว ชุมชน และ 5) ผูพนโทษ (www.opp.

go.th สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558)

 ผลการขับเคลื่อนงานดานผูดอยโอกาสในป พ.ศ. 2555 พบวา 1) มีการจัดทำมาตรฐานการสงเสริม

สวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส   เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล
ผูดอยโอกาสสามารถเปรียบเทียบและเทียบเคียงงาน หรือกิจกรรมที่มีการดำเนินการแลว  2) มีการพัฒนา

รูปแบบการดำเนินงานคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสระดับชุมชน  โดยการศึกษารูปแบบการคุมครอง

และพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส ในเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานเครือขายระดับชุมชน 2 ระดับ คือ ระดับ

จังหวัดและระดับตำบล 3) มีการรวมกับสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สมพ.)                                
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ในการคุมครองพิทักษสิทธิผูที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎรตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและ

สิทธิของบุคคลตามมติ ครม. รวมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมชุมชน
เมือง คนจนเมือง และคนเรรอน  เพื่อพิจารณากำหนดกลุมเปาหมายที่สมควรไดรับการจัดสวัสดิการสังคม 

4) มีการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน  เพื่อสนับสนุนบทบาทองคกรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานพัฒนา

และคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส ปละ 5.4 ลานบาท   เพื่อสงเสริมสนับสนุนบทบาทและศักยภาพ

ขององคการเอกชนในการดำเนินงานพัฒนาและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส 

 จากการเสวนาเวทีภาคประชาชนเรื่อง   “ฐานความคุมครองทางสังคมในประเทศไทย”  พบวา 

จากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต  สหประชาชาติมีมติผลักดันใหทุกประเทศสรางหลักประกันขั้นพื้นฐาน  โดย

ขอเดนของแนวคิดความคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานตองมีความชัดเจน   นั่นคือ  ประชาชนทุกคนตอง

สามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่จำเปนตามที่ประเทศกำหนด   และประเทศตองมีระบบความมั่นคงทาง
รายไดใหกับประชาชนทุกกลุมอายุในระดับที่เหนือกวาเสนความยากจนของประเทศ สำหรับความคุมครอง

ทางสังคมขั้นพื้นฐานของประเทศไทย  พบวา ระดับความคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

อยูในระดับพอใชเทานั้น    แมวาประเทศไทยจะประสบความสำเร็จกับ   การใหหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา แตยังมีความคุมครองทางสังคมอื่นๆ ที่ประชาชนทุกภาคสวนไมสามารถเขาถึงระบบสวัสดิการ

เหลานี้ได   เชน  การประกันรายได ชวยเหลือบุตร ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในกลุมวัยแรงงานระหวางแรงงาน
นอกระบบและในระบบ อีกทั้งสวัสดิการทางสังคมยังขาดความมั่นคงหรือไมสามารถยึดถือเปนหลักประกัน

ใหกับประชาชนในประเทศไทยได (www.social-protection.org สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558)
 สอดคลองกับการศึกษาของ ทิพาภรณ โพธิ์ถวิลและ ระพีพรรณ คำหอมเรื่อง สถานการณปญหา

ของผูดอยโอกาส พบวา ปญหาผูดอยโอกาสมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมีความสลับซับซอน ทำให

ยากลำบากในการทำความเขาใจตอสาเหตุและปญหาที่แทจริง ผูดอยโอกาสสวนใหญมีองคประกอบของ

ความดอยโอกาสซับซอนหลายลักษณะ ประเด็นสำคัญที่คลายคลึงกัน คือ 1) ความไมพรอมของหลักฐาน 

อันเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสิทธิเกี่ยวกับบริการและการรับรอง สิทธิความเปนพลเมือง  2)  การไมมี
กฎหมายรองรับสิทธิคนเรรอนและแรงงานตางดาวและ การที่กฎหมายไมเอื้อตอการไปใชสิทธิและบริการ

ทางสังคมของกลุมเปาหมายผูดอยโอกาส 3) ปญหาที่เกี่ยวของกับเด็กและสตรี  พบในกลุมเปาหมาย
ผูดอยโอกาสทุกกลุม   เนื่องจากทั้งเด็กและสตรีเปนผูที่ออนแอ จึงถูกเอารัดเอาเปรียบไดงาย 4)  การไม
ยอมรับการถูกกีดกันไมไดรับความเปนธรรมเขาไมถึงสิทธิและบริการทางสังคม  โดยเฉพาะสิทธิและบริการ

ทางดานการศึกษา   การประกอบอาชีพ   หลักประกันและบริการสุขภาพ ฯลฯ  และ 5) ปญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ ไดแก งบประมาณและบุคลากรไมเพียงพอคุณภาพของบุคลากรกฎระเบียบที่เขมงวด 

ขาดความยืดหยุนและการไมรักษาความลับของกลุมเปาหมายนโยบาย  แผนยุทธศาสตร  มาตรการทาง

สังคมของรัฐเกี่ยวกับผูดอยโอกาสยังขาดความชัดเจน  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา คุมครอง และ

พิทักษสิทธิผูดอยโอกาสมีอยูมาก  ทั้งที่เปนกฎหมายสากล  กฎหมายแมบทของประเทศ  กฎหมายที่

เกี่ยวของเฉพาะดานหรือเฉพาะกลุมเปาหมาย  เชน  พรบ.  คุมครองเด็ก  พ.ศ. 2546   พรบ.ปองกัน
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  พ.ศ. 2540  พรบ.คนขอทาน  พ.ศ. 2454  พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  พ.ศ. 2545  พรบ. การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ฯลฯ  ขอสังเกตจากการศึกษา คือ กฎหมาย

หรือพระราชบัญญัติที่ใชในการทำงานกับกลุมเปาหมายผูดอยโอกาส  สวนใหญยังลาหลัง ไมมีการปรับปรุง                   
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

แกไขขอกฎหมายใหเอื้อตอการทำงานในมิติใหมของสังคม แมปจจุบันจะมีความพยายามในการปรับปรุง
แกไขและบัญญัติกฎหมายใหมๆ หลายฉบับขึ้นมา แตก็พบวายังไมเพียงพอ และไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย

ที่มีอยู เชน มีความพยายามปรับปรุงกฎหมายคนขอทาน พ.ศ. 2454 แตก็ยังเปนกฎหมายที่เกี่ยวของเฉพาะ

คนขอทาน ไมครอบคลุมกลุมคนเรรอนอีกหลายลักษณะที่นอกเหนือจากคนขอทาน  นอกจากนี้ยังพบวา 

การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ และเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสิทธิและบริการทางสังคมของ

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

 จากสภาพปญหาผูดอยโอกาสมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีความสลับซับซอน ทำใหยาก

ลำบากในการทำความเขาใจตอสาเหตุและ  ปญหาที่แทจริงจึงเปนจุดเริ่มตนของความสนใจ  ในการศึกษา

วิจัยถึงนวัตกรรมการประยุกต เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสูการพัฒนาการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม

ตอกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน เพื่อประโยชนในการเสนอแนะแนวนโยบายและเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป

6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

 6.1 เพื่อศึกษาสถานการณปญหาทางสังคมของผูดอยโอกาส

 6.2 เพื่อศึกษาประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมของผูดอยโอกาส

 6.3 เพื่อเสนอนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับความตองการการคุมครองทางสังคม
เพื่อผูดอยโอกาส

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย

 7.1 รูปแบบการวิจัย   เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุงศึกษาถึงวิถีชีวิต  ความเปนอยูในมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สถานการณผูดอยโอกาสในพื้นที่ การคุมครองทางสังคม  และการประยุกต

ใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่มีในปจจุบัน เพื่อสรางนวัตกรรมในการแกไขปญหามาตรการการคุมครอง

ทางสังคมที่เหมาะสมกับผูดอยโอกาสในชุมชน

 7.2 ขอบเขตการศึกษา  การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการในพื้นที่เขต ดังนี้

      ขอบเขตพื้นที่  คัดเลือกกรณีศึกษาจากสถิติผูดอยโอกาสในเขตรับผิดชอบของ  สำนักงาน

สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1-12 จำนวน  เขตรับผิดชอบละ 1 พื้นที่  รวม 12 พื้นที่   โดยมีวิธีการ
คัดเลือกกรณีศึกษาจากพื้นที่ดังนี้ 

  - ฐานขอมูลสถิติของสำนักงานสถิติแหงชาติ

  - ฐานขอมูลทางดานสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  - ฐานขอมูลสถานการณทางสังคมของ สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 

ยอนหลัง 2 ป
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

   

นวัตกรรม หมายถึง การคนหาวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยการคนหาแนวทางการปฏิบัติใหมๆ หรือดัดแปลง

จากแนวปฏิบัติที่มีอยูแลวใหเหมาะสมกับบริบททางสังคมและในพื้นที่ จนสาสมารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

กับตนเองและสังคมได ทำใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  การนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับตนเอง ครอบครัว 

และชุมชนโดยยึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

การคุมครองทางสังคม  หมายถึงการดำเนินการปองกัน ระวังรักษา ปกปองรักษา ประชาชนในสังคมให

สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ

ผูดอยโอกาส หมายถึง ผูที่มีโอกาสที่จะไดรับในสิ่งที่ดีนอยกวาผูอื่นทั้งจากชุมชน สังคมและภาครัฐ

 นิยามศัพทปฏิบัติการ



นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

8

 “…การดำรงชีวิตที่ดี...จะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัว 

จะตองมีความเพียร และความอดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร...ไมมีความอดทน 

ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว...ไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ...”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแกครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา  27  มีนาคม  2523

“…คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให 

หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวย เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะตองพยายามให...”

สวนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่  20   เมษายน  2521
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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“...เราไมเปนประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยูได 

แตไมเปนประเทศที่กาวหนาอยางมาก 

เราไมอยากจะเปนประเทศกาวหนาอยางมาก 

เพราะถาเราเปนประเทศกาวหนาอยางมากก็จะมีแตถอยหลัง 

ประเทศเหลานั้นที่เปนประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา 

จะมีแตถอยหลังและถอยหลังอยางนากลัว 

แตถาเรามีการบริหารแบบเรียกวาแบบคนจน 

แบบที่ไมติดกับตำรามากเกินไป ทำอยางมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน 

จะอยูไดตลอดไป...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่  4  ธันวาคม 2534

 “…สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวา คนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง...

คนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย 

ตองมีความแตกตางกัน แตตองทำงานใหสอดคลองกัน 

แมจะขัดกันบาง...ก็ตองสอดคลองกัน…”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  4  ธันวาคม  2536
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แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

 2.1แนวคิดนวัตกรรม

 2.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 2.3 แนวคิดการคุมครองทางสังคม

 2.4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส

2.1 แนวคิดนวัตกรรม

 นวัตกรรมเกิดจากนำแนวความคิดใหมหรือการดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม

อยางไรก็ตามลักษณะของนวัตกรรมอาจเปนแนวคิด สิ่งใหม วิธีใหม ความคิดใหม ผลิตภัณฑใหม  ดังมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้

 2.1.1 ความหมายของนวัตกรรม

         นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพทมาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลวา ทำสิ่งใหม

ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร  คือ  การนำความคิดใหมหรือการใชประโยชนจาก               

สิ่งที่มีอยูแลวมาใชรูปแบบใหม เพื่อทำใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ  หรือก็คือ “การทำในสิ่งที่แตกตาง

จากคนอื่น   โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ   (Change)  ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาส 

(Opportunity) และถายทอดไปสูแนวคิดใหมที่ทำใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้

ไดถูกพัฒนาขึ้นมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นไดจากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม  เชน 
ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน Theory of Economic Development (1934) โดยจะเนนไปท่ี 

การสรางสรรค การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนำไปสูการไดมา ซึ่งนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลัก นวัตกรรม ยังหมายถึง

ความสามารถในการเรียนรู และนำไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงอีกดวย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

พื้นฐาน, 2549) 

 Hughes (2004) ไดใหความหมายของนวัตกรรมวา  เปนการนำวิธีการใหมๆ มาปฏิบัติหลังจาก

ไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนามาเปนขั้นๆ แลว  เริ่มตั้งแตการคิดคน  (Invention)  การพัฒนา 

(Development) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) แลวจึงนำไป

ปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยมีมา

 Morton  (1971)  ไดใหความหมายของนวัตกรรมวาเปนการทำใหใหมขึ้นอีกครั้ง  (Renewal)             

ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเกาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ตลอดจนหนวยงาน หรือองคการนั้นๆ 

นวัตกรรมไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่งเกาใหหมดไป แตเปนการปรับปรุงเสริมแตงและพัฒนา

 อำนวย เดชชัยศรี  (2544)  ไดกลาวไววา แนวคิดและความรูใหมที่เกิดจากการริเริ่มสรางสรรค

เปนบอเกิดแหงนวัตกรรม และเมื่อนำนวัตกรรมมาพิสูจนตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร  ผลผลิตจากการ

พิสูจนไดถูกนำมาใชอยางมีระบบเพื่อแกปญหาตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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 จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา นวัตกรรม  หมายถึง  การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ รวมไป  
ถึงผลงาน วิธีการ กระบวนการใหมหรือองคความรูใหมที่ไมเคยมีปรากฏมากอน หรือ การพัฒนาดัดแปลง 

ปรับปรุงผลงาน วิธีการ  กระบวนการที่มีอยูแลวแตนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาบางสวนใหไดผลดี ทันสมัย

ยิ่งขึ้น เพื่อชวยใหการทำงานไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม

 2.1.2 ลักษณะของนวัตกรรม

         Davila Tony and other (2006) กลาววาลักษณะของนวัตกรรมจะตองมีดังนี้

  1.  เปนแนวคิด หรือความคิดสรางสรรคใหม ที่แตกตางจากที่เคยมีในองคกร

  2.  แนวคิดหรือความคิดใหมๆ ที่ไดมาจากทีม หรือบุคลากรในองคนั้นๆ

  3.  สิ่งที่เปนเครื่องมือในการนำมาใชในการพัฒนาองคกรอาจเปนงานประดิษฐ ผลผลิต 

กระบวนการ หรืองานบริการ

         ศุภชัย หลอโลหการ (2550) ผูอำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ไดกลาวถึงลักษณะ             

ของนวัตกรรมไววา

  1. สิ่งใหม วิธีใหม ความคิดใหม ผลิตภัณฑใหม

  2. ความสามารถในการใชความรูและความคิดสรางสรรค ซึ่งไมจำเปนที่จะตองเปนความรู

ใหมเสมอเปนความรูเดิมก็ได  แตตองมีวิธีคิด  วิธีการใช  และวิธีการจัดการแบบใหมแตที่สำคัญที่สุด คือ 

ตองเกิดประโยชนที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน
  3. อาจเกิดขึ้นไดจากการผสมผสานสิ่งเกาหรือสิ่งที่มีอยูแลว คือ การสรางเรื่องราวขึ้นใหม              

โดยเรียบเรียงจากเคาโครงเดิม หรือ การทำลายของเดิม เพื่อใหเกิดสิ่งใหมที่ดีกวา

         คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎนครราชสีมา (2546) ไดกลาวถึงลักษณะของนวัตกรรมไว                 

ในบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยีการศึกษาวา ควรประกอบดวยลักษณะ ดังนี้

  1. จะตองเปนการสรางสรรคขึ้นใหม (Creative) และเปนความคิดที่สามารถปฏิบัติได 

(Feasible idea) 

  2. จะตองสามารถนำไปใชไดผลจริงจัง (Practical Application)

  3. มีการแพรออกไปสูชุมชน (Diffusion Through)

         นวัตกรรม แบงเปน 3 ระยะ คือ

  ระยะที่ 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสม

กับกาลสมัย

  ระยะที่ 2 พัฒนา  (Development)  มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทำอยูในลักษณะ

ของโครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) 

  ระยะที่ 3  การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป  ซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมขั้นสมบูรณ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549)

 2.1.3 การวัดนวัตกรรม

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษา (2549)ไดกลาวถึงการจัด

นวัตกรรมโดยใชตัวบงชี้ดังนี้
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 1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม มี 6 ตัวบงชี้

  1.1 วัตถุประสงคของการพัฒนานวัตกรรม

  1.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนานวัตกรรม

  1.3 การออกแบบนวัตกรรม

  1.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

  1.5 การมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม

  1.6 ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม

 2. คุณคาของนวัตกรรม มี 6 ตัวบงชี้ คือ

  2.1 การแกปญหา หรือการพัฒนางาน

  2.2 การใชทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม

  2.3 การเรียนรูรวมกัน

  2.4 การสงเสริมใหเกิดกระบวนการแสวงหาความรู

  2.5 การยอมรับ

  2.6  การนำไปใช

 3. ความเปนนวัตกรรม

  สรุปไดวา ในการพิจารณานวัตกรรมควรพิจารณาใน 3 ดาน คือ ดานกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรม ดานคุณคาของนวัตกรรม และดานความเปนนวัตกรรม

2.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 2.2.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         จากการศึกษาของ พิทักษ สุพรรโณภาพ (2553) ไดใหรายละเอียดถึงความหมายปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไวดังนี้

        “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนิน

ไปในทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุ รวมถึงเหตุผลรวมถึงความจำเปนที่ตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย

ความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและ
ดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่

ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในระดับ ใหมีความสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความ
รอบรูที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ

พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี “(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ  มารวมกันประมวล 

กลั่นกรอง  พระราชดำรัสและนำกราบบังคับทูลของพระบรมราชนุญาตนำออกเผยแพร  ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว) 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9  ทรงเปรียบเทียบคำวา  “พอเพียง”  กับคำวา

“sufficiency”วา
 “Self-sufficiency”   นั้นหมายความวาผลิตอะไรมีพอที่จะใชไมตองไปขอยืมคนอื่นอยูไดดวย

ตนเอง...เปนไปตามที่เคาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง   แตวาพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี ้  
อีก คือ คำวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอใจในความตองการมันก็มีความโลภนอยเมื่อมีความ

โลภนอยก็เบียดผูอื่นนอยถาประเทศใดมีความคิดอันนี้  มีความคิดวาทำอะไรตองพอเพียง ความหมายวา 

พอประมาณ ซื่อตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข

 พอเพียงนี้อาจจะมีมาก มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองให

พอเพียงนี้ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง  ปฏิบัติงานก็พอเพียง..ฉะนั้น   ความพอเพียงนี้ก็แปลวาความพอ

ประมาณและมีความมีเหตุผล (4 ธันวาคม2541)

 จากพระราชดำรัส  เศรษฐกิจพอเพียงจึงมิไดจำกัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเพียง

เทานั้น แตเปนเศรษฐกิจ ของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งมีอยูในเมืองและอยูในเมืองและอยูในชนบท  เชน ผูที่

เปนเจาของโรงงานอุสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความ

เจริญเติบโตจากเนื้อของงาน  โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากการจะกูยืมกก็ระทำ

ตามความเหมาะสม   ไมใชกูมาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่ใหอยูได   ตองรูจักใชจายไมฟุมเฟอยเกินตัว 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเอง (relative self-sufficiency) อยูไดโดยไมตอง

เดือดรอน โดยสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอนคือตั้งตัวใหมีพอกินพอใช ไมใชมุงแตจะ
ทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจ ใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ

พึ่งตนเอง  ยอมสามารถ  สรางความเจริญกาวหนาและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไดตามลำดับตอไปได
 ดังพระราชดำรัสที่ทรงกลาวไววา

 “.......การพัฒนาประเทศจำเปนตองทำตามตามลำดับขั้นตอน  ตองสรางพื้นฐานคือความ
พอมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตอง

ตามหลักวิชาการเพื่อไดพื้นฐานที่มั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติได .....” (อางถึงในสุเมธตันติเวชกุล, 

2543)

 อำพล เสนาณรงค   (2542)  กลาวไวในเอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง  “ทิศทางการพัฒนา
ชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ในการการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน

รวมกับชมรมศิษยเกายูพีแอลบีแหงประเทศไทยและกรมสงเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ในวันที่ 21 มกราคม 2542 วาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง  การพยายามพึ่งตนเอง ชวยตัวเองใหมากที่สุด

ที่จะทำไดใหพอมีพอมีพอกินโดยเฉพาะอาหารและที่อยูอาศัย   สวนที่ไมสามารถผลิตเองไดก็แลกเปลี่ยน

หรือซื้อจากภายนอกบางแตควรซื้อและใชจากของที่ผลิตไดในทองถิ่นหรือในประเทศมากที่สุด  พยายาม

กอหนี้ใหนอยที่สุดและควรมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายและพอใจในสิ่งที่ไดรับมาโดยชอบธรรม ไมฟุมเฟอย 

เพื่อใหรายจายไมเกินรายรับ

 กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง คือการยึดเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดำรงชีวิต

โดยใชหลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ  
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 1. พึ่งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณพรอมตองมีจิตใจเขมแข็ง มีจิตสำนึกวาตนเองนั้น  สามารถ

พึ่งตนเองได ดังนั้นจึงควรที่จะสรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจฮึกเหิมตอสูชีวิตดวยความสุจริตแมอาจจะ

ไมประสบผลสำเร็จบางก็ตาม มิพึงควรทอแท ใหพยายามตอไป  พึงยึดพระราชดำรัส  “การพัฒนาคน” 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9

 “....บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริยธรรมและความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสำเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนแกตนเอง 
และแผนดิน..”

 2. พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถิ่นไดรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน นำ

ความรูที่ไดรับมาถายทอดและเผยแพรใหไดรับประโยชนซึ่งกันและกันและกัน ดังพระบรมราโชวาทที่วา

 “…เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกันไมลดหลั่นจึงขอใหทุกคนพยายามที่จะทำงานในหนาที่

อยางเต็มที่ และใหมีการประสานสัมพันธกันใหดี เพื่อใหงานทั้งหมดเปนงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน..”

 3. พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติคือ การสงเสริมใหมีการนำเอาศักยภาพของผูคนในทองถิ่น

สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งสงผลใหเกิด

การพัฒนาประเทศไดอยางดียิ่ง  สิ่งที่ดีก็คือการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น  (Local Wisdom)  ซึ่งมี
มากมายในประเทศ

 4. พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสงเสริมใหมีการนำเอาศักยภาพของผูคนในทองถิ่น

สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถิ่นที่มีประโยชนสูงสุด ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประเทศและสังคมไทย และสิ่งสำคัญสามารถนำไปใชปฏิบัติอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับพระราชดำรัส

ที่วา

 “....จุดประสงคของศูนยศึกษาฯ คือ เปนสถานที่สำหรับคนควาวิจัยในทองที่ เพราะวาแตละ

ทองที่ สภาพฝนฟาอากาศและประชาชนในทองที่ตางๆกัน ก็มีลักษณะที่แตกตางกันมาเหมือนกัน...”

 5.พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตนกลาวคือ แม

ไมมีเงินก็ยังมีขาว  ปลา  ผัก  ผลไมในทองถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพและสามารถนำไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไปไดดวย (สุเมธ ตันติเวชกุล,2543)

 ดังนั้นการพัฒนาชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนการใช “คน” เปนเปาหมายและ เนน 

“การพัฒนาแบบองครวม” หรือ “การพัฒนาอยางบูรณาการ” ทั้งดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม การเมือง ฯลฯ โดยใช “พลังทางสังคม”ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุม เครือขาย

หรือประชาสังคม กลาวคือ เปนการผนึกกำลังของทุกฝายในลักษณะ “พหุภาคี”ประกอบดวยภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคประชาชน

 2.2.2 องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         การพัฒนาตามหลลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจน

ใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ  โดยมีหลักการ

พิจารณาอยู  5 สวน  ดังนี้  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  แหงชาติ,  คณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2005)
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 กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน  โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปน การมองโลก

เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความ

ยั่งยืนของการพัฒนา

 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในระดับโดย  เนนการ

ปฏิบัติตนบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน

 คำนิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆกันดังนี้ 

  1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป   โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ

  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น   จะตอง 

เปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลที่  คาดวาจะเกิดขึ้นจาก

การกระทำนั้นๆอยางรอบคอบ

  3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคตทั้งใกลและไกล

 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้ง ความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ            

 1.  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆที่เกี่ยวของอยาง รอบคอบ ที่

จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 2.  เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรมมี ความซื่อสัตย

สุจริต และมีความอดทนมีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต

 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ 

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม 

ความรูและเทคโนโลยี

                                                     ทางสายกลาง

                                 ที่มา การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง, 2550
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 2.2.3 ฐานคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียง

  1. ยึดแนวพระราชดำริในการพัฒนา “เศรษฐกิจ” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม” 

  2. สราง “พลังทางสังคม” โดยการประสาน “พลังสรางสรรค” ของทุกฝายในลักษณะ                   
“พหุภาคี”  อาทิ  ภาครัฐ  องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชา ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน  ฯลฯ  เพื่อใชขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน

  3. ยึด “พื้นที่” เปนหลัก และใช “องคกรชุมชน” เปนศูนยกลางการพัฒนา สวนภาคีอื่นๆ                 

ทำหนาที่ชวยกระตุนอำนวยความสะดวก สงเสริมและสนับสนุน

  4. ใช “กิจกรรม” ของชุมชนเปน “เครื่องมือ” สราง “การเรียนรู” และ “การจัดการ” 

รวมกัน พรอมทั้งพัฒนา “อาชีพที่หลากหลาย” เพื่อเปน “ทางเลือก”ของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกตางกัน  

ทั้งดานเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ

  5. สงเสริม “การรวมกลุม” และ “การสรางเครือขาย” องคกรชุมชนเพื่อสราง “คุณธรรม  

จริยธรรม” และ “การเรียนรูที่มีคุณภาพ” อยางรอบคอบ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟนฟู วัฒนธรรม 

การจัดการสิ่งแวดลอม ฯลฯ

  6. วิจัยและพัฒนา  “ธุรกิจชุมชนครบวงจร”   (ผลิต - แปรรูป – ขาย – บริโภค)  โดย

ใหความสำคัญตอ “การมีสวนรวม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทองถิ่น”  ควรเริ่มพัฒนา

จากวงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับทองถิ่นไปสูวงจรธุรกิจที่ใหญขึ้นระดับประเทศและระดับตางประเทศ

  7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี “ศักยภาพสูง” ของแตละเครือขายใหเปน “ศูนยการเรียนรู

ธุรกิจชุมชน”   ที่มีขอมูลขาวสารธุรกิจนั้นๆอยางครบวงจร   พรอมทั้งใชเปนสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน  

และฝกอบรม (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543)

 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 9  มี
เปาหมายสูงสุดมุงไปสูประโยชนสุขของประชาชน ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งความหมายของ“ประโยชนสุข”  

คือ การทำใหคน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม อยูในสภาวะที่สามารถดำรงอยูอยางดีงามและมีความสุข

สมบูรณ โดยอาศัยความเชื่อมโยงเกื้อกูลระหวางกันอยางสมดุลและเหมาะสม

 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร   ในการประชุมโตะกลมของสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 และ 16 กันยายน 2542 นักวิชาการสวนหนึ่งมี
ความเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การลดความอยากลงมาสูระดับพึ่งตนเองไดพอเพียงเปนสิ่งเดียว

กับภูมิปญญาไทยและเปนการประยุกตศาสนาเขามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเปน เรื่องจิตวิญญาณของคนใน

ประเทศกับเรื่องภูมปญญาของคนในประเทศ เปนทุนทางสังคมของประเทศ ซึ่งจะตองรูจักใชเพราะมีผล

สำคัญตอพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาประเทศเปนทิศทางที่ใชหลักพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาประเทศ นั่นคือ การเนนการพึ่งตนเอง ตองการลดความอยากมาสูในระดับที่พึ่งตนเองได  ตรงนั้น

เรียกวาพอดี เปนความแข็งแรงเพราะไมตองพึ่งตองพึ่งผูอื่นและจะเริ่มรูสึกวามีเหลือ คือเหลือเวลา เหลือ

ความรู เหลือปญญา  เหลือความเมตตา  เหลือความเอื้อเฟอ  เหลือทุน  เมื่อพบวาเหลือ ก็จะเริ่มมีความ

สามารถในการให และเมื่อสามารถใหไดก็จะพบความสุข (อภิชัย  พันธเสน, 2542)

 ไชยยศ เหมะรัชตะ (2543) กลาวถึงการใชชีวิตที่พอเพียงที่ตองมีความสัมพันธกับแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง เพราะเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับปจเจกชนนั้น ไดแกการที่ประชาชนแตละคนในประเทศตางสังวรณ               
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ในฐานะของตนวาความสามารถในการดำรงชีวิตตามสถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันนี้
เปนอยางไร เมื่อหารายไดไดมากก็สมควรใชอยางประหยัดไมตกอยูในความประมาท  แตก็ไมใชการใชจาย

อยางกระเหม็ดกระแหมจนกลายเปนคนตระหนี่อันเปนผลกระทบตอการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และตอง

รูจักการแบงปน ไมเห็นแกตัว ตองชวยเหลือผูยากไรและอยูในฐานะยากแคนกวาตนตามหลักเมตตาธรรม

ในพระพุทธศาสนา สวนในกรณีที่มีรายไดนอยก็สมควรใชจายอยางประหยัด  ไมฟุงเฟอเกินฐานะ ตาม
คานิยมอันผิดพลาดที่บังเกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้   อันถือไดวาเปนการใชชีวิตที่พอเพียงเพื่อกูภาวะความ

ลมเหลวทางเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยูในขณะนี้ เขาทำนองการชวยเหลือตนเองเทากับการชวยเหลือผูอื่น 

ตามพุทธภาษิตที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน”

 สวนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศซึ่งเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจมหภาคนั้น การยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนการที่ผูบริหารประเทศตองเขาใจแกนแทแหงปญหาเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นตอประเทศไทย 

อันเนื่องมาจากการใชจายอยางฟุมเฟอยตามลัทธิบริโภคนิยมของคนในชาติ   ซึ่งมีที่มาจากนโยบายเปด

ประเทศดวยหลักการคาเสรี   และการการถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและเปดเผยในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยปราศจากการกลั่นกรองทางความคิดอันไรเดียงสาของ  คนรุนใหมในชาติ ซึ่งทำใหเกิด

การผลิตที่ใชทรัพยากรหรือภูมิปญญาไทยที่มีอยูในประเทศ  อันทำใหตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ

ในการผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการอันสูญเปลาตามคานิยมบริโภคนิยมของสังคม   ดังตัวอยางเชน 

คานิยมซื้อรถยนตราคาแพงที่ผลิตในตางประเทศ เพื่อแสดงฐานะใหเปนที่ยอมรับในกลุมสังคมหนึ่ง อันทำ

ใหประเทศชาติตองสูญเสียเงินตราในการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ   แตหากวาคานิยมแหงการฟุงเฟอ

ไรเหตุผล  ผลที่ตามมาก็ยอมทำใหความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติไทยไปสูตางชาติลดนอยลง  ดังนั้น 

การใชชีวิตที่พอเพียงในระดับปจเจกชน   จึงมีสวนสัมพันธกับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชาติอยางไมอาจ

หลีกเลี่ยงได

 ณรงค   โชควัฒนา   (2542)  ไดสะทอนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากทัศนะ  และ
ประสบการณวา เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาเปนขั้นตอน ไมใชการถอยหลังเขาสูระบบบรรพกาล แต
เปนการสรางรากฐานที่แขงขันในระดับชาติและตางประเทศได โดยถาชุมชนไดพัฒนาถึงจุดที่มีการรวมตัว

กันและใชองคความรูความสามารถในการพึ่งตนเอง ใหเปนพันธมิตรกับรัฐ องคกรสังคมอื่นๆอยางเสมอภาค 

องคความรูที่ประชาชนมีอยูรวมกับความรูทางวิทยาการใหมที่เขามา  ทำใหชุมชนเขมแข็งในระดับทฤษฎี

ขั้นที่ 3 ซึ่งหมายความวาเราพรอมที่จะแขงขันเพื่อเขาสูตลาดการคาและตลาดโลก

 แนวคิดทฤษฎีใหมที่เนนที่เนนความพอเพียง  3  ระดับ  คือ เลี้ยงตนเองไดในระดับครอบครัวใน

ระดับชุมชนมีการรวมพลังพัฒนาการผลิต การตลาด การพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดลอม

และระดับที่สามในระดับประเทศ ที่ตองรวมมือเปนพันธมิตรกับแหลงเงินทุน แหลงเครือขายขอมูลขาวสาร 

องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานของรัฐในการทำธุรกิจที่แขงขันได และพัฒนาคุณภาพชีวิตบนผลประโยชน

ที่เทาเทียมกันของทุกฝาย  โดยเนนวาการที่พึ่งตนเองในทุกระดับตองเชื่อมโยงอยางเปนขั้นตอน เนนการ

เรียนรูและการทำงานรวมกันอยางรูจักชวยเหลือแบงปนในรูปของการใหและการรับ ไมใชมุงแสวงหากำไร
สูงสุด รวมทั้งยังตองมีการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนและระหวางชุมชนกับภาคธุรกิจอยางเทาเทียมกันกันดวย

 ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่จะศึกษานี้เปนระบบเศรษฐกิจที่มีจุดแรกเริ่มที่ตัวปจเจกบุคคลและ

ครอบครัวกอน จากระดับจุลภาคคือตัวบุคคล มีการเปนอยูอยางพอเพียง ใชชีวิตอยางประหยัดไมฟุมเฟอย 
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และไมไปเบียดเบียนคนอื่นดวย  ไมเอาเปรียบคนอื่น จนถึงระดับมหภาคซึ่งขยายผลไปถึงระดับชุมชน มี
เครือขายการผลิตที่สอดคลองกับตลาด การแลกเปลี่ยน แมกระทั่งการสงออกไปขายในระหวางชุมชน บน

พื้นฐานของการพึ่งตัวเอง ทั้งในแงทุน แรงงาน และวัตถุดิบ

 เสนห  จามริก   (2541)  ไดใหความคิดเห็นวา แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเห็นวาคนจำเปน
ตองกิน คนจำเปนตองบริโภค เพราะฉะนั้นพื้นที่สำคัญที่สุดของคนก็คือ การผลิต  (production) การผลิต

จึงเปนสิ่งจำเปนและสำคัญที่สุด แนวความคิดนี้จึงบอกวา กอนอื่นจะตองใหเกษตรกรผูผลิตพึ่งตนเองใหได 

ชุมชนตองพึ่งตนเองใหได และทายสุดสังคมและประเทศจึงจะพึ่งตนเองได ไมปฏิเสธเรื่องการคา หรือการ
แลกเปลี่ยนในตลาด แตแนวคิดนี้เห็นวาหากเกษตรกรเนนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงเพราะมีจุดมุงหมาย

จะนำไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อขาวปลาอาหารฯลฯ มาบริโภคในไมชาเกษตรกรจะเปนหนี้เปนสินหมดความ

เปนตัวของตัวเอง  และแมแตจะรักษาสถาบันครอบครัวของตัวเองเอาไวมิใหแตกสลาย  ก็ยากที่จะรักษา

เอาไวได สาเหตุก็เปนเพราะวาราคาปจจัยการผลิต พืชผล และสิ่งจำเปนในการดำรงชีพของเกษตรกรถูก
กำหนดจากกลไกราคาทั้งหมดและเปนที่คอนขางชัดเจนวา ราคาของปจจัยการผลิตมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น

เร็วกวาราคาของพืชผลของเกษตรกรที่นำออกสูตลาด นอกจากนี้เปนเพราะวาเกษตรกรกาวเขาสูขั้นตอน
ของการคาการแลกเปลี่ยนในตลาด โดยที่ยังไมสามารถพึ่งตนเองไดในเรื่องของปากทอง ในทางตรงกันขาม

หากเกษตรสามารถทำการผลิตขาวปลาอาหารเอาไวกินในครอบครัวไดอยางเพียงพอแลวเกษตรกรจะเปน

ฝายกำหนดตอตลาดวาจะนำผลผลิตสวนที่เหลือจากการบริโภคอะไรบางและในจำนวนเทาใดออกขายใน
ตลาด ผลผลิตสวนเกินทั้งหมดที่ออกสูตลาดคือ  “กำไร” ของเกษตรกรเหลานี้ โดยนัยนี้เกษตรกรจะกลาย
เปน “ผูกำหนด” หรือ “ตัวกระทำ” (actor) ตอตลาด ไมใชตลาดเปนตัวกำหนดหรือตัวกระทำตอเกษตรกร

ดังที่เปนอยูในปจจุบัน

 จะเห็นไดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพที่ผูคนหากินแบบยังชีพโดย
อาศัยธรรมชาติ ไมมีการสะสม ซึ่งเปนไปไมได เนื่องจากสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนการสืบทอดระบบคุณคาของอดีตที่สามารถจัดการชีวิตและพึ่งพาตนเองไดสืบทอดคุณธรรม โดยเนน

การคิดใหมและจัดการใหมโดยอาศัยความรอบรู ความระมัดระวังอาศัย หลักวิชาการในการวางแผนและ

ดำเนินการทุกขั้นตอน เปนระบบเศรษฐกิจในแบบคุณธรรม เสริมสรางจิตใจของคนในชาติใหดำเนินชีวิต

ดวยความอดทน ความเพียร  มีสติปญญาและความรอบคอบ อันนำไปสูการดำรงอยูไดทามกลางกระแส

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม

 2.2.4 การนอมนำ...“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สูการปฏิบัติ

 ทุกคนสามารถนอมนำหลักปรัชญาฯมาเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตไดโดยตอง “ระเบิดจาก

ขางใน”  คือการเกิดจิตสำนึกมีความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณคาและนำไปปฏิบัติดวยตนเองแลวจึงขยายไปสู
ครอบครัว ชุมชน องคกรสังคมและประเทศชาติตอไป แนวทางปฏิบัติโดยเริ่มจากตัวเองกอนดวยการฝกจิต

ขมใจตนเองและอบรมเลี้ยงดูคนในครอบครัวใหมีคุณธรรมกินอยูตามอัตภาพ พึ่งพาตนเองอยางเต็มความ
สามารถไมทำอะไรเกินตัวไมลงทุนเกินขนาดดำเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ใฝรูใฝศึกษาและ
มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อความมั่นคงในอนาคตและเปนที่พึ่งใหผูอื่นไดในที่สุดเชนการหาปจจัย 4

มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ  การจัดทำบัญชีรายรับรายจายประหยัดแตไมใช
ตระหนี่ลดละเลิกอบายมุขรูจักคุณคา รูจักใช รูจักออมเงินและสิ่งของเครื่องใชดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
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มีการแบงปนภายในครอบครัวชุมชนและสังคมรอบขางรวมถึงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและการอยู

รวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งบริหารความเสี่ยงดวยการสราง
ภูมิคุมกัน ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ตัวอยางความพอเพียง เชนถามีกระเปาถืออยู 4 ใบ

แตอยากซื้อใบที่ 5 ตองคำนึงถึงหลักสำคัญในองคประกอบของปรัชญาฯ  คือพอประมาณ มีเหตุผล และ
ภูมิคุมกันหากซื้อแลวตองพิจารณาวามีเงินพอใชถึงสิ้นเดือนนี้หรือไมหากไมพอแสดงวา ภูมิคุมกันบกพรอง 

จึงไมควรซื้อกระเปา  แตหากมีเงินเดือนมากพอไมเดือดรอนและจำเปนตองใชก็สามารถซื้อไดแตราคา
ตองเหมาะสมดวย หรือหากครอบครัวมีปญหาเรื่องเปนหนี้ตองไปดูเหตุปจจัยของการเปนหนี้ทั้งที่ควบคุมได

และควบคุมไมได  โดยลงบัญชีแบงประเภทรายรับรายจาย  หากรายจายใดสามารถควบคุมไดและเปน
รายจายที่ไมจำเปนก็ใหลดหรือยกเลิกไปเชนโทรศัพทมือถือรุนใหมหรือสิ่งของที่เปนอบายมุขทั้งปวง

 2.2.5 ความพอเพียงในชุมชน

 แนวทางปฏิบัติคนในชุมชนมีการรวมกลุมกันทำประโยชนเพื่อสวนรวมชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ภายในชุมชนบนหลักของความรูรักสามัคคีสรางเปนเครือขายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชนทั้งดาน

เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การรวมกลุมอาชีพกลุมออมทรัพย หรือองคกร
การเงินชุมชนสวัสดิการชุมชน การชวยดูแลรักษาความสงบความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยรวมทั้ง

การใชภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมาสรางประโยชนสุขไดอยาง
เหมาะสม ตัวอยางความพอเพียงคนในชุมชนรวมกันศึกษาขอมูลในชุมชนเพื่อใหรูจักตัวเองชุมชนทรัพยากร

ในชุมชนโลกภายนอกและรูสาเหตุปญหาที่มาของผลกระทบตางๆ แลวรวมกันหาวิธีแกปญหาและวางแผน

ปองกันปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงพัฒนาสิ่งดีๆที่มีอยู เชนภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากร

ธรรมชาติแลวนำมาตอยอดเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงในชุมชนในทางที่ดีขึ้นขณะเดียวกัน  ตองเสริมสราง

พื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนใหมีความ  “รูรักสามัคคี”  มีความรอบรูที่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตดวยความ

อดทนรอบคอบมีความเพียรมีสติปญญาและที่สำคัญคือมีความสุขบนความพอเพียงไมฟุมเฟอย ไมโลภ  
ไมติดการพนัน  ไมเปนหนี้  ไมลุมหลงอบายมุข ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจชุมชนที่ไม

ปฏิบัติเชนนี้ก็ไปไมรอดตรงขามกับชุมชนที่ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถคงความ
เขมแข็งและยืนอยูไดดวยตนเอง  (เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง, 2554)

2.3 แนวคิดการคุมครองทางสังคม

 ขอมูลจาก  “การประเมินการคุมครองทางสังคมจากการหารือระดับชาติเพื่อกาวสูฐานการ
คุมครองทางสังคมภายใตบริบทของประเทศไทย”(2556) องคการแรงงานระหวางประเทศ และคณะ
ทำงานรวมขององคการสหประชาชาติในประเทศไทยไดศึกษาถึงการคุมครองทางสังคมที่มีในประเทศไทย 

พบวา ฐานการคุมครองทางสังคมเปนชุดของสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานซึ่งเพิ่มขีดความสามารถให
สมาชิกทุกคนในสังคมไดมีโอกาสในการเขาถึงสินคาและบริการขั้นพื้นฐานไดตลอดเวลา  ฐานการคุมครอง

ทางสังคมมุงเนนให (1) ผูมีถิ่นพำนักในประเทศไทยทั้งหมดสามารถเขาถึงการดูแลสุขภาพที่จำเปนในอัตรา

ที่สามารถจายไดซึ่งรวมถึงการดูแลมารดาขณะตั้งครรภและหลังคลอดดวย (2) เด็กทุกคนไดรับความมั่นคง

ทางรายไดขั้นพื้นฐานทำใหสามารถเขาถึงโภชนาการการศึกษา  การดูแลตลอดจนสินคาและบริการอื่นๆ
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ที่จำเปนได   (3)  ทุกคนในวัยแรงงานที่ไมสามารถหารายไดเพียงพอโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เจ็บปวย

วางงานคลอดบุตรและทุพพลภาพมีความมั่นคงทางรายไดและ (4) ผูมีถิ่นพำนักในประเทศไทยทุกคนที่อยู

ในวัยสูงอายุมีรายไดขั้นพื้นฐานที่มั่นคง (ไมวาจะเปนในรูปของเงินบำนาญหรือสิ่งของ)

 กรอบฐานการคุมครองทางสังคมสามารถใชอธิบายโครงการการประกันสังคมการคุมครองทาง

สังคมและการบรรเทาความยากจน กำหนดบงชี้ชองวางทางนโยบายและประเด็นปญหาการดำเนินงาน
ตลอดจนทำใหไดขอเสนอแนะสำหรับการออกแบบและดำเนินงานการคุมครองทางสังคมเพิ่มเติมเพื่อเปน

หลักประกันดานฐานการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานแกประชาชนทุกคน

 โดยหลักๆแลวระบบการคุมครองทางสังคมประกอบดวยโครงการการประกันสังคมแบบจายเงิน

สมทบโครงการแบบใชงบประมาณจากภาษีโดยไมตองจายเงินสมทบ (ทั้งแบบกำหนดกลุมเปาหมายและ

แบบถวนหนา)  และโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจโดยไดรับเงินอุดหนุนบางสวนระบบการคุมครอง

ทางสังคมกระจัดกระจายไปตามกองทุนตางๆ อาทิระบบบำเหน็จ บำนาญขาราชการของรัฐบาล กองทุน

บำเหน็จ บำนาญขาราชการ (กบข.) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการกองทุนเงินทดแทนกองทุน

ประกันสังคม  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเอกชนที่มีอยูหลากหลายกองทุนกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียน
เอกชนหลักประกันสุขภาพถวนหนกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เบี้ยความพิการถวนหนาแบบไมตอง

จายเงินสมทบ เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุถวนหนาแบบไมตองจายเงินสมทบ ระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ตางดาวภาคบังคับ และนโยบายการศึกษาถวนหนา

เจาหนาที่รัฐ

ตารางที่ 1 รายการโครงการสำหรับเจาหนาที่รัฐ

ความหมายประเภทของสิทธิประโยชนสถาบันองคกรรับผิดชอบ

ระบบบำเหน็จ บำนาญขาราชการของรัฐ

 พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญขาราชการ พ.ศ. 2494 ไดสรางระบบบำเหน็จ บำนาญขาราชการ

ของรัฐโดยขาราชการไดรับบำนาญหรือบำเหน็จจากรัฐบาลเมื่อเกษียณอายุราชการเงินงบประมาณนี้มา

จากรายไดภาษีทั่วไปเจาหนาที่รัฐ สามารถเลือกระหวางการรับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญโดยมีเงื่อนไขวา
เปนผูมีอายุครบ 60 ปรับราชการเปนเวลาอยางนอย 25 ป หรือประสงคจะยุติการรับราชการเมื่ออายุครบ 

50 ป ผูที่อายุนอยกวา 50 ป ซึ่งรับราชการเปนเวลาอยางนอย 10 ปมีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จเจาหนาที่รัฐที่

เจาหนาที่รัฐ

เจาหนาที่รัฐ

เจาหนาที่รัฐและ

บุคคลในผูที่อุปการะ

บำนาญ หรือ บำเหน็จ 

(เงินกอน)

บำเหน็จ (เงินกอน)

การดูแลทางการแพทย

ระบบบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการของรัฐบาล

กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ (กบข.)

ระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลของขาราชการ

กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

บำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ

กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

กลุมเปาหมาย       ประเภทของสิทธิประโยชน          สถาบัน               องคกรรับผิดชอบ
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เกษียณจากงานอันเนื่องมาจากการทุพพลภาพหรือการบาดเจ็บจากการทำงานหรือการสูญเสียอวัยวะใน

ขณะที่ทำงานอาจจะไดรับบำนาญพิเศษซึ่งบำเหน็จบำนาญ  ที่ไดรับจากรัฐนี้สามารถมอบหรือโอนสิทธิ

ประโยชนไดในกรณีที่เสียชีวิตดวยเหตุที่เกี่ยวกับงาน หรือในระหวางการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญนี้
สามารถโอนใหบุตรหรือญาติได  เจาหนาที่รัฐที่เริ่มทำงานหลังเดือนมีนาคมพ.ศ. 2540 จะเขาเปนสมาชิก

กองทุนบำเหน็จบำเหน็จขาราชการโดยอัตโนมัติ เจาหนาที่ซึ่งทำงานกอนเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2540 อาจ

เลือกวาจะเปนสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำเหน็จขาราชการ  (หรือไมเปน)  สำหรับผูที่ไมใชสมาชิกเงิน

บำเหน็จและเงินบำนาญ  ในระบบบำนาญของเจาหนาที่รัฐนั้นคำนวณโดยพิจารณาจากเงินเดือนสุดทาย
ที่ไดรับและไมมีกำหนดเพดานการจายเงินบำนาญสำหรับผูที่เปนสมาชิกของ กบข. นั้น ฐานเงินเดือนสำหรับ

การคำนวณการจายเงินบำเหน็จและบำนาญเปลี่ยนไปเปนเงินเดือนเฉลี่ยของระยะเวลา  60  เดือนสุดทาย

กอนเกษียณและมีการกำหนดเพดานการจายเงินบำนาญที่รอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยของเงินเดือน 60 

เดือนสุดทายกอนเกษียณ

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ  พ.ศ. 2540 ไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยจำกัดใหเปนสมาชิกกองทุนไดเฉพาะขาราชการโดยขาราชการที่เขารับราชการหลังวันที่  27 มีนาคม

พ.ศ. 2540 จะเปนสมาชิกกองทุนโดยบังคับและเจาหนาที่รัฐบาลอื่นๆสามารถเปนสมาชิกไดโดยสมัครใจ

ขาราชการจายเงินสมทบรายเดือน  (ระหวางรอยละ  3  และรอยละ  15  ของเงินเดือน)และรัฐบาลจาย 

(รอยละ 3 ของเงินเดือน)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการแบบไมตองจายเงินสมทบ (CSMBS)

 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาสิทธิประโยชนดาน

การแพทย พ.ศ. 2553  ออกตามความในพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบาง

ประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2418  โครงการนี้ครอบคลุมเจาหนาที่รัฐบางกลุมในภาคราชการ 

(ขาราชการและลูกจางประจำ)   ผูเกษียณอายุราชการแลวทหารพราน   (ไดรับบำเหน็จบำนาญทหาร) 

พนักงานชาวตางประเทศที่รับคาจางจากรายจายงบประมาณรัฐบาล  และสัญญาจางไมไดระบุเงื่อนไข

เกี่ยวกับบริการทางการแพทยและผูอยูในอุปการะ   (บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายคูสมรสและบิดามารดา)

โครงการนี้ไมไดครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจางของรัฐจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจางของรัฐประเภทอื่น (ไดแกผูที่ปฏิบัติงานชั่วคราวหรือปฏิบัติงานตามสัญญา

ที่มีกำหนดเฉพาะแนนอน) หรือผูที่เกษียณซึ่งเลือกรับเงินบำเหน็จโครงการนี้ไดรับงบประมาณจากรายได
ภาษีสิทธิประโยชนรวมถึงการรักษาผูปวยในและผูปวยนอก ณ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะ

แหงหรือโรงพยาบาลเอกชนแหงอื่นใดในกรณีฉุกเฉิน

พนักงานและลูกจางภาคเอกชน

ตารางที่ 2 รายการโครงการสำหรับลูกจางและพนักงานภาคเอกชน

  กลุมเปาหมาย       ประเภทของสิทธิประโยชน       สถาบัน             องคกรรับผิดชอบ

พนักงานและ

ลูกจางภาคเอกชน

การบาดเจ็บจาก

การทำงาน หรือการ

เจ็บปวยอันเกี่ยว

เนื่องกับการทำงาน

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน

กองทุนเงินทดแทน 

(สำนักงานประกัน

สังคม) โครงการบังคับ
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กองทุนเงินทดแทน

 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน  พ.ศ. 2537 กำหนดบังคับใหนายจางที่มีลูกจางอยางนอยหนึ่ง

คนในธุรกิจประเภทใดก็ตามยกเวนนายจางบางกลุม ตองจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน โครงการ

นี้มุงครอบคลุมพนักงานและลูกจางของภาคเอกชนในระบบและแรงงานขามชาติที่มีสถานะถูกตองตาม

กฎหมาย  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนในกรณีการบาดเจ็บอันเกิดจาการทำงานหรือกรณีเสีย
ชีวิตกรณีเจ็บปวยกรณีสูญหายเปนเวลาไมนอยกวา 120 วันนับจากวันที่เกิดเหตุถึงแมวาจะมีการครอบคลุม

ถึงแรงงานขามชาติในหลักการ ทวาในทางปฏิบัติแรงงานขามชาติสวนใหญ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
สองประการที่กำหนดไวในหนังสือเวียนที่ รส 0711/ว751 (ออกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2544) วาแรงงาน

ขามชาติตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารจดทะเบียนของชาติตนและนายจางตองขึ้นทะเบียนใหแรงงาน

ขามชาติและจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนสิทธิประโยชนที่กองทุนเงินทดแทนจัดใหนั้น รวมถึงเบี้ย

รายเดือนการครอบคลุมถึงคาใชจายในการฟนฟูทางการแพทยและคาใชจายในการทำศพกองทุนเงิน
ทดแทนนี้บริหารจัดการโดยสำนักงานประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม

 พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.25338 จัดตั้งระบบประกันสังคมซึ่งใหสิทธิประโยชนบางประการ

แกพนักงานและลูกจางในระบบ  (ตามมาตรา 33)  และแรงงานขามชาติที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไดจัดตั้งโครงการอื่นๆอีกสองโครงการคือพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 39 

ซึ่งมุงที่จะครอบคลุมแรงงานซึ่งเดิมอยูภายใตความของมาตรา 33 และเต็มใจที่จะประกันตนตอ (อาทิผูที่
เพิ่งจะประกอบอาชีพอิสระหรือผูที่เกษียณ) และพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งมุงครอบคลุม

แรงงานนอกระบบพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 33  ครอบคลุมบุคคลที่รับจางทำงานในวิสาหกิจ
นอกภาคการเกษตรที่มีอายุมากกวา 15 ปและไมเกิน 60 ปนายจางทุกคนที่มีลูกจางอยางนอยหนึ่งคนตอง

ขึ้นทะเบียนลูกจางของตนภายใตโครงการนี้ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน  7 ประเภทคือสิทธิ

ประโยชนกรณีการดูแลสุขภาพการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยอันไมไดเกิดจากอาชีพการคลอดบุตรความ

  กลุมเปาหมาย       ประเภทของสิทธิประโยชน       สถาบัน             องคกรรับผิดชอบ

พนักงานและลูกจาง

ภาคเอกชน (มาตรา 

33 ของพระราช

บัญญัติประกันสังคม)

เคยประกันตนภายใต

มาตรา 33 และเต็มใจ

จะประกนตนตอ (ตาม

มาตรา 39 ของพระราช

บัญญัติประกันสังคม)

พนักงานและลูกจาง

ขององคกร

ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ

และบริษัทเอกชน

สิทธิประโยชนกรณีบาดเจ็บ

หรือการเจ็บปวยอันไมไดเกิด

จากอาชีพ

สิทธิประโยชนกรณีการบาดเจ็บ

หรือการเจ็บปวยอันไมไดเกิด

จากอาชีพคลอดบุตรทุพพลภาพ

เสียชีวิตชราภาพเงินอุดหนุนเพื่อ

เลี้ยงดูบุตร (เงินสงเคราะหบุตร)

บำเหน็จ (เงินกอน) 

เมื่อเกษียณ

หรือสิ้นสุดการจาง

กองทุนประกันสังคม

(สำนักงานประกันสังคม)

โครงการบังคับ

กองทุนประกันสังคม

(สำนักงานประกันสังคม)

โครงการสมัครใจ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โครงการสมัครใจ

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย

และตลาดหลัก

ทรัพย (ก.ล.ต.)
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พิการเสียชีวิตวางงานชราภาพเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (เงินสงเคราะหบุตร) (เงินจำนวน 400 บาท

ตอบุตรหนึ่งคนตอเดือนจำนวนไมเกินสองคน) นายจางและพนักงานและลูกจางที่ประกันตนจายเงินสมทบ

จำนวนเทากันในอัตรารอยละ  5  ของเงินเดือนและรัฐบาลจายเงินสมทบรอยละ  2.75  ของเงินเดือน 
(รวมทั้งสิ้นรอยละ 12.75) ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2552 

อัตราเงินสมทบตามรอยละของคาจางพนักงานและลูกจางมีดังตอไปนี้ (จากวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2553 

เปนตนไป)

ตารางที่ 3 อัตราเงินสมทบภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33

ตารางที่ 4  อัตราเงินสมทบภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 39

แหลงขอมูล: สำนักงานประกันสังคมพ.ศ. 2555 

 หมายเหตุ : ในป  พ.ศ. 2555  อัตราเงินสมทบที่พนักงานและลูกจางและนายจางจะตองจายได

ลดลงจากรอยละ 5 เปนรอยละ 3 ในชวงหกเดือนแรกและจากรอยละ 5  เปนรอยละ 4 สำหรับหกเดือน

สุดทายเพื่อเปนมาตรการชั่วคราวในการรับมือกับผลกระทบของอุทกภัย (ที่มา: กฎกระทรวงพ.ศ. 2555) 

บุคคลสามารถประกันตนภายใตมาตรา 39 เมื่อไดประกันตนภายใตมาตรา 33 และไดจายเงินสมทบเปน

เวลาไมนอยกวา  12  เดือน ยุติสภาพการเปนพนักงานและลูกจางและประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป

ผูประกันตนจะจายเงินสมทบ  จำนวน 432 บาทตอเดือน  (รอยละ 9  ของเงินเดือนอางอิงซึ่งกำหนดไวท่ี 

 

สิทธิประโยชน

การเจ็บปวย

การคลอดบุตร

การตาย

ทุพพลภาพ

ชราภาพ

เงินชวยเหลือเด็ก

(เงินสงเคราะหบุตร)

การวางงาน

       รวม

4.5

9

15

28.5

4.5     1.5           1.5        1.5

7     3            3         1

1.25     0.5           0.5        0.25

12.75     5           5                    2.75

อัตราเงินสมทบ

(คิดเปนรอยละของรายไดที่สามารถนำมาเปนหลักฐาน

ในการคำนวณการประกันได)

รวม     นายจาง พนักงาน/ลูกจาง     รัฐบาล

อัตราเงินสมทบสูงสุด

ตามกฎกระทรวง

สิทธิประโยชน

มาตรา 39 (ไมรวมดาน

การวางงาน)

     

11.5   9       2.5

อัตราเงินสมทบ

(คิดเปนรอยละของรายไดที่สามารถนำมาเปนหลักฐาน

ในการคำนวณการประกันได)

รวม     นายจาง พนักงาน/ลูกจาง     รัฐบาล

อัตราเงินสมทบสูงสุด

ตามกฎกระทรวง
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4,800 บาท)  และมีสิทธิรับสิทธิประโยชน 6 ประเภท สิทธิประโยชนกรณีการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยอัน

ไมไดเกิดจากอาชีพคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (เงินสงเคราะหบุตร)

 หมายเหตุ : สำนักงานประกันสังคม (ส.ป.ส.) กำลังพิจารณาเพิ่มเงินเดือนอางอิงจำนวน 4,800 

บาท เนื่องจากเงินเดือนอางอิงระดับนี้ซึ่งใชมาเปนเวลานานปจจุบันถือเปนอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบ

กับคาจางขั้นต่ำ 300 บาทตอวัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดกอตั้งขึ้นครั้งแรกในป  พ.ศ. 2526 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2526)   ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและตอมากระทรวงการคลังได

ประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 2530    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพเปนกองทุนสวัสดิการและเปนหลักประกันที่มั่นคงอยางแทจริงเมื่อลูกจางเกษียณอายุหรือ
ออกจากงานและเพื่อใหความคุมครองตอผลประโยชนของลูกจาง จากนั้นไดมีการออกประกาศเปลี่ยนแปลง

นายทะเบียนเปนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทำหนาที่ดังกลาว

มาจนถึงปจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนโดยนำเงินไปลงทุนในตราสาร

การเงินประเภทตางๆที่มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางกันตามประเภทหลักทรัพยและสัดสวน

ที่กำหนดไวในนโยบายการลงทุนที่ไดตกลงกันไวกับคณะกรรมการกองทุนเงินของกองทุนมาจากการจายเงิน

โดยสมัครใจของลูกจาง และนายจางในอัตรารอยละ 2–12  ของคาจางรายเดือนโดยนายจางจะตองจาย
เงินสมทบใหลูกจางในอัตราไมนอยกวาที่ลูกจางจายเขากองทุน และเมื่อเกษียณอายุลูกจางจะไดรับเงินกอน

ซึ่งประกอบดวยเงินสมทบที่ตนจายเงินสมทบที่นายจางจายและรายไดจากการลงทุน

ครูโรงเรียนเอกชน

ตาราง ที่ 5 รายการโครงการสำหรับครูและครูใหญโรงเรียนเอกชน

 กองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน   (PSTWF)   จัดตั้งขึ้นในป  พ.ศ. 2517 เมื่อแกไขพระราช

บัญญัติิ  โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2497 กองทุนนี้บริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการมีเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนประธานในปพ.ศ. 2551 รัฐบาลไดผานพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชนฉบับใหมและกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน (PSTWF)  เปลี่ยนสภาพเปนองคกรเอกชนบริหาร

โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน

จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิทธิประโยชนสวัสดิการและความชวยเหลือทางการเงินแกผูอำนวยการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ครูและลูกจางจายเงินสมทบรายเดือน (ไมเกินรอยละ 3 ของ

    กลุมเปาหมาย

ครูโรงเรียนเอกชน

และครูใหญ

    ประเภทของสิทธิ

      ประโยชน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนสวัสดิการ

และความชวยเหลือทาง

การเงิน

    สถาบัน

กองทุนสวัสดิการครู

โรงเรียนเอกชน

(Private-School 

Teachers’

Welfare Fund: 

PSTWF)

  องคกรรับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ
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เงินเดือน) โรงเรียนเอกชน (จายเงินสมทบเทากับที่สมาชิกแตละคนจาย) และกระทรวงศึกษาธิการ (จาย

สองเทาของเงินสมทบที่สมาชิกจาย)

แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

ตารางที่ 6 รายการโครงการสำหรับแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
      กลุมเปาหมาย

แรงงานในภาคเศรษฐกิจ

นอกระบบ

(มาตรา 40 แหง 

พ.ร.บ.ประกันสังคม)

แรงงานในภาคเศรษฐกิจ

นอกระบบ (ผูที่ไมได

ประกันตนทุกคน)

คนพิการในภาค

เศรษฐกิจนอกระบบ

ผูไดรับเชื้อเอชไอวี/เอดส

ผูสูงอายุที่ไมไดรับ

บำเหน็จบำนาญชราภาพ

ผูที่ทำงานในภาคเศรษฐกิจ

นอกระบบ

(ผูที่ไมไดประกันตน

ทั้งหมด)

ประเภทของสิทธิประโยชน

       สิทธิประโยชน

ชุดที่ 1 – กรณีเจ็บปวย

กรณีทุพพลภาพและ

กรณีเสียชีวิต

สิทธิประโยชน

ชุดที่ 2 - กรณีเจ็บปวย

กรณีทุพพลภาพและ

กรณีเสียชีวิต

กรณีชราภาพ (บำเหน็จ/

เงินกอน)

การดูแลดานการแพทย

เบี้ยความพิการ

เงินชวยเหลือกรณีผูไดรับ

เชื้อเอชไอวี/เอดส

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

บำนาญผูสูงอายุหรือ

บำเหน็จ/เงินกอน

(กำลังทบทวน) – 

ยังไมไดดำเนินการ

        สถาบัน

กองทุนประกันสังคม

(สำนักงานประกันสังคม)

โครงการแบบสมัครใจ

หลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา  (UCS)

เงินชวยเหลือที่ไมตอง

จายเงินฃสมทบโดยถวน

หนาสำหรับผูทุพพลภาพ

เงินชวยเหลือที่ไมตองจาย

เงินสมทบโดยถวนหนา

สำหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส

เงินชวยเหลือที่ไมตองจาย

เงินสมทบโดยถวนหนา

สำหรับผูสูงอายุ

กองทุนการออมแหงชาติ

   องคกรรับผิดชอบ

สำนักงานประกัน

สังคมกระทรวงแรงงาน

สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ

กระทรวงสาธารณสุข

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (อบต.) ภายใต

ความรับผิดชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น(อบต.) ภายใต

ความรับผิดชอบของ

กระทรวงมหาดไทย

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น(อบต.) ภายใต

ความรับผิดชอบของ

กระทรวงมหาดไทย

กองทุนการออมแหงชาติ

ภายใตสำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง
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กองทุนประกันสังคม

 พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 จัดตั้งโครงการอีกโครงการหนึ่งเพื่อครอบคลุมผูที่
ทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบภายใตมาตรา 40 บุคคลที่มีอายุมากกวา 15 ปและไมเกิน 60 ป และ

ไมไดเปนผูประกันตนภายใตมาตรา 33  หรือมาตรา 39  อาจขึ้นทะเบียนภายใตมาตรา 40 ของพระราช

บัญญัติการประกันสังคมกลุมเปาหมายนี้โดยหลักแลวประกอบดวยผูที่ทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

ทั้งนี้มีการทบทวนรูปแบบโครงการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 (พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินสมทบประเภทของประโยชนทดแทนตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการ

รับประโยชนทดแทนของผูประกันตนพ.ศ. 2554)   โดยไดรับงบประมาณอุดหนุนบางสวนจากรัฐบาล   
(แมวาเงินอุดหนุนนี้ไมไดกำหนดไวในกฎหมายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล) และโครงการ

นี้เสนอชุดสิทธิประโยชนสองประการคือ

 • สำหรับเงินสมทบ  100  บาทตอเดือน  (แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบจาย 70 บาทและ
รัฐบาลจาย 30 บาท) สิทธิประโยชนชุดที่1 ครอบคลุมกรณีเจ็บปวย (สิทธิประโยชน 200 บาทตอวันจำกัด

ไวที่  20 วันตอป และสำหรับการดูแลผูปวยซึ่งพักรักษาเปนผูปวยในอยางนอยสองคืนเทานั้นหากเขารับ

การรักษา ณ  โรงพยาบาลหนึ่งคืนสมาชิกจะไมมีสิทธิที่รับสิทธิประโยชนใดๆหากเขารับการรักษาสองคืน

สมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชน 400 บาท หากเขารับการรักษาสามคืนสมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชน  600 

บาทและอื่นๆตามรายละเอียดที่กำหนด) กรณีทุพพลภาพ (การชดเชยรายได) จำนวนระหวาง  500 และ 

1,000 บาทตอเดือนเปนเวลา 15 ป) และเสียชีวิต (เงินกอนจำนวน 20,000 บาท)

 • สำหรับเงินสมทบ 150  บาท  (แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบจาย  100 บาทและรัฐบาล

จายเงินสมทบ 50 บาท)

 สิทธิประโยชนชุดที่ 2 เพิ่มการจายบำเหน็จ/เงินกอนเพื่อการชราภาพเพิ่มจากสิทธิประโยชนของ

สิทธิประโยชนชุดที่ 1  ชุดสิทธิประโยชนภายใตมาตรา 40 ไมไดสิทธิประโยชนการดูแลสุขภาพเนื่องจาก

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหสิทธิประโยชนนี้แลว

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2545 เสริมมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  สวนที่ 9 วาดวยสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐซึ่ง

บัญญัติวา ‘บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและ ไดมาตรฐานและ
ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย’ พระราช

บัญญัติฉบับนี้จัดตั้งโครงการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาซึ่งมุงใหการดูแลสุขภาพสำหรับผูที่ไมมี

สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการสิทธิประกันสังคมหรือโครงการอื่นๆที่รัฐจัดใหมีไมไดครอบคลุมถึง
แมวามาตรา 5 ของพระราชบัญญัติกำหนดวา “บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ”ภายใตพระราชบัญญัตินี้มีการตีความกันวา “บุคคล” หมายถึงผูมีสัญชาติไทย

ดังนั้นกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยหรือบุคคลไรรัฐและแรงงานขามชาติไมไดครอบคลุม โดยโครงการนี้ระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาจัดใหการรักษาดานการแพทยที่จำเปนทุกประเภทแกผูรับสิทธิประโยชนนับ

ตั้งแตการรักษาผูปวยนอกและผูปวยในกรณีการดูแลสตรีมีครรภ การคลอดบุตร บริการดูแลทันตกรรมท่ี
จำเปนซึ่งรวมถึงฟนปลอมอะคริลิก การดูแลปองกันและการดูแลกรณีฉุกเฉินผูมีสิทธิภายใตโครงการนี้ตอง
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ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานที่กำหนดไวเพื่อเลือกหนวยบริการประจำซึ่งเปนจุดตั้งตนในการรับบริการยกเวน

ในกรณีฉุกเฉิน หากจำเปนตองมีการดูแลเฉพาะดานจะสงตัวผูปวยไปที่โรงพยาบาลระดับที่สูงขึ้นโดยไมมี

คาใชจายเพิ่มเติมใดๆ  โครงการนี้ใชงบประมาณจากรายไดภาษีทั่วไปคาใชจายระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาโอนมาจากงบประมาณรัฐบาลและใหแกสำนักงานประกันสุขภาพแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานซื้อ
บริการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน

เงินชวยเหลือที่ไมตองจายเงินสมทบแบบถวนหนาสำหรับคนพิการ

 เงินชวยเหลือที่ไมตองจายเงินสมทบแบบถวนหนาสำหรับคนพิการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550  แตมีผลบังคับใชในปพ.ศ. 2553   (ตามระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ จัดสวัสดิการ

เบี้ยความพิการ  พ.ศ.2555  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553) ผูมีสัญชาติไทยที่พิการซึ่ง 1) มีภูมิลำเนาในเขตของ

องคการปกครองสวนทองถิ่นตามการสำมะโนประชากรประชากร 2)  มีบัตรคนพิการตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550  และ 3) ไมไดรับการดูแลโดยที่พักพิงสวัสดิการของ

รัฐบาลมีสิทธิที่จะไดรับเบี้ยความพิการจำนวน  500  บาทตอเดือนเบี้ยความพิการนี้บริหารโดยองคการ
บริหารสวนตำบล (อบต.) ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการมหาดไทย  (ปจจุบันปรับเบี้ยพิการเปน

800 บาทตอเดือน)

เงินชวยเหลือที่ไมตองจายเงินสมทบแบบถวนหนาสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส

 เงินชวยเหลือที่ไมตองจายเงินสมทบแบบถวนหนาสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส เปนนโยบายซึ่ง
กำหนดขึ้นมาเมื่อหลายปกอนผูมีสัญชาติไทยผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสมีสิทธิในการไดรับเงินชวยเหลือดำรงชีพ

ขั้นต่ำ 500 บาทตอเดือน (เบี้ยยังชีพขั้นต่ำ) ซึ่งเงินชวยเหลือนี้บริหารโดยองคกรบริหารสวนตำบล (อบต.)

ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบไมตองสมทบ

 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยพระราชบัญญัติผูสูงอายุพ.ศ. 2546  และมีผลบังคับใชในปพ.ศ. 2552 
(ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุพ.ศ. 2552 และ

ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุพ.ศ. 2552) ภายใตโครงการนี้จะมอบ
เงินตามขั้นบันไดอายุแกผูมีสัญชาติไทยซึ่ง  1) มีอายุครบ 60  ปบริบูรณหรือมากกวา 60 ป 2) ขึ้นทะเบียน

และยื่นคำรองขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ตองใชบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรที่มีรูปถายซึ่งหนวยงานราชการเปนผูออกใหทะเบียนบานและสมุดบัญชีธนาคาร) 3) มีภูมิลำเนา
ในเขตขององคการปกครองสวนทองถิ่นและ 4) ไมเปนผูที่ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนจากหนวยงาน

ราชการรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ (ไดแกบำเหน็จบำนาญ) อยูในที่พักพิงสวัสดิการ

มีรายไดหรือสิทธิประโยชนจากรัฐบาลเปนประจำ  (ยกเวนผูพิการ13 หรือผูติดเชื้อเอชไอวี) เทาที่ผานมา

ผูสูงอายุทุกคนยกเวนผูที่รับบำเหน็จบำนาญ จากรัฐบาล (อดีตขาราชการ) เปนผูมีสิทธิในทำนองเดียวกัน

เมื่อมีการจายเงินบำเหน็จบำนาญงวดแรก  ภายใตกองทุนประกันสังคมซึ่งจะเริ่มในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 

2559  ผูรับบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคมจะไมมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปพ.ศ. 2554 
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รัฐบาล  ไดเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายเดือนภายใตแผนการนี้

นับจากปงบประมาณ 2555 ซึ่งเริ่มตนใน เดือนตุลาคม 2554  ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 และ 69 ป
ในขณะนี้จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  600  บาทผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 70-79 ป จะไดรับเงินจำนวน 

700 บาทตอเดือนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง  80-89 ปจะไดรับเงินจำนวน 800 บาทตอเดือนและผูสูงอายุ

ที่มีอายุ 90 ปและมากกวาจะไดรับเงิน จำนวน 1,000 บาทตอเดือน

กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 

 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ.2554 จัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติซึ่งมุงเปาหมาย

ที่แรงงานนอกระบบผูสมัครเปนสมาชิกตอง :  1) เปนผูมีสัญชาติไทย  2) มีอายุระหวาง 15 ปและ 60 ป

และ 3)  ไมใชสมาชิกของโครงการบำนาญผูสูงอายุโครงการอื่นๆที่กำหนดใหมีขึ้นโดยกฎหมายประเด็น
สุดทายนี้ไมใชกับเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมตองสมทบเบี้ยยังชีพ  (ผูสูงอายุสามารถรับเบี้ยยังชีพและออม
ภายใตกองทุนการออมแหงชาติ) แรงงานที่ขึ้นทะเบียนภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 40 และ

เลือกใชสิทธิชุดที่  1 สามารถเปนสมาชิกของกองทุนการออมแหงชาติไดในทางตรงขามแรงงานที่เลือกใช

สิทธิชุดที่  2  (ซึ่งรวมถึงองคประกอบการคุมครองผูสูงอายุ)  ไมสามารถเขารวมกองทุนการออมแหงชาติ
การสงเงินเขากองทุนกำหนดใหสมาชิกสงเงินสะสมไมต่ำกวาครั้งละ 50 บาท แตไมเกิน 13,200 บาทตอป

ขณะที่รัฐบาลจายเงินสมทบเสริมขึ้นอยูกับจำนวนที่สมาชิกจายและอายุของสมาชิกสิทธิประโยชนของ

สมาชิก  (ตามกฎหมาย) เงินบำนาญผูสูงอายุรายเดือน  (เมื่อสมาชิกมีอายุถึง  60 ป)  กรณีลาออกจาก
กองทุนกอนอายุครบ 60 ปสมาชิกจะไดรับเปนเงินกอนประกอบดวยเงินออมของตนและรายไดจากเงินออม

ดังกลาวโดยจะไมไดเงินสมทบจากรัฐและดอกผลจากเงินสวนนี้ และในกรณีที่สมาชิกเกิดเหตุทุพพลภาพ

สมาชิกมีสิทธิขอรับเงินสะสมและดอกผลของเงินสะสมไดโดยที่เงินสมทบและดอกผลของเงินสมทบจะ

นำมาคำนวณบำนาญจายใหแกสมาชิกเมื่ออายุครบ  60  ป กองทุนนี้บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ

กองทุนภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังอยางไรก็ดีขณะนี้กระทรวงการคลังอยูระหวางการ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการบริหารกองทุนและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูมีสิทธิเปนสมาชิกการสงเงินเขากองทุน

และประโยชนตอบแทนเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนมากขึ้น และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนกับกองทุนประกัน

สังคมมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคม

ตารางที่ 7 รายการโครงการสำหรับแรงงานขามชาติ

    กลุมเปาหมาย  

แรงงานขามชาติฐาน

ตามบันทึกความเขาใจ

   
 ป

ระ
เท

ศก
ัมพ

ูชา
  ส

ปป
.ล

าว
  เ

มีย
นม

าร


  ประเภทของ

 สิทธิประโยชน

มีสิทธิไดรับสิทธิ

ประโยชนในกองทุน

ประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน

(จะตองเปนการ

จางงานในระบบ)

 องคกรรับผิดชอบ

กระทรวงแรงงาน

 สถาบัน

สำนักงาน

ประกันสังคม



30

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

      กลุมเปาหมาย  

แรงงานขามชาติที่ขึ้น

ทะเบียน

แรงงานขามชาติที่ผาน

กระบวนการพิสูจนสัญชาติ

แรงงานขามชาติที่ไมมี

เอกสารอยางถูกตอง

แรงงานขามชาติตาม

พระราชบัญญัติการทำงาน

ของ

คนตางดาวพ.ศ. 2551 

(ค.ศ. 2008)

แรงงานขามชาติที่ไมมี

เอกสารอยางถูกตอง

   
 ป

ระ
เท

ศก
ัมพ

ูชา
  ส

ปป
.ล

าว
  เ

มีย
นม

าร


ปร
ะเ

ทศ

อา
เซ

ียน

อื่น
ๆ

      ประเภทของ

     สิทธิประโยชน

แรงงานขามชาติจาย

เงินสมทบจำนวน 1,900 

บาทและมีสิทธิไดรับการ

ตรวจสุขภาพและ

ประกันสุขภาพ

มีสิทธิไดรับสิทธิ

ประโยชนในกองทุน

ประกันสังคมและ

กองทุนเงิทดแทน

(จะตองเปนการจาง

งานในระบบ)

ไมมีสิทธิไดรับสิทธิ

ประโยชนประกันสังคม

มีสิทธิไดรับสิทธิ

ประโยชนในกองทุน

ประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน

(จะตองเปนการจาง

งานในระบบ)

ไมมีสิทธิในการเขารวม

การประกันสังคม

 องคกรรับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงแรงงาน

ไมมี

กระทรวงแรงงาน

ไมมี

    สถาบัน

  

ระบบประกัน

สุขภาพ

แรงงานตางดาว

ภาคบังคับ

(CMHI)

สำนักงาน

ประกันสังคม

ไมมี

สำนักงานประกัน

สังคม

ไมมี

 แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาวและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารสามารถ

เขาประเทศไทยได ดังนี้  (1) ตามบันทึกความเขาใจเรื่องการนำเขาแรงงานซึ่งเปนกรอบกฎหมายระหวาง

ประเทศไทยและประเทศทั้งสามนี้สำหรับใหแรงงานขามชาติที่มีทักษะฝมือแรงงานต่ำ   เขาประเทศไทย

ไดโดยถูกตองตามกฎหมาย (2) หรือโดยไมมีใบอนุญาตในการทำงานแรงงานขามชาติตามบันทึกความ

เขาใจไดรับใบอนุญาตใหทำงาน  2 ป (ตออายุไดหนึ่งครั้ง) และมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเชนเดียวกันกับแรงงานสัญชาติไทย  (เฉพาะภายใตมาตรา33) ทั้งนี้

แรงงานจะไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวไดก็ตอเมื่อเปนการจางงาน  ในระบบแรงงานขามชาติที่ไมมีใบ
อนุญาตทำงานสามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองขอพำนักชั่วคราวในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการขึ้นทะเบียนนี้แรงงานขามชาติตองขึ้นทะเบียนภายใตระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาว

ภาคบังคับ (CMHI) แรงงานขามชาติจะไดรับใบอนุญาตใหทำงานเปนเวลาสูงสุดหนึ่งปและแรงงานขามชาติ

เหลานี้ก็จะจัดอยูในประเภท“แรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียน”  (registered migrant workers)  ระบบ

ประกันสุขภาพแรงงานตางดาวภาคบังคับจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพ
และการประกันสุขภาพสำหรับแรงงานตางดาวจากประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารประเทศสปป. 
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ลาว ประเทศกัมพูชา  (1 กรกฎาคม 2552)  เพื่อใหการดูแลสุขภาพแกแรงงานขามชาติระบบประกัน
สุขภาพแรงงานตางดาวภาคบังคับนี้เปนเงื่อนไขเบื้องตนสำหรับแรงงานในการยื่นคำรองขอใบอนุญาตให

ทำงานหรือยื่นคำรองขอผอนปรนเพื่อพำนักอยูในประเทศไทยชั่วคราวแรงงานขามชาติจายเงินสมทบ 
1,900 บาทและจะมีสิทธิไดรับบริการคัดกรองสุขภาพ (600 บาท) และการประกันสุขภาพ (1,300 บาท) 

นอกจากนั้นผูประกันตนตองจาย  30  บาทตอการเขารับบริการ  ณ โรงพยาบาลหนึ่งครั้งในกรณีที่ตนใช
บริการดูแลรักษานับตั้งแตปพ.ศ. 2549 สำหรับพลเมืองลาวและกัมพูชาและนับตั้งแตป  พ.ศ. 2552 สำหรับ

พลเมืองจากประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร แรงงานที่ขึ้นทะเบียนตองผานกระบวนการพิสูจน

สัญชาติซึ่งใหโอกาสแรงงานขามชาติเหลานี้มีโอกาสไดรับสถานะถูกตองตามกฎหมาย แรงงานขามชาติที่

ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติจะไดรับใบอนุญาตใหทำงานเปนเวลา 2 ป (ตออายุไดหนึ่งครั้ง) และจะมี

สิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากประกันสังคมเชนเดียวกันกับคนงานไทยแรงงานขามชาติสามารถลงทะเบียน

ภายใตกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมภายใตมาตรา 33 เทานั้น (จะตองเปนการจางงานใน

ระบบ)   แมวาในทางทฤษฎีแรงงานขามชาติตามบันทึกความเขาใจหรือที่ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ

สามารถขึ้นทะเบียนภายใตกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนายจางจำนวนมากไมไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายนอกจากนั้นเมื่อขึ้นทะเบียนภายใตกองทุนประกันสังคมแลวก็ยากที่แรงงานขามชาติจะมีสิทธิ

ไดรับสิทธิประโยชนบางประการอาทิ สิทธิประโยชนกรณีวางงานและกรณีชราภาพดวยเหตุผลสองประการ

เหตุผลประการแรกคือแรงงานขามชาติตองเดินทางออกจากประเทศภายในเจ็ดวันหลังจากใหถูกออกจาก

งานซึ่งทำใหคนงานฯ ไมสามารถดำเนินการแจงสถานะใหมของตน (สถานะวางงาน) ตอกรมการจัดหางาน

หรือสำนักงานประกันสังคมหรือไมสามารถรายงานตอกรมการจัดหางานทุกเดือน (ตามที่ระบุไวในโครงการ

วางงาน) เหตุผลประการที่สอง คือ กรมการจัดหางานรับคำรองเฉพาะจากพลเมืองไทยจึงไมรวมแรงงาน

ขามชาติทุกคน ขณะนี้ไดมีการจัดตั้งกลุมทำงานของกระทรวงแรงงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อกำหนดความ
เหมาะสม (และการเขาถึง) ของสิทธิประโยชนประกันสังคมของไทยสำหรับแรงงานขามชาติและหาวิธีใน
การปรับนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานขามชาติของกรมการจัดหางานและสำนักงานประกันสังคม

ใหสอดคลองกันยิ่งขึ้น แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และ

ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาวพ.ศ. 

2551   เพื่อจะทำงานในประเทศไทยแรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตใหทำงานในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัตินี้เปนแรงงานที่มีทักษะฝมือแรงงานขามชาติกลุมนี้ทำงานในภาคเศรษฐกิจในระบบจึงมี
สิทธิที่จะไดรับสิทธิประโยชนเดียวกันกับคนงานไทยแรงงานขามชาติกลุมนี้มีสิทธิขึ้นทะเบียนภายใตกองทุน

เงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม

ตารางที่ 8 สรุปกรอบกฎหมาย

                     ขาราชการ

ระบบบำเหน็จบำนาญขาราชการของรัฐบาล

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการพ.ศ. 2494

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการพ.ศ.2539
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                     ขาราชการ

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ

(CSMBS)

        พนักงาน/ลูกจางภาคเอกชน

กองทุนเงินทดแทน (WCF)

กองทุนประกันสังคม (SSF) มาตรา 33

และมาตรา 39

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน (PSTWF)

     คนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

กองทุนประกันสังคม (SSF)

มาตรา 40 (ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ)

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (UCS)

โครงการประกันสุขภาพถวนหนาสำหรับ

ผูทุพพลภาพแบบไมตองจายเงินสมทบ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบไมตองจายเงินสมทบ

กองทุนการออมแหงชาติ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาล (พ.ศ. 2553)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการกำหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน

บางประเภทตามงบประมาณรายจายพ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนพ.ศ. 2537

หนังสือเวียนรส. 0711/ว.751 (ออกเมื่อวันที่ 25 

ตุลาคม 2554)

พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฉบับใหมพ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการประกันสังคมพ.ศ. 2533

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและอัตราการจาย

เงินสมทบประเภทของประโยชนทดแทนตลอดจน

หลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับ

ประโยชนทดแทนของผูประกันตนพ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติพ.ศ.2545

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ. 2550

• ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความ

พิการพ.ศ. 2552

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ

จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นพ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติผูสูงอายุพ.ศ. 2546

• ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวย

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุพ.ศ. 2552

• ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุพ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติพ.ศ. 2554
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   แรงงานขามชาติที่ไมไดขึ้นทะเบียน 

ระบบประกันสุขภาพแรงงาน

ตางดาวภาคบังคับ (CMHI) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพและ

การประกันสุขภาพสำหรับแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขา

เมืองจากประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

ประเทศ สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา (1 กรกฎาคม 2552)

 ในขณะที่  การเจรจาระดับชาติบนฐานของการประเมิน  (The Assessment-Based National 
Dialogue: ABND): กระบวนการที่มีสวนรวมเพื่อกำหนดประเด็นเรงดวนสำหรับการปฏิบัติงานของรัฐบาล

ดานการคุมครองทางสังคม ABND เปนกระบวนการเจรจาพูดคุยระหวางรัฐบาลหุนสวนทางสังคมองคกร

ประชาสังคมภาควิชาการรวมทั้งทีมงานองคการสหประชาชาติประจำประเทศไทย โดยมีจุดประสงคเพื่อ

กำหนดประเด็นเรงดวนสาหรับการปฏิบัติงานของรัฐบาลดานการคุมครองทางสังคม ABND มีพื้นฐานมา

จากแนวคิดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน (Social Protection Floor: SPF) ซึ่งเปนสิทธิเบื้องตนท่ี
ประชาชนทุกคนในประเทศหนึ่งพึงมีการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานสงเสริมความมั่นคงทางรายไดโดย

ใหหลักประกันแกประชาชนดังนี้ :

 1. ทุกคนสามารถเขาถึงบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐานโดยถวนหนา

 2. เด็กทุกคนสามารถเขาถึงการโภชนาการการศึกษาและการดูแลไดดวยการที่ผูปกครองไดรับ

สิ่งที่มิใชตัวเงินหรือเงินชวยเหลือซึ่งไมควรต่ำกวาเสนความยากจนที่ประเทศกำหนด

 3. ทุกคนที่อยูในวัยทำงานแตไมสามารถ (หรือไมควรเชนในกรณีตั้งครรภ) หาเงินมาเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวไดอยางเพียงพอควรมีความมั่นคงทางรายไดขั้นต่ำจากการไดรับเงินชวยเหลือไดรับสิ่งที่
มิใชตัวเงินหรือมีระบบประกันการวางงาน

 4. คนชราและคนพิการมีความมั่นคงทางรายไดโดยการไดรับเงินชวยเหลือสาหรับคนชราและ
คนพิการหรือไดรับสิ่งที่มิใชตัวเงิน (www.social-protection.org สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558)

 ชินชัย ชี้เจริญ  (ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบการชวยเหลือทางสังคมของประเทศไทย 

ที่ผานมาทำไดเพียงการสงเคราะหเฉพาะหนาและตั้งรับ อยางไรก็ตามไดมีความพยายามในบางรัฐบาล 
ที่ดูแลคนยากจนอยางไมเปนระบบ แตไมสามารถดำเนินการไดตอเนื่อง เชน  โครงการแกไขปญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ นโยบายสังคมไมทอดทิ้งกันพยายามกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีบทบาทในการชวยเหลือคนยากจนดอยโอกาส

2.4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส

 2.4.1 บทบาทภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

         สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ภายใตกรอบ
ระบบบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยใหสวนราชการปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐใน 5 ดาน คือ

  1. แผนปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีบริหารงานของภาครัฐ

       2. แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน

  3. แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
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  4. แผนปรับเปลี่ยนกฎหมาย

     5. แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม (การประชาสงเคราะห. 2545)

 ประกอบกับการเขาบริหารราชการแผนดินของ รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และกอใหเกิด ประโยชนสูงสุดของประชาชนทำใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนโครงสราง บทบาทภารกิจของภาครัฐ เพื่อใหสอดคลองกับ สถานการณในปจจุบัน สามารถ

ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมประชาสงเคราะห ซึ่งเปนสวนราชการที่มี

ภารกิจเกี่ยวของกับประชาชนตั้งแตเกิดจนชราภาพและตาย  โดยดำเนินการจัดสวัสดิการสังคม  ใหการ

สงเคราะห ฟนฟู คุมครองปองกัน และพัฒนากลุมเปาหมาย ไดแก  เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ

และทุพพลภาพ คนไรที่พึ่ง เรรอน ขอทานสตรี ครอบครัว ผูประสบภัย และผูประสบ  ปญหาสังคมอื่น 
การสงเคราะหและพัฒนาชาวเขา  สมาชิกนิคมสรางตนเอง  ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน

สังคม สงเคราะห ของภาคเอกชนและภาคประชาชน  จึงไดมีการปรับองคกร  ครั้งใหญตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ ไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  คือ การพัฒนาสังคม  การสรางความเปนธรรม   และความเสมอภาคในสังคม การสงเสริม
คุณภาพชีวิต และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและ ชุมชน ซึ่งเปนการดำเนินงานกับกลุมเปาหมาย 

คือ  ประชาชนทั้งประเทศ  และไดจัดตั้งสวนราชการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
ภารกิจของกรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม และกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท  

กระทรวงมหาดไทย  เฉพาะในสวนงานสงเสริมอาชีพและรายได โดยมีภารกิจ ตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2545 

คือ  ใหบริการสวัสดิการ สังคม การสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาส ผูยากไร คนไรที่พึ่ง ผูประสบปญหา

ทางสังคมโดยการชวยเหลือและแกไขปญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห และการประสานงานสงตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อใหกลุม
เปาหมายที่มีปญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิต และพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีสวนราชการในสังกัด 

คือ  กองกลาง สำนักบริการสวัสดิการสังคม  สำนักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก  และ
สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 

 ป 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีการปรับปรุงโครงสรางการแบง

สวนราชการโดยประการใชตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2558 เมื่อ 

วันที่  5  มีนาคม  2558  มีผลบังคับใชในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เปนตนไป โดยเหตุผลในการประกาศใช

พระราชบัญญัติ ฯ ฉบับนี้ เนื่องจากการจัดโครงการสรางสวนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  ที่ผานมา  ไดแยกงานดานนโยบายดานวิชาการและดานการปฏิบัติ ในแตและ
กลุมเปาหมายออกจากกัน ทำใหเกิดปญหาความซับซอนในการปฏิบัติงาน และสงผลกระทบตอการการให

บริการประชาชน  จึงสมควรปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการขึ้นใหม  โดยรวมงานดานนโยบาย  ดาน

วิชาการ และดานการปฏิบัติของกลุมเปาหมายเดียวใหอยูในสวนราชการเดียวกัน เพื่อใหสามารถกำหนด

เปาหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการทำงานที่
ซ้ำซอน รวมทั้งเปนการประหยัดทรัพยากรภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 
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 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต มีอำนาจ
หนาที่ ดังนี้

 1. จัดทำสถานการณทางสังคม กำหนดยุทธศาสตร มาตรการ กลไก แผนงานและมาตรฐาน
การจัดบริการสวัสดิการสังคมแกคนไรที่พึ่ง และผูกระทำความผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน และ

กำกับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

 2. พัฒนาระบบ รูปแบบการดำเนินงานคุมครอง พิทักษสิทธิ แกคนไรที่พึ่ง และผูกระทำความผิด

ตามกฎหมายควบคุมการขอทาน 

 3. ใหการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพแกผูอยูในสภาวะยากลำบาก คนไรที่พึ่ง และผูกระทำ

ความผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน 

 4. สงเสริม สนับสนุนการคุมครองสวัสดิภาพแกคนไรที่พึ่ง  การพัฒนาศักยภาพแกหนวยงานใน

สังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรสาธารณประโยชน องคกรสวัสดิการชุมชน องคกรภาคเอกชน

อื่น และกลุมคนไรที่พึ่ง 

 5. จัดทำขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 6. งานเลขานุการของคณะกรรมการคุมครองคนไรที่พึ่ง 

 7. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด 

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย

 โดยมีโครงสรางภายในกองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 

 1) ฝายบริหารทั่วไป 

 2) กลุมมาตรการและกลไก 

 3) กลุมการคุมครองและพิทักษสิทธิ 

 4) กลุมการสงเสริมและพัฒนา 

 5) กลุมการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพ 

 2.4.2 สถานการณผูดอยโอกาส

 สถานการณของผูดอยโอกาสสถิติและขอมูลสำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได

สศช.

 
จำนวน

8.8 ลานคน  

(สคช.2554)

3,909 คน  

(พ.ม. 2554)

351,775 คน 

(กรมการปกครอง 2555)

           กลุมผูดอยโอกาส

คนยากจน

คนเรรอน คนขอทาน คนไรที่พึ่ง

ผูไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร

ผูที่ไมมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู

ในทะเบียนบาน
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จำนวน

433,635 คน  

    (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  2558)

7,288 คน

(ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 : กรมราชทัณฑ)

           กลุมผูดอยโอกาส

ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวี

ผูพนโทษ

 ปญหาของผูดอยโอกาส

 1. ถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 

 2. ขาดการยอมรับจากสังคม (ไมมีตัวตน อยูในภาวะยากลำบาก) 

 3. สังคมมีทัศนคติเชิงลบ

 4. การใหบริการของรัฐ หนวยงานยังจำกัด ไมครอบคลุม มีขอกำหนดที่กีดกัน 

 5. ผูดอยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบตอตนเอง 

 6. ขาดโอกาสในการมีสวนรวมในการพัฒนา

 การขับเคลื่อนงานดานผูดอยโอกาสของ  สท.  (ในขณะนั้นภารกิจดานผูดอยโอกาสเปนบทบาท
ของสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ) แบงระดับยุทธศาสตร 

ดังนี้

 1. ระดับยุทธศาสตร 

     สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร อื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุมครอง

สิทธิของผูดอยโอกาส

 2. ระดับชุมชน

     2.1 พื้นที่ อปท. ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ของ อปท. สท มีการสงเสริมใหมี

กระบวนการคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส 

     2.2 พื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร สท. มีการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีความพรอมเพื่อจัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสในชุมชน

 การพัฒนามาตรการ และกลไก

 1. ระดับยุทธศาสตร 

          1.1 จัดทำยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ

            ผูดอยโอกาส (พ.ศ. 2556-2559) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

  ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส

  ยุทธศาสตรที่ 2 การเขาถึงสิทธิ สวัสดิการสังคมและการคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส

  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมพลังเครือขายภาคประชาสังคม

  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบฐานขอมูล องคความรูและนวัตกรรมทางสังคม

  ยุทธศาสตรที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ

  ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
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 1.2 จัดทำมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส มี 5 องคประกอบ 

ดังนี้

  1) ดานความมั่นคงในชีวิต

  2) ดานการศึกษา

  3) ดานเศรษฐกิจ

  4) ดานสังคม

  5) ดานสิทธิทางสังคม/การคุมครอง

 1.3 พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำฐานขอมูลผูดอยโอกาสในพื้นที่

 1.4 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบาย ตอผูบริหารกระทรวง และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

และ ก.ส.ค. 

 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองและพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส ในภูมิภาคโดยกลไกคณะกรรมการ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.)
 1.6 สงเสริมการจัดทำแผนสงเสริมสวัสดิการแกผูดอยโอกาส ของจังหวัด และทองถิ่น การคุมครอง

และพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส

 *  ดำเนินการดานสิทธิและการเขาถึงสิทธิของผูดอยโอกาส

 *  สงเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการคุมครองและพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสระดับชุมชน

 *  รวมมือกับกรมการปกครอง สมช. ในการสำรวจเพื่อกำหนดสถานะบุคคลใหกับผูไมมีสถานะ

ทางทะเบียนราษฎร

 *  การสงเสริมศักยภาพผูดอยโอกาส

 *  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม และปรับเปลี่ยนเจตคติตอผูดอยโอกาส

 *  สงเสริมกระบวนการสรางคุณคาในตนเองแกผูดอยโอกาส

 *  สงเสริมการจัดตั้งกลุมชวยเหลือตนเองของผูดอยโอกาส

 *  สนับสนุนให NGO องคกรชุมชน จัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาสตามมาตรฐานฯ

 *  ยกยองเชิดชูบุคคล องคกร สื่อ ที่ทำคุณประโยชนตอผูอยูในภาวะยากลำบาก และผูอยูในภาวะ

ยากลำบาก

การขับเคลื่อนงานดานผูดอยโอกาสในระดับชุมชน 

 ในทองถิ่น

 สงเสริมกระบวนการคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสในพื้นที่ตำบลตนแบบ 3 ตำบล มีกระบวนการ

ดังนี้ 

 1) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือกำหนดคณะทำงานรับผิดชอบ 

 2) จัดเก็บขอมูลผูดอยโอกาสของตำบลตนแบบ               

 3) มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อผูดอยโอกาส 

 4) มีการดำเนินกิจกรรมตามแผน กับกลุมผูดอยโอกาสตามมาตรฐานฯ
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 ในกรุงเทพมหานคร

 รวมกับสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน จัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสในชุมชน มีกระบวนการ  

 1) กำหนดกลไกทำงานรับผิดชอบผูดอยโอกาส 

 2) จัดเก็บขอมูลผูดอยโอกาสในชุมชน               

 3) มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อผูดอยโอกาส 

 4) มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อใหเกิดสวัสดิการแกผูดอยโอกาสตามมาตรฐานฯ

              

การจัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาสในประเทศไทย 

      กลุมคนยากจน เชน

   1) การจายเงินสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหราษฎรอัตคัดขาดแคลนทั่วไป ไมเกินครั้งละ 

5,000 บาท

   2) การชวยเหลือคาอาหาร คาพาหนะ และคารักษาพยาบาล  สำหรับผูตกทุกขไดยากกลับ

ภูมิลำเนา   

   3) การใหที่พักชั่วคราว ณ บานพักชั่วคราวคนจนเมือง 4  แหง  เพื่อชวยเหลือความเดือนรอน

ดานที่อยูอาศัยที่เกิดจากปญหาสาธารณภัย โดยขอพักอาศัยไดครั้งละไมเกิน 180 ชั่วโมง

     คนเรรอน คนไรที่พึ่ง และคนขอทาน เชน

   1)  ชวยเหลือสิ่งของ และเงินคาเครื่องอุปโภคบริโภค คารักษาพยาบาล คาซอมแซมบาน และ

ทุนประกอบอาชีพ ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท และชวยเหลือไดไมเกิน 3 ครั้ง

   2)  ใหการอุปการะในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง จำนวน  11  แหง  เนนฝกอาชีพใหออกไป
ประกอบอาชีพได

   3) ใหการศึกษาแกเด็กเรรอนซึ่งตอยอดมาจากโครงการครูขางถนน เปนศูนยสรางโอกาสเด็ก 
จำนวน 7 แหง

    กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะทางกฎหมาย เชน

  1) เด็กที่เกิดใหมไดรับการจดทะเบียนการเกิด 

  2) สิทธิในการรักษาพยาบาล

  3) สิทธิดานการศึกษา

  4) สิทธิในการไดรับการสงเคราะหจากศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง

    กลุมผูไดรับผลกระทบจากเอดสและครอบครัว เชน

 1) ใหบริการดานยาตาน

 2) ใหการสงเคราะหครอบครัว มีเด็ก 1 คน ไดรับเงินสงเคราะห 1,000 บาท ไมเกิน 3,000 บาท

ในกรณีที่มีเด็กมากกวา 1 คน

 3) ใหการสงเคราะหครอบครัวไมเกิน 3 ครั้ง ในพื้นที่ กทม. ไมเกิน 2,000 บาท/ราย และตาง

จังหวัดไมเกิน 1,000 บาท/ราย

 4) เงินทุนสำหรับผูปวยเอดสนำไปประกอบอาชีพ ไมเกิน 5,000 บาท/ราย

 5) เบี้ยยังชีพ 500 บาท/คน/เดือน
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    ผูพนโทษ เชน

 1) การชวยเหลือครอบครัวผูพนโทษ เชน คาเดินทาง คาเครื่องอุปโภคบริโภค

 2) การสงเคราะหเงินแกครอบครัวเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ หรือคาครองชีพ

 3) การไดรับการฝกและพัฒนาอาชีพ

 2.4.3 ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส 4 ป 
(พ.ศ. 2556 – 2559)

 วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร“ผูดอยโอกาสไดรับการยอมรับ สามารถพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได 

เขาถึงสิทธิอยางมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาสังคม”

 กลุมผูดอยโอกาส หมายถึง

  1) คนยากจน

  2) บุคคลเรรอน

  3) ผูไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร 

  4) ผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบ เชน ครอบครัว ชุมชน 

  5) ผูพนโทษ

ประเด็นยุทธศาสตรและมาตรการ/กลยุทธ 

 จากการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และ 

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) หรือเทคนิค  SWOT  นอกจากนั้นยังดำเนินการกำหนดกลยุทธ จากการ

วิเคราะห SWTO  Matrix  ซึ่งเปนการระดมสมองจากผูเขารวมประชุมการปรับยุทธศาสตร  สงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส สามารถกำหนดเปนยุทธศาสตร สงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส 4 ป (พ.ศ. 2556 - 2559)ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส

 เปาประสงค  

 1. สงเสริมกลุมและเครือขายในการจัดการตนเองของผูดอยโอกาส 

 2. เสริมพลัง สรางคุณคาแกผูดอยโอกาสใหเกิดการยอมรับ  มีทัศนคติที่ดี  และเชื่อมั่นในคุณคา                

แหงตน 

 3. สรางความรูความเขาใจเรื่องผูดอยโอกาสในมุมมองใหมแกสังคมที่เอื้อตอการคุมครองและ 

พิทักษสิทธิบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

 มาตรการ/กลยุทธ

 1. มาตรการสนับสนุนสงเสริมกลุมและเครือขายในการจัดการตนเองของผูดอยโอกาส 

 2. มาตรการสรางเสริมทัศนคติการอยูรวมกับผูดอยโอกาสในสถานที่ทำงาน ครอบครัว ชุมชน
และสังคม

 3. มาตรการเตรียมความพรอมของผูดอยโอกาสเพื่อเทาทันการเขาสูประชาคมอาเซียน



40

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 ยุทธศาสตรที่ 2 การเขาถึงสิทธิ สวัสดิการสังคม และการคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส

 เปาประสงค

 1. มีระบบ  รูปแบบ  กระบวนการ มาตรการ และกลไกการคุมครอง พิทักษสิทธิที่เหมาะสมกับ

กลุมผูดอยโอกาสที่หลากหลาย

 2. ผูดอยโอกาสมีหลักประกัน  สามารถเขาถึงหลักประกันและบริการทางสังคมที่รัฐจัดใหอยาง

เสมอภาค

 มาตรการ/กลยุทธ 

 1. มาตรการสงเสริมและประสานความรวมมือการทำงานดานผูดอยโอกาสในภูมิภาคอาเซียน

 2. มาตรการสงเสริมการเขาถึงบริการและสิทธิตามกฎหมายของผูดอยโอกาส 

 3. มาตรการผลักดัน/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการพิทักษคุมครองสิทธิผูดอย

โอกาสและการสรางระบบการคุมครองดวยมาตรการกฎหมาย

 4. มาตรการปองกันและดูแลผูดอยโอกาสที่จะเกิดจากประชาคมอาเซียน

 5. มาตรการสงเสริมใหมีการจัดศูนยพักพิงในระดับชุมชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่

 6. มาตรการสรางหลักประกันการเขาถึงสิทธิและบริการสวัสดิการสังคมของผูดอยโอกาส

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมพลังเครือขายภาคประชาสังคม

 เปาประสงคภาคีเครือขายทุกภาคสวนและทุกระดับเปนพลังที่เขมแข็ง มีสวนรวมในการคุมครอง

และพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส

 มาตรการ/กลยุทธ

 1. มาตรการเชื่อมประสานภาคเอกชน (NGOs) อปท. ภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนในการทำงาน

กับผูดอยโอกาส

 2. มาตรการสงเสริมภาคประชาสังคมมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการเพื่อผูดอยโอกาส

 3.มาตรการสรางเครือขายภาคประชาชนรวมกันผลักดันนโยบายเกี่ยวกับผูดอยโอกาสใหมีความ

ตอเนื่อง

 4. มาตรการเสริมสรางเครือขายทางสังคมผลักดันเรื่องผูดอยโอกาสเปนวาระแหงชาติ

 5. มาตรการเสริมสรางความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำงาน

กับกลุมเปาหมายและแนวทางการทำงานกับภาคีเครือขาย

 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี ตลอดจนองคความรูและนวัตกรรม

ทางสังคม

 เปาประสงค  

 1. สงเสริมการวิจัย และการจัดการความรูดานผูดอยโอกาสใหมีความหลากหลาย ครอบคลุมและ

สอดรับกับสถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 2. เผยแพร และสงเสริมการนำผลการวิจัยไปสูการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ     

 3. มีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูดอยโอกาสและการใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงาน 

องคกร เครือขาย 
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 4. เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการดำเนินงานดานการคุมครองและพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส

ระหวางภาคีเครือขายทุกภาคสวนในสังคม

 มาตรการ/กลยุทธ

 1. มาตรการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูดอยโอกาสที่เอื้อตอการทำงานทุกระดับ

 2. มาตรการพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากกลุมผูดอยโอกาส

โดยคำนึงถึงทุนทางสังคมที่มีอยู

 3. มาตรการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับใหเอื้อประโยชนตอการทำงานกับกลุม

ผูดอยโอกาส

 4. มาตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับผูดอยโอกาสในทุกมิติ

 5. มาตรการสรางศูนยการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพและพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส

 6. มาตรการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการทำงานกับกลุมผูดอยโอกาส

 7. มาตรการศึกษาและวิจัยเพื่อหาแนวทางการทำงานกับกลุมเสี่ยงใหมและแนวทางคุมครอง

ผูดอยโอกาสในประชาคมอาเซียน

 8. มาตรการศึกษาและพัฒนาการดูแลและคุมครองผูดอยโอกาสที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

 ยุทธศาสตรที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ 

 เปาประสงค

 เสริมสรางความเขาใจและการมีทัศนคติในทางบวกตอผูดอยโอกาสใหเกิดในสังคม ชุมชนและ                 

ทุกภาคสวน

 มาตรการ/กลยุทธ

 1. มาตรการเพิ่มชองทางและหาแนวทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการของผูดอย

โอกาสในพื้นที่ที่หลากหลายชองทางและใหประชาชนรับทราบขอมูลอยางกวางขวาง 

 2. มาตรการเสริมสรางกระแสสังคมใหมีทัศนคติที่ดีตอกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุมและใหสังคม
เปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสในสังคมรวมกัน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

 เปาประสงค  มีการขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายดานผูดอยโอกาส

 มาตรการ/กลยุทธ

 1. มาตรการสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกับผูดอยโอกาสที่มีทิศทางเดียวกัน

ทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

 2. มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการในระดับทองถิ่น

ในการพัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสในทองถิ่นของตนเอง 

 3. มาตรการจัดสรรงบประมาณของตนเองในการพัฒนางานวิจัยและการสรางโครงการตนแบบ

 ของตนเองเพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติรวมกันในสังคม 

 4. มาตรการประเมินผลการดำเนินโครงการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการสราง

บทเรียนรูอยางเปนรูปธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม 
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

“...ความคิดนั้น...เปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ...

คำที่จะพูด ทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูด..และกอนทำ 

จึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร...หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่  10  กรกฎาคม  2540

“...การจะเปนเสือนั้นไมสำคัญ สำคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจ 

แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้น 

หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง 

ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง 

จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอำเภอ 

จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได 

แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่  4  ธันวาคม  2539
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

“…เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง 

สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม 

และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ำไป…”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากวารสารชัยพัฒนา

“...ความวิปริตผันแปรของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ 

ยากยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงใหพนได จึงตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น 

โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูอยางประหยัดเพื่อที่จะอยูใหรอด

และกาวตอไปไดโดยสวัสดี...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันขึ้นปใหม ธันวาคม 2521
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยประยุกต  (Applied Research)  ศึกษาโดยใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพ การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เอกสารวิชาการ 

การประชุมกลุมยอย  การสัมภาษณรายบุคคล   โดยศึกษาในพื้นที่ศึกษา  ปงบประมาณ 2560  ซึ่งมี
กระบวนการดำเนินการวิจัย  ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1

 การทบทวนวรรณกรรม พัฒนาเครื่องมือวิจัย  คำถามวิจัย วางแผนกระบวนการศึกษารวมกับ
อาจารยที่ปรึกษา

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 - ศึกษา คนควา เอกสาร/บทความ งานวิชาการ งานวิจัยตางๆ  ดานสถานการณทางสังคมของ

ผูดอยโอกาสการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงที่มีในชุมชน

 - ประชุมกลุมยอยเพื่อรวมพัฒนาเครื่องมือวิจัย และคำถามวิจัย

 - สรุปเครื่องมือวิจัย คำถามวิจัย กระบวนการศึกษาวิจัย

 ขั้นตอนที่ 2

 การศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชน บริบทชุมชน วิถีชีวิต สถานการณทางสังคมของผูดอย

โอกาส การคุมครองทางสังคม

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 การสำรวจขอมูลชุมชน  ใชวิธีการสัมภาษณรายบุคคลเพื่อจัดเก็บขอมูลจากผูรู  (Key Person) 
ในชุมชน เชน ผูนำชุมชน ปราชญชุมชน ผูนำทางจิตวิญญาณ กลุมผูดอยโอกาส ผูดูแล ผูนำเด็กและเยาวชน 

ตัวแทน กลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. อพปร. และ อพม. เปนตน สำนักงานสงเสริม

และสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12 พื้นที่

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

 ในการเก็บขอมูลชุมชนใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณปลายเปด เปนเครื่องมือในการศึกษา

วิจัย รวมถึงการสังเกตการณของนักวิจัย  ถายภาพเลาเรื่องลักษณะทางกายภาพของชุมชนการประกอบ

อาชีพ วิถีชีวิต สถานการณผูดอยโอกาส การใหความชวยเหลือ

 กลุมเปาหมาย

 กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กลุมผูดอยโอกาส ผูดูแล ผูนำชุมชน ปราชญชุมชนผูนำ

ทางจิตวิญญาณ ผูนำเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. อพปร. 

และ อพม. เปนตนสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12 พื้นที่ 
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 ขั้นตอนที่ 3

 การคนหาแนวทางประยุกตเศรษฐกิจพอเพียง

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 การคนหาแนรวทางการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในการชวยเหลือผูดอยโอกาสใชวิธีการศึกษา

โดยการสัมภาษณรายบุคคล  และการประชุมกลุมยอยเพื่อสอบถามขอมูลแนวทางประยุกตเศรษฐกิจ

พอเพียงและศึกษาความตองการการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน จาก
กลุมเปาหมาย คือ กลุมผูดอยโอกาส ผูดูแล ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรู (Key Person) ในชุมชน เชน ผูนำชุมชน 

ปราชญชุมชน ผูนำทางจิตวิญญาณ ผูนำเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน 

กลุม อสม. อพปร. และ อพม.  เปนตน จำนวน 30 คน สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
รวมจำนวน 12 พื้นที่

 เครื่องมือที่ใช

 การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณ ในประเด็นของการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช กระบวน

การถายทอด รูปแบบการบันทึก จัดเก็บเปนเอกสารความตองการการคุมครองทางสังคม ที่เหมาะสมแก

กลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

 ขั้นตอนที่ 4

 การนำเสนอรางนวัตกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ความตองการการคุมครองทางสังคม

ที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 - ประชุมกลุมยอยเพื่อนำเสนอรางนวัตกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงความตองการ

การคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน ณ ชุมชน 

 - ประชุมรวมกันเพื่อรวมกำหนดแนวทางการสรางนวัตกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตองการการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

 - นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น และรวมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อแสดงใหเห็น ถึงการประยุกต

ใชเศรษฐกิจพอเพียง ความตองการการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

 - แตงตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนด บทบาท หนาที่ สถานที่ วัน เวลา และผูรับผิดชอบในการดำเนิน

กิจกรรม

 - สรุปงานดวยเทคนิค AAR และเขียนบันทึกรายงานสรุปผล

 เครื่องมือที่ใช

 - ประเด็นคำถามในการประชุมกลุมยอยดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ความตองการ
การคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

 กลุมเปาหมาย

 - กลุมผูดอยโอกาส  ผูดูแล ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนำชุมชน ปราชญชุมชน ผูนำทางจิตวิญญาณ 
ผูนำเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. อพปร. และ อพม. เปนตน

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12 พื้นที่ 
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

  -  ขาราชการและเจาหนาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ศูนยคุมครอง

คนไรที่พึ่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชน  ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูแทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตร 

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12   

 ขั้นตอนที่ 5

 การประชุมหาแนวทางในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ความตองการการคุมครองทางสังคม

ที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 - แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมผูดอยโอกาส ผูนำชุมชน อาสาสมัคร ขาราชการ เจาหนาที่เพื่อ

กำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม  

 กลุมเปาหมาย

 -  กลุมผูดอยโอกาส  ผูดูแล  ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนำชุมชน ปราชญชุมชน ผูนำทางจิตวิญญาณ 
ผูนำเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. อพปร. และ อพม. เปนตน

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12 พื้นที่ 

     - ขาราชการและเจาหนาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ศูนยคุมครอง

คนไรที่พึ่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชน  ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูแทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตร 
สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12 พื้นที่

 ขั้นตอนที่ 6 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมะสมแกกลุมผูดอย

โอกาส

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 - จัดกิจกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมะสมแกกลุมผูดอย

โอกาสรวมกัน

 กลุมเปาหมาย

 - กลุมผูดอยโอกาส  ผูดูแล  ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนำชุมชน ปราชญชุมชน ผูนำทางจิตวิญญาณ 
ผูนำเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. อพปร. และ อพม. เปนตน

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวม จำนวน 12 พื้นที่ๆ 

 - ขาราชการและเจาหนาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ศูนยคุมครอง

คนไรที่พึ่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชน  ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูแทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตร 

12 พื้นที่ 

 - AAR สรุปผล

 ขั้นตอนที่ 7 สรุปขอมูลจากการสำรวจ สัมภาษณ และประชุมกลุมยอย และผลการดำเนินกิจกรรม

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 - ประชุมกลุมยอยในพื้นที่ชุมชนแตละชุมชนเพื่อนำเสนอผลการสำรวจ สัมภาษณ และประชุม

กลุมยอย และผลการดำเนินกิจกรรม
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 - ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มขอมูลวิจัยจากชุมชน

 - AAR และสรุปผล 

 กลุมเปาหมาย

 - กลุมผูดอยโอกาส ผูดูแล ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนำชุมชน ปราชญชุมชน  ผูนำทางจิตวิญญาณ 
ผูนำเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. อพปร. และ อพม. เปนตน

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12 พื้นที่ๆ ละ 30 คน 

 - ขาราชการและเจาหนาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ศูนยพัฒนา

สังคม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานการทองเที่ยวจังหวัด ผูบริหารและ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคมสำนักงานสงเสริม

และสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12 พื้นที่ 

เครื่องมือที่ใช

 - ประเด็นคำถามในการระดมความคิดเห็น

 ขั้นตอนที่ 8

 การเขียนรายงานวิจัย (ฉบับราง)

 ขั้นตอนที่ 9

 นำเสนอรางรายงานวิจัย เวทีวิพากษงานวิจัย 

 วิธีการ/ขั้นตอนในการวิจัย

 - ประชุมรวมกันสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1-12 เพื่อนำเสนอรางรายงานผลการ

วิจัย ในเวทีวิพากษงานวิจัย

 กลุมเปาหมาย

 - กลุมผูดอยโอกาส ผูดูแล ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนำชุมชน ปราชญชุมชน ผูนำทางจิตวิญญาณ 
ผูนำเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุม/องคกรในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. อพปร. และ อพม. เปนตน

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมจำนวน 12พื้นที่

 - ขาราชการและเจาหนาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ศูนยคุมครอง

คนไรที่พึ่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน  ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูแทนสถานศึกษาในชุมชน และภาคประชาสังคมสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
1-12 จำนวน 26 คน ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 ขั้นตอนที่ 10

 การเผยแพรผลการศึกษาในงานเวทีวิชาการประจำป

 ขั้นตอนที่ 11

 การเผยแพรผลงานวิจัยหนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใน
ระดับจังหวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด

และเขต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูใหขอมูลในชุมชน และ

สถาบันการศึกษาในชุมชน รวมทั้งสื่อวิทยุทองถิ่นจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ  1-12
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3.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1.ดานวิชาการ

 -  ทำใหเกิดการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมแกกลุม
ผูดอยโอกาส ของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 จำนวน 12 พื้นที่

 - ไดผลผลิต คือ ชุดนวัตกรรมความรูการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคม

ที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาส

 2.ดานนโยบาย

 - ทำใหไดขอเสนอนโยบายตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยในการพัฒนาสังคมผูดอยโอกาส  เพื่อการเขาถึงการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม
กับตนเองและใหหนวยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและหนวยงานที่เกี่ยวของ

นำไปเปนขอมูลประกอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตรในดานการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ

แกกลุมผูดอยโอกาสในพื้นที่ 

 - เปนการสงเสริมใหเกินการแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานการณ ความตองการการบูรณาการหนวยงาน

นโยบาย และปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

 3.ดานสังคมและชุมชน

 - ชุมชนไดศึกษา รวบรวม และถอดบทเรียนการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงที่มีในชุมชน

 - ผูดอยโอกาสในชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโอกาสรวมประชุมและสรางความเขาใจ

ที่ถูกตองในการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการคุมครองทางสังคมเพื่อนำไปสูการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อพัฒนากลุมผูดอยโอกาส

 - เกิดนวัตกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อกลุม

ผูดอยโอกาส

3.3 หนวยงานที่นำผลการวิจัยไปใชประโยชน

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 - กระทรวงที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนทางสังคม สรางความเขมแขงใหชุมชน ความมั่นคงทาง

สังคมในประเทศไทย  ไดแก  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงสาธารสุข  เปนตน

 -  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 -  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12

 -  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.4  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย

      1.4.1 การจัดเวทีประชาคมเพื่อคืนขอมูลใหกลุมเปาหมายและเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม

กับกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

      1.4.2  การนำเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12

 1)  การเผยแพรผลการวิจัยในเว็บไซต  จดหมายขาวของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1-12
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 3)  การจัดทำรูปเลมรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพรหนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

 สำนักงานการทองเที่ยวระดับจังหวัดและเขต สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดและเขต สำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอและจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูใหขอมูลในชุมชน และสถาบันการศึกษาในชุมชน  

 4)  การเผยแพรผลงานวิจัยทางสื่อวิทยุทองถิ่นจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสงเสริม

และสนับสนุนวิชาการ  1-12

    กรอบแนวความคิด

3.5 ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 ภายในปงบประมาณ 2560  ใชระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน กันยายน 

2560

3.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ

 3.6.1 ทราบถึงสถานการณทางสังคมของกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน / พื้นที่ศึกษา

 3.6.2 เปนการสงเสริมการสรางนวัตกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทาง

สังคมที่เหมาะสมแกกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

 3.6.3 เปนขอมูลแนวทางในการปรับมาตรการ นโยบาย กลไก ในการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม

แกกลุมผูดอยโอกาส

 
คนยากจน

ศึกษาปญหาและ

ความตองการ (Needs)

วิเคราะหและกำหนดแนวทางการแกไขโดย

เศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการศึกษาสถานการณปญหาทางสังคมของผูดอยโอกาสในชุมชน

การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสรางการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม

ศึกษาการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมของ

ผูดอยโอกาสในชุมชน

ผูพนโทษบุคคลเรรอน
    ผูไมมีสถานะ

ทางทะเบียนราษฎร

  ผูติดเชื้อ HIV/

    ผูปวยเอดส
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บทที่ 4
วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ



52

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

“...การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลชา แตก็จำเปนตองทำ เพราะหาไมความชั่วซึ่งทำไดงาย 

จะเขามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว 

แตละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามใหสุดกำลัง ในการสรางเสริมและสะสมความดี...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทาน แกผูสำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายรอยตำรวจ สวนอัมพร  14  สิงหาคม  2525

“...เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไมจำเปนตองตั้งขอแม 

หรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานไดจริงๆนั้น

 ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทำไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยัน 

และความซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น…”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  8  กรกฎาคม  2530
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จุดเริ่มจากปญหา – แนวทางการหาทางออก

 วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นถิ่นชนบทไทย หลายๆ พื้นที่สะทอนความเปนคนชนบทวิถี
เกษตรที่อาศัยการใชชีวิตอยูกับอาชีพที่ตองพึ่งพากับการทำไร ทำนา ทำสวนเปนสวนใหญ มีบางที่มีอาชีพ

ตางไป เชน รับจาง ทำงานในโรงงาน ทำงานในภาคเอกชน  และรับราชการซึ่งมีเพียงบางสวนสิ่งเหลานี้
ทำใหคนในชนบทไทย ยังคงตองอาศัยปจจัยตางๆ ที่จะสามารถสรางใหเกิดอาชีพและรายไดเพื่อหลอเลี้ยง

ชีวิตคนในครอบครัวไดในระดับหนึ่ง

 จากภาพสังคมในปจจุบันพบวากลุมครัวเรือนในชนบทเริ่มมีปญหาที่พอกพูนขึ้นจากภาระหนี้สิน

ที่เกิดจากภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น  ทำไรทำนา  แลวไมประสบผลสำเร็จ และยังกอภาระหนี้ทั้งหนี้นอก
ระบบและในระบบขึ้นทำใหเกิดเปนหวงโซที่ไมสามารถแกไขได และเมื่อปญหาตางๆ เกิดขึ้นการหาทางออก

เพื่อแกปญหาหนี้สิน ยอมเปนสิ่งที่ทุกคนตางตองการใหปญหาเหลานี้ปลดทุกขออกไปจากชีวิตครอบครัว  

จากการศึกษาในพื้นที่ และกลุมตัวอยาง  ไดสะทอนใหเห็นแนวคิดรากฐานที่เกิดขึ้นเพื่อการแกไขปญหา
ครอบครัว และชุมชนในเรื่องหนี้สิน คือการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อใหเกิด

กระบวนการแกไขปญหาอยางเปนระบบ สามารถทำไดจริง และแกไขปญหาไดจริง  ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ 

ไดศึกษาพื้นที่ ตัวอยางหลาย พื้นที่ ทั้งที่เปนในรูปแบบกลุมชุมชน และบุคคล ที่ไดทดลองนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใชแลวสามารถแสดงใหเห็นผลที่เกิดขึ้นจริงเชิงประจักษไดวา แนวคิด
ดังกลาวสามารถนำมาใชไดจริง เกิดผลจริงและแกไขปญหาชีวิตของกลุมคนที่เปรียบเสมือนผูดอยโอกาส

ไดจริง ซึ่งการวิจัย ครั้งนี้ไดศึกษารูปแบบและวิธีการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
 

บทที่ 4 ผลการศึกษา
วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1

 4.1 กรณีศึกษาศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

(บานสอนบิน)

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  แบงกลุม

เปาหมาย ที่อยูภายในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง ออกเปน 3 กลุม คือ กลุม A B และ C  ซึ่งกลุม A เปน

กลุมที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ พรอมที่จะพัฒนาฟนฟูศักยภาพ และกลับสูสังคมภายนอก

 ในปงบประมาณ 2552  ไดนำสมาชิก  เพศชาย จำนวน 30  คน จากสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง

ทับกวาง จังหวัดสระบุรี สถานสงเคราะหบานเมตตา จังหวัดนครราชสีมา สถานสงเคราะหชายธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เขามารวมฝกทักษะอาชีพ ดานการเกษตรและฝกทักษะการใชชีวิตอิสระภายนอกสถาน

สงเคราะห  ซึ่งมีเปาหมายเพื่อลดขนาดสถานสงเคราะหใหเล็กลง โดยใชพื้นที่โครงการบานสามวัย ตำบล

คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี จำนวน 26 ไร สำหรับดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการฟนฟู

ศักยภาพผูรับบริการสูสังคมภายนอก    

 ดวยเหตุนี้จึงไดจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูและพัฒนาทักษะผูรับบริการ จังหวัดสระบุรี อยางเปนทางการ 

โดยทานอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พนิตา กำภู ณ อยุธยา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และไดให

ชื่อเรียกสั้นๆ วา  "บานสอนบิน"  การดำเนินงานมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูรับบริการจากสถานสงเคราะห

คนไรที่พึ่ง ระดับ  A  ไดฝกทักษะความรู  และการใชวิถีชีวิตอิสระของคนปกติเพื่อฝกฝนใหผูรับบริการนำ
ความรูมาปรับใช ลดการพึ่งพา ลดขนาดของสถานสงเคราะหใหเล็กลง การดำเนินงาน เนนดานเกษตรกรรม 

การเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู โดยการกระทำในพื้นที่จริง  Learning by doing (ศูนยสงเสริม

และพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค  จังหวัดสระบุรี   บานสอนบิน,  2554)  จากจุดเริ่มตนมีกลุมเปาหมายที่

เขารับการฝกทักษะชีวิตทั้งสิ้น จำนวน 50 คน   

 กระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา

 ในกระบวนการทำงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแคนั้น ไดมีแนวทางในการให

ความชวยเหลือดวยปจจัย  4  และคุมครองสวัสดิภาพกอนนำสงคืนครอบครัว ดังนั้นแลวปญหาของการ

ทำงานคือ การสรางกระบวนการเรียนรูโดยใชคนเปนศูนยกลางที่มีเปาหมายวาทำอยางไร  จึงจะสามารถ

พัฒนาสงเสริม   กลุมเปาหมายที่เขารับบริการใหมีความรู มีทักษะที่เปนประโยชนตอการดำรงชีวิตและ
สรางภูมิคุมกันมิใหแสวงหาประโยชนหรือตกเปนเหยื่อของกระบวนการคามนุษยอีกตอไป

 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา

 จากการวิเคราะหถึงเหตุแหงปญหาของผูรับบริการ ทำใหรูถึงทิศทางการทำงานตอไปวาควรที่จะ

ตองมีการเสริมพลังภาคเอกชนในดานของการสรางอาชีพและรายไดใหกับกลุมผูรับบริการ ภายใตแนวคิด

ที่เชื่อวา กลุมคนเหลานี้มีคุณคา มีศักยภาพ จำเปนตองกระตุนสงเสริมขยายโอกาสในระดับพื้นที่ โดยสิ่ง

สำคัญคือการทำ  อยางไรที่จะใหชุมชนยอมรับคนเรรอนในการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคม เชน หลัก

ศาสนา ประเพณีสงกรานต   ฯลฯ  ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นคือ ชุมชนทำงานกับกลุมเปาหมายที่ไมมีรูปแบบ
ตายตัว สามารถยืดหยุนตามสถานการณ  ดังนั้นแลวการวางแผนเพื่อการใหบริการของทางศูนย  จึงเนน

การใชกระบวนการธรรมชาติบำบัด และการสราง พลังความเชื่อใจและการยอมรับของคนในชุมชนซึ่งนับ
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วาเปนปญหาใหญ เนื่องดวยสถานการณปญหาของผูรับบริการ คือ ปญหาดานสุขภาพทางจิตเปนกลุม

เปาหมายที่ตองพบแพทยและขาดยาไมได  และโดยสวนใหญกลุมคนเหลานี้คือกลุมที่เคยเปนคนเรรอน 
ขอทาน ซึ่งโดยมากแลวมาจากฐานของครอบครัวที่มีลูกมากและขาดการวางแผนครอบครัวเปนสวนใหญ

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

 ในดานการเขาถึงบริการทางสังคมของภาครัฐ  สำหรับกลุมเปาหมายของศูนยฯ  ถือวาเขาถึง
บริการอยูแลวเนื่องดวยเปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นมาภายใตการบริการและการดูแลของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งได

ใหบริการในทุกมิติ ไมวาจะเปน ปจจัย 4 และเรื่องของการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพใหสามารถกลับคืนสู

สังคมและใชชีวิตไดอยางเปนสุขโดยมีเปาหมายใหกลุมคนเหลานี้กลับคืนสูสังคมแลวสามารถพึ่งตนเองได
และไมเปนภาระของสังคมตอไป โดยเนนที่องคประกอบของการสงเสริมสวัสดิภาพและการคุมครองพิทักษ

สิทธิผูดอยโอกาส 5 ประการ คือ 1) ความมั่นคงในชีวิต 2) การศึกษา 3) เศรษฐกิจ 4) สังคม) 5)  สิทธิทาง

สังคมและการคุมครอง

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 ในการดำเนินการของทางศูนยไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใช ไดแก

 1. ระเบิดจากภายใน 

     คือการที่หนวยงานสามารถคิดดวยพลังถายทอดความสูการลงมือทำ ผิดไมเปนไร เริ่มใหม                           
หาผูรูมาสอน ฝกไปเรื่อย ๆ จนสามารถประสบผลสำเร็จ

 2. แกปญหาจากจุดเล็ก 

    คือ การที่เมื่อเกิดปญหาภายในหนวยงาน อาทิ หนาดินเสีย ก็จะคิดหาทางแกไขจากจุดเล็กๆ                        

คอยๆ แกไปจนสามารถทำการเพาะปลูกได 

 3. ทำตามลำดับขั้น

 คือการที่หนวยงานพยายามทำเปนสถิติทีละขั้นตอการทดลองแตละครั้ง ทำการบันทึกดวยมือ                      

พรอมเก็บปญหาแตละครั้งไวแกไข ทำใหเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปตอยอดได

 4. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร สังคมศาสตร 

 คือการที่หนวยงานมีโอกาสเชิงพื้นที่ เพราะเปนหนวยงานราชการพื้นที่กวางขวาง แตทำพื้นที่ให

เกิดประโยชนตอการใชสอยและการดำรงชีวิตอยางพอเพียง

 5. ทำงานแบบองครวม 

 คือ การที่หนวยงานมีผูบริหารทำงานที่มีรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการ (เปนทีม) ไมแบงแยก

สวน ระบบคน (กลุมเปาหมายและเจาหนาที่) เครื่องมือ เครื่องใชสภาพแวดลอม (ไมกอใหเกิดมลพิษหรือ

ผลเสียตอคนรอบขาง) ทั้งกับกลุมเปาหมายและชุมชน สังคม

 6. ไมติดตำรา

 7. ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด

 8. การมีสวนรวม

 จากการเรียนรูและนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหนวยงาน  จึงไดมีการดำเนินกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมเพื่อใชในการบำบัดผูรับบริการ ตามแนวทฤษฎี   โดยมุงหวังวาเมื่อออกจากศูนย
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ไปแลวผูรับบริการจะสามารถพึ่งตนเองได และใชชีวิตในชุมชนไดตอไป ซึ่งกิจกรรมที่ทางศูนยดำเนินการ

ไดแก

 1.  เปนศูนยเรียนรูและฝกทักษะดานการเกษตรปลอดสารพิษ

 2.  ฝกทักษะอาชีพการเกษตร เพื่อเสริมสรางรายได

 3.  รับจางงานแรงงานทั่วไปบริเวณใกลเคียงหนวยงาน

 4.  ฝกทักษะการใชชีวิตอยูรวมกับชุมชนสังคม

 5.  สนับสนุนสงเสริมออกสูสังคมไดอยางภาคภูมิใจ

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสรางอาชีพใหกับผูรับบริการของศูนย ไดแก

 1.  การปลูกพืช ผัก ทำนาขาว

 2.  การเพาะเห็ด

 3.  การเลี้ยงไกไข เปดไข

 4.  การเลี้ยงปลา

 5.  การทำปุยชีวภาพ

 6.  การจำหนายผลผลิต

 7.  การสรางอาชีพและรายได

 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมมีดังนี้ 

 1.  จัดประชุมสมาชิก เพื่อเตรียมความพรอมดานขอมูล และความรูเบื้องตนของการเขารับบริการ

 2.  ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม  เชน  ทำปุย  ปลูกผัก  เลี้ยงปลา  

เพาะเห็ด  เลี้ยงเปด เลี้ยงไก   ทำนา และ จำหนายผลผลิต

 3.  ติดตอประสานงานหนวยงาน  ที่เกี่ยวของ  ไดแก  เกษตรอำเภอ  ประมงอำเภอ พัฒนาที่ดิน  

อบต.  เทศบาล  โรงเรียน  โรงพยาบาล   และอนามัย  ที่ใกลเคียงเพื่อรวมแนะนำและวางแผนชวยเหลือ

การดำเนินงาน

 4.  แบงสมาชิกดำเนินการตามความสามารถและความสนใจ 

 5.  ประชุม  สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประจำทุกสัปดาห

 6.  ประเมินผลกิจกรรม  3  เดือน ตอ  1 กิจกรรม

  แผนภาพสรุปนวัตกรรมของศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค

   อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (บานสอนบิน)
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชากการ  2 

4.2  กรณีศึกษา ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานทาเตน ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ 

จังหวัดสระแกว

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 พื้นเพของชาวบานทาเตนตางคนตางมาจากหลายๆ  จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ 

พ.ศ. 2516 ไดเขามาถางปาเพื่อทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ทำนา ขาวโพด พืชทุกชนิด ตอมาในป พ.ศ. 2527 

ไดทำการตั้งชื่อหมูบานเปน “ทาเตน” จึงไดมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

 เดิมชุมชนแหงนี้ประสบกับปญหาหลายๆ อยาง ทั้งภัยแลง อุทกภัย และปญหาการไมมีเอกสาร

สิทธิในที่ดินทำกินของตนเอง เนื่องดวยที่ดินที่ชาวบานอาศัยนั้นเปนที่ดินของ สปก. ภบท.5 เปนพื้นที่ปา
เกา ปาเสื่อมโทรม ซึ่งปจจุบันที่ดินดังกลาวไดถูกยึดคืนโดยกรมปาไม กอใหเกิดปญหาตามมาคือ ชาวบาน
ที่เคยอาศัยปาแหลงนี้เปนที่ดินทำกินก็ไมสามารถทำการเกษตรไดดังเดิม นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาว ยังประสบ

ปญหาจากการที่มีชางปาเขามากินพืชผลทางการเกษตร และยังขาดการสงเสริมจากทางภาครัฐ สงผลให
ราคาผลผลิตตกต่ำ จากปญหาตางๆ ทำใหในปจจุบันคนในชุมชนแหงนี้ไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง และ

ตอง ออกไปประกอบอาชีพที่โรงงานอุตสาหกรรม บางสวนที่ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ ก็จะชักชวนกันไป
เสพยาและหารายไดจากการคายาเสพติด จนทำใหบานทาเตนกลายเปนทางผานของยาเสพติดจากประเทศ 

เพื่อนบานมาจังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร 

 กระบวนการวิเคราะหหาเหตุแหงปญหา

 จากปญหาภัยแลง และอุทกภัย ทำใหชาวบานรวมกันวิเคราะหหาทางแกไขปญหาโดยไดรวมมือ

กับภาครัฐเพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงไดมีการดำเนินการกอสรางทำฝายชะลอน้ำแกมลิงรวมกันกับคนใน

ชุมชน โดยไดเสนอของบประมาณจากภาครัฐ  (กรมปาไมกรมทรัพยากรฯ  กระทรวงเกษตร กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงกลาโหม ฯลฯ) เพื่อดำเนินการสรางอางเก็บน้ำขนาดเล็ก 300 ไร สวนประเด็นของ

ปญหาชางปาที่เขามาในพื้นที่และกอความเสียหายใหแกพืชผลทางการเกษตร ก็ไดมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางชาวบานกับผูนำชุมชนจัดชุดไลชางโดย ช.ร.ม.-กรรมการหมูบาน ปลูกพืชที่ชางไมกิน ไดแก มะขาม 

มะกรูด หวาย ตะไคร มะนาม เพื่อใหชาง  คน ปา อยูรวมกันได

 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา

 จากประเด็นปญหาผลผลิตตกต่ำนั้น ชุมชนก็ไดมีการวางแผนการแกไขรวมกันโดยใชวิธีการปลูก
พืชผสมผสาน เนื่องจากมองวาราคาพืชผลที่แตกตางกัน จะใหราคาแตกตางกันดวย เชน ถาราคาพืชชนิดใด

ตกต่ำก็ยังมีพืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรได นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหปลูกพืชผัก

หมุนเวียน ผักริมรั้วรอบบาน การสงเสริมใหมีการเลี้ยงไกและหมู รวมไปถึงการสงเสริมให คนในชุมชนหา

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกคนในชุมชน

 สวนในเรื่องของยาเสพติด ชุมชนไดมีการวางแผนการทำงานรวมกันในลักษณะของการเปนตา

สับปะรดโดยใหชุมชนรวมกันปองกันปญหาดังกลาวโดยคนหาผูเสพยาเสพติดและผูขาย   และมองเห็น 
ความสำคัญของปญหาโดยคิดวาการใหโอกาสแกผูที่เคยติดยาไดมีงานทำ โดยการหางานใหภายหลังจาก

ท่ีผูเสพติดนั้นไดเขารับการบำบัดรักษาแลว เชน การวาจางกรีดยาง จางใสปุย การคุมวัชพืช เปนตน ซึ่งผล

จากการแกไขปญหาดังกลาว ทำใหพบวาผูเสพยาเสพติดในชุมชนนั้น  มีจำนวนลดลง นอกจากนี้ ยังมีการ

วางแผนเฝาระวังเพื่อไมใหชุมชนแหงนี้เปนทางผานของยาเสพติดไดอีก สวนปญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์
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ที่ดินยังคงเปนปญหาที่ชุมชนยังตองการการชวยเหลือ   จากหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของใหเรง

ดำเนินการตอไป 

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

     สวัสดิการในชุมชน

 การเขาถึงบริการสวัสดิการของคนในชุมชนสวนใหญสามารถเขาถึงบริการทางสังคมของ ภาครัฐ

ไดในหลายๆ ชองทาง ไมวาจะเปนสวัสดิการในดานการศึกษา เงินสงเคราะหผูสูงอายุ  เงินสงเคราะห

คนพิการ สวัสดิการการรักษาพยาบาล (30  บาท) และการไดรับสิทธิในการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
นอกจากนี้คนในชุมชนยังไดรับการถายทอดและไดรับองคความรูดานการเกษตร  และเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมไปถึงการจัดสวัสดิการในระดับชุมชน  เชน  กองทุนฌาปนกิจหมูบาน  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
(วันละบาท)  เปนตน

 ทั้งนี้ ชุมชนดังกลาวยังมีการจัดการสงเสริมสวัสดิภาพและการคุมครองพิทักษสิทธิ ผูดอยโอกาส

ในชุมชนในหลายๆ ดาน ดังนี้

 1) ดานความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน โดยองคการบริหารสวนตำบลไดมีการจัดตั้งงบประมาณ

ในการดูแลเรื่องงบสรางอยูอาศัย และมีกองทุนวันละบาท  เพื่อจัดสวัสดิการเกิด แก เจ็บ  ตาย ใหแกคน

ในชุมชน 

 2) ดานการศึกษา   มีการสงเสริมใหความรูโดยการจัดฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ  เชน  จักรสาน             

ทำสุม เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใหทุนการศึกษาสำหรับเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาส

 3) ดานเศรษฐกิจ ไดมีการสงเสริมใหคนในชุมชนประกอบอาชีพที่สรางรายไดแกครัวเรือน  เชน 

การมอบพันธุปลา  ไก  และเปด ใหแกเกษตรกร  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนดานพันธุพืช  สำหรับการ

เพาะปลูก และการใหทุนประกอบอาชีพ การสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมการรวมกลุมทำงานเพื่อเปนการ

ชวยเหลือกันภายในกลุมเกษตรกร เปนตน

 4) ดานสังคม เชน การใหโอกาสไดเรียนรู เนนการรวมกลุมสรางกิจกรรมทางสังคม
 5) ดานสิทธิทางสังคมและการคุมครอง ไดแก การดำเนินการชวยดำเนินการเรื่องปญหาที่ดินทำกิน

ของชาวบานที่ประสบปญหา ซึ่งในสวนของชุมชนนั้นมีความตองการใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของดำเนิน
การชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสมากขึ้น เชน การสงเสริมใหมีรายไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมศักยภาพ

ของผูดอยโอกาสดวย

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 คำวาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนแหงนี้ คือการปลูกผักกินเอง ที่เหลือขาย เลี้ยงเปดเลี้ยงไก 

เลี้ยงปลา  หาอาชีพเสริม ทำตูเย็นไวรอบตัว ปลูกพืชยืนตน และมองวา  “การนำเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในชุมชน คือกระจายความรูใหคนในชุมชนไปใชประโยชน  กอใหเกิดรายได  อยูอยางพอเพียง พึ่ง

ตนเอง และเปนศูนยการเรียนรูใหกับชุมชนอื่น” ซึ่งผลลัพธในเชิงบวกที่เกิดขึ้นภายหลัง จากที่ชุมชนได
นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในพื้นที่ ก็คือ  เศรษฐกิจพอเพียงทำใหคนในชุมชนมีงานทำ มีอาชีพ 
มีรายได ลดปญหาการวางงาน และกอเกิดความสามัคคีในชุมชนใหเกิดขึ้น บนฐานของการเอื้อเฟอ แบงปน

กัน ชาวบานรูจักการใชจายมากขึ้น มีการคิดวิธีการตางๆ  เพื่อการลดรายจายเพิ่มรายได กลายเปนการสราง

ใหครอบครัวมีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกอใหเกิดแหลงเรียนรูของชุมชนเปนตนแบบ

ใหครัวเรือนอื่นๆ  วิธีการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดมากขึ้น  อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเด็ก
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และเยาวชนมีการศึกษานอกเวลาเรียนไมหลงผิดไปกับยาเสพติด   รูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

สวนผลลัพธในเชิงลบ คือ ครอบครัวสวนใหญไมมีเงินกอนใหญ ซึ่งตองใชระยะเวลาสะสมคอนขางนาน  

จึงทำใหเกษตรกรบางสวนยังมีภาระหนี้สินอยูบาง  แตก็สามารถบริหารจัดการใหตนสามารถที่จะผอน
ชำระหนี้สินได

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 การวิเคราะหถึงตนเหตุแหงปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชน พบวา คนในชุมชนสวนใหญนิยมทำ
เกษตรเชิงเดี่ยว เมื่อเกิดเหตุไมคาดคิด เชน กรณีชุมชนเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย  และภัยแลง

ทำใหเกษตรการขาดแหลงน้ำสำหรับการเพาะปลูก ก็จะกอใหเกิดปญหาตามมาแกชาวบาน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของปญหาภาวะหนี้สินนอกจากนี้ในชุมชนเอง ยังมีผูประสบปญหา หรือกลุมผูดอยโอกาสอีกหลาย

กลุม  ไมวาจะเปนผูพิการ  ผูสูงอายุ  ผูไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร ผูพนโทษ (ดวยคดีเสพยาเสพติด)
ซึ่งจากการศึกษาขอมูลชุมชนพบวา คนในชุมชนสวนใหญเปนกลุมคนยากจน เนื่องจากไมมีที่ดินทำกินเปน

ของตนเอง และมีผลกระทบอยางมากสำหรับชาวบานที่มี ภบท.5  เกือบครึ่งหนึ่งของชุมชนจะไมไดรับ 

การชวยเหลือจากรัฐเมื่อทำการเพาะปลูกในที่ดินก็จะถูกจับ เพราะเปนพื้นที่ที่ไมสามารถปลูกพืชไดซึ่ง
ปญหาที่ดินดังกลาวชุมชนนั้นมีความตองการอยากใหภาครัฐนั้นออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให โดยเปลี่ยนจาก 
ภบท.5 เปน สปก. 4-01 ถารัฐชวยแลว ชุมชนก็จะไปใหความรู ชวยสรางแหลงทำกิน เชน ขุดสระเลี้ยงปลา 

เปนตน

 ดวยเหตุแหงปญหาที่ไดกลาวมาในขางตน  ทำใหคนในชุมชนเริ่มมีการวิเคราะหและหาแนวทาง

ในการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน  โดยมองเห็นทางออกในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เขามา

ใชในการแกไขปญหาที่เกิด ซึ่งพบวาชาวบานนั้นรับรูแนวคิดนี้มาจากการที่ไดยินจากคนอื่นและการรับรู

จากสื่อตางๆ วาการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นดี และในป 2548 จึงไดเริ่มทำ  เกษตรแบบผสมผสาน
ดวยตนเองโดยเนนแนวคิดที่วา “ทำเทาที่ทำได ไมจางคนอื่น” เริ่มแรกจากการปรับดิน การปลูกพืชที่ใช

ในครัวเรือน และเริ่มขาย โดยยึดหลักของการดำเนินงาน คือ “ปลูกที่กิน กินที่ปลูก เหลือก็ขาย”

 รูปแบบในการทำเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน คือ การสรางอาหารที่ปลอดสาร ปลอดภัย 

เพื่อบริโภคและจำหนาย (ถาเหลือจากการบริโภค) โดยการเลี้ยงไก เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา  ปลูกพืชสวนครัว 

(มะนาว กลวย มะเขือ) ปลูกพืชยืนตน  (ยางพารา ลำไย) เนนการทำไรนาสวนผสม  ขึ้นอยูกับการมีที่ดิน

ทำกิน ถามีที่ดินเพียงพอก็ทำเกษตรกรรม ถาไมมีที่ดินก็เลี้ยงสัตว เนนเรื่องการแลกเปลี่ยนภายในชุมชน  

เกือบทุกครัวเรือนทำเกษตรพอเพียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของครอบครัว การทำบัญชีครัวเรือน

 ผูดำเนินงานประกอบดวย  1) คนในชุมชนดำเนินการผลิต   2) ผูนำชุมชน ผูใหญบาน ส.อบต.                

ใหคำแนะนำในการเขารับการอบรม ดูงาน  3)  หนวยงานภาครัฐ  เชน  เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใหคำแนะนำและใหความรูดานเทคโนโลยีการผลิต 4) รัฐบาลใหการ

สนับสนุน ปจจัยการผลิต  

 ตอมาในป  2552  ก็พบวาการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นเริ่มเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแลว  ทาง

เกษตรอำเภอเขาฉกรรจจึงไดใหคำแนะนำวาใหตั้งเปนศูนยการเรียนรูฯ  โดยที่เกษตรอำเภอเขาฉกรรจ
ใหการสนับสนุน   นอกเหนือจาก  ที่มีตนทุนเดิมอยู สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   (สปก.)
คนหาเกษตรดานการพอเพียงตนแบบมาดูงาน และใหการสนับสนุนการใชที่ดินทำกินใหเกิดประโยชนศึกษา

ขอมูลจาก โทรทัศนและการถามเกษตรกรคนอื่นๆ และจากการดำเนินการที่เปนรูปเปนรางจึงไดมีการวาง
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หลักการทำงานรวมกันไวดังนี้ 
 1.  การทำเกษตรจะตองมีการรวมกลุมกัน เชน การปลูกผักกางมุง การทำปุยหมักแหง  เปนตน

 2.  หนวยงานภาครัฐมีสวนรวมในการใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและพันธุพืช

 3.  การปลูกพืชตองปลูกพืชหมุนเวียน  ผสมผสาน  ใหมีกินทุกวัน  มีรายไดประจำวัน รายเดือน               

รายป และระยะยาว

 4.  การทำเกษตรแบบใหมตองมีการเพิ่มเติมความรูอยูตลอดเวลา เรียนรูจากเทคโนโลยีใหมๆ

และใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนา  เชน  การเรียนรูและเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ   ผานทาง 
YouTube  เพื่อใหเปนสื่อในการสรางความรูและพัฒนาการปลูกพืชใหดียิ่งขึ้น 

 5.  ตองสรางรายไดใหแกสมาชิก  ไดแก  การซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอง  การอุดหนุนรับซื้อวัสดุ            

จากชาวบาน เชน ผลไม  มูลไก ขายชาวบานใหไดใช ไดบริโภคกันอยางทั่วถึง เนนการผลิตเอง  ขายเอง  

เชน เก็บผลผลิต แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและผลิตภัณฑ

 6.  การรวมกันรณรงคปลูกไมยืนตนหัวไรปลายนา การลดตนทุนของศูนยฯ

 จากการเรียนรู ลองผิดลองถูก กวาจะมาถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จชุมชนตอง 

ศึกษาขอมูลกอนการดำเนินการ เชน เขารับการอบรม การศึกษาดูงานจากผูที่ประสบความสำเร็จไมวา

จะเปน ในเรื่องของการทำแปลงเกษตร   การจัดทำบัญชีครัวเรือน  เปนตน ซึ่งในขณะนี้ไดเริ่มจากการ 
“รณรงคใหทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว แมไมมีที่ปลูกก็สามารถมาปลูกในกระถางได เพื่อลดรายจาย 
(ไมตองซื้อ) สราง ความสามัคคีในชุมชน เนนทำเองใหใชทุนนอยที่สุด ทำเทาที่ทำได ดำเนินกิจกรรม
ตามกำลังที่มีอยูตามปจจัยที่ไดรับ จุดเนนของการดำเนินงาน คือ การทำตามกำลังของตนเองเนนการ

ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ตนมีอยู การเปนตัวอยางในการทำงาน  เชน การใหผักกางมุง ทำปุยหมักจาก
เศษวัสดุ น้ำหมักชีวภาพ สารไลแมลง จุลินทรีหนอกลวย ทำเองกินเอง กินทุกอยางที่ปลูก ปลูกทุกอยาง

ที่กิน”

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไดแก ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด  ปญหาเด็กและ 

เยาวชน (พฤติกรรมกาวราว/ตั้งครรภกอนวัยอันควร) เมื่อชุมชนไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มา ใชในชุมชนแลว ผลลัพธที่ไดและเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน คือ การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
บุคคล เกิดการลดหนี้ คาใชจายลดลง รูจักพอ มีเงินออม มีรายไดเพิ่มขึ้น สุขภาพดี รางกายแข็งแรง แจมใส  

มีความสุข สามารถพึ่งพิงตนเองได สวนการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน กอใหเกิดการมีงานทำ  มีรายได  
ซึ่งชวยลดปญหาสังคมหลายๆ  เรื่อง ทั้งปญหาการลักเล็กขโมยนอย  ปญหาเด็กมั่วสุม  ปญหายาเสพติด 
เนื่องดวยแนวคิดนี้ชวยปรับพฤติกรรมใหคนในครอบครัวมีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรวมกันมากขึ้น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความรักและปรารถนาดีตอกัน กอใหเกิดความ สามัคคี รูจักแบงปน ประหยัดและ

อดออม

 และเมื่อนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงในการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชน เพื่อ

กอใหเกิดการแกไขปญหาการวางงาน ปญหาดานสังคม ก็พบวาแนวคิดนี้ไดชวยเปดโอกาสใหแกกลุมผูดอย

โอกาสใหมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายไดพอที่จะเลี้ยงดูตนเองได ซึ่งในกรณีนี้ไดมีหนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตำบลไดเขามาใหความชวยเหลือ   ในการสรางที่อยูอาศัย และมอบ

เงินทุนประกอบอาชีพกับผูยากไร  และชวยใหสามารถเขาถึงสิทธิดานตางๆ  มากยิ่งขึ้น โดยการทำงาน  
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เพื่อการชวยเหลือผูดอยโอกาสนั้นมีรูปแบบการเชื่อมโยง   โดยภาครัฐจะเปนหนวยสนับสนุนทั้งดานของ

งบประมาณ แหลงอาชีพ  และชุมชนก็มีนโยบายของชุมชนที่จะใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก กลุม

ผูดอยโอกาส โดยมีเปาหมายวาตองการใหผูดอยโอกาสมีแหลงงาน เพื่อใหผูดอยโอกาสมีงานทำ สามารถ

พึ่งตนเองได เพื่อการชวยเหลือผูดอยโอกาสนั้นมีรูปแบบการเชื่อมโยง โดยภาครัฐจะเปนหนวยสนับสนุน
ทั้งดานของงบประมาณ แหลงอาชีพ และชุมชนก็มีนโยบายของชุมชนที่จะใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

แกกลุมผูดอยโอกาส  โดยมีเปาหมายวาตองการใหผูดอยโอกาสมีแหลงงาน เพื่อใหผูดอยโอกาสมีงานทำ  

สามารถพึ่งตนเองได   

 ภาพรวมกิจกรรมของ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานทาเตน ตำบลพระเพลิง                      

อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

 ชุมชนบานทาเตน แตเดิมประสบกับปญหา ภัยแลง  ภัยน้ำทวม ไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน 
ลักษณะที่ดินเปนที่ดินของ สปก. ภบท.5  เปนพื้นที่ปาเกา  ปาเสื่อมโทรม  (ปจจุบันที่ดินจะถูกยึดโดยกรม

ปาไม ชาวบาน จึงเขาไปทำการเกษตรไมได)  ภัยจากชางปามากินพืชผลทางการเกษตร ขาดการสงเสริม
จากทางภาครัฐ ราคาผลผลิตตกต่ำ คนในชุมชนที่ไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง ตองออกไปประกอบอาชีพ

ที่โรงงานอุตสาหกรรม สวนคนที่ไมไดประกอบอาชีพใดๆ ก็จะชักชวนกันไปเสพยา และหารายไดจากการคา

ยาเสพติด (บานทาเตนจึงเปนทางผานของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานไปยังฉะเชิงเทราและกรุงเทพ

มหานคร)

 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จึงไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อ นายคำพัน เกตพันธ (ผูใหขอมูล)              
ไดแรงจูงใจ จากการดูพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผานโทรทัศน 

ประกอบกับการประสบปญหาภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ทำใหขาดทุนและเปนหนี้สิน นายคำพันธฯ พยายาม 
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หาทางชวยเหลือตนเอง ปรับรูปแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เปนพืชเชิงผสมผสาน โดยพืชชนิดอื่นๆ มาปลูก

รวมกัน  ไดแก  มะพราว  มะมวง  ขา ตะไคร กะเพรา รวมทั้งการเลี้ยงปลา และกบในกระชัง  ตอมาเมื่อ

นายคำพันฯ  มีเงินสะสมจำนวนหนึ่ง  ก็นำเงินไปซื้อเครื่องมือ อุปกรณทำการเกษตร เชน รถไถเดินตาม 
ปมน้ำ รถยนตเพื่อรับผักมาขาย ก็ประสบกับภาวะขาดทุนจึงหันมาปลูกผักขายเอง และเขารับการอบรม
จากเกษตรจังหวัด ทดลองปลูกหวาย และปลูกตนมะนาวก็ไดผลดี มีผลผลิตตลอดป เมื่อผลผลิตเกินบริโภค

ในครัวเรือนก็สงขาย จนกระทั่งสามารถปลดภาระหนี้สินสวนใหญได

 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคนหานวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครอง

ทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส  ณ  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานทาเตน  ตำบล
พระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

 
 การบรรยายเรื่อง “การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อผูดอย

โอกาสในพื้นที่ตำบลพระเพลิง” โดย นายคำพันธ เกตุพันธ ประธานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

บานทาเตน ตำบลพระเพลิง  อำเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว  ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงของศูนยการ
เรียนรูฯ กับผูดอยโอกาสดานการประสานหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการชวยเหลือผูดอยโอกาส ไดแก 

ประสาน อบต. ชวยสรางบาน ที่อยูอาศัย  ใหทุนประกอบอาชีพกับผูยากไร ชวยใหเขาถึงสิทธิ พาผูพิการ
ไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ  โดยหนวยงานภาครัฐจะเปนหนวยสนับสนุนดานเงินงบประมาณ แหลงอาชีพ 

แนวนโยบายชุมชนดำเนินการใหความรูเศรษฐกิจพอเพียง แหลงงาน ชวยเหลือ แบงปนแกผูดอยโอกาส
เพื่อใหผูดอยโอกาสมีงานทำ สามารถพึ่งตนเองได และชุมชนรวมกันดำเนินการกอสรางฝายชะลอน้ำแกมลิง 

รวมกับภาครัฐเพื่อแกปญหาน้ำแลง ผูนำชุมชนไดจัดชุดไลชางโดย ช.ร.ม.-กรรมการหมูบานของบประมาณ

จากภาครัฐ (กรมปาไม กรมทรัพยากรฯ  กระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม ฯลฯ) 

ปลูกพืชที่ชางไมกิน ไดแก มะขาม มะกรูด หวาย ตะไคร มะนาว สรางอางเก็บน้ำขนาดเล็ก 300 ไร เพื่อ
ใหชาง คน ปา อยูรวมกันไดในการแกไขปญหาผลผลิตตกต่ำชุมชนแกไขโดยการรวมกันปลูกพืชผสมผสาน  

เนื่องจากราคาพืชผลที่แตกตางกันจะใหราคาแตกตางกันดวย (ถาพืชชนิดไหนราคาตกต่ำก็ยังมีพืชอีกชนิด  

ที่สรางรายไดใหเกษตรกรได)  การสงเสริมใหปลูกพืชผักหมุนเวียน  ผักรั้วรอบบาน เลี้ยงไก เลี้ยงหมูและ

หาอาชีพเสริม สวนในเรื่องของ ยาเสพติด  เปนตาสับปะรดดูแลผูเสพฯ  และผูขาย ใหโอกาสผูที่เคยติด  

ยาเสพยติด  หางานใหทำ  หลังจากที่ผูเสพฯเขารับการบำบัดยาเสพติดแลว  เชน  จางกรีดยาง  ใสปุย 
คุมวัชพืช ฯลฯ  จึงลดจำนวนของผูเสพ และไมใหชุมชนแหงนี้เปนทางผานของยาเสพติด  แตในเรื่องของ

กรรมสิทธิ์ที่ดินก็ยังเปนปญหาในชุมชนอยูจึงตองการความชวยเหลือจากภาครัฐที่เกี่ยวของ                  



63

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 การแบงกลุมระดมความคิดเพื่อคนหานวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครอง                   
ทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส ผานการสนทนากลุมยอยฯ  ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบานทาเตนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

 สิ่งที่ผูเขารวมประชุมฯ ไดสะทอนในเวทีฯ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่นำเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช

ในพื้นที่ คือ ทำใหคนในชุมชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได ลดปญหาการวางงาน เกิดความสามัคคีในชุมชน 

เอื้อเฟอแบงปน ลดรายจายเพิ่มรายได  มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจในครัวเรือน มีแหลงเรียนรูของชุมชน

เปนตน  แบบใหครัวเรือนอื่นๆ  ชวยดานการศึกษา  ชวยเด็กและเยาวชน  ไมหลงผิดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สุขภาพแข็งแรง สวนในดานลบ  คือ ไมมีเงินกอนใหญตองใชระยะ
เวลาสะสมคอนขางนาน จึงทำใหเกษตรกรบางสวนยังมีภาระหนี้สินอยูบาง แตไมเกินความสามารถในการ

ผอนชำระ 

      แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมศูนยเรียนรูเพื่อความยั่งยืนจากฐานคิดการเกษตรผสมผสาน
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  3

4.3 กรณีศึกษา เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อำเภอเมือง  จังหวัดตราด

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

 จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการที่เรือนจำไดมีการจัด “โครงการกำลังใจ” ขึ้นมาและ              

 ไดมีการดำเนินงานเริ่มตนมาตั้งแตป 2553 โดยใชตนแบบการเรียนรูมาจากการศึกษาศูนยเรียนรูตนแบบ 
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากของนางนงนุชคำคงที่รูจักในชื่อ"ผูใหญจอย"และคณะวิทยากรมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

ยามยาก สภากาชาดไทยนำโดยอาจารยประเสริฐ ปนนาค พนักงานสงเสริมกิจการสาขาของธนาคารเกษตร

และสหกรณภาคเหนือตอนลางจังหวัดพิษณุโลกจัดทำแผนการดำเนินงานคัดเลือกเรือนจำชั่วคราว 4 แหง

เปนเรือนจำนำรองคือเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท เรือนจำชั่วคราว  เขาระกำจังหวัดตราด

เรือนจำชั่วคราวแคนอยจังหวัดเพชรบูรณ เรือนจำชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย โดยเนนใหมีกิจกรรม

แกไขฟนฟูและเตรียมความพรอมกอนปลอยใหกับผูตองขังที่ใกลพนโทษ พิจารณาผานการคัดเลือกจาก
กรมราชทัณฑ

 กระบวนการอบรมฝกฝนไดเนนย้ำใหนักโทษกลับไปทบทวนสิ่งที่เคยดำเนินการที่ผานมาในชีวิต

รูปแบบของกระบวนการในการฝกอบรมเปนกระบวนการที่สอดคลองกับรูปแบบของทัณฑนิคมตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑหมวดที่ 10 ลักษณะ 2 ทัณฑนิคมและการคัดเลือกการปฏิบัติการของเจาหนาที่

ในเรือนจำชั่วคราวเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยโดยมีพื้นฐานตามวิธีปฏิบัติหมวดที่  5  เรื่องการงาน

เปนพื้นฐาน โครงการนี้มีแผนปฏิบัติงานและมีหลักสูตรที่แนชัดโดยใชหลักการเรียนรูแบบ Learning by

Doing  ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคุมกับภาคปฏิบัติมีการสรุปบทเรียนปลูกฝงแนวคิดเรื่องศีลธรรม
จริยธรรมศาสนาการไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข การมีสวนรวมในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสอนทั้งเนื้อหา

และวิธีการกระบวนการ

 กระบวนการวิเคราะหหาเหตุแหงปญหา

 จุดเริ่มตนของโครงการกำลังใจนี้  เกิดมาจากแนวคิดพระราชทานที่พระเจาหลานเธอพระองค

เจาพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำริใหจัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความชวยเหลือแกผูที่ตองการโอกาส
ในสังคมไทยโดยแนวคิดเริ่มแรกของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ก็คือการมองวา “การที่ทุกคนในสังคมจะอยู

รวมกันไดอยางสงบสุขก็ตอเมื่อรูจักรักษาสิทธิของตนโดยไมสรางความเดือดรอนแกผูอื่นดวยเหตุน้ี
กระบวนการยุติธรรมจึงเปนอีกสวนหนึ่งที่จะชวยใหทุกคนเคารพสิทธิของผูอื่นดังนั้นเมื่อกระบวนการ
ยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแลวผูที่ไดรับผลทุกฝายในสังคมก็นาที่จะไดมีโอกาสอยูรวมกันอยางสงบสุข

อีกครั้งหนึ่ง”

 แตในบางครั้งกลุมผูตองขังกลุมผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่เปนจำเลยกลับมิไดรับโอกาสเทาที่
ควรในการที่จะกลับมาเปนสวนหนึ่งของสังคมสงผลใหบุคคลเหลานี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตโครงการ

กำลังใจจะชวยใหกลุมบุคคลเหลานี้ตระหนักวายังมีผูที่เต็มใจจะใหโอกาสและเอาใจชวยใหพวกเขาสามารถ

เอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ  ไดและเมื่อทุกคนไดรับโอกาสที่สมควรแลวจะตองรูจักในการเคารพ

สิทธิของผูอื่นซึ่งนอกจากจะชวยลดการกระทำผิดซ้ำซอน  และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้กลับมาเปน

ประชากรที่มีคุณภาพ  แลวยังมีสวนที่จะชวยใหสังคมสวนรวมกลับมาอยูรวมกันอยางสงบสุขอีกดวย 

(บทสรุปผูบริหารโครงการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจำนำรองภายใตโครงการ
กำลังใจในพระดาริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา )
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 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  คือ ปญหาการสงกลุมผูตองขัง กลุมผูถูกคุมประพฤติ หรือผูที่เปน

จำเลย กลับคืนสูสังคมซึ่งการยอมรับของสังคมนับวาเปนปญหาใหญที่ทำใหกลุมคนเหลานี้กลายเปน
กลุมดอยโอกาสทางสังคม และไมสามารถกลับมาใชชีวิตแบบบุคคลปกติทั่วไปได เนื่องจากการตีตราทาง
สังคมวา  กลุมคนดังกลาวเปนกลุมที่สังคมสวนใหญไมใหการยอมรับ เปนกลุมเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตราย

ตอชุมชน  จึงทำใหประเด็นดังกลาวกลายเปนสิ่งที่เรือนจำ ตองใหความสำคัญและวางแผนเพื่อใหเกิดการ

แกไขปญหา รวมกัน ซึ่งเมื่อมีโครงการกำลังใจเขามาก็พบวาสังคมยังคงใหโอกาสแกกลุมคนเหลานี้ใหปรับ

ชีวิตกลับคืนสูสังคมปกติได

 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา

 หากพิจารณาจากลักษณะความเปนอยูของผูตองขังในเรือนจำชั่วคราว   จะเห็นไดวากลุมคน
เหลานี้ มีการจัดระเบียบการใชชีวิต ภายใตกฎ ระเบียบที่ทางเรือนจำไดตั้งไวใหปฏิบัติตาม โดยมีตาราง

กิจวัตร ประจำวันที่ชัดเจน คือ ตื่นนอนตอนตีหา ลุกขึ้นสวดมนตไหวพระ ผูคุมเปดหองตอนหกโมงเชา 

ทำกิจวัตร ประจำวัน เช็คยอดตอนประมาณ 7 โมง ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร ลงพื้นที่งาน  ซึ่ง
ในกรณีของ ผูเขารวมกลุมกำลังใจจะไปที่บานประจำกลุมของตนเองเพื่อปฏิบัติงานการเกษตรเที่ยงกลับมา

เช็คยอดที่สวนกลาง  ทานอาหารเที่ยง  เช็คยอดกลับเขากลุมปฏิบัติงาน  ประมาณบายสามโมง เช็คยอด 
ปฏิบัติกิจวัตร ทานอาหารเย็น เขาที่พัก ดูทีวี  เช็คยอด เขาหองขัง สวดมนต เขานอนจากกิจวัตรประจำวัน

ตางๆ มีการดูแล ควบคุมโดยผูคุมตลอดเวลา ซึ่งโดยภายใตกฎหมาย เมื่อผูตองขัง พนโทษจะอยูในความ

ดูแลของสำนักงาน คุมประพฤติ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีดูแลสมาชิกในโครงการที่กลับไปอยูในชุมชน

ชวยเหลือ สงเคราะหและใหคำแนะนำขณะดำรงชีวิตอยูในชุมชน                  
 ในกรณีที่ผูเขารวมในโครงการกำลังใจ เปนผูไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ/ลดวันลงโทษ จำคุก

จะมีเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติที่ตองปฏิบัติตาม  เชน  การรายงานตัวตอพนักงานควบคุมความ
ประพฤติการเลิกเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษและเมื่อผูนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติ
ครบถวนจึงสามารถติดตอขอรับใบบริสุทธิ์จากกรมราชทัณฑได ในทางตรงกันขาม หากผูนั้นไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขควบคุมความประพฤติ ผูนั้นอาจถูกยกเลิกการพักการลงโทษ/ลดวัน ตองโทษจำคุกและรับโทษ
จำคุกตามเดิมซึ่งสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดที่ผูนั้นกลับไปพักอาศัยอยูมีบทบาทหนาที่ในการ

ดูแลสอดสองใหคำแนะนำปรึกษาดานการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนใหการชวยเหลือ

และสงเคราะหผูพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษจำคุก   

 ทั้งนี้ สำนักงานควบคุมความประพฤติอาจขอความรวมมือจากอาสาสมัครควบคุมความประพฤติ
เครือขายยุติธรรมชุมชน หนวยงานภาคีใหออกสอดสองยังที่พักอาศัยของผูที่ไดรับการพักการลงโทษ/ลดวัน

ตองโทษจำคุกที่โครงการกำลังใจฯ  และเพื่อสนับสนุนสงเสริมการปรับตัวของผูเขารวมโครงการกำลังใจฯ

ใหสามารถดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขเปนขั้นตอนหนึ่งของสำนักงานคุมประพฤติที่ดำเนินการจัด
กิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากการดำเนินงานในขอ 1-2 ใหกับผูเขารวมโครงการกำลังใจฯ เชน กิจกรรมอบรม

ความรู กิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมฝกอาชีพ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนสงเสริมการปรับตัวของผูเขารวมโครงการ

กำลังใจฯ  ใหสามารถดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางปรกติสุขมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับขอคิดหรือการฝกฝน

จากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สำนักงานคุมประพฤติจัดใหเขารวมโดยสำนักคุมประพฤติอาจดำเนิน
กิจกรรมดังกลาวในชวงระหวางการคุมประพฤติหรือภายหลังจากการพนการคุมความประพฤติและพนโทษ
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ตามคำพิพากษา  หากผูนั้นประสงคเขารวมกิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้สำนักคุมประพฤติอาจขอความรวมมือ

อาสาสมัครคุมประพฤติเครือขายยุติธรรมชุมชนหนวยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมดานตางๆ  เชนเปน

วิทยากรฝกอาชีพสนับสนุนงบประมาณประสานกับหนวยงานองคกรเอกชนหรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ ใน

ชุมชนเพื่อสนับสนุนสงเสริมการแกไขฟนฟูผูเขารวมโครงการกำลังใจฯ

 การบริหารการจัดการ

 การบริหารจัดการของโครงการกำลังใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากกระบวนการบริหาร

รูปแบบของโครงการกำลังใจ ใหการอบรมเขม  5  วันใหกับผูตองขังโดยวิทยากรภายนอกมาใหความรูใน

สาขาที่เกี่ยวกับกระบวนการลดรายจายเพิ่มรายไดมาบรรยายเปนเชิงวิชาการและนำไปสูการปฏิบัติจริง 
ระยะเวลาประมาณ 5 เดือนจบหลักสูตร

 การกำหนดหนาที่รับผิดชอบ 

 โดยการอบรมเขมขน 5 วัน โดยการแบงเปนฐาน วันละประมาณ 4 หรือ 5  ฐาน  ใหผูเขารวม
โครงการไดฝกเวียนกันไปเปนกลุม ซึ่งจะเรียนสลับกันใหครบ 5 วัน  และในแตละวันก็จะเรียนรู  2  เรื่อง 

เชา 1 เรื่อง เย็น 1 เรื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ไดแก กิจกรรม การทำน้ำยาลางจาน  การทำ

น้ำสมควันไม การทำปุยหมัก การทำยาสีฟน การทำยาสมุนไพร  การทำน้ำมะพราวหลังจากนั้น กำหนด

พื้นที่ใหนักโทษตามพื้นที่รับผิดชอบ 1 ไร ตอนักโทษ 5 คนโดยเริ่มจากเปดโอกาสใหนักโทษไดแสดงความ
คิดเห็นและเลือกดวยตนเองวาอยากทำอะไร หลังจากที่ไดเรียนรูมาแลวตัวอยาง  การเกษตรปลอดสารพิษ

ในมุง การทำการเกษตรอยางไรที่จะสามารถพึ่งตนเองไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ก็ตองมีความรูเรื่องการ

เตรียมดิน  การเตรียมพื้นที่ การบำรุงดินกระบวนการที่จะทำใหดินมีความสมบูรณตองใชปุยหมักก็ตองมี

ความรูเรื่องการทำปุยหมัก

 การตรวจสอบการดำเนินงาน
 เจาหนาที่จะตรวจสอบติดตามใหความชวยเหลือดานอุปกรณ สิ่งอำนายความสะดวก เชน อุปกรณ 

จอบ เสียม ใหนักโทษไดแสดงความคิดความสามารถของตนเองอยางเต็ม ที่วาเขาจะทำในลักษณะใด รูป

แบบใด อยากเลี้ยงกบไหม อยากเลี้ยงปลาดวยไหม  ก็มีวิธีสอนการผสมพันธุกบ ปลา โดยหลักสูตรที่เปด

สอนจะมีในสวนของการปลูกพืชนอกมุงดวย โดยการสอนปลูกพืชนอกมุงการเกษตรจะแบงเจาหนาที่กลุม

อีกทีหนึ่ง 

 การดูแลชวยเหลือ

 เมื่อพนโทษไปเจาหนาที่กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการติดตาม ซึ่งตามที่ไดมีการดำเนินการ

มามีผูที่นำไปปฏิบัติจริง  โดยทางกระทรวงฯ  จะมีการติดตามผูตองขังแตละรุนวามีคนไหนบางที่นำไป               

ปฏิบัติจริง ก็จะมีการบันทึกขอมูล ตอนนี้มี 4 คน อาศัยอยูเกาะชาง เกาะหมาก อยูในเมือง อีก 3 คน 
ยายจากเรือนจำชั่วคราวกลับไปอยูบาน ซึ่งสามารถบริหารจัดการในพื้นที่ 1 ไร  อยางไดผลตามที่เรียนมา 

 จึงไดมีเจาหนาที่จากกรมและจากกระทรวงไปติดตาม  เพราะวาแตละรุนพระองคภาฯ ทานไมหวังเยอะ 

100%  ของนักโทษ  ทำได  1  คน  ก็ถือวาประสบผลสำเร็จแลว  เนื่องจากมีแนวคิดที่วาเรื่องแบบนี้ก็มี

องคประกอบหลายอยางที่จะทำใหประสบผลสำเร็จ
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 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการ

 การเขาถึงบริการของรัฐในสวนของผูตองขัง ยังคงมีเพียงหนวยงานของกระทรวงยุติธรรมที่เขามา

ใหความชวยเหลือและติดตามการดำเนินงานของโครงการ  ภาครัฐในสวนอื่นๆ ยังไมเห็นแนวทางในการ

ใหความรวมมือหรือการสรางเครือขายอยางชัดเจนซึ่งทางเรือนจำไดนำเรื่องของการฝกอาชีพ และการ
สรางรายไดใหแกกลุมผูตองขังเพื่อสรางแนวทางในการพึ่งตนเองได ไมเพียงแตรอพึ่งการบริการสวัสดิการ

จากรัฐเพียงอยางเดียว โดยสิ่งที่เรือนจำไดนำมาฝกใหแกผูตองขังนั้น นอกจากการเรียนรูดานการเกษตร

แลวผูตองขังสามารถเลือกเรียนวิชาชีพตามความถนัดซึ่งประกอบดวย  3  วิชาชีพ  ไดแก การตัดกระจก
การบริการชวงลางจักรยานยนต และการติดตั้งจานดาวเทียมซึ่งเปนวิชาสามารถนำไปการประกอบอาชีพ

และกอใหเกิดรายไดโดยวิชาชีพตางๆ เปนวิชาที่ตองฝกทักษะการปฏิบัติแกผูตองขัง นอกจากนี้ ผูตองขัง

ที่เขารวมโครงการตองเรียนรูในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการตลาดเพื่อใหผูตองขังสามารถ
จดบันทึกรายรับ-รายจายของตนและในครัวเรือนไดและยังสามารถวางแผนการใชจายตอไปไดอยางรอบคอบ

สามารถลดคาใชจายที่ไมจำเปนลงไดทำใหเกิดการประหยัดและการออมสามารถแกไขปญหาหนี้สินไดตอไป

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหา

 ในพื้นที่ของเรือนจำผูตองขังทุกคนถือไดวาเปนผูที่ประสบปญหาการยอมรับจากสังคม เนื่องจาก

การถูกตีตราวาเปนผูตองโทษ หรือ “คนคุก” การถูกตีตราดังกลาว เปนผลใหผูตองขังหลายคนถูกกีดกัน

จากการประกอบอาชีพโดยทั่วไป  ซึ่งทางเรือนจำเองก็ประสบกับปญหาเชนกันในเรื่องของการใหความรู

เกี่ยวกับการฝกอาชีพระยะสั้น ซึ่งขาดวิทยากรใหความรู และปญหาวางแผนการดำเนินงานพัฒนาอาชีพ

แกผูตองขัง เนื่องจากจำนวนผูตองขังที่มีปริมาณมาก  ซึ่งเปนผลมาจากมีการอภัยโทษมาบอยครั้งทำให

ไมสามารถวางแผนได จึงตองปลอยผูตองขังตามพระราชฎีกา การวางแผนจึงทำไดไมทัน

 ดวยเหตุนี้จึงทำความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดจากการไดรับความรูทางการเกษตรเพื่อนำ
ไปใชในการประกอบอาชีพอิสระ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนสิ่งสำคัญในการชวยใหผูตองขัง

มีชีวิตใหมไดมากยิ่งขึ้นซึ่งผลจากการไดเขารวมโครงการและการไดมาปฏิบัติจริงของผูตองขังในเรือนจำ
ชั่วคราวเขาระกำ ทำใหพบวา ผูตองขังแตละคนตางก็ไดรูหลักการตางๆ เกี่ยวกับการปรับใชแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง ในกระบวนการลดรายจายเพิ่มรายได และไดวิธีการปฏิบัติจริง จากที่พวกเขาไดอยูในพื้นที่ที่ทาง

โครงการ ไดแบงสรรใหรับผิดชอบโดยพื้นที่ 1  ไร ตอผูตองขัง 5 คน และเปดโอกาสใหพวกเขาไดทำตาม

ความถนัด โดยเลือกกิจกรรมที่มีความถนัด อันจะเห็นไดจาก กรณีของกลุมที่เลือก การปลูกผัก โดยเลือก

กิจกรรม   การเกษตร เขามีกระบวนการและวิธีการในการปลูกผักที่จะทำใหไมตองเสียคาใชจายเปนการ
ชวยแกไขปญหาเรื่องของตนทุนในการทำเกษตรของเขาได ดังจะเห็นไดจากกรณีของคุณสามารถ เขาพบวา

ตองเตรียมดิน  ทำแปลง  การทำใหดินมีคุณภาพตองใชปุยหมักเขาก็รูวิธีการหมักปุย  ทำยาไลแมลงเอง

สวนมากจะทำเปนการลดรายจาย

 นอกจากนี้  การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองผูตองขัง  โดยการสงเสริมให    
ความรูดานเกษตรอินทรียการเสริมสรางความเขาใจและการฝกทักษะการปฏิบัติแกผูตองขังในการประกอบ

อาชีพทางดานการเกษตรโดยเฉพาะการนำเกษตรทฤษฎีใหมมาปรับใชกับการทำเกษตรอินทรียเปนสิ่งที่

เกิดผลเชิงประจักษ   เนื่องดวยแนวโนมทางการตลาดปจจุบันมีความตองการบริโภคอาหาร  ที่มีความ

ปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษตกคางมากขึ้น   ดังนั้นผูตองขังจึงไดรับความรู และไดรับคำปรึกษา    



68

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

แนะนำเรื่องชนิดของพืชผักและระบบการปลูกพืชผักที่เหมาะสมในแตละพื้นที่และวิธีการวางแผนการปลูก

พืชใหตรงตามฤดูกาล การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปองกันการสะสมของ โรคและแมลงศัตรูพืช  การตรวจ
ประเมินพื้นที่การตรวจสภาพดินเพื่อประเมินสภาพของดินเบื้องตนซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้จะใช เปนขอมูล

ในการปรุงดินสำหรับพืชแตละชนิดรวมไปจนถึงความรูในเรื่องของการจัดการโรคและแมลง  ศัตรูพืชการ

ควบคุมศัตรูพืชโดยใชชีวะวิถีการใชสารสกัดทางชีวภาพแทนการใชสารเคมี  การผลิตปุยไวใชเองการผลิต

ฮอรโมนและน้ำหมักชีวภาพและการเลี้ยงไสเดือนเพื่อการกำจัดขยะใหเปนปุยชีวภาพ  
 ทั้งนี้ ความรูทั้งหมดเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม ทางโครงการไดถายทอดความรูใหผูตองขังสามารถ

ผลิตใชในแปลงเกษตรของตนเองและภายในแปลงเกษตรของเรือนจำซึ่งสิ่งที่เรียนรูนี้ทำใหผูตองขังสามารถ

ผลิตเพื่อจำหนาย โดยในเรื่องของการจำหนายผลผลิตที่ไดนั้นไดรับคำปรึกษาแนะนำดานการขนสงสินคา 
การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ การแปรรูปผลิตภัณฑโดยใช ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งสิ่งตางๆ 

เหลานี้ทำใหผูตองขังสามารถที่จะกลับออกไปสูสังคมและใชชีวิต ในวิถีการพึ่งตนเองได

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 ลักษณะของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9  ที่ทางเรือนจำ                  

เขาระกำดำเนินการในเรื่องของการฝกอบรมดานเกษตรอินทรียแกผูตองขัง โดยเนื้อหาที่ฝกอบรมเปน    
ลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมโดยมีหลักการสำคัญของ  "ทฤษฎีใหม"  

คือใหเกษตรกรมีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวเองไดในระดับชีวิตที่ประหยัดเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับใชกับ
เกษตรอินทรียการวางแผนการปลูกพืชการตรวจประเมินพื้นที่การตรวจสภาพดินและการปรุงดินสำหรับ
พืชชนิดของพืชผักและระบบการปลูกพืชผักที่เหมาะสมในแตละพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง การจัดการ

โรคและแมลงศัตรูพืชการควบคุมศัตรูพืชโดยใช ชีวะวิธีการใชวิธีเขตกรรมและการใชสารสกัดและการจัดทำ

บัญชีและการตลาดฝกอบรม  ดานการจัดการปจจัยการผลิตโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของปุยและ
การผลิตปุยไวใชเองการผลิตฮอรโมนและน้ำหมักชีวภาพการเลี้ยงไสเดือนเพื่อการกำจัดขยะและเพิ่มมูลคา

เปนปจจัยการผลิตฝกอบรมดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ                  

การเก็บเกี่ยวการออกแบบบรรจุภัณฑและการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ฝกอบรมดานการแปรรูปผลผลิตการ
เกษตรโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูป

และการถนอมอาหาร

 ปจจุบันดำเนินงานในรุนที่ 7 โดยใชการอบรมเขม 5 วัน จากนั้นจับกลุมตามความสมัครใจกลุมละ  

5 คน ใหทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่  1 ไร ภายใน 1 ไรมีการจำลองบานและที่อยูอาศัยจริง  ซึ่งในสองปแรก

เปนบานไมไผซึ่งเปนวัสดุอุปกรณที่หาไดจากพื้นที่ ตอมาทางโครงการไดรับพระราชทานงบประมาณในการ

สรางบานถาวรจึงไดจัดสรางบานพักเพื่อใหผูตองขังไดพักชวงเวลากลางวัน โดยลักษณะของบานคลายบาน

ชั้นเดียวทั่วไปแตไดเวนชวงฝาบานบางสวนไมปดทึบเพื่อสะดวกแกการดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้ไดมีการ
กำหนดการจัดแบงพื้นที่เปน 30-30-30-10 ดังนี้คือ ขุดสระรอยละ 30 ปลูกขาวรอยละ 30  ปลูกพืชไรพืช

สวนรอยละ 30 ที่อยูอาศัยรอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ยกตัวอยางเชนครอบครัวหนึ่งมีพื้นที่ 15 ไรกำหนด

การแบงพื้นที่อัตรา 30-30-30-10 (15 ไร) คือตองพิจารณาพื้นที่ที่ทำนาใหมีขาวพอกินตลอดป (หลักสำคัญ

ของทฤษฎีนี้) คือใชพื้นที่ 5 ไร (30 %) และจะตองมีน้ำ 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไรคือสระน้ำ 3 ไรลึก 4 

เมตร (30 %) ปลูกพืชไรและพืชสวน 5 ไร (30 %) ที่ยูอาศัยและอื่นๆ 2 ไร (10 %) และเนนการทำการ
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การเกษตรอินทรีย  เปนระบบการเกษตรที่ไมใชสารเคมีและปุยเคมีใหรูจักพอเพียงใชทรัพยากรที่มีอยูใน

แปลงใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การทำปุยหมักจากเศษใบไมกิ่งไมและเศษวัสดุเหลือใชในแปลง

 ทั้งนี้ ไดมีการอบรมในเรื่องของการวางแผนการปลูกพืชการตรวจประเมินพื้นที่การตรวจ สภาพ

ดินและการปรุงดินสำหรับพืช การปองกันกำจัดศัตรูพืชและเปนการลดมลพิษของสิ่งแวดลอม การเลือก

ซื้อเมล็ดพันธุที่ตองคำนึงถึงพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูงเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นสามารถปรับตัวเขากับสภาพ
แวดลอมไดปญหาเรื่องโรคและแมลงรบกวนนอยเปนพันธุที่นิยมบริโภคตรงตามสายพันธุโดยมีวิธีการเลือก

ซื้อเมล็ดพันธุที่ดังนี้

 1.  ควรเลือกซื้อเมล็ดพันธุที่มีการบรรจุไวในถุงอะลูมิเนียม (ฟอยล) หรือกระปองที่ปดสนิท

 2.  ดูวันเดือนปที่ผลิตและวันเดือนปที่หมดอายุในฉลากดานขางกระปองหรือซอง

 3.  มีเปอรเซ็นตการงอกสูง ตรงตามพันธุไมควรซื้อเมล็ดพันธุที่วางโดนแดดชนิดของพืชผัก

 4.  ระบบการปลูกพืชผักที่เหมาะสมในแตละพื้นที่

 จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดนำมาใชกับกลุมผูตองขัง ไมวาจะเปนการสอนการผลิตเมล็ด 

พันธุไวใชเอง การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การควบคุม  ศัตรูพืชโดยใชชีวะวิธีการใชวิธีเขตกรรมและ

การใชสารสกัดและการจัดทำบัญชี และการตลาด  และความรูตาง ๆ  อีกมากมายไดกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางดานทัศนะคติของการใชชีวิตในระบบทุนนิยม ซึ่งพบวา ผูตองขังหลายคนให ความสำคัญ

กับความพอเพียงและมีความเชื่อมั่นวา   ตนเองสามารถดำรงชีพอยางมีความสุขและไมกลับไปกระทำผิด

ซ้ำเมื่อพนโทษ  และมีกรณีตัวอยางของผูตองขังที่พนโทษและไดรับคัดเลือกเปนบุคคลตนแบบใน การใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตนเองทำใหสังคมยอมรับในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งสิ่งเหลานี้

ก็ไดสงผลใหสมาชิกในชุมชนยอมรับและมีทัศนะคติที่ดีกับผูตองขังมากยิ่งขึ้นขึ้น

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 จากการเรียนรูผานโครงการกำลงใจ  โดยกระบวนการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนากลุมผูตองขัง  พบวา ผูตองขังสวนใหญมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นในการพึ่งพาตนเองทางดาน

เศรษฐกิจเมื่อตองพนโทษ   ซึ่งแตเดิมผูตองขังบางคนยังไมเห็นทิศทางในการดำรงชีพของตนเองเมื่อตอง

ออกไปใชชีวิตนอกเรือนจำ แตเมื่อไดรับความรูและไดฝกปฏิบัติจริงในการทำการเกษตร และไดเรียนรูถึง

แนวคิดความพอเพียงทำใหผูตองขังมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถดูแลตนเองและครอบครัวไดเมื่อพนโทษ

นอกจากนี้ยังสามารถปรับพฤติกรรมตนเองจากการไดรับความรูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไดดียิ่งขึ้นและ
จากการติดตามผลพบวาผูตองขังบางคนไดปรับแนวคิดในการดำรงชีวิตและใหความสำคัญกับการประหยัด 

การไมเปนหนี้  การลดรายจายมากขึ้น  จากเดิมผูตองขังบางคนไมเคยใหความสำคัญกับแนวคิดดังกลาว 
แตปจจุบันไดตั้งคำมั่นสัญญากับตนเองวาจะปรับพฤติกรรมของตนเองและจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งสิ่งเหลานี้ทำใหผูตองโทษรูสึกมีความหวังในการเริ่มตนชีวิตใหม   เพราะการไดรับความรูที่ได
จากการเขารวมรับการอบรมจากโครงการกำลังใจและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทำใหเห็นคนทางของชีวิต

ตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนตามแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ

ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งขึ้นที่ทำใหผูตองขังบางรายสามารถทำหนาที่เปนวิทยากรใหความรูแกบุคคล 

ทั่วไปในการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สรางความภาคภูมิใจในตนเองและรูสึกวาตนเองเปน

ที่ยอมรับจากสังคมภายนอกอีกดวย
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 จากการเรียนรูและปฏิบัติจริงจนไดผล ทำใหผลผลิตที่ไดจากการอบรมสามารถนำสงขายในหาง

สรรพสินคาของจังหวัดไดเปนอยางดี เนื่องดวยผลผลิตดังกลาวเปนผลผลิตจากการเกษตรอินทรียที่ผลิต

ดวยกระบวนการปลอดสารเคมีจึงสงผลใหผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ โครงการกำลังใจของเรือนจำ

เขาระกำ  ยังเปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชตามแนวคิดทฤษฎีใหมจากการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรูและรับคำปรึกษาจากเจาหนาที่และผูตองขัง

ที่ปฏิบัติงานใหศูนยเรียนรูแหงนี ้

 จากการดำเนินงานของโครงการดังกลาวเชื่อวาจะสามารถนำไปสูความยั่งยืนได โดยในภาพรวม
ผูตองขังที่เขารวมโครงการที่มาใชชีวิตอยูในเรือนจำชั่วคราวแหงนี้ ทำใหพวกเขาไดรับรูไดเห็นในการดำเนิน

ชีวิตอยูบนความพอดี ไมมากเกินไปและทำใหไมเบียดเบียนใคร เชน เขาไดเรียนรูวาการปลูกพืชผักสวนครัว

ชวยลดรายจาย  ทำใหบริโภคอยูในระดับพอประมาณ  พรอมรับผลกระทบที่จะเขามาในชีวิต  โดยอาศัย

ความรูที่ไดจากโครงการกำลังในในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เขาไดเรียนรูวาการที่จะทำสิ่งใดให

สำเร็จไดนั้น เขาจะตองมีความเพียร ความอดทนรอ มีสติกลานำไปสูความมั่นคงในการดำรงชีวิตง

แลวสามารถพึ่งพาตนเองได

 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 การดำเนินงานโครงการกำลังใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเชื่อวาสามารถเชื่อมโยง

และชวยเหลือผูตองขังที่รอการพนโทษไดเปนอยางดี  การไดใหผูตองขังไดทดลองอยูในพื้นที่จริงและเปด

โอกาสใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็นไดแสดงศักยภาพโดยเลือกวาอยากทำกิจกรรมอะไรตามที่ไดอบรม

แลวมาประยุกตใชในการปฏิบัติจริงตามแนวคิดที่วา “ หนึ่งไรทำจริงมีกินไมจน” โดยแตละคนเลือกใน
กิจกรรมที่ตนเองถนัด เชน การทำการเกษตร  กระบวนการปลูกผักแบบกางมุง ประการสำคัญในการทำ
กิจกรรมก็เพื่อแกไขปญหาคาใชจายในชีวิตประจำวัน จึงมองวา“การทำการเกษตรพอเพียงใหพอมีพอกิน 

ปลูกพืชไวกินเอง เหลือจึงขาย  เปนการลดรายจายเพิ่มรายไดพออยูพอใช เนนการปลูกผักปราศจาก

สารเคมี รายจายลดลง และที่สำคัญพออกพอใจในสิ่งที่เปนอยู รูจักพอประมาณ ไมยึดติดวัตถุ ไมใคร

อยากไดอะไร”

 จากการเรียนรูดังกลาว  ทำใหเห็นไดวาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยลดรายจายเพิ่ม
รายได และสามารถทำใหเห็นไดอยางชัดเจนจากการฝกทำบัญชีครัวเรือนที่สะทอนความเชื่อมโยงถึงกันหมด 
นอกจากนี้ยังพบวา การทำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการบริหารจัดการของเรือนจำชั่วคราว 

เขาระกำนั้น นอกจากการฝกปฏิบัติจริง การเตรียมความพรอมทางดานสัมมาชีพใหกับผูตองขังเมื่อพนโทษ

ไปแลวนั้นสามารถแกไขปญหาใหกับผูตองขังได เมื่อเขาพนโทษไปและนำความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ

จริงจะชวยใหผูตองขังใชชีวิตหรือดำเนินชีวิตไดเปนปกติทำใหไมหวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งจากการ

ติดตามผลของผูตองขังที่พนโทษ   ไดมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการกำลังใจไป
ประยุกตใชจริง ภายใตความเชื่อที่วาสามารถนำมาใชแกไขปญหาไดทั้งในเรื่องการใชจายในชีวิตประจำวัน 
รูจักความพอมีพอกิน พออยูไดและพออกพอใจ ดังจะเห็นไดจากเรื่องเลาประสบการณของกรณีคุณสามารถ 

(นามสมมุติ) ที่กลาววา “ผมไมอยากกลับไปใชชีวิตเหมือนเดิม เมื่อกอนผมเคยใชจายฟุมเฟอยเห็นอะไร

ก็อยากไดอยากซื้อแตการไดมาอยูที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ  ไดมาเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

จากโครงการกำลังใจและไดลงมือปฏิบัติจริงตามพื้นที่ 1 ไร  ทำใหผมไมอยากไดอะไร  และไมตองใช
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เงินเลย อยูในเรือนจำนี้ก็จะใชเงินก็เพียงชื้อของที่จำเปนเพียงเทานี้ก็สามารถอยูได”

 กรณีของอุทัย (นามสมมุติ) ก็เชนกันที่ไดกลาววา “การที่เขาไดมาอยูเรือนจำชั่วคราวเพื่อรอการ
พนโทษภายในไมถึง 1 ปนั้น ไดเรียนรูเกี่ยวกับการทำการเกษตรปลอดสารพิษซึ่งเปนกิจกรรมที่เขามีความ

ถนัด “หนึ่งไรทำจริง มีกินไมจน” จะชวยใหเขาสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตจริงได”

 สำหรับกรณีของอนุวัติ  (นามสมมุติ) นั้นพบวา “การที่ไดรับความรูเกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและไดลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักกางมุงควบคูไปกับการทำปุยหมักนั้น  ทำใหไดเรียนรูวา
การปลูกผักควบคูไปกับการเลี้ยงปลานั้นนอกจากจะชวยลดรายจายแลวยังชวยเพิ่มรายได คาใชจายลดลง 

“ผมใชจายเปลี่ยนไปครับเมื่อกอนอยูขางนอกวันหนึ่งใชเงินอยางนอยสุดก็ 500 – 600 บาท แตตอนนี้

อาทิตยหนึ่งผมแทบไมใชจายเงินเลย”

 จากการบอกเลาผานประสบการณจริง พบวา สิ่งที่ผูตองขังที่เขารวมโครงการและผูตองขังที่ไดรับ

บริการทางสังคมนำไปสูการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผูดวยโอกาสไดเปนอยางดี ดังจะเห็นได
จากผูตองขังที่รอพนโทษและผูตองขังที่พนโทษไปแลวสามารถนำหลักการและวิธีการที่ไดรับจากการเรียนรู

ผานโครงการและกิจกรรมนั้น  สามารถนำไปประยุกตใชไดจริง ดังเชนตัวอยางในกรณีของคุณสามารถ 
(นามสมมุติ) ที่ไดมีการวางแผนอนาคตไววา 

 “ผมพอมองเห็นวาออกไปนี้จะทำอยางไร  สมมุติผมอยูในเมือง ผมเชาหองเขาอยู ถามีพื้นที่
นอยเราก็ปลูกในพื้นที่เล็กๆได อยางเมลอนเขาก็ปลูกใสกระถางได มันก็ไมยากตองคอยดูแมลงเพลี้ยลง 

ลงมือทำอยางแรกเรามีเมล็ด เอาเมล็ดผลิตใสถุงซิปแลวก็เจาะถุงซิปกันน้ำ เอาเมล็ดพันธุใสแลวเจาะรู 

เอาผาคลุม  เอาน้ำรด  ใหมันแตกรากแลวเราก็หาถาดรองใสถาดไวมันแตกรากพอประมาณเกือบคืบ
แลวรอมันแตกขึ้น 4 ใบ แลวก็เอาแยก เมื่อถึงขั้นตอนการลงแปลงปลูกใสหลุมขุดดินใหซุยกอนแลวก็
เอาปุยอาจจะมีปุยขี้วัวหรือปุยขี้ไกรองกนพื้นแลวเอาเมลอนลง ทำคางใหมันเลื้อยถามันยาวสักประมาณ

เดือน 1 เราก็ตัดยอด พอมันติดลูก เราจะเอาไวตนละลูก ทำแปลงประมาณ  2  คืบ เอาเม็ดหยอด
ประมาณนิ้วหนึ่งแยกตนกลา  แลวมาแยกเปนตนเพราะเราใสไปหลุมละ 5  เม็ด  พอมันขึ้นราจะรูวา

เม็ดไหนใชได พอแตกใบ 3 ใบ  4  เราก็เอาตนลงดินสวนการดูแลรักษาเราก็คอยดูแมลงดูตั๊กแตน                 

พืชพวกนี้มันแลวแตสายพันธุใชปุยขี้ไก  พวกนี้มันชอบรอนรดน้ำวันเวนวันแลวใหน้ำจะมีน้ำหมัก               
สารไรโกซานใชรดอาทิตยละครั้ง สวนการใสปุยเอาขี้ไกใส ขี้ไกโรยแลวก็เอาแกลบลง  แลวก็คอยเปด
น้ำวันเวนวันชวงบาย เชาเปดน้ำแดดสองมาก็แหง ตนจะเหี่ยว ถาเปดน้ำตอนเย็นกลางคืนอากาศไมรอน   

ผักก็จะไดน้ำดวย

 การนำไปปรับใชบานผมเขาทำสวน รุนแมผมเขาปลูกผัก ตอนที่แมผมยังอยู ที่มันหมดไป
ตอนที่แมผมเสีย ตอนนั้นผมได 6 ขวบ จนทุกวันนี้เลยไมมีที่ีแมผมเขาปลูกทุกอยาง ผมเห็นตั้งแตเด็กๆ                         

แตใชสารเคมีตอนนั้นมีประมาณ 60-70 ไร พอแมเสียพอก็ขายหมด  แมผมปลูกผลไมผมเห็นตั้งแตเด็ก

แลวแตไมไดเลี้ยงปลาอยางเดียว ปลูกผักผลไมปลูกหมด ก็คงจะปลูกทุกอยางแตถาขึ้นเราไมมีที่เราก็
คอยๆ ทำ ปลูกผักลงกระถางเราก็ปลูกได เราก็เอาไวแคกิน เราใชที่ไมเยอะแตเราจะปลูกไวกินอยางนอย

ก็ใหตัวเองมีชีวิตที่ดี สิ่งที่ทานสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเรื่องการปลูกพืชปลูกผักอยางเดียวนะ 

มีเรื่องของการลดจายเพิ่มรายได ทำอยางไงใหเราลดรายจายไมสรางหนี้อยางนอยใหอยูกับตัวเอง

ใหไดกอนใหอยูกับครอบครัวเพราะอยางนอยเรามีทุกอยางเราก็ไมตองชื้อ มันก็จะเกิดการออม ถา
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เรามีทุกอยางเราก็ไมตองชื้อ เราตองกาวไปทีละกาวอยากาวเร็ว ใหมองวาเราไมมีหนี้สิน เริ่มจากไมมีหนี้

แลวตัวเองก็จะอยูแบบมีความสุขในชีวิตของตนเอง”

  ภาพรวมกิจกรรมของ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อ.เมือง  จ.ตราด

 เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ไดดำเนินการตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจาหลานเธอ พระองค

เจาพัชรกิติยาภา  ในการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชกับผูตองขังในเรือนจำ โดยเนนหวังให
ผูตองขังไดรับกำลังใจ ไดเรียนรูและเขาใจในการปฏิบัติจริง สามารถนำไปปรับใชในการดำเนินชีวิตภายหลัง

พนโทษ และไมหวนมากระทำผิดซ้ำอีก

              จำลอง 1 ไรทำจริง มีกินไมจน

 ในเรือนจำไดมีการอบรมใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจายเพิ่มรายได การทำบัญชี

ครัวเรือน   เพื่อแกไขปญหาหนี้สินและเพิ่มความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังพนโทษออกไปแลวนำความรู

ดังกลาวนั้นมาประยุกตใชโดยการปฏิบัติจริง หรือเรียกวา “ หนึ่งไรทำจริง มีกินไมจนโดยมีปจจัยหลักคือ 

การปรับวิธีคิด จัดระเบียบชีวิต ลดรายจาย เพิ่มรายได และอยูอยางพอเพียง



การปลูกผักสวนครัวการปลูกพืชผักสวนครัวไมเลื้อย

                                   การทำบอเลี้ยงกบการเลี้ยงหมูหลุม

73

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

แนวคิดในการปรับชีวิต  

ผลสำเร็จ

 รูปแบบจำลองการใชชีวิตกอนออกไปสูสังคม ในโครงการ 1 ไร ทำจริง มีกินไมจน

ปลูกผักไวขาย = เพิ่มรายได

ผักเหลือนำมากินเอง = ลดรายจาย

ไมใชปุยเคมี = ไมมีคาใชจาย

ขุดบอเลี้ยงปลา = ลดรายจาย

ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

มีอาชีพมั่นคง
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 การเลี้ยงไก การเลี้ยงไสเดือน

การทำปุยอินทรีย                                 การทำบานดิน

แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมชีวิตพอเพียงเพื่อหลังการพนโทษของผูดอยโอกาส
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

4.4 กรณีศึกษา ตำบลหนองสาหราย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 ตำบลหนองสาหราย  มีทั้งหมด 9 หมูบาน 818 ครอบครัว 3,612 คน เมื่อกอนขึ้นตรงกับตำบล

ดอนเจดีย และไดแยกออกจากตำบลดอนเจดีย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 ยกฐานะเปนองคการบริหาร

สวนตำบล  เมื่อป พ.ศ.2540 และยกฐานะเปนเทศบาลเมื่อป 2551 ระบบการเปนหนี้ของ  กลุมผูยากไร 

ผูดอยโอกาส  จากป  2548  (ปลายป 2547 ป 2548)  มีรัฐบาลยุคหนึ่งใหมีการขึ้นทะเบียน การเปนหนี้

โดยแยกเปนหนี้นอกระบบ  และในระบบ  ซึ่งจากการศึกษาขอมูลภาวะหนี้สินพบวา  ครัวเรือนในตำบล

หนองสาหราย มีหนี้นอกระบบกวา 20 ลานบาท ดวยปญหาดังกลาว ตำบลหนองสาหรายจึงไดคิดหาวิธี
การแกไข คือ การหาแหลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใหกลุมผูยากไร ผูดอยโอกาสไดมีสิทธิ์ในการเขาถึง

แหลงทุน (ปจจุบันไดทุนมาจาก พอช. ประมาณ 24 - 25 ลานบาท เพื่อนำมาบริหารจัดการแกไขปญหา

หนี้นอกระบบใหกับประชาชนของตำบลหนองสาหราย)

 กระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา

 การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนรูปแบบในการจัดการพื้นที่เนื่องจากในสวนของตำบลหนอง

สาหราย หลังจากป 2545 มีการเก็บขอมูล คือ การทำแผนชีวิต แผนชุมชน   แผนแมบทชุมชน และนำ
แผนที่เกิดขึ้นเขาที่ประชุม เพื่อจัดทำเปนแผนของทองถิ่น หลักจากการเก็บขอมูลแลว ทำใหพบขอมูลอยู 

3 ประเด็น  คือ  1. รายได  2. หนี้สิน 3. รายจาย ซึ่งทุกชุมชนจะมีลักษณะตัวเลขที่คลายกัน  คือ รายได

จะนอยกวารายจายและหนี้สินพอดีกับรายจาย ถานำรายจายกับหนี้สินมารวมกัน  คอนขางที่จะไมเหลือ

รายไดเลยนอกจาก 3 ประเด็นนี้แลว การวิเคราะหปญหา พบวา มีปญหาทั้งหมด 7 ปญหาสำคัญๆ ไดแก

  1)  ปญหาดานภาวะหนี้สินของประชาชน หนี้สินเพิ่มมากขึ้น ทำเทาไรก็ใชหนี้ไมหมด

  2)  ปญหาดานอาชีพและรายได ผลผลิตตกต่ำ รายไดไมแนนอน

  3)  ปญหาดานวัฒนธรรมประเพณี สังคมเสื่อมโทรม วัฒนธรรมประเพณีเปลี่ยน

  4)  ปญหาดานการดูแลสุขภาพอนามัย ไมมีความปลอดภัยในการทำงาน

  5)  ปญหาดานการศึกษาของบุคลากรในชุมชน ประชาชนไมคอยสนใจในการเรียนรู

  6)  ปญหาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม สภาวะอากาศปรวนแปร สิ่งแวดลอมย่ำแย

  7)  ปญหาดานการเมืองและกลุมผูนำ ทุกคนอยากเปนผูนำแตทำไมได สงผลใหการ
พัฒนาลาชา มีปญหาก็แกไมได

 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา 

 ขั้นตอนในการดำเนินงานจะใชปญหาที่คนพบ  3  ตัวแรก คือ รายได รายจาย หนี้สิน เปนตัวตั้ง              

แลวเอาปญหาทั้ง 7 ตัว เปนตัวกำหนดแผนเพื่อพัฒนาตำบลดังนั้นวิธีการในการดำเนินงานพัฒนาในชุมชน 

จึงไดมีการคัดแยกกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม คือ 

 1)  กลุมคนที่มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค หัวไวใจสู มีอยู 20%  

 2)  กลุมคนที่รอดูทีทา คือพรอมที่จะทำตาม ใหทำอะไรก็ยังทำอยู มีอยู 57% และ 

 3)  กลุมคนที่ไมเอาไหนเลย มีอยู 23 %
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 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

 ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสาหราย  สามารถเขาถึงบริการทางสังคม  โดยเฉพาะสวัสดิการที่                 

จัดขึ้นในตำบลหนองสาหราย ดังนี้

 สวัสดิการในชุมชน

 โดยมีฐานคิดมาจากประเด็นปญหาที่ประชาชนสวนใหญในชุมชน ไมมีสวัสดิการดูแลจึงเกิด แนว

ความคิดที่วา  จะทำอยางไรใหคนในชุมชนสามารถไดรับบริการสวัสดิการอยางเทาเทียมและทั่วถึง ดวย

แนวคิดดังกลาว จึงกอใหเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหรายขึ้นมา โดยมีการกอตั้งกองทุน 

สวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหรายขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ  2548  ปจจุบัน  มีสมาชิก อยูประมาณ 

2,430  คน   โดยทุกคนกอนที่จะไดรับบริการสวัสดิการตองสมัครเปนสมาชิกของกองทุนกอน โดยเงิน
งบประมาณของ กองทุนมาจากแหลงทุนตาง ๆ ดังนี้

 1) สมาชิกสมทบทุนปละ 400 บาท 

 2) วิสาหกิจชุมชน จะสมทบเงินเขากองทุน 

 3) องคกรการเงิน, กองทุนหมูบาน (กทบ.), กลุมอาชีพในตำบล สมัยกอนจะมีการสมทบ 10% 

แตปจจุบันขอแค 5,000 บาท 

 4) องคกรภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนุนเสริม ตั้งแตป 2546 ปละ 100,000 บาท 

และพอช. 

 5) สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งใหการสมทบจากผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินงาน 30% 

 จากแหลงที่มาของกองทุน ทำใหกองทุนมีงบประมาณในการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนของ

ตำบลหนองสาหรายโดยสวัสดิการที่จะจาย มีดังนี้

  1)  เด็กแรกเกิด เปดบัญชีเงินฝาก 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) ซึ่งเงื่อนไขการจาย 

คือ ตองเปนสมาชิกกองทุนครบ 5 ป  

  3)  ที่ดินทำกิน ครอบครัวละ 2 ไร

  4)  คารักษาพยาบาลโครงการ 30 บาทรักษาฟรี ปวยนอนโรงพยาบาล มอบให 50 - 300 

บาทตอคืน รายละไมเกิน 12 คืนตอป

  5)  เงินขวัญถุงวันแตงงาน 2,000 บาท (บาว-สาว)

  6)  ชุดบำรุงสุขภาพเมื่อตั้งครรภ 300 บาท

  7)  คนพิการ ผูดอยโอกาสมอบสวัสดิการใหทุกคนโดยไมตองออม เดือนละ 100-200 บาท

  8)  ผูสูงอายุมอบใหคนละ 100 บาท ตอเดือน (หากอายุครบ 100 ป จะจายโบนัสชีวิตให 

10,000 บาท)

  9)  เสียชีวิตมอบใหรายละ 6,000 - 50,000 บาท

  10)  สวัสดิการผูนำชุมชน

  11)  สวัสดิการทำดีเปนทุน มอบทุนการประกอบอาชีพใหโดยไมคิดดอกเบี้ย รายละ 

10,000 - 20,000 ตอป

  12)  ปลดหนี้ดวยความดี (ทำดีเปนทุน)

  



ลำดับ

1

2

   ความดีในชุมชน

ผูนำดี/ ผูตามดี

-  ผูนำโดยตำแหนง

-  ผูนำตามธรรมชาติ

สุขภาพดี

             เกณฑ/ตัวชี้วัด และการประเมิน

1.  คิดดี พูดดี ทำดี เปนประโยชนโดยรวมตอ

     ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ (ไดรับ

     การรับรองหรือใบประกาศเกียรติบัตร)

2.  ซื่อสัตว มุงมั่น ตั้งใจจริง ทำงานโปรงใส (ประเมิน

     โดยประชาชน  ปละ 1 ครั้ง)

3.  เสียสละ กลาคิด กลานำ กลาตัดสินใจ รับผิดชอบ

1.  รางกายสมบูรณแข็งแรง (มีการปองกันควบคุมโรค/

     เจ็บปวยดูแลอยางดี

2.  จิตใจผองใสไมเปนโรคเครียด โรคซึมเศรา (มีการ

     ดูแลสุขภาพรางกายตามชวงวัยอายุ)

3.  รางกายไมมีกลิ่นเหม็น

4.  เครื่องแตงกายสะอาด

5.  บานเรือนสะอาดเรียบรอยทั้งภายในและภายนอก

     บริเวณบาน  (ตามเกณฑบานนาอยู)

6.  ชวยทำความสะอาดในหมูบานอยางนอย 6 ครั้ง

     ตอป

7.  การบริโภคอาหาร (น้ำหนักตามเกณฑ อายุ วัย

     สวนสูง)

8.  การออกกำลังกายสม่ำเสมอ (ทั้งตอเนื่อง 30 นาที 

    และสะสม)
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 แนวคิดในการลดปญหาหนี้สิน สถาบันการเงินชุมชน/ธนาคารความดี

 โดยสงเสริมใหทุกคนในชุมชนมีเจตนารมณรวมกัน คือ การสงเสริมใหทุกคนมีเงินออม โดยเริ่มตน

ฐานคิดที่วา “ทำอยางไรก็ได ใหทุกคนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีรายจายลดลง” โดยมีการตั้งเปาหมายตามตัวชี้วัด 
6 ดานของหมูบานที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนรากฐานของชีวิต ในดานที่ 3 คือ ดานการประหยัด 

โดยเนนในเรื่องของการออม จากฐานคิดดังกลาว  มีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชนเขาถึงแหลงเงินทุน โดย

เนนแหลงเงินทุนของชุมชนเปนหลัก   ซึ่งภาพปญหาที่เกิดขึ้นกอนที่จะมีการพัฒนาฐานคิดการออมมาใช 

พบวา ปญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นสงผลใหคนในชุมชนเปนหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ   ซึ่งแนวคิดนี้มองวา 
หากจะใหทุกคนเอาโฉนดมาค้ำประกันการกู ก็คงไมมีแลว เพราะคนในชุมชนสวนใหญนำโฉนดที่ดินไปยื่น

กูสถาบันการเงินของภาครัฐ เชน ธนาคาร ธกส.  และธนาคารออมสิน  เปนตน  จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง

จากการใชโฉนดที่ดินมาค้ำประกัน มาใชเปนความสุขเปนตัวค้ำ  คือ  การสรางรูปแบบของการใชในเรื่อง

ของความดีมาเปนตัวค้ำประกัน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

 ธนาคารความดี : รับฝากความดี รับฝากความสุข

 โดยมีเกณฑ/ตัวชี้วัดความดี/คนดี ตามยุทธศาสตรชุมชนอยูดีมีสุข ดังนี้

 เกณฑตัวชี้วัดความดี/คนดี ตามยุทธศาสตรชุมชนอยูดีมีสุข
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ลำดับ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   ความดีในชุมชน

อาชีพดี

กลุมองคกรดี

สวัสดิการดี (ดูการมี/เขารวม

ของผูนำประชาชน กลุม 

องคกรหมูบาน)

ครอบครัวดี (ครอบครัวอบอุน)

สามัคคีดี

จิตใจดี

มีสัจจะ

เรียนรูดี

มีความกตัญูดี

ปฏิบัติตามระเบียบ/ กฎหมาย

             เกณฑ/ตัวชี้วัด และการประเมิน

1.  อาชีพสุจริต (ไมผิดกฎหมาย)

2.  มีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว (ไมต่ำกวาเกณฑ จปฐ. 

    23,000 บาท ตอป)

3. ไมมีคนวางงาน (ประเมินโดยองคกรการเงินชุมชนตำบล                

    หนองสาหราย)

1.  มีการรวมกลุมกันทำงานและสามารถแกไขปญหาได

2.  มีโครงสรางการบริหารและมีคณะกรรมการ

3.  มีระเบียบขอบังคับที่ชัดเจน (ประเมินโดยสภาผูนำ

     องคกรชุมชนตำบล)

4. ผานการยอมรับของชุมชน (สภาองคกรชุมชนรับรอง

    สถานภาพ)

1.  มีกองทุนสวัสดีการของชุมชม

2.  จัดสวัสดิการโดยชุมชนเปนแกนหลัก

3.  ครอบคลุมทุกคน ครบวงจรชีวิตตั้งแตเกิดถึงตาย

4.  เทาเทียม/เสมอภาคกัน (ประเมินโดยกองทุนสวัสดิการ)

1.  ไมมีการทะเลาะ/เฆี่ยนตี

2.  ทำกิจกรรมรวมกันอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง

3.  รับประทานอาหารพรอมกันอาทิตยละ 3 มื้อ

4.  ชวยกันทำงาน

1.  ไมมีการทะเลาะวิวาทในชุมชน

2.  รวมมือกันทำงานสวนรวมเสร็จตามเวลาที่กำหนด

1.  มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ (บริจาคใหวัด โรงเรียน ชุมชน 

    สาธารณะ)

2.  มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ซื่อตรง (ยืมเงิน/กูเงินชำระคืนตามกำหนดเวลา (ประเมินโดย                  

แหลงทุนและกองทุนตางๆ )

1.  อายุ 7 ปขึ้นไป รอยละ 90 อานและเขียนภาษาไทยได                      

    (ประเมินโดยผูนำ)

2. มีเรื่องเรียนรูในชุมชนอยางนอย 2 เรื่อง (ประเมินโดย

    ชุมชนกลุมโรงเรียน)

3. มีการเพิ่มเติมหลักสูตรทองถิ่นสอนในโรงเรียนอยางนอยที่                 

    ละ 1 หลักสูตร
1 เลี้ยงดูเอาใจใสพอ แม (สอบถามคนขางบานอยางนอย2 บาน)

2.ดูแล เชื่อฟง เคารพ ปู ยา ตา ยาย พี่ ปา นา อา

1. ไมทำผิดกฎหมาย (ดูขอมูลจากตำรวจ)
2. ปฏิบัติตามระเบียบของหมูบาน/ ตำบล (ดูขอมูลจากหมูบาน)

3. ระเบียบกลุมองคกร (ดูขอมูลจากกลุม)
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    ลำดับ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

       ความดีในชุมชน

ประพฤติตนอยูในศีลธรรม           

อันดี

ประหยัด/อยูแบบพอเพียง

การเก็บออมดี

นิยมไทยใชของไทย

มีวิถีชีวิตตามหลัก

ประชาธิปไตย

มีวินัย

ตรงตอเวลา

การละเวนสิ่งเสพติดและ

อบายมุข

มีมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

ที่ดี

การมีสวนรวมดีี

           เกณฑ/ตัวชี้วัด และการประเมิน

1.  ศีล 5 ขอ ระยะเวลา 1 เดือน ละเมิดไมเกิน 3 ขอ

2.  ตักบาตร/ทำบุญ อยางนอย 12 ครั้ง/ป

1.  ไมใชจายฟุมเฟอย (จดบันทึกรายจายแลวลดการ

     ใชจายฟุมเฟอย ลงไดไมนอยกวารอยละ 5)

2.  ใชน้ำ ไฟ อยางประหยัด (คาน้ำ - คาไฟฟาลดลง)

1.  มีการออมเงินฝากไวกับกลุมออมทรัพยเปนประจำ

    อยางนอย 20 บาทตอเดือน ไมนอยกวารอยละ 75 

    ของครอบครัวในตำบลหนองสาหราย

2.  มีการออมเงินฝากไวกับสถาบันการเงินชุมชนฯ เปน

    ประจำอยางนอย 100 บาทตอเดือน (ประเมินโดย

    องคกรการเงินชุมชนตำบลหนองสาหราย)

1.  รองเพลงชาติไทย/ยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติไทย 

     (ทุกครั้งยกเวนมีภารกิจ)

2.  ใชผลิตภัณฑของชุมชน 10% ของผลิตภัณฑที่เคยใช

     อยางนอย 50% ครัวเรือน

1.  ยอมรับและปฏิบัติตามเสียงขางมาก

2.  เคารพและปฏิบัติตามมติที่ประชุม (ประเมินโดย

    ประชาคม)

3.  การใชสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ

1.  ปฏิบัติตามลำดับกอนหลัง (เขาคิว) ไมนอยกวา

    รอยละ80

2.  ปฏิบัติตามกฎจราจร (คาดเข็มขัด - ใสหมวกนิรภัย) 

     ไมเคยถูกจับกุม

1.  การเขาประชุม/ นัดหมาย (ลงเวลาที่ประชุม)

2.  การมาทำงาน (ลงเวลาที่ทำงาน/โรงเรียน)

1.  ไมเสพยาเสพติด (ยาบา ยาเค ยาอี เฮโรอีน)

2.  ไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

3.  ไมดื่มสุรา (ในเวลาทำงานและขับรถ)

4.  ไมเลนการพนัน (ไพ ไฮโล กำถั่วฯ หวยเถื่อน)

1.  การไหว

2.  การเคารพผูอาวุโส

3.  การเขารวมกิจกรรมประเพณีไทยในวันตางๆ

    อยางนอย 5 ครั้งตอป

1.  เขารวมประชุมหมูบานอยางนอยปละ 8 ครั้ง

2.  เขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางนอยปละ 

    12 ครั้ง
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    ลำดับ

13

   ความดีในชุมชน

สิ่งแวดลอมดี

  การใชความดีค้ำประกันทุนของสถาบันการเงินฯ

  เกณฑ 23 ขอ ตัวชี้วัดรวม 67 ขอ

  (ระยะเวลาชำระคืนเงินกู ครั้งละ 12 เดือน รายละไมเกิน 2 ครั้ง)

 หลักการพิจารณาใหสามารถกูเงินได

 1.  หากประชาชนในตำบลตองการเขาถึงแหลงเงินทุน ใหแจงชื่อกับทางสถาบันการเงินวาตองการ

กูเงิน เมื่อแจงชื่อกับสถาบันการเงินแลว สถาบันการเงินจะสงรายไดเขาหมูบาน และคณะกรรมการหมูบาน

จะนำรายชื่อเขาเวทีประชาคมของหมูบานเพื่อใหทุกคนไดรับรู เนื่องจากทุกคนตองชวยกันในกระบวนการ

ติดตาม โดยภายหลังจากผานเวทีประชาคมหมูบานแลว ตองนำชื่อเขาเวทีสภาผูนำชุมชนสภา 79  (สภา 

79 คือ ผูแทนขององคกรในตำบล ซึ่งประกอบดวย กำนัน/ผูใหญบาน  9  คน  สมาชิกเทศบาล 9  คน 

พระสงฆ 2 รูป ผอ.โรงเรียน 3 คน ผูแทน รพ.สต. 1 คน  ผูแทนเทศบาล 1 คน  ผูแทนผูสูงอายุ 9  คน 
ผูแทนเยาวชน 9 คน ผูแทนกลุมสตรี 9 คน ผูแทนกลุมอาชีพ 9 คน ผูแทน  อสม. 9 คน และผูแทน กทบ. 

9 คน) ซึ่งมีการประชุมทุกวันที่ 25 ของเดือน เวลา 13.00 น.  โดยผูกูเขารวมในเวทีสภาผูนำชุมชน เพื่อ
ชี้แจงวาตนผานการพิจารณาของหมูบานแลว และเมื่อเห็นชอบจากสภาผูนำชุมชนแลวจะสงรายชื่อใหกับ

สถาบันการเงิน สถาบันการเงินจะประชุม กรรมการ จำนวน 23 คน  เพื่อรวมกันพิจารณาเห็นชอบกับ

ผูที่กูเงิน หากผานการพิจารณาแลวก็จะใหทำสัญญาเงินกู อัตราดอกเบี้ยตางกัน  เชน  กูเพื่อที่อยูอาศัย 
รอยละ 9 กูเพื่อหนี้นอกระบบ รอยละ 7 และรอยละ 8

ผานเกณฑ 11 ขอ

ผานเกณฑ 15 ขอ

ผานเกณฑ 18 ขอ

ผานเกณฑ 23 ขอ

ตัวชี้วัดรวม 26 ขอ กูเงินจากสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหราย ไมตองใช                          

คนค้ำประกัน คือ ผานเกณฑขอที่ 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22

ตัวชี้วัดรวม 42 ขอ กูเงินจากสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหราย ไมตองใช                

คนค้ำประกัน และวงเงินกูไมเกิน 10,000 บาท ไมตองจายคาดอกเบี้ย คือ                  

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

ตัวชี้วัดรวม 49 ขอ กูเงินจากสถาบันการเงินชุมนตำบลหนองสาหราย ไมตองใช                            

คนค้ำประกัน และวงเงินกูไมเกิน 15,000 บาท ไมตองจายคาดอกเบี้ย คือ                

ผานเกณฑ ขอที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,22

ตัวชี้วัดรวม 67 ขอ กูเงินจากสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหราย ไมตองใช   

คนค้ำประกัน และวงเงินกูไมเกิน 20,000 บาท ไมตองจายคาดอกเบี้ย คือ ผานเกณฑ           

ขอที่ 1 ถึงขอที่ 23 ครบทุกขอ

            เกณฑ/ตัวชี้วัด และการประเมิน

1.  งดเผาตอซังขาว

2.  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได อยางนอย 4 ชนิด

3.  ลดการใชสารเคมีอยางตอเนื่อง
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 2.  ระเบียบการสงเงินกู ตองสงเงินกูทั้งตนและดอกเบี้ย ทุกเดือน เหตุที่มีระเบียบเชนนี้ เพื่อเปน

การทยอยสงเงินชำระหนี้ และทำใหผูกูไมตองลำบากในการหาเงิน อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหกับสมาชิก 
แตถาหากเกิดกรณีฉุกเฉินไมสามารถสงเงินกูไดตามกำหนด สามารถยื่นเรื่องขอผอนผันไดโดยอาศัยแนวคิด

ในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 ตำบลหนองสาหราย  ไดนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไขปญหาของชุมชน                   
โดยการใชหลักชุมชนพอเพียงในการขับเคลื่อนสูความเขมแข็งในลักษณะของชุมชนพึ่งตนเอง และใชแนวคิด

การพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเนน

การทำงานรวมกันในรูปแบบที่ทุกคนรวมคิด รวมทำ รวมเปนเจาของ  และรวมรับประโยชน  โดยเนน
หลักการพึ่งตนเองเปนหลัก

 พรอมทั้งมีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาของตำบลไวอยางชัดเจน วา “ทุกคน...และชุมชน...             

อยูดี...มีความสุข” ดวยหลักคิดดังกลาว   ทำใหคนในชุมชนแหงนี้มีเปาหมายในการดำเนินงานรวมกัน               
และพรอมที่จะรวมกันทำกิจกรรมตางๆ เพื่อหนุนเสริมใหเปาหมายสัมฤทธิ์ผล

 การดำเนินกิจกรรมของทั้ง 9 หมูบาน จะไมเหมือนกัน เหตุเพราะวาตองการใหเกิดการกระจาย

งาน  และตองการใหเกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน  ไมกอใหเกิดการขายผลิตภัณฑที่ซ้ำซอน ที่สำคัญคือ

ประชาชนในพื้นที่ไดใชของที่มีราคาถูกแตมีคุณภาพที่ดี  การบริหารจัดการของแตละหมูบานมีอิสระ
ในการดำเนินงาน

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 จากแนวคิดการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปนวิถีการเดินทางสายกลาง และมุงหวังใหเกิด

การพึ่งพาตนเองเปนหลัก มีการดำเนินงานอยางเปนขั้นตอน พอเหมาะ พอดีกับการดำรงชีวิตประจำวัน

ทำใหคน ในชุมชนตำบลหนองสาหราย  ตางพรอมใจกันปฏิบัติตนโดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตในชุมชน จนถึงปจจุบัน ชุมชนแหงนี้  ไดแปรเปลี่ยนเปนศูนยเรียนรูโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองสาหราย 

 จากฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำใหเกิดการประยุกตใชรูปแบบการจัดการพื้นที่อยาง

ชัดเจน โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 1.  ทำความเขาใจกับคนในชุมชนวา 3  หวง 2 เงื่อนไข 6 ตัวชี้วัด มีอะไรเปนเกณฑบาง มีความ
ยากหรือไม ความพอประมาณทำอยางไร และ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขความรูนั้นมีอะไรเปนตัวชวยไดบาง แตตัว

ที่สงผลใหการดำเนินงานจะสำเร็จหรือไมทัน ขึ้นอยูกับตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนหลักที่ใชในการประเมิน

ผลการดำเนินงานของสมาชิกภายในชุมชน ดังนี้

 ตัวชี้วัดที่   1  การลดคาใชจาย หลังจากที่มีรายไดอยูเทานี้ จะทำอยางไรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

 ตัวชี้วัดที่   2  การเพิ่มรายได อาชีพอะไรที่จะเพิ่มรายได  หลังจากที่ประชาชนทำนา ทำออย               

เปนอาชีพหลัก แตชวงวางในระยะเวลา 3 - 4 เดือน จะหาอาชีพเสริมอะไรมาใหกับประชาชน

 ตัวชี้วัดที่   3  เรื่องการออม หลังจากมีรายได รายจาย มีรายไดเพิ่มขึ้น  รายจายลดลง  มีเหลือ

เงินกอนเพื่อเปนภูมิคุมกันของตนเอง สามารถที่จะฝากเงินออมได ซึ่งก็จะมีธนาคารเปนชุมชน

 ตัวชี้วัดที่   4  การดำเนินชีวิต จะดูแลชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของการใชชีวิตตามแนวทางไดอยางไร
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 ตัวชี้วัดที่ 5  การเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คือ ในตำบลหนองสาหรายไมวาจะเปนเด็ก หรือผูดอย

โอกาส ผูสูงอายุ ก็มีสวัสดิการ การดูแล เกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งไดสรางเปนกระบวนการ

 ตัวชี้วัดที่ 6  เปนการใชดำเนินการ โดยมีปจจัยภายในที่ทำ  คือ  การมองยอนหลังเมื่อ  70 ป               

ตอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ขึ้นครองราชยพระองคไดตรัสไววา “เราจะ

ครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึ่งพระองคทานก็ใชระยะเวลา 70 ป 
ที่ขึ้นครองราชย โดยใชความสุขเปนเปาหมายในการปกครอง ใชความสุขเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 

แตผูบริหารประเทศหลายทาน  ไมไดใชความสุขเปนที่ตั้ง แตเอา GDP มาเปนตัวชี้วัดความเปนอยูของ
ประชาชน ซึ่งไมถูกตอง เนื่องจากประเทศไทยมีผูมีฐานะอยูไมกี่คน ทำใหเกณฑที่ผาน เปนการผานเกณฑ

ของคนรวย ซึ่งทำใหความสุขหายไป ตำบลหนองสาหราย จึงใชความสุขเปนเปาหมายในการทำงาน มี
ธนาคารความดี สถาบันการเงิน มีตัวชี้วัดความสุขเปนแนวทางในการดำเนินงาน จึงสงผลใหปจจัยภายใน

ของตำบลหนองสาหราย ใชความสุขเปนเปาหมายในการทำงาน

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 จากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในพื้นที่ตำบลหนองสาหราย เมื่อผานไปได

ระยะหนึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน โดยพบวา ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับตำบล คือ 

เมื่อดำเนินการไปไดระยะหนึ่ง บุคคลภายนอกเริ่มเห็นความสำคัญ  สงผลใหเกิดกลุมภาคีเครือขายตางๆ 
ที่สนใจและตองการที่จะเรียนรูการนำหลักคิดและแนวทางการการดำรงชีวิตภายใตแนวคิดนี้มาใชในชุมชน

ตนเองมากขึ้นโดยสอดคลองกับหลักฐานคิด และทฤษฎีที่พระองคทานตรัสไวใหทำทั้งหมด  3 ขั้น คือ

 ขั้นแรก คือการพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองคือทำอยางไรก็ได ใหสามารถอยูไดบนพื้นฐานของ
ความไมประมาท ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  คือไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไปพึ่งตนเองใหได 
โดยชุมชนตำบลหนองสาหราย ไดจัดการชุมชนของตนเองในการพึ่งตนเองตามวิธีคิดของพระองคทานที่ได

ตรัสไววา ถาเกิดยังทำไมไดใหหลับตา  แลวนึกถึงคำวาทฤษฎีใหม  พระองคทานทำใหดู คือ ทฤษฎีใหม 

30 : 30 :30 : 10 แบงพื้นที่ดินเปน 4 สวน แลวนาจะมีความสุข

 ขั้นที่สอง คือ การรวมกลุม ที่ผานมา ตำบลหนองสาหราย มีการรวมกลุมนอยมาก เมื่อมีกลุม
เพิ่มมากขึ้น ทองถิ่นจะใหงบประมาณในการสนับสนุน หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะใหงบประมาณ

ในการสนับสนุน แตกลุมตางๆ เหลานี้ เมื่อมีการรวมกลุมกันแลวตองไปจดแจงการจัดตั้งเปนกลุมใหถูก

ระเบียบ ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จึงจะสามารถสนับสนุนงบประมาณได ซึ่งในปจจุบันนี้
กลุมในตำบลหนองสาหราย คอนขางเขมแข็ง

 ขั้นที่สาม คือ การขยายเปนภาคีเครือขาย เมื่อเราอยูได ตัวเราอยูได ชุมชนอยูได ตำบลอยูได                      

คนภายนอกก็ตองอยูได เพราะเราตอง “เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”

 การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกลาว ทำใหชุมชนแหงนี้ใชรูปแบบในการ

ดำเนินงาน 3 รูปแบบ คือ 

 1) เรื่องของการดำเนินชีวิต เนนรูเขา รูเรา และการดำเนินงานตามพระราชดำรัสของในหลวง

รัชการที่ 9 คือ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา

 2) ลักษณะของการรวมกลุม และ 

 3) การเปนภาคีเครือขายและขยายผลตอเนื่อง
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 จากแนวทางในการดำเนินงานดังกลาว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชน คือ 

 1) ประชาชนในพื้นที่รูเรื่องของตนเองมากขึ้น คือ การทำบัญชีครัวเรือน เนนเรื่องการทำบัญชี

ครัวเรือน 

 2) ประชาชนทุกคนเริ่มใหขอมูลที่งายขึ้น เชน ขอมูล จปฐ. และขอมูลอื่นๆ ที่เขามาสำรวจใน

พื้นที่    เพราะทุกคนจะมีฐานขอมูลประจำตัว/ครอบครัว จากการทำบัญชีครัวเรือน 

 3) พฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมเปลี่ยนไป  จากสมัยกอนที่ไมมีการดูแลหรือชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เริ่มชวยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น มีงานตางๆ เริ่มชวยกัน 

 4)  กอใหเกิดความมั่นคงในเรื่องของการประกอบอาชีพ ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 การดำเนินงาน/กิจกรรมในการแกไขปญหาของคนในชุมชนตำบลหนองสาหรายเกิดจาก 3 สิ่งที่ 

สำคัญ คือ

 1.  การแกไขปญหาตางๆ เกิดขึ้นมาจากความตองการของคนในชุมชน

 2.  กระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  โดยใชแนวคิด ที่วา

เปนเจาของรวมกัน ตั้งแตการ “รวมคิด รวมทำ และรวมรับประโยชน

 3.  การมีผูนำที่เขมแข็ง และเปนแบบอยางที่ดี กลาคิด กลาทำ กลาเสียสละ

 จากการดำเนินงานตามขอความดังกลาวขางตน ทำใหการดำเนินงานไมกอใหเกิดความเดือดรอน

ตอชุมชน สิ่งแวดลอม และเปนการดำเนินงานที่ชวยใหเกิดประโยชนกับประชาชนในพื้นที่  โดยมีรูปแบบ
ในการดำเนินงานที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีการแบงงานกันทำทั้ง 9 หมูบาน  โดยทั้ง 9 หมูบานมีกิจกรรม

ที่ไมเหมือนกัน การดำเนินงานของแตละกิจกรรมของแตละหมูบาน  จะเอื้อประโยชนตอประชาชน และ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ แตละหมูบานมีคณะทำงานที่ชัดเจน  มีอิสระทางความคิด  มีการประชุมรวมกันใน 
หมูบาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน และนำเสนอในเวทีใหญ
ของตำบล เพื่อรวมกันแกไขปญหา การดำเนินงานในตำบลหนองสาหรายหลักๆ คือการชวยเหลือกันมากขึ้น

มีการพูดคุยกันมากขึ้น

       ภาพรวมกิจกรรมของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริตำบลหนองสาหราย

ฐานการเรียนรูการทำปุยอินทรียอัดเม็ด ตราสาหรายทอง

หมูที่ 1  บานสระลุมพุก  ผูใหญมนัส  สำเนียงล้ำ

 เนื่องจากชาวตำบลหนองสาหรายประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ การสนับสนุนใหคน
ในตำบลหันมาใชปุยอินทรียแทน ในปจจุบันคนในตำบลหนองสาหรายนั้นเริ่มใหความสำคัญกับการหันมา

ใชปุยอินทรียกันมากขึ้น
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ฐานการเรียนรูการทำน้ำดื่มตราสาหรายทอง

หมูที่ 2 บานโกรกยาว ผูใหญมานพ  สมคิด

 เนื่องดวยการตระหนังถึงรายจายที่คนในชุมชนจายออกนอกชุมชนเพื่อซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค               

ตอปนั้นมีจำนวนมาก การผลิตน้ำดื่มขึ้นเปนของชุมชน เพื่อใหคนชุมชนไดซื้อน้ำบริโภคในราคาถูกเงินไม
รั่วไหลออกภายนอก ทั้งยังเปนการสรางรายไดใหกับชุมชนดวย ทั้งนี้ไดมีการเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชน

ไดเขารวมถือหุนโรงงานน้ำดื่มและไดรับเงินปน

ฐานการเรียนรูธนาคารขยะ

หมูที่ 3  บานหนองปริก  ผูใหญ บรรเทา กระตายทอง

 ธนาคารขยะเนื่องดวยการมองเห็นปญหาขยะที่มีมากในชุมชน อีกทั้งในการขายขยะผานพอคา
คนกลางนั้นอาจทำใหคนในชุมชนไมไดประโยชนเทาที่ควร จึงคิดกอตั้งธนาคารขยะขึ้น เพื่อใหคนในชุมชน

ที่มีขายขยะนั้นไดมีสวนรวมในการเปนเจาของรวมไปถึงการไดรับเงินปนผล เพื่อเปนการตอบแทนดวย
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ฐานการเรียนรูสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหราย

หมูที่ 4  บานหนองขุย   ผูใหญพลวริศ  วรรณะ

 มีการจัดตั้งสถาบันการเงิน ซึ่งนับเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอคนในชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

ในสวนของระบบบริหารจัดการที่มีระบบที่ดีเพื่อจุดมุงหมายคือการใชความดีในการเขาถึงแหลงทุนและ
เปาประสงคเพื่อเปนการขจัดหนี้สินของคนในชุมชนใหหมดไป 

ฐานการเรียนรูการทำน้ำยาซักผา,ลางจานตราสาหรายทอง

หมูที่ 5  บานปลักเขวา  กำนันสราวุธ  หอมจันทร

 การทำน้ำยาอเนกประสงค (น้ำยาลางจาน และน้ำยาซักผา) ใชเองและจำหนาย เพื่อเปนการลด

คาใชจายในสวนของใชที่จำเปนในชีวิตประจำวันใหมีตนทุนที่นอยลงและเพื่อเปนการสรางรายได

ฐานการเรียนรู ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

หมูที่ 6   บานหนองทราย ผจก. แรม  เชียงกา
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ฐานการเรียนรูการทำน้ำหมักอินทรียชีวภาพ หมูที่ 7

บานหนองแหน  ผูใหญ บุญมี  เนตรสวาง

 บานหนองแหน มีหมอดินผูผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใชในการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                

และไมทำลายระบบสุขภาพ/ พลังงานทดแทน

 แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงจากพอหลวงสูชุมชน

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  5

4.5 กรณีศึกษาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานเตย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 ชุมชนบานเตย เปนหมูบานเกาแกที่มีการกอตั้งหมูบานมานานกวา 200 ป จากในอดีตหมูบานนั้น

ตั้งชื่อมาจาก “ตนเตย”  ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะที่ตั้งอยูทางทิศใตของ

หมูบานเปนจำนวนมาก จึงไดตั้งชื่อหมูบานวา “บานเตย” คนในหมูบานสวนใหญทำนา เลี้ยงสัตวและ
คาขาย ซึ่งเปนการใชชีวิตในวิถีชนบท และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จากสภาพพื้นที่  พบวา  พื้นที่
ชุมชนสวนใหญเปนที่ดอน พื้นที่ทำนาเปนที่ลุมลอมรอบหมูบาน ไมมีปาไมชุมชนทำใหในอดีตการเพาะปลูก

จึงไมคอยไดผล เนื่องจากสภาพดินเปนดินเค็ม อีกทั้งมักประสบกับปญหา ภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและ
ภัยแลงซ้ำซาก ซึ่งในชวงที่ผานมาหมูบานเตยไดเขารวมเปนหมูบานแกนหลักของเครือขายหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับอำเภอ ตามโครงการยุทธศาสตร "บ ว ร" (บาน วัด โรงเรียน) 
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ที่มีการบริหารจัดการชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชน ป 2554 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเหตุผลสำคัญในการเขารวม

โครงการเนื่องจากชุมชนบานเตยประสบปญหาพื้นที่ทำกินเปนดินเค็ม สงผลใหการทำนา ทำสวนไมไดผล

เทาที่ควร เนื่องดวยดินมีสภาพเสื่อมลงเรื่อยๆ จึงไดมีการคิดหาแนวทางแกไขปญหาโดยวิธีธรรมชาติตาม

แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9  ในเรื่องการใชหญาแฝกแกปญหาดินเค็ม
โดยวิธี “หมดิน” และไดเริ่มรณรงคการใชปุยอินทรียชีวภาพ ในการทำเกษตรกรรม เพื่อปรับสภาพดินที่

เสื่อมโทรมใหมีชีวิตจากพื้นฐาน ภูมิปญญาดั้งเดิม  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาค

เอกชน นอกจากนี้ชุมชนบานเตยยังไดจัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชในชุมชนเพื่อลดรายจาย และ

จัดจำหนายแกเกษตรกรภายนอกชุมชนเพิ่มรายได   โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
จนถึงปจจุบันดวยวิสัยทัศนชุมชนที่วา “ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงสามัคคี  อาชีพเรามี วิถีพอเพียง เกษตร

ปลอดสารพิษ  มีจิตสาธารณะ  วัฒนธรรมล้ำคา รักษาสิ่งแวดลอม”

 กระบวนการวิเคราะหหาเหตุแหงปญหา

 จากการวิเคราะหเหตุแหงปญหา พบวา ชุมชนบานเตยนั้นเกิดปญหาความยากจนของคนในชุมชน

ที่ไดรับผลกระทบมากจากปญหาของที่ดินทำกินในชุมชนเปนสวนใหญ เนื่องจากการประสบกับภาวะภัย

ธรรมชาติตางๆ  ไมวาจะเปนอุทกภัย  ภัยแลงหรือปญหาสภาพดินเค็มดินเสียจากการใชสารเคมีและชวง

ฤดูแลงก็ไมสามารถทำการเพาะปลูกได ซึ่งสงผลใหไมสามารถสรางใหเกิดผลผลิต ทางการเกษตรใหเปนไป

ตามที่ตองการได อีกทั้งในชวงที่ผานมาในอดีต คนในชุมชนสวนใหญนิยมใชปุยเคมีในการเพาะปลูกทำให

มีอัตราตนทุนการผลิตที่สูง  รวมถึงขาดการบำรุงรักษาหนาดิน  ทำใหดินเสียและไมสามารถเพาะปลูกได 

จากสภาพปญหาดังกลาว ทำใหคนในชุมชนเริ่มประสบปญหาทางการเกษตรมากขึ้น สงผลตอการ มีรายได

ลดลง  และเริ่มมีหนี้สินในภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  กลายเปนหนี้ธนาคาร สถาบันการเงิน  และหนี้นอก

ระบบเนื่องดวยการที่คนในชุมชนมีคาใชจายที่ฟุมเฟอยและไมมีการวางแผนการใชจายอันเปนเหตุที่ทำให

หลายๆ ครอบครัวตองออกไปหางานทำที่กรุงเทพฯ 

 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา

 จากผลกระทบดังกลาวทำใหชุมชนบานเตยเริ่มตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และไดนำมาสูการคิด

วิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนใหพนจากวิกฤตรวมกัน   โดยไดรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสรางกระบวนการเรียนรูการแกไขปญหา และใชวิธีการใหหนวยงาน

ตางๆ เขามาใหความรูและแนะนำวิธีการในการแกไขปญหาดินเค็ม โดยการปลูกพืชบำรุงดิน  (ถั่ว ปอเทือง) 

การลดใชสารเคมี การสงเสริมการปลูกสะเดา มะขามเทศ เพราะพืชเหลานี้เปนพืชที่มีความทนตอดินเค็ม
และยังเปนแหลงอาหารแกคนในชุมชนได นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูนำชุมชนไดมีการนอมนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนเกษตรอินทรีย 
ปลอดสารพิษและชวยลดรายจายคาปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆ ทำใหคนในชุมชนหางไกลจากสารพิษ

ตกคาง ลดภาระหนี้สินจากการกูยืมเพื่อการเกษตร และมีเงินเก็บไวใชจายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง

ยังไดรับความรูและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนการใชจาย ตลอดจน
การติดตามผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนเปนระยะ และยังไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

เสริม การแปรรูปสินคาจากวัตถุดิบภายในชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกคนในชุมชนอีกดวย
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 จากกระบวนการคิดเพื่อวางแผนการแกไขปญหาหนี้สินและปญหาทางการเกษตรของคนในชุมชน 

ก็ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการเขามา

ใหคำปรึกษาแนะนำดานองคความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดแนะนำใหคนในชุมชน 

ลด ละ เลิก  การใชสารเคมีในการเพาะปลูก  และหันมาใชสารธรรมชาติ หรือสารอินทรีย เพื่อลดตน
การผลิต ลดสารผิดตกคางในรางกาย และชวยใหหนาดินไมเสื่อมโทรม ตลอดจนนำพาใหคนในชุมชน

ไดรูจักการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ดวยการพออยู พอกิน พอใช เหลือใช และแบงปน ชวยคนในชุมชน

สามารถลดปญหาดานรายได รายจาย และหนี้สิน ที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนลงไปได 

 นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด เขามามีสวนชวยหนุนเสริมใหเกิด

การรวมกลุมเพื่อสรางงานสรางอาชีพ  ชวยใหคนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได  เมื่อชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในดานที่เหมาะสม คนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  ภาระหนี้สินลดลงไดรับผลผลิตจาก
การประกอบอาชีพ (ทำนา) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพที่สำคัญผลิตภัณฑที่ได (ขาว) สามารถ

วางจำหนายไดในราคาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถแขงขันในทองตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียได สงผลให

คนในชุมชนมีความสุข เกิดความภูมิใจในตนเองและดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนชวยใหชุมชนบานเตย 

ไดรับการสนับสนุนใหจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  และโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย  เพื่อนำ
หลักการองคความรูที่ไดมาเผยแพรแกกลุมนักเรียนนักศึกษา ผูประสบปญหา ผูดอยโอกาส และผูที่สนใจ

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในครอบครัว ชุมชน สังคมของตนเอง 
อีกทั้งยังมีการชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสตามความเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกชุมชนดานการสงเสริม

การประกอบอาชีพ ไดดำเนินการจัดหาและสนับสนุนแหลงอาหารในชุมชน และซอมแซมบานเรือนใหแก

คนยากจน ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ตามความเหมาะสม รวมถึงการจางงานในชุมชนเพื่อเปน ชวยเหลือให

กลุมคนเหลานี้มีงานทำ มีรายได และสามารถดำรงชีวิตอยูไดตามอัตภาพ

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

 เมื่อกลาวถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับชุมชนบานเตย พบวา กลุมผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชน

สวนใหญ  คือ  กลุมคนยากจน โดยชุมชนมองวากลุมคนเหลานี้สมควรไดรับความชวยเหลือจากทุกคนใน
ชุมชน ซึ่งหากมองถึงการเขาถึงสวัสดิการจากภาครัฐนั้น องคการบริหารสวนตำบลและทางชุมชนไดใหการ

ชวยเหลือในดานตางๆ เชน การซอมแซมบาน การแจกเสื้อผาเครื่องกันหนาว การจางงานและการสงเสริม

อาชีพแกผูสูงอายุ และผูประสบปญหาทางสังคม อาทิ คนยากจน  และคนวางงาน นักเรียนที่ตองการหา
รายไดระหวางเรียน เปนตน เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหสามารถพึ่งตนเองไดนอกจากนี้ การที่ชุมชนบานเตย

ไดมีการรวมกลุมในชุมชนและเครือขาย เพื่อการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง ณ ศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ( ฐานการเรียนรู)  และจัดตั้งโรงเรียนชาวนา เกษตรอินทรีย และ กองทุนขาว
สำหรับการชวยเหลือกลุมผูยากไรและผูประสบภัยในพื้นที่ตางๆ ก็ทำใหคน ในชุมชนและกลุมผูดอยโอกาส 

ไดรับการชวยเหลือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ชุมชนบานเตยยังไดมีการสงเสริมให ความรูและคำปรึกษา แนะนำ 
ตลอดจนการเปดโอกาสใหคนในชุมชน และสถานศึกษาที่สนใจเขามาศึกษาดูงานเชิงประสบการณอีกดวย

 จากการดำเนินการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนใหเกิดขึ้นดวยความรวมมือของคนในชุมชน ทำให

ตั้งแตป 2552 ที่ผานมาจนถึงปจจุบันชุมชนไดมีการรวบรวมผลผลิต (ขาว) นำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายแดสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสำหรับใชบรรจุในถุงยังชีพพระราชทานตอไป ซึ่งไดสรางใหเกิดความภูมิใจและ                           
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ปลาบปลื้มใจใหกับคนในชุมชนบานเตยเปนอยางมาก โดยมีการจัดทำนาขาวอินทรีย (นากลาง จำนวน 7 ไร) 

เพื่อปลูกขาวอินทรีย 100 เปอรเซ็นตไว และในป 2560  ในชวงที่เกิดอุทกภัยทางภาคใต  ชุมชนบานเตย
ไดรวบรวมผลผลิต (ขาว) บริจาคเพื่อสมทบชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมทางภาคใต โดยขาวที่นำไปบริจาค

นั้นไดมาจากการรวบรวมขาวของสมาชิกในกลุมชาวนาเกษตรอินทรียชุมชนบานเตย และเครือขายในจังหวัด

นครราชสีมา (บานสระพระ อ.โชคชัย/ บานแฝก-โนนสำราญ อ.สีดา/บานคอกวัว อ.สีคิ้ว) เพื่อสำหรับ
การบริจาคชวยเหลือผูประสบปญหาและกลุมผูเดือดรอนทางสังคมนอกจากนี้ยังมีการใหความชวยเหลือ

และดูแลคนยากจน  ผูดอยโอกาส  และผูที่ประสบปญหา  ดวยการลด  การใชเครื่องมือ  เครื่องจักรทาง
การเกษตร เพื่อสนับสนุนการใชแรงงานคนในชุมชน อาทิ การเกี่ยวขาว หวานขาว ใสปุย เปนตน เพื่อชวย

ใหกลุมคนดังกลาวเกิดรายไดและมีงานทำ อีกทั้งยังมีการจัดสรรผลกำไรจากกองทุนหมูบานเพื่อมอบเงิน

ใหแกผูสูงอายุในชุมชนที่ประสบปญหาและความเดือดรอนอีกดวย

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 จากการศึกษา พบวา คนในชุมชนสวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

จากหลายๆแหลงขอมูล ไมวาจะเปนการเผยแพรองคความรูจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ การ

เรียนรูจากหนังสือและเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของ จึงทำใหหลายๆ ครอบครัวไดนอมนำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเริ่มจากนำมาปรับใชกับตนเอง

และครอบครัวกอนเชน การลดใชสารเคมีในการเพาะปลูก การปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว (ปลา กบ  

ไกไข และสุกร) เปนตน  ซึ่งคนในชุมชนเขาใจวา  เศรษฐกิจพอเพียง  คือ การลดรายจายเพิ่มรายไดลด

การซื้อการใชของที่ไมจำเปน  หรือสิ่งของฟุมเฟอย  การปลูกอยูปลูกกิน  การวางแผนการใชจายอยาง
ประหยัด และการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยเนนไปที่ความพอดีพอประมาณ คือ ไมมากไมนอยจนเกินไป 

ที่สำคัญตองไมเบียดเบียนผูอื่น และเมื่อสามารถพึ่งตนเองไดแลวก็ตองแบงปนชวยเหลือผูอื่นตามอัตภาพ 
ตอมาคือในเรื่องของความมีเหตุผลโดยการรูจักการวางแผนการใชชีวิตและการใชจายอยางรอบคอบ สุดทาย

คือเรื่องของภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวเตรียมใจใหสามารถพรอมรับกับสภาพ ปญหา หรือผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีสติในการรวมมือกันหาทางแกไข 

 จากการเรียนรูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบานเตย สามารถสรุปเปนประเด็น ไดดังนี้

     การลดรายจายเพิ่มรายได 

     ในดานของการลดรายจายเพิ่มรายไดนั้น  ชุมชนบานเตยมีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพใน
ชุมชนเพื่อสรางรายไดและสงเสริมการทำกิจกรรมรวมกันในชุมชน เชน กลุมถั่วตัดสมุนไพร กลุมปลาราหมู 

กลุมปุยอินทรีย กลุมขาวอินทรีย ฯลฯ โดยการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เชน สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพิมาย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) องคการบริหารสวนตำบลกระเบื้องใหญ 

เปนตน โดยอบรมใหความรูและการฝกปฏิบัติแกกลุมอาชีพและ คนในชุมชน ดานกระบวนการผลิตและ                

แปรรูปอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนวัตถุดิบทางการ เกษตร (ปุยอินทรีย น้ำหมักชีวภาพ น้ำสม

ควันไม)  เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต ลดรายจายในครัวเรือนและเพิ่มรายไดใหแกกลุมอาชีพในการจัด
จำหนายสินคาทั้งภายในและภายนอกชุมชน                
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      การทำบัญชีครัวเรือน

      ดานการทำบัญชีครัวเรือน ไดรับการสงเสริมและใหความรูโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ไดเขามามีสวนชวยในการสงเสริมใหคนในชุมชนไดเรียนรูหลักการจัดทำบัญชีครัวเรือน พรอม

ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  (ธกส.) ไดเขามามีสวนรวมในการใหการสนับสนุนสมุดจดบัญชี

ครัวเรือนแกผูที่เขารวมโครงการฯ โดยในปจจุบันยังมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนอยู ตามเกณฑที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมากำหนด และมีการตรวจสอบบัญชีครัวเรือนโดยผูนำชุมชนเปน

ระยะๆ

      การแกไขปญหาหนี้สินได

      แนวทางการแกไขปญหาหนี้สินของคนในชุมชนบานเตยนั้น หลังจากที่คนในชุมชนบานเตย

ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในครอบครัวและชุมชน  โดยการนำกระบวนการลด
ตนทุนการผลิต การวางแผนการใชจาย การแปรรูปอาหาร การสงเสริมกลุมอาชีพ และอื่นๆ  เขามาใชใน

การแกไขปญหา ก็พบวากระบวนการดังกลาวชวยใหคนในชุมชนมีการวางแผนและควบคุมการใชจายได

มากขึ้น  มีการลดตนทุนการผลิตการปลูกขาวที่ลดลง  เนื่องจากการหันมาผลิตและใชปุยอินทรีย  อีกทั้ง
ยังชวยใหรางกายไมมีสารผิดตกคางจากการใชปุยเคมี รวมไปจนถึงการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เพราะไดรับประทานผักและอาหารที่ ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมี

รายไดเพิ่มเติมจากการรวมกลุมอาชีพในชุมชนดวยเหตุและปจจัยเหลานี้จึงชวยใหคนในชุมชนสามารถ
แกไขหรือบรรเทาปญหาหนี้สินลงไปได โดยหนี้สินของคนในชุมชนปจจุบันเปนหนี้ที่กอใหเกิดรายได หรือ

หนี้เพื่อการลงทุนเปนสวนใหญ 
 จากการเรียนรูและทดลองปฏิบัติจริง ทำใหทุกวันนี้คนในชุมชนบานเตย มีความมั่นคงชีวิตมากขึ้น

เมื่อครอบครัวมีอาชีพ และรายไดที่เพิ่มขึ้นแลวก็สงผลใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความรูสึกปลอดภัย 

ไมวิตกกังวล ลดภาวะตึงเครียดในครอบครัว และยังชวยสงเสริมใหคนในครอบครัวเกิดความรูสึกมั่นคงใน

ชีวิตทั้งทางรางกายและจิตใจอีกดวย

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 ชุมชนบานเตยไดนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชุมชน เพื่อชวยเหลือคน

ในชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความมั่งคงในอาชีพและรายได ไมเบียดเบียน หรือทำลายสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งแบงปนความชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน  โดยปญหาของคนในชุมชน
กอนที่จะมีการดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งเปนแนวทางในการนำมาประยุกตใชอยางเหมาะสมกับชุมชน 

เพื่อแกไขปญหาในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งสามารถสรุป ดังนี้

      ดานอาชีพและรายได

      ในดานของอาชีพและรายไดนั้น การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยใหคนในชุมชน
มีการวางแผนในการใชจายและการลงทุนทางการเกษตร มีเงินเก็บออม  มีอาชีพเสริมมีการนำวัตถุดิบทาง

ธรรมชาติในชุมชนมาประยุกตใชเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อสรางรายได โดยกิจกรรมที่ชุมชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการจัดขึ้นเพื่ออบรมและพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน  อาทิ การจัดทำ

บัญชีครัวเรือน การรวมกลุมอาชีพ การจัดทำแผนชุมชนการวางแผนการใชน้ำเพื่อการเกษตร เปนตน
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      ดานความมั่นคงปลอดภัย

     ดานความมั่นคงปลอดภัย แนวคิดนี้ชวยใหคนในชุมชนเกิดความรัก เอื้อเฟอ  สามัคคี และมี

จิตอาสา ผานการจัดกิจกรรมโครงการตางในชุมชน อาทิ  กิจกรรมซอมแซมบาน  กิจกรรมการชวยเหลือ

คนยากจน ผูประสบปญหา ผูดอยโอกาส  ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน การจัดหาและสรางแหลงอาหารใน
ชุมชน กิจกรรมสรางคุณคาและปลูกฝงคุณธรรม เพื่อใหคนในชุมชนมีความรักใครปรองดองและมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนบานเตยรวมกันในทุกมิติ ทำใหคนในชุมชนเกิดความมั่นคง ทั้งดานอาชีพ รายได ที่อยู

อาศัย อาหาร และสุขภาพ อีกทั้งการใชพลังงานทดแทนที่สอดคลองกับชุมชน เชน การเผาถานเพื่อใหได

น้ำสมควันไม โดยสามารถนำถานมาใชประโยชน ในครัวเรือน และนำน้ำสมควันไมมาใชปราบศัตรูพืชใน

แปลงนาขาว เปนตน

      ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ชวยใหคนในชุมชนรูจักรักษธรรมชาติ  เห็นความสำคัญของ
สิ่งแวดลอม ไมเบียดเบียนและทำลายปาไม อันเปนแหลงน้ำและอาหารตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในชุมชน 

ถึงแมวาชุมชนบานเตยจะไมมีปาไมตามธรรมชาติในชุมชนก็ตามแตผูนำชุมชนตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการใหคนในชุมชนไดปลูกปา และพัฒนาแหลงอาหารทางธรรมชาติ รวมถึง
ฟนฟูแหลงน้ำ และบริเวณโดยรอบชุมชนใหมีความสะอาด มีการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับไปใชซ้ำ ผลิตเปน

น้ำหมักชีวภาพ หรือปุยหมัก อีกทั้งยังปรับปรุงทัศนียภาพใหมีความสวยงามเหมาะแกการฟนฟูสุขภาพและ

พักผอนหยอนใจ เพื่อใหคนในชุมชนไดมีสุขภาพที่ดีและไดอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 

      ดานการศึกษาเรียนรู 

      ดานการศึกษาเรียนรู แนวคิดนี้ชวยใหคนในชุมชนรูจักการนำองคความรูที่ไดรับทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามาใหความรูนำไปเพิ่มพูนศักยภาพใหแกคนในชุมชนไดนำไปปรับประยุกต

ใชใหสอดคลองกับความตองการและความถนัด เมื่อผานการฝกฝน อบรมและพัฒนาจนเกิดความรูความ

เขาใจ พรอมทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองเปนวิทยากร เพื่อบอกเลาประสบการณ และถายทอดองคความรู
ที่มีใหแกผูอื่น  โดยหวังแตเพียงวาตองการที่จะใหผูอื่นเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

นำไปใชแกปญหาในชีวิต ครอบครัว ชุมชน ใหผานพนไปไดดวยดี

      ดานสังคมและวัฒนธรรม

      ชวยใหคนในชุมชนไดเรียนรูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นถิ่นใน
ชุมชนรวมกัน ผานกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ โดยมีรูปแบบ “บ ว ร”(บาน วัด โรงเรียน) 

เปนตัวเชื่อมโยงคนในชุมชนเขาดวยกัน เพื่อลดชองวางในครอบครัว ชุมชน และสังคม สรางความรักสามัคคี

กันในชุมชน  ทำใหชุนชนบานเตยเปนชุมชนตนแบบหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนที่ประสบความ

สำเร็จในดานตางๆ จนถึงปจจุบัน

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 จากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชกับคนในชุมชนบานเตย   ทำใหเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดจัด สำหรับการเปลี่ยนแปลงตอครอบครัวพบวา เมื่อมีการมีการนำแนวคิด

ดังกลาวมาใชทำใหคนในครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ชวยใหทุกคนใน

ครอบครัวรูจักบทบาทหนาที่และคุณคาของตนเองที่มีตอครอบครัวมากขึ้น เกิดความรักความอบอุนใน
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ครอบครัว ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการที่คนในครอบครัวนั้นไดทำกิจกรรมตางๆ  รวมกัน   เชน การปลูกผัก 

การรดน้ำ การใสปุย ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทำดวยกันได นอกจากนี้หากมีผลผลิต
(ผัก) ที่ได เหลือจากบริโภคก็สามารถนำมาแบงปนใหแกคนในชุมชน หรือสามารถนำไปขายเพื่อสรางรายได

สูครัวเรือนได และจากการลดใชสารเคมีในการเพราะปลูกขาว ทำใหรางกายไดรับสารพิษลดลงและ ไมมี

สารผิดตกคางในรางกายอีกดวย

 สำหรับการเปลี่ยนแปลงตอชุมชน พบวา สิ่งที่เกิดขึ้นชวยใหชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน 

มากขึ้น มีการชวยเกื้อกูลกัน วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความสุขกายสบายใจมากขึ้น  

เนื่องจากไมตองเครงเครียดกับปญหาหนี้สินตางๆ และเมื่อคนในชุมชนมีความสามัคคีกันก็ทำใหกิจกรรม/

โครงการตางๆ  ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเปนไปไดโดยสำเร็จลุลวง  รวมถึงการมีผูนำที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศน  

และมีจิตวิญญาณของการเปนนักพัฒนาที่มุงหวังใหชุมชนมั่นคงแข็งแรง จึงทำใหชุมชนบานเตยไดรับการ

คัดเลือกใหเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน  ทำใหชุมชนบานเตยสามารถดำเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ 
พอเพียงและโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย ขึ้นมาจากฐานการเรียนรูตางๆ ในชุมชน เพื่อใหผูสนใจทั้งภายใน 

และภายนอกชุมชนไดเขามาศึกษาและปฏิบัติเพื่อนำความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดความเหมาะสมตอตนเอง 

ครอบครัว  และชุมชนตอไป ซึ่งโครงสรางและระบบภายในองคกรของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

บานเตย มีดังนี้

 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานเตย   ไดดำเนินการกอสรางอาคารศูนยเรียนรูชุมชน                        
โดยไมใชงบประมาณของทางราชการ และดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยคนในชุมชน มีนโยบายที่จะใหบริการดานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคคลภายใน และภายนอก

ชุมชน และสามารถขยายผลไปยังระดับจังหวัดและระดับประเทศไดในอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้

  1) เพื่อถายทอดการเรียนรู

  2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชน และนอกชุมชน

  3) เพื่อใชเปนสถานที่อบรมและศึกษาดูงานตามวิถีชุมชนพอเพียง
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 นอกจากนี้ ยังมีการแบงฐานเรียนรูและฝกปฏิบัติ เพื่อถายทอดองคความรูและทฤษฏี  หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย การจัดบรรยายสรุปใหความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู จากวิทยากรในชุมชน 
โดยคณะกรรมการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานเตย และปราชญชาวบาน พรอมทั้ง การใหความรูจาก 

ฐานการเรียนรูในชุมชน ซึ่งมีจำนวนที่สิ้น 7 ฐาน ดังนี้  

 ฐานที่ 1  ฐานการแกไขปญหาดินเค็มและสงเสริมการเรียนรูจากฐานการเรียนรูการแกไข

ปญหาดินเค็ม

 เนื่องจากบานเตย  เปนชุมชนที่เคยประสบปญญาเรื่องดินเค็ม  ทำใหการเพาะปลูกไมผล พืชผัก 
สวนครัวไมไดผลเทาที่ควร จึงใชแนวคิดแกปญญาดินเค็มตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวรัชกาลที่ 9  โดยใชหญาแฝก  (หมดิน)  ในการแกไขปญหาปรากฏวา  ไดผลเปนอยางดี โดยมีการ
รณรงคปลูกหญาแฝกตามพื้นที่เพาะปลูกทั่วไปและในครัวเรือนซึ่งประโยชนที่ชุมชนไดรับ คือ ไดปรับปรุง

บำรุงดินดวยหญาแฝก ทำใหมีพื้นที่ปลูกพืชผักชนิดอื่น ชวยใหมีรายไดเพิ่มจากการทำนาเพียงอยางเดียว 
และที่สรางความภาคภูมิใจใหแกชาวบานเตย เปนอยางยิ่ง คือ การไดรับรางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศ

อับดับ 1 โครงการแขงขันนวัตกรรมการฟนฟูพื้นที่ดินเค็มจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

 ฐานที่ 2  ฐานการจัดตั้งกลุมปุยอินทรียอัดเม็ดเพื่อลดตนทุนการผลิต และสงเสริมการเรียนรู  

การผลิตปุยอินทรีย

 จากสภาพปญหาในชุมชนบานเตยดานการเกษตรกรรม   เปนสาเหตุใหเกษตรกรตองใชตนทุน                

การผลิตสูงจากการใชปุยเคมี ซึ่งสงผลทำใหดินเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ คนชุมชนบานเตยจึงมีการรวมตัวกัน
เพื่อจัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตบางสวนเปนของที่มีอยูในชุมชน  โดยประโยชน

ที่ชุมชนไดรับ คือเกษตรกรลดตนทุนการผลิตตอไรและคนในชุมชนไดมีโอกาสในการสรางเสริมประสบการณ

ดานการบริหารจัดการกลุมในรูปแบบคณะกรรมการ สงผลทำใหสมาชิกในกลุมมีความเอื้ออาทรตอกันและ

ตอชุมชน โดยการแบงปนผลกำไรในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนคนในชุมชนมีรายไดจากการ

ทำนาและมีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้น

 ฐานที่ 3  ฐานการเรียนรูกลุมพลังงานทดแทน

 เนื่องจากภายในชุมชนบานเตยมีการใชไฟฟาคอนขางมาก สงผลใหครัวเรือนมีคาใชจาย ดาน
สาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น คนในชุมชนจึงรวมกันหาวิธีแกไขปญหาดวยการสรางพลังงานทดแทน  จากการ

เก็บเศษไมเศษฟนในชุมชนมาเผาถานเพื่อใชในครัวเรือน ทำใหคนในชุมชนลดรายจายและยังสามารถเพิ่ม

รายไดใหแกชาวบานไดดวย ซึ่งจากการเผาถานทำใหมีผลพลอยจากการจำหนายผลิตภัณฑน้ำสมควันไม

ที่ไดจากการเผาถาน นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนสารไลแมลงที่ปลอดสารพิษ/เคมี ซึ่งไมมี ผลกระทบตอ

คน สัตว และสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 ฐานที่ 4 ฐานการจัดตั้งกลุมน้ำหมักชีวภาพและสงเสริมการเรียนรูน้ำหมักชีวภาพ

 จากสภาพปญหาในชุมชนที่ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีคาใชจายจาก  

การซื้อสารเคมีมาใชทางการเกษตรเปนจำนวนมาก จึงมีความคิดที่จะลดตนทุนการผลิต  โดยการนำเศษ
ผัก ผลไม และอาหาร นำมาทำน้ำหมักชีวภาพไวสำหรับใชทางการเกษตร และในครัวเรือน เพื่อลดรายจาย

ในครัวเรือนและเปนการรักษาสิ่งแวดลอม โดยประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการทำน้ำหมักชีวภาพ คือ ชุมชน
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มีการคัดแยกขยะเพื่อนำมาใชประโยชนดานเศรษฐกิจ  มีการผลิตสารชีวภาพที่สามารถใชในการไลแมลง

ศัตรูพืช ชวยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟารม บำบัดน้ำเสียเพื่อปองกันโรคระบาด ชวยควบคุมคุณภาพน้ำในบอ
เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่สำคัญคือ ไดวัสดุธรรมชาติที่เปนสวนผสมของปุย อินทรีย

ชีวภาพสำหรับใชกับนาขาวในชุมชน

 ฐานที่ 5 ฐานการจัดตั้งกลุมน้ำยาเอนกประสงคและสงเสริมการเรียนรูการผลิตน้ำยาเอนก

ประสงค

 จากปญหาคาใชจายในครัวเรือนของชุมชนบานเตยที่มีคาใชจายในชีวิตประจำวันที่คอนขางสูง                   

จึงมีความจำเปนตองลดคาใชจายในครัวเรือนลงเพื่อความประหยัด และไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุมทำน้ำยา 
เอนกประสงค ขึ้นในชุมชน เพื่อผลิตไวสำหรับใชในครัวเรือน และจำหนายใหแกผูบริโภคทั่วไปที่สนใจซึ่ง
ประโยชนที่ชุมชนไดรับ คือ ชวยลดรายจายจากการผลิตน้ำยาลางจานเพื่อใชเอง และมีรายไดเพิ่มจากการ

จำหนายผลิตภัณฑน้ำยาลางจาน

 ฐานที่ 6  ฐานการจัดตั้งกลุมน้ำหมักมูลสุกรและสงเสริมการเรียนรูการทำน้ำหมักมูลสุกร
 เนื่องจากชุมชนบานเตยมีอาชีพเกษตรกรรม  (ทำนา) และการเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงสุกร เลี้ยงวัว 
และเลี้ยงปลา เปนตน ดวยความตองการของคนในชุมชนที่ตองการจะลดรายจาย และเพื่อเปนการเชื่อมโยง

ผลิตผลทางเกษตรกรรม จึงจัดตั้งกลุมน้ำหมักมูลสุกรขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและผลิตน้ำหมักมูลสุกรไว 

ใชในชุมชนซึ่งประโยชนที่ชุมชนไดรับ คือ ชวยลดรายจายและเพิ่มรายไดชวยใหพืชผลทางการเกษตร ได

รับสารอาหารที่ไมมีสารเคมีเจือปน  ตลอดจนไมเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ทำใหสิ่งมีชีวิต

สามารถอยูไดอยางสมดุลกับธรรมชาติในชุมชน

 ฐานที่ 7 ฐานการจัดตั้งกลุมการทำขนมไทยและสงเสริมการเรียนรูการทำขนมไทย

 ในอดีตที่ผานมาคนในชุมชนไดรับผลกระทบจากภาวะน้ำทวม ฤดูแลง  และการทำนาไมไดผล               
จึงไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุมการทำขนมไทยขึ้น โดยไดนำพืชสมุนไพรในชุมชนมาเปนสวนผสม ของผลิตภัณฑ 

อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกคนในชุมชน ซึ่งประโยชนที่ชุมชนไดรับ คือคนในชุมชน

มีอาชีพเสริมที่ชวยเพิ่มรายได

 จากการบริหารชุมชนดวยกระบวนการวิธีการที่ชุมชนมีการจัดการตนเอง เพื่อรวมกันแกไขปญหา

ในชุมชน ผานการดำเนินงานของผูนำชุมชนที่เขมแข็ง ทำใหชุมชนบานเตยสามารถฝาฟนกับปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนไปไดอยางราบรื่นดวยตามหลักประชาธิปไตยในชุมชน โดยที่ทุกคนในชุมชนไดมีโอกาส

ในการแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ชุมชนบานเตยไดมีการจัดทำระเบียบ

ขอตกลงของหมูบาน หรือระเบียบขอบังคับของชุมชน โดยผานเวทีประชาคมของหมูบาน เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับในขอตกลง ซึ่งมีการจัดทำเปนลายลักษณอักษรและใหคนในชุมชนถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจน

การจัดเวทีประชาคมเพื่อแกไขปญหาอยางสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน/ปรึกษาหารือ/แจงขอ
ราชการ และแกไขปญหาในชุมชนตามสถานการณที่เกิดขึ้นหรือนโยบายเรงดวน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีประชาคมจัดเวทีประชาคมจัดทำและปรับแผนพัฒนาชุมชนเพื่อทบทวนแผน

ชุมชนเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา
หมูบานโดยแบงประเภทแผนชุมชนเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภททำเอง ประเภททำรวม และประเภท

ขอรับการสนับสนุน   โดยหากแผนนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชนจะจัดอยูในประเภทขอรับการ

สนับสนุนนั่นเอง              
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 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 จากกระบวนการเรียนรูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่คนในชุมชนไดนำมาปรับใชและพัฒนา ใหเกิด

ความยั่งยืนไดนั้น คือการจัดโครงการถายถอดวิถีชีวิตพอเพียงใหกับคนรุนใหม  โดยการนำกลุมเด็กและ
เยาวชน กลุมวัยทำงาน หรือผูที่สนใจเขามารวมโครงการเพื่อการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้งหลักทฤษฎีและการปฏิบัติ ผานรูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตแบบพออยูพอกิน พอประมาณ 
ประหยัด ไมฟุงเฟอ รวมถึงการไดทดลองปฏิบัติจริงในแปลงนาสาธิต การฝกประสบการณ  จากฐานการ

เรียนรู  และกิจกรรมสงเสริมอาชีพตางๆ  ในชุมชน เพื่อคนหาตัวตนและความตองการที่แทจริง วาจริงๆ 
แลวเราคือใคร เราตองการอะไร และเรามีหนาที่อยางไรตอสังคม เพื่อเปนการปลูกฝงคุณคาใหแกเด็กและ

เยาวชนในชุมชน ไดรูจักคุณคาของอาชีพชาวนา และคุณคาของตนเอง นอกจากนั้นยังชวยใหคนในชุมชน

ไดมีโอกาสพัฒนาและตอยอดองคความรูที่มีอยู  รวมถึงไปสงตอขอมูลที่ไดทดลองและเกิดผลขึ้นจริงให
แกผูที่สนใจ ไดนำไปประยุกตใชใหสอดคลองกับความตองการของตนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 ปจจุบันมีการอบรมโครงการดังกลาวใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนไปแลว  2 รุน  และสำหรับ

ผูที่สนใจภายนอกสามารถมาขอรับการอบรมและเรียนรูไดที่ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานเตย                 

และจากการนอมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน ทำใหปจจุบันชุมชน
บานเตยไดเปนหนึ่งศูนยเรียนรูตนแบบของภาคอีสานตอนลาง 8 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา อำนาจเจริญ 

ยโสธร ศรีสะเกษ ขอนแกน บุรีรมย อุบลราชธานี และชัยภูมิ อีกทั้งยังไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานตนแบบ
การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

84 พรรษา ตามยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา "บ ว ร" (บาน วัด โรงเรียน)ทำใหคนในชุมชนมีองคความรู

ดานการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ จากการไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชน

แหงความเกื้อกูล”ทำใหมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง และเปนหนวยฝกอบรมฟนฟู

อาชีพเกษตรกร ทำใหมีการพัฒนาวิทยากรกระบวนการอยางมืออาชีพ ตลอดจนการใหความรวมมือกับ

ภาคีเครือขายสมาพันธเกษตรอินทรียแหงประเทศไทยในการเขาเฝาทูลละอองพระบาทนอมเกลาถวาย

ขาวเปลือกแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเสด็จฯ เปดธนาคาร
เมล็ดพันธุขาว ณ สมาพันธเกษตรอินทรีย แหงประเทศไทย จังหวัดยโสธรโดยราษฎรชาวบานเตยไดรวม

บริจาคขาวเปลือกถวายอยางตอเนื่องทุกปจนถึงปจจุบัน

 จากการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลในชุมชนบานเตย สามารถบงชี้ถึงปจจัยความสำเร็จที่จะชวย

ใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนได ดังนี้

 จุดแข็ง

 1) ผูนำชุมชนมีวิสัยทัศนในการพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และมีความมุงมั่นในการแกไขปญหาที่ยั่งยืน

 2) ผูนำชุมชนและคนในชุมชนมีความเขมแข็ง เนนการพึ่งพาตนเองเปนหลัก  

 3) ผูนำชุมชนและคนในชุมชนยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

 4) การมีปลูกฝงคานิยมความสามัคคีในหมูคณะและสมาชิกในหมูบานมีความเอื้ออาทรตอกัน
 5) การบริหารจัดการชุมชนโดยยึดหลักวิถีประชาธิปไตยของชุมชน ในการรวมมือรวมใจกันจัดการ

ปญหาตางๆ ในชุมชน
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 6) การจัดทำกิจกรรม/โครงการถายทอดองคความรูและปลูกจิตสำนักแกเด็กและเยาวชนในชุมชน 

เพื่อสรางความสำนึกรักบานเกิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนบานเตย

 7) การจัดทำหลักสูตรและโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย เพื่อถายองคความรูและเปนแหลงเรียนรู

ทางการเกษตรและกสิกรรม แกเด็กและเยาวชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไป

 จุดออน

 1) การพัฒนาและแกไขปญหาบางปญหาที่ตองใชระยะเวลา และความอดทน อาจทำใหเกิดความ

กังวลหรือทอแทในการทำงาน

 2) บางพื้นที่เพาะปลูกอยูหางไกลแหลงน้ำหรือในชวงฤดูแลงไมสามารถเพาะปลูกได

 โอกาส

 1) การสรางเครือขายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็ง เพื่อการชวยเหลือชุมชนภายนอกทั้งใน

และตางจังหวัด รวมไปถึงผูประสบภัยตางๆ ตามความสามารถ

 2) การเกิดแนวความคิด รูปแบบกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหมๆ อันเปนแรงผลักดันในการ

พัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนภาคีเครือขายที่สนใจ

 3) การไดรับการสงเสริม/สนับสนุน/ใหความรูจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในดานเศรษฐกิจ

พอเพียง และพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการเกษตร การแปรรูป และอาชีพเสริม

 อุปสรรค

 ไมมีคลองชลประทานสงน้ำเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ ทำใหตองอาศัยน้ำจากธรรมชาติ (น้ำฝน) 
หรือแหลงน้ำจากสระในชุมชน ซึ่งปจจุบันไดมีการแกไขปญหารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผน

การเพาะปลูก และการปลุกพืชที่ชวยคลุมดิน พืชบำรุงดิน เพื่อใหมีแรธาตุอาหารในดินใหมากที่สุด และมี

โครงการแกลมลิง (หนองกางปลา) เพื่อเก็บกักน้ำไวใชในชวงฤดูแลง

 นอกจากนี้ ชุมชนบานเตยยังไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวรัชกาลที่ 9  มาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาการแกไขปญหาในชุมชน  ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมถึงไปใชในการดำเนินชีวิต ดังนี้ 
 1) การสงเสริมครัวเรือนในชุมชนจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยมีการจัดกิจกรรมในชุมชน  อยางตอเนื่อง 

เชน การสนับสนุนการจัดทำบัญชีรายรับรายจายในครัวเรือน  

 2) การสงเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน เพื่อปลูกฝงการออมเงินฝากธนาคาร

ใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน

 3) ครัวเรือนในชุมชนสวนใหญมีกิจกรรมการลดรายจายและเพิ่มรายไดโดยการปลูกผักสวนครัว 

การเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภค  (ปลา กบ ไกไข)   ซึ่งสวนที่เหลือจากการบริโภคจะนำไปจำหนาย  ซึ่งในชุมชน

บานเตย หมูที่ 1 มีการทำกิจกรรมดังกลาวทุกครัวเรือน

 4) ครัวเรือนในชุมชนมีการลดปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิต จากการใชปุยอินทรียชีวภาพที่

ผลิตเองในชุมชน จากพื้นที่ทำนาทั้งหมดในหมูบาน 5,300 ไร สามารถลดคาใชจายไรละ 360 บาท  และ

สามารถลดคาใชจายในการเกษตร (ทำนา) รวมมูลคากวา 1,908,000 บาท

 5) การมีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย  อาทิ  กลุมสัจจะออมทรัพย ปจจุบันมีจำนวนสมาชิก 
132 คน รวมเงินสัจจะสะสม 402,000 บาท โดยเปดโอกาสใหสมาชิกกูยืมเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อชวยเหลือ

ดานการเงินและลดปญหาการเปนหนี้นอกระบบ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีจำนวนสมาชิก  146  คน 
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รวมจำนวนเงินออม 33,000 บาท โดยมีกิจกรรมเก็บออมในชุมชนเปนกิจกรรมหลัก 

 6) การรวมกลุมดวยการนำทุนของชุมชนมาดำเนินการ เพื่อสรางรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน 
อาทิ กลุมขาวมะลิสูสากล ปจจุบันมีจำนวนสมาชิก 35 คน มีเงินทุนหมุนเวียนซื้อเมล็ดพันธุขาว 60,000 บาท  

กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด โดยรวมหุนจากสมาชิกและบริหารจัดการ ในรูปแบบ
คณะกรรมการ ปจจุบันมีสมาชิก 113 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 800,000 บาท   

 7) การใชพลังงานทดแทนที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรู (ฐานเรียนรู) เผาถานดวยถัง 200 ลิตร และผลิตน้ำสมควันไมไวสำหรับใชในการเกษตรอยาง

แพรหลายในชุมชน

 8) การนำวัตถุดิบในธรรมชาติของชุมชนมาเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ โดยหมูบานมีการจัดทำ

ปุยชีวภาพ ซึ่งมีสวนผสมของน้ำหมัก เพื่อใชทางการเกษตรและในครัวเรือน พรอมทั้งชวยในการคัดแยกขยะ

และลดรายจายดานปจจัยการผลิต

 9) การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว โดยกลุมโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรียบานเตยแปรรูปผลิตภัณฑ 

อาทิ ขาวนึ่งพรอมรับประทาน น้ำนมขาวกลอง ขาวทอง เพื่อเปนถนอมอาหารและสรางมูลคา ใหกับขาว 

ซึ่งเปนผลิตทางการเกษตรของชุมชน

 10)  การมีกลุมหรือองคกรที่คนในชุมชนไดรวมกันทำกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยการจัดตั้งธนาคารตนไมและแจกจายใหครัวเรือนในชุมชนปลูกปา การรณรงคการแกไข
ปญหาดินเค็มตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวรัชกาลที่ 9   โดยวิธีการปลูกและหมดิน

ดวยหญาแฝก  การรณรงคการใชปุยอินทรียชีวภาพในการเกษตรเพื่อปรับสภาพและบำรุงดิน ตลอดจน
การคัดแยกขยะเองในครัวเรือน โดยใชหลักการใชนอย ใชซ้ำ  และนำกลับมาใชใหมตามความเหมาะสม

 ในสวนของการประยุกตใชองคความรูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการใหความชวยเหลือผูดอย
โอกาสนั้น ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานเตยและคนในชุมชนไดมีการใหความชวยเหลือและดูแล

คนยากจน ผูดอยโอกาส และผูที่ประสบปญหาในชุมชน  โดยการลดการใชเครื่องมือทางการเกษตร เพื่อ
ใหเกิดการจางแรงงานทางการเกษตรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ไดแก เกี่ยวขาว หวานขาว และงานอื่นๆ เปนตน

และเพื่อเปนการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรผลกำไรของกองทุนหมูบาน เพื่อมอบเงินชวยเหลือผูสูงอายุในชุมชน             
ที่ประสบปญหาความเดือดรอน สำหรับคนยากจนหรือครัวเรือนในชุมชนที่ประสบปญหาดานความเปนอยู 

ที่คอนขางลำบาก ชุมชนจะใหการชวยเหลือโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีอาชีพที่สามารถสรางรายได

และมีการสนับสนุนการสรางแหลงอาหารในครัวเรือน เชน การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภค 
(กบ ปลา ไกไข สุกร) สวนที่เหลือจากการบริโภคจะนำไปจำหนายเพื่อสรางรายไดอีกทางหนึ่ง พรอมทั้งให

มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนและควบคุมคาใชจายในครัวเรือน รวมไปถึงบุคคลใดที่สนใจหรือมี

ความตองการที่จะลดรายจายและเพิ่มรายได  ทางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานเตยและผูนำ
ชุมชน ก็ไดมีสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมดวยการนำทุนของชุมชนมาดำเนินการ เพื่อสรางรายไดใหกับคน

ในชุมชน ดวยการนำวัตถุดิบในธรรมชาติของชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ อาทิ การจัดทำปุยชีวภาพ 

โดยมีสวนผสมของน้ำหมัก เพื่อชวยในการคัดแยกขยะ และลดรายจายดานปจจัยการผลิต การเผาถาน 
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และผลิตน้ำสมควันไมใชในการปราบศัตรูพืชในชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว โดยผลิตขาวนึ่งพรอม

รับประทาน น้ำนมขาวกลอง ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาและขาว โดยผลิตปลาสม เปนตน

 ทั้งนี้ชุมชนบานเตยไดมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ เชน กลุมขาวมะลิสูสากล กลุมโรงเรียนชาวนาเกษตร

อินทรียบานเตย กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด กลุมโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย
บานเตย และกลุมสงเสริมอาชีพอื่นๆซึ่งกลุมอาชีพเหลานี้จะมีการสงเสริมอาชีพใหแกผูดอยโอกาส ผูประสบ

ปญหา และคนยากจน ดวยใหเขารวมกลุมหรือการจางงานตามความเหมาะสม ตลอดจนการสงเสริมใหมี

การจางงานและการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ และผูประสบปญหาทางสังคม อาทิ คนยากจน คนวางงาน 
นักเรียนที่ตองการหารายไดระหวางเรียน เปนตน เพื่อใหกลุมคนเหลานี้ มีรายไดไปจุนเจือครอบครัว สำหรับ

ผูที่ประสบปญหาภายนอกชุมชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  และคนในชุมชนไดใหการชวยเหลือดาน

การใหความรูและคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการเปดโอกาสใหบุคคล  ชุมชน  สถานศึกษาที่สนใจเขามา
ศึกษาดูงานเชิงประสบการณดานการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชนบานเตยและโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย   

 นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมในชุมชนและเครือขาย ไดแก บานสระพระ อำเภอโชคชัย บานแฝก- 
โนนสำราญ อำเภอสีดา และบานดอนวัว อำเภอสีคิ้ว เพื่อจัดตั้งกองทุนขาวสำหรับการชวยเหลือกลุม
ผูยากไร และผูประสบภัยในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีกลุมคนในชุมชนผูมีจิตอาสาในการชวยเหลือ 
ผูประสบภัยน้ำทวม  เปนอาสาสมัครนำทีมแมบานในชุมชน เขารวมกิจกรรมตามโครงการครัวรัฐบาล  
(จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมจังหวัดสระบุรี

  ภาพรวมกิจกรรมของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานเตย

            ผลิตภัณฑที่ไดจากกลุมอาชีพในชุมชนบานเตย
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กิจกรรมดานการบริหารจัดการชุมชน

การจัดเวทีประชุม/ประชาคม

กิจกรรมดานการบริหารจัดการชุมชน

การจัดเวทีประชุม/ประชาคม

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ดานสุขภาพอนามัย

 อสม. มีการสงเสริมใหประชาชนในหมูบานออกกำลังกาย และไดออกสำรวจขอมูลพรอมทั้งให

ความรูดานการปองกันโรคทั้งนี้ไดมีการสอบถามปญหาสุขภาพตางๆ   เพื่อหาทางในการชวยเหลือและ
ประสานสงตอในเบื้องตน อีกทั้งยังมีการรณรงคการกำจัดขยะมูลฝอย และการสงเสริมการทำเกษตรอินทรีย

อีกดวย
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    ดานการจัดการทรัพยากรชุมชน

 

 ชาวบานไดรวมกันปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันหนาดินพังทลาย และทำปุยชีวภาพไวใชในงาน
เกษตรกรรม โดยเฉพาะในโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย ทั้งนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในชุมชน การ

ฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อสงขาย และการประยุกตใชถังขนาด 200 ลิตรในการเผาถาน ซึ่ง

ทำใหไดน้ำสมควันไมในการปราบศัตรูพืช

     ดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน

 การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชน ทำใหคนในชุมชนรูจักวิธีการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อ

ทราบถึงรายรับรายจายของตน และบริหารจัดการเงินไดดีขึ้น มีการสงเสริมใหปลูกพืชผักพลไมไวบริโภค
ในครัวเรือน เนนการใชปุยอินทรียชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน การกอตั้งกลุมขาวมะลิสูสากล ทำใหสราง

รายไดใหแกคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 
ซึ่งสรางรายไดใหคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

       แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน สูศูนยเรียนรูประจำตำบล
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6

4.6  กรณีศึกษา  ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจาคณะตำบลจุมจัง ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ 
หมู 6 บานโคกกลาง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุไดถายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบล

จุมจัง กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนวา คนในชุมชนนั้น แตเดิมอาจกลาวไดวา “ทุกคน

ก็ดอยโอกาสหมด ถาอวิชาครอบงำ ปญหาใหญคือ คนพวกนี้ อวิชาครอบงำเหมือนที่พระอาจารยเคยมี

อวิชาครอบงำ  และทุกคนก็เคยมีอวิชาครอบงำ  โอกาสที่จะมีกินก็หายไปโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีก็หายไป 

โอกาสที่จะไมมีหนี้มีสินก็หายไป โอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีก็หายไป โอกาสที่จะมีการอยูกับครอบครัวที่
อบอุนก็หายไป นั้นคือปญหาใหญ”ดวยปญหาที่พระมหาสุภาพ ไดกลาวมานี้ ทำให คนในชุมชนตำบลจุมจัง

ประสบกับปญหามากมาย  ไมวาจะเปนปญหาหนี้สินที่เกิดจากการทำการเกษตรไมไดผล ทำใหขาดรายได 

ไมมีอาชีพที่จะทำใหคนในชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้นไดเลย  ซึ่งกอนหนาที่

พระอาจารยจะยายมาอยูที่ตำบลจุมจัง ก็ไดเลาใหฟงวา  “จริงๆ  แลวพระอาจารยไมใชคนที่นี่เปนคน
ภาคกลาง บานอยูที่กรุงเทพ และก็บวชอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุ 15 ป พ.ศ.2537 บวชเปนสามเณร 

แลวก็จาริกธุดงคมาคนเดียว  แลวก็เดินทางมา 600 กวากิโลเมตรมาดวยเทาเปลา  โดยมีความคาดหวังวา

ค่ำไหนก็นอนนั่น ตรงนี้เปนพื้นที่ปาชา 43 ไร  ก็จึงพักปกกลดที่นี่เพื่อที่จะพักคาง เพียงชั่วคราวเทานั้น”  

ซึ่งนี่คือจุดเริ่มตนของการที่พระอาจารยไดเขามาเรียนรูวิถีชีวิตของคนในตำบลนี้
 เมื่อไดเขามาในชุมชน พระอาจารยไดพบกับสิ่งที่เปนปญหาของชุมชน โดยในเวลานั้น เมื่อชาวบาน 

ไดยินขาว ชาวบานก็มาขอนิมนตใหอยูแลวก็ขอใหชวยเหลือ โดยพระอาจารยไดเลาถึงที่มาของการชวยเหลือ

ตอนตนวา “พอบอกใหชวยเหลือ เราก็ถามวา ใหชวยเหลือเรื่องอะไร เราไมเกงสักเรื่องหนึ่ง มีเฉพาะวิชา

ติดตัว ใหศีล สมาทานศีล ก็ไดแคนั้นแหละ  อยางอื่นทำไมเปน ชาวบานก็บอกให โปรดผาย ภาษาอีสาน

เคาวาโปรดผาย คือวาใหชวยโปรด ชวยอนุเคราะหหนอย แลวใหทำ ยังไงหละ” 

 เมื่อชาวบานมาขอความชวยเหลือ เพื่อใหชวยหาทางแกไขปญหาในการดับทุกข พระอาจารยจึง

ไดรูถึงปญหาที่มากมาย ซึ่งพบวาชาวบานที่นี่มีหนี้สินกันมาก ทุกขยากกันมาก ดวยความที่ไมรูจะชวย

อยางไร ชาวบานจึงมาใหพระอาจารยใบหวย ขอหวย  ซึ่งในขณะนั้น พระอาจารยเองก็ใหหวยไมเปน
ชาวบานจึงใหพระอาจารยเลาความฝนใหชาวบานฟงดวยเหตุนี้พระอาจารยจึงไดเลาไปวา “เราก็เลยบอกวา

วันนั้นเราฝนวา มีมาอยู 5 ขา เขาก็ไปตีหวย ตีเปนหวย 45 หวยออก 47 มีบางคนก็ถูกหวย บางคนก็
เลื่อนขึ้นเลื่อนลง แตคนที่ถูกเคาบอกวา มาก็ตีเปน 4 ขา 5 ขา แลวเขาไปนับเอาหู อีก 2 ขางใสก็ตีเปน 7 

ก็เลยถูก” จากที่พระอาจารยไดเลาสิ่งที่ฝนไปนั้น  ก็มีชาวบานบางคนคนที่จะถูกหวย พอถูกก็ไดเงินมา  

4-5  หมื่นบาท  พระอาจารยจึงคิดวาชีวิตเขานาจะดีขึ้น  แตกลับกลายเปนวาเมื่อเวลาผานไป 3 เดือน 
ทั้งเงิน 4-5 หมื่นบาท และโฉลดที่ดินอีก 2 ใบก็ตามไปอีก” สงที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาการ

ใหหวยชาวบานนั้นไมใชทางออกแหงการดับทุกขแกชาวบานแตอยางใดเลย  ยิ่งจะทำใหกลายเปนหนี้สิน

เพิ่มมากขึ้นโดยไมรูตัว 
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 กระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา

 เมื่อเกิดปญหามากมายทำใหพระอาจารยไดเรียนรูจากชาวบานในชุมชนวา   สิ่งที่ชาวบานนั้น
กำลังหลงผิด ทำใหพวกเขาเหลานั้น กลายเปนผูดอยโอกาสทันที กลายเปนคนยากจนทันทีกลายเปนคน

ที่เขาไมถึงสวัสดิการตางๆ ทันที จากบางคนไมปวยก็ปวย เพราะกายกับสมองกับจิตใจก็สัมพันธกัน อันที่

ปวยอยูแลวก็ปวยหนักมากขึ้น  ครอบครัวก็แตกสาแหรกขาด ดวยปญหาดังกลาว  จึงทำใหพระอาจารย

มาทบทวนและวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหาวา  “อาตมา ก็เลยคิดวา ไมเขาทาละ ความทุกขเกิด ตรงนี้

ไมสามารถแกปญหาความทุกขของเขาไดจริง พระอาจารยเลยเปลี่ยนวิธีการเปนพานั่งปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ เพื่อใหเขามีสติ พอเขามีสติแลว ความทุกขของเขาที่มีมันหายไป อยางมีหนี้สินอยู 3 แสนก็หายไป

ไดภายใน 10 นาที”  จากกระบวนการคิดดังกลาว  พระอาจารยจึงไดพาใหชาวบานมีสติ นั่งปฏิบัติธรรม
เพื่อบำบัดความทุกข แตผลที่เกิดขึ้นตามมานั้น กลับกลายเปนวา “พอนาทีที่ 31 ลืมตาขึ้นมาหนี้ก็กลับมา

เหมือนเดิม มันคือยาแกปวด มันคือยาระงับปวด  ระงับทุกขเพียงชั่วคราว คือ การมีสติ พระอาจารยทำ

ใหคนมีสติได  แตพระอาจารยยังทำใหคนมีปญญาไมไดในยุคนั้น”  ซึ่งวิธีการแกไขปญหารูปแบบนี้ก็ไดมี

การดำเนินมาอยูหลายป จนทำใหเห็นวา ชีวิตคนในชุมชนนั้นก็มีแตแยลงเรื่อยๆ ซึ่งพระอาจารยกลาววา 

“เพราะวาเวลาดอกเบี้ยธนาคารมันขึ้น นั่งสมาธิดอกเบี้ย มันไมนั่งดวย เดินจงกลมดอกเบี้ยมันไมเดินดวย 

ภาวนาดอกเบี้ยมันไมภาวนาดวย ดอกเบี้ยมันก็ขึ้นของมันตอไป” ดวยเหตุนี้จึงทำใหพระอาจารยเลย
คิดวา “เราทำอยางนั้นระงับทุกขไดเพียงชั่วคราว แตไมสามารถดับทุกขไดจริง” 

 จากวิธีการมากมายที่พระมหาสุภาพ  ไดลองผิดลองถูกไปพรอมๆ  กับคนในชุมชน  จึงทำให
พระอาจารยเองไดพิจารณาถึงเหตุและผล ปญหาและสิ่งที่กอใหเกิดปญหา แลวจึงคิดตอไปวา “ถาขืนเปน

เชนนี้แลว  ธรรมอะไรตางๆ  เราก็มีแตทำไมเราถึงไมสามารถชวยเหลือคนได ธรรมที่เราเอามาสอนคนไม

ถูกทางหรอ?  ก็ไมใช ก็ถูกทางนะ เลยคิดวา เอะ! แลวเปนเพราะอะไร เปนเพราะเราไปไมถึงเหรอ พาคน

ไปไมถึง  แลวทำยังไงใหไปถึง  ก็ไมรูเหมือนกัน งั้นในเมื่อไมรูก็ตองออกแสวงหา”   จากจุดนี้จึงทำให
พระอาจารยเริ่มออกแสวงหาความรูจากที่ตางๆ มากมาย

 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา
 จากจุดเริ่มตนที่คิดวาจะออกแสวงหาความรู เพื่อนำมาดับทุกขใหกับคนในชุมชน ทำใหพระอาจารย

ใชเวลาเกือบ 10 ป ออกไปแสวงหาความรูตางๆ โดยทานไดกลาววา “ก็ไปดูศูนยเรียนรูที่วัดใหญ วัดเล็ก 

วัดพระธรรมกาย สันติอโศก พุทธภาวนา อาจารยตางๆ ทานพุทธทาส ไปมาหมดเลย รวมถึงแมกระทั่ง

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตางๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ไปเพื่อหาคำตอบมาใหไดวามันมีวิธีการ

ไหนบาง ไมเกี่ยงวิธีการ แตวาเปาหมาย คือ ดับทุกขใหคน แคนั้นเอง”  และผลจากการออกแสวงหา
ความรูสุดทายพระอาจารยก็กลาววา “ก็ไดตำราเทวดามาเลมหนึ่ง  คือไมเคยรูวามีตำราเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ในหลวงเขียนขึ้นมา ไดมาก็ดีใจมากเลย เพราะพระอาจารยลมเหลวในการชวยเหลือคนมาสองครั้งแลวนะ 

ครั้งแรกก็คือหวย ครั้งที่สองก็คือการนั่งสมาธิอยางเดียว แตไมถึงปญญา” 

 เมื่อไดศาสตรพระราชามา  พระอาจารยก็ไดนำความรูนั้นมาสอนใหแกชาวบาน  เปนครั้งที่สาม 

ซึ่งก็พบวา  “ครั้งที่สามก็ลมเหลวอีก  เพราะไดวิชามาแลวก็มาสอนชาวบาน คนพวกรุนแรกๆ  ก็รุนพวก
ยายไข มีประมาณ 4-5 คน ก็มาเรียนรู มาทำน้ำหมักชีวภาพ ทำอยางอื่นยังไมเปนก็ทำน้ำหมักชีวภาพกอน 
ตั้งใจสอนมาก คน 300 หลังคาเรือน ไมมีคนสนใจเลยสักคนเดียว 5 คนที่ไดมานี่คือดึงมา ใชกุศโลบายตางๆ 
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ในการดึงมา มาคุย มาอบรม  อบรมแลวก็ดีใจมากๆ  แลวเคาก็เรียนรู เรียนรูแลวก็กลับไป 3 วันตามไปดู

ไมมีใครทำแมแตคนเดียว เหตุผลที่เคาไมทำ เคาบอกวาไมมีทุน  พอไมมีทุนปุบ พระอาจารยก็เอาละ คือ
ตอนนั้นมีเงินอยูหาพัน ก็เอาเงินหาพันนี้ใหไปซื้อถังน้ำหมักชีวภาพมาแจกใหไป 5 ชุด เหลือเงินก็กากน้ำตาล 

เหลือเงินก็กลาไม กลาพริก กลามะเขือ กลาผักชี กลาอะไรตางๆ อยางนี้ก็เอามา มาแจกแลวก็คิดวา งาน

เดินไดแนนะ อีก 7 วันตามไปดูนะ ปรากฏวา ถังน้ำหมักเอาไปใสขาวสาร กากน้ำตาลก็เอาไปใหวัวกินซะ 

กลาไมก็ตายอยูขางโอง เราก็เลยคิดวา คนที่จนนี่ไมใชจนเฉพาะเรื่องเงินอยางเดียวนะ ทีแรกบอกไมมีเงิน 
แตพอเอาของไปใหแลวก็บอกวาทำไมไดอีกเหมือนเดิม เปนเพราะเคาจนใจ เราเลยคิดวา ใครคือตัวปญหา 

ใคร อะไร คือสิ่งที่ทำใหเคาเดินหนาไมได คนไปคนมาจึงไปพบตัวการอยูตัวหนึ่ง คนสำคัญอยูคนหนึ่งที่ทำ

ใหเคาไมสามารถเดินหนาไปได คนๆ นั้นคือตัวพระอาจารยเอง พระอาจารยเองแหละที่เปนตัวปญหา” 
จากที่พระอาจารยเริ่มคิดวิเคราะหถึงปญหา และไดลองหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลากหลาย

วิธีทำใหทายที่สุด เกิดการพินิจพิเคราะหถึงตนเหตุแหงปญหา จึงไดมีการวางแผนที่จะแกไขปญหาดวย
ตัวเอง ซึ่งพระอาจารยมองวา ตัวพระอาจารยเองนั่นแหละ คือจุดเริ่มของปญหาทั้งหมด 

 ดวยเหตุนี้จึงเริ่มกระบวนการคิดใหม  ทำใหม  เริ่มกระบวนการทุกอยาง ซึ่งพระอาจารยมองวา 
“ที่พระอาจารยรูจริง แตไมรูแจง ไมรูแจง เพราะตัวเองไมไดทำ ไอที่พูดๆ สอนๆ เคาคือตัวเองไมไดทำเลย 

พระอาจารยก็เลยปดวัด  เลิกไมสอนเคา  ทำกับเด็กวัด 3 เดือนตอมาไดเรื่อง เริ่มทำหลุมพอเพียง เริ่มทำ

อะไรตออะไร เอาคนมาเรียนรู เอามาดูเอามาอยู จากนั้นปุบ ก็เลย  ออ...ถาอยางนี้ทำได แสดงวาเทคนิค

สำคัญในการชวยเหลือคนก็คือ โมเดลชัด case study ตองใช  โมเดลพระอาจารยไมชัด พระอาจารยจึง

ทำโมเดลตัวเองใหชัดกอน” 

 พอคิดไดเชนนั้น ภารกิจตอไปที่วางแผนคือ  “ทำ case study  ทำกรณีศึกษา ก็เอาคนชุด 5 

คนแรก ตามไปดูถึงที่ไรที่นาที่แปลงเลย ใครไมมีปจจัยเรื่องไรก็ทำ ดินไมดีก็เอาหมูลงไปใหแตวามีเงื่อนไข 

รับ 1  ตองคืน  2  ตัว  แลวหมูก็ไปคลุกปุยชีวภาพใหได หมู 4 ตัวคลุกปุยใหไดสัปดาหละ  250 กิโลกรัม 

ถางั้น 4 สัปดาห เดือนนึงก็ได 1 ตัน ปุย 1 ตัน มันมากพอที่จะเปลี่ยนดินรายใหกลายเปนดินดีได”  ซึ่งที่

ไดลงมือทำของพระอาจารยนี้  มาจากศาสตรพระราชา  ในเรื่องของการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

หลังจากไดมีการวางแผนและทดลองทำในพื้นที่ของกลุมเปาหมายแรกที่ทดลอง ทำใหพระอาจารยไดนั่ง

ทบทวนและสะทอนความจริงที่เกิดขึ้นมาวา “บางทีเราก็นั่งน้ำตาซึม ไมไดเสียใจ แตเราปลง ปลงอนิจจัง 

สังขาร ปลงความทุเรศทุรังของตัวเองที่คิดวา ทำไมเราหลงทางมาตั้งนาน ทำไมเราไมพบวิธีนี้ตั้งนาน ซึ่ง

วิธีนี้มันไมไดยากเลย  งายมาก  วิธีการจัดการตัวเองและวิธีการจัดการคน  ไมยากเลย แตอะไรมันบังตา

เราอยู ถาเราชวยเคาไดตั้งแตสมัยโนน เคาก็คงไมลำบากแตเอาเถอะ ทุกอยางมันก็ตองมีจุดเริ่มตน  เราก็

เริ่มตนตั้งแตตรงนั้น คนก็เริ่มชัดเจนขึ้น”

 พระอาจารยไดเลาใหฟงวา “ยายไข เปนเคสแรกๆ  เรียกวา “ไขโมเดล” ยายไขจากอดมื้อกินมื้อ 

ก็มีอาหารกินจากหนี้สินมีอยูแสนกวาบาท ไมสามารถมองเห็นหนทางที่จะปลดหนี้ได” ซึ่งปญหาจากเคส

ของยายไข ก็ไดทำใหมีการวางแผนเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใช ซึ่งผลปรากฏวา “ยายไขเองก็็

สามารถปลดหนี้ไดภายใน 3 ปพอปลดหนี้ไดก็มีความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารกินครบสามมื้อ มีปลาอยู

หลายพันตัว มีหมู หมา เปด ไก มี 2-3 รอยตัว วัวควายเคยมีถึง 20 กวาตัว หมูมี 40 กวาตัว  แลวตอนนี้

ก็มีไมยืนตนมีมูลคามากถึง 60 ลานบาท แลวก็มีความมั่นคงทางอาหาร รายไดตางๆ ชีวิตก็ดีขึ้นเปนลำดับ 

จนเรียกไดวายายไขเปนคน
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ที่เกิดขึ้นเปนการทดสอบใหเห็นไดวาทฤษฎีดังกลาวสามารถใชไดจริง ซึ่งแนวคิดของพระอาจารยก็คือ 

“หลังจากนั้นพอเคสที่หนึ่งไดแลว เคสที่สองที่สามถาทฤษฎีมันใช เคสที่สองที่สามมันก็ตองใช ทำมาสอง

สามเคสมันก็เริ่มชัดขึ้นๆ ตอนนี้ก็เลยขยายเครือขาย ทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ  มี 4,000 กวารายที่ทำแบบนี้  

ทั่วประเทศ 40,000  กวารายที่ทำแบบนี้ แลวก็ตัวที่โฟกัสจริงๆ  ก็ที่อำเภอกุฉินารายณ  แลวก็ที่พูดมา

เมื่อกี้เราเรียกวาระบบการพึ่งตนเอง ใหคนแตละคนพึ่งตนเองกอน พอคนเริ่มพึ่งตนเองไดแลวก็ทำเรื่อง
ที่สอง  ที่ในหลวงสอนไววา การพึ่งพากันเองรวมไปถึงการไมตองรอการชวยเหลือจากรัฐเพียงอยางเดียว 

ไมตองคิดวาตนเองเปนภาระ แตเราตางหากที่คือพลัง พลังที่ชวยชาติได การชวยชาติก็คือการชวยตัวเอง

ใหหลุดพนจากความทุกขได  ชวยแบงเบาภาระของชาติไดตรงนี้เอง  ก็เลยเริ่มเกิดระบบพึ่งพากันเอง 
ใครมีหมู ใครรับหมูจากวัดไป  4  ตัว ก็คืน 8 ตัว แลว 8 ตัวเราก็ขยายใหไดอีก 2 คน ในป 2553  เริ่มตน
ที่หมู 100 ตัว ป 54 จะมีอยู 200 ป 55 จะมี 400 ป 56 จะมี 800 มูลคา 800,000 บาท ตัวละ 1,000 บาท 

ป 57  มี 1,600 ตัว มูลคา ลานหกแสนบาท ป 58 มี 3,200 ตัว มูลคา สามลานสองแสนบาท จะมีมากขึ้น 

1 เทาตัว ตลอดทุกป จะมีบางทีที่ไมถึงหนึ่งเทาตัวบาง เชน ตายดวยโรคระบาดบาง อะไรบาง ความไมมี
ระเบียบวินัยของเกษตรกรบางคนที่เอาไปก็จัดการปญหาไมไดแลวติดนั้นติดนี่ก็จะมีบางที่รั่วไหล แตก็ตาม

แกปญหา ก็ไมใชทั้งหมด ก็ประมาณ  5-10 เปอรเซ็นต  ของประชากรหมูที่มีอยู ตอนนี้เราก็แกปญหา
พัฒนางานมันก็มั่นคงขึ้น คือระบบที่ 2 ที่เราเรียกวา ระบบการพึ่งพากันเอง  พอพึ่งพากันเองแลวอาหาร

เราก็เริ่มมีกินมากขึ้นๆ  ก็เริ่มมีกำลังแจกจายชุมชน ใหกับคนที่ตนเองดอยกวาตนเอง”
 นับจากวันนั้นเปนตนมา พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย จึงไดเริ่มโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตั้งแตป พ.ศ. 2540 ดวยการลองผิดลองถูกแตไมประสบผลสำเร็จ จนมาในป พ.ศ. 2547  จึงไดมาคนพบ

จุมจังโมเดล 1 ไรยากไมจน  และในป พ.ศ. 2552 จึงไดตกผลึกมาเปน “หลุมพอเพียง” ซึ่งหลุมพอเพียง
เปนนวัตกรรมและเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังเทาที่เคยพบมา ซึ่งโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มตน

ที่วัดปานาคำ และไดขยายผลไปยังชุมชนอื่น และสถานศึกษาตางๆ

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

 ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ ไดนำเอาเครื่องมือที่มีชื่อวา หลุมพอเพียงมาใช
ในการทำการเกษตรแบบพอเพียง 1 ไรไมยากไมจน ประสบผลสำเร็จอยางงามขณะนี้ไดขยายผลไปยังชุมชน

และสถานศึกษารวมกวา 4,000 รายแลวซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้ ไดสรางแนวทางในการเขาถึงสวัสดิการของ

คนในชุมชนหลายๆ ดาน โดยขั้นตนคือเรื่อง ปจจัย 4 ที่ทุกคนสามารถเขาถึง มีกินมีใชมีการดูแลสวัสดิการ

ของคนในชุมชนจากฐานสวัสดิการชุมน ไมใชเพียงแตรอการจัดสวัสดิการใหจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
สิ่งเหลานี้เกิดจากการที่สังคมไทยเปนสังคมที่มีทุนทางสังคม โดยเฉพาะวัด  ซึ่งมีอยู  จำนวน 39,276 วัด 

ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกหมูบานทั่วประเทศ  จึงเปนโอกาสสำคัญที่ภาครัฐและทุกภาคสวนจะไดรวมกัน
ขับเคลื่อนปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียงสูประชาชนและชุมชน  โดยผานกลไกของวัด เชื่อมโยงกับหลัก 
“บ ว ร” ซึ่งจะเปนการ เชื่อมโยงทั้งหลักธรรมสูประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม ประชาชนสามารถมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน มีความเขมแข็งเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน แลวขยายผลในวงกวางออกไปสูสังคมและประเทศ

ชาติใหมีความ เขมแข็งตามไปดวย เปนความเขมแข็งที่มั่นคงดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวรัชกาลที่  9   ที่วา  “...เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคง

ของแผนดิน เปรียบแผนดิน เปรียบเสมือน เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไดนั่นเอง 
สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคน สวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ำไป...”
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 ดวยเหตุนี้จึงทำใหแนวคิด จุมจังโมเดล เปนจุดเริ่มตนของทุนทางสังคมที่สำคัญที่ทำใหคนในชุมชน

ที่นี่ และชุมชนอื่นๆ ที่ไดเขามาเรียนรู ไดเขาถึงสวัสดิการชุมชนมากขึ้น พอมีอยู มีกิน วิถีชีวิตความเปนอยู

ที่ดีขึ้นก็ทำใหสามารถเขาถึงบริการสวัสดิการสังคมตางๆ ของภาครัฐมากขึ้นเชนกัน

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 “จุมจังโมเดล” จากจุดเริ่มตนของการแกไขปญหาความยากจน ทำใหแนวคิดนี้ไดปรับเปลี่ยนเพื่อ

นำมาชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสมากมายในตำบล  และพื้นที่อื่นๆ  ที่เขามาเรียนรูและนำไปปฏิบัติ ซึ่ง

นอกจากการใชจุมจังโมเดลในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพื่อการแกไขปญหากลุมผูดอย
โอกาส และผูจากจนในตำบลจุมจังแลว พระมหาสุภาพ  ก็ไดมีการกอตั้ง  "กลุมฮักแพงแบงปน"  โดยมี

ที่ตั้งอยูที่นาแปลงรวมอยูภายในบริเวณแปลงนาของ นายเชาวลิต วิชัย ตรงขามหมูบาน บุงคลา หมู 5 

ตำบลบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   และสำนักงานชั่วคราวอยูในตึกกายภาพบำบัด  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

 โดยที่ “กลุมฮักแพงแบงปน” ที่ไดกอตั้งขึ้นมานี้เปนกลุมที่ดำเนินการมาตั้งแตประมาณป  พ.ศ. 

2546  มีการรวมกลุมกันเพื่อทำเรื่องอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีสมาชิกสวนใหญเปนชาวนา 

ซึ่งจุดเริ่มตนนั้นมีอยูวา  เมื่อชาวบานนั้นทำนาไปไดระยะหนึ่งก็ประสบปญหาเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำ 

จนประมาณป พ.ศ. 2556  พระอาจารยมหาสุภาพ  พุทธวิริโย  เปนผูริเริ่มชวนชาวบานคุยที่วัดปานาคำ 
บานโคกกลาง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ และไดมีการปรึกษาหารือกันภายในกลุมวา

จะเพิ่มราคาผลผลิตขาวไดอยางไร และจะไปขายที่ไหน ซึ่งในขณะนั้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ (รพร.กุฉินารายณ) ไดมีการทำงานกับผูพิการในเรื่องของการสงเสริมอาชีพและกำลังพยายาม

ทำตลาดใหผูพิการ จึงไดมาชวนใหกลุมฯ นำผลผลิตไปขายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ 

 กลุมนี้จึงไดมีการเริ่มตนขึ้นมาจากการแปรรูปขาวเปนขาวกลอง ขาวเกรียบ และขาวตมมัด แลว

นำมาวางจำหนายใน ตลาดศุกรสุขภาพซึ่งมีทุกวันศุกรเวลา  06.00-12.00 น.  หนาโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉินารายณ รวมทั้งไดนำผัก ผลไม จากแปลงของสมาชิกไปขายดวย ซึ่งกลุมไดรับงบประมาณ

กอนแรกเปนทุนใน  การทำตลาดจากบริษัท โอสถสภา จำกัด 

 ในชวงป พ.ศ. 2556 ที่กลุมไดไปขายของที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณไดระยะหนึ่ง

มีนายเชาวลิต วิชัย นายปาน เผือกแกว นายประจักษ ลือฉาย นำขาวสีที่ปลูกในแปลง เชน ขาวหอมมะลิ
แดง ขาวหอมนิล ขาวก่ำ มาขายที่ รพ.กุฉินารายณ มีแพทย พยาบาล ซื้อขาวดังกลาวอยางตอเนื่อง จากนั้น

เพื่อนผูคาในตลาดก็ซื้อดวยเหตุเพราะเวลาประชุมกันจะไถถามกันวา ขาวสีมีคุณสมบัติอยางไร จึงอยาก

ลองชิม ซื้อไปกิน พอซื้อไปกินแลวจึงอยากปลูกกินเองเพื่อประหยัดและยังสามารถจำหนายไดดวย

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 จากการลองผิดลองถูก และการศึกษาผาน Case Study ตางๆ  ทำใหพระอาจารยไดสรางแนวทาง

การแกไขปญหาความยากจนใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลจุมจัง โดยเริ่มจากการทำเกษตร 1ไร ไมยากไมจน

ดวยเครื่องมือที่มีชื่อวา “หลุมพอเพียง” ซึ่งทำไดไมยาก 

 “หลุมพอเพียง” เปนการขุดหลุมเพื่อปลูกตนไม โดยวัดขนาด กวาง 2 เมตร คูณ 2 เมตร คือ 1 

หลุม และใน 1 หลุมนี้จะตองมีพืช 4 ชนิดปนกัน คือ พี่เลี้ยง 1 ยืนตน 4 ฉลาด 5 ปญญาออน 10  โดยสี่

อยางนี้จะตองอยูในหลุมเดียวกัน นี่คือกลยุทธ “หลุมพอเพียง”
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 แนวคิดของพระอาจารยคือการมองวา   “ไมตองรอถึงเกษียณแลวคอยทำ  ยิ่งทำไวยิ่งไดผลเด็ก

ที่ทำตั้งแตอายุ 15 ป ตอนนี้อยู ป 2 ป 3 เวลาผานมาประมาณ 6 ป  ปรากฏวาไมสักของเขาสูงประมาณ 

5-7 เมตรแลว บางตนสูงเกือบ 10 เมตรแลว หนึ่งหลุมก็มีไมสัก 1 ตน มีพยุง 1 ตน ยางนา 1 ตน อะไร
อยางนี้ 1  หลุมเทากับมีเงินฝากปละเทากับเด็กคนนี้มีเงินฝากวันละ 1,600  บาท เพราะวาไมยืนตน 1 ตน

เทากับ 2 หมื่นบาท ถามันอายุครบ 20 ป หารมา 1 ป ก็ปละ  1,000 บาท ตอ 1 ตน 365 วันก็ตกวันละ 

30 บาทกวา ถา 10 ตนก็ 30 รอยตนก็ 300 บาท ก็มีมากกวา พันตน ก็วันละ 3,000 กวา 1 หลุมก็คือ 
4 ตน เปนไมผล 1 ตน และไมยืนตนแบบนี้ 3 ตน 1 ไรก็จะมีทั้งหมด 300 ตน แตคนหนึ่งจะมี 10 ไร 20 ไร  

ทำแบบสนุกสาน เปนล่ำเปนสันและมองเห็นอนาคต ทั้งที่ผานเงินและไมผานเงิน ผานเงินก็คือตัดขายได

ตนละ 2 หมื่น ที่ไมผานเงินคือที่แนๆ จะมีบานไมสักอยูหลังละ 20 ลานบาท โดยที่ไมตองมาผานเงินก็คือ

ตัดแลวปลูกไดเลย ไมตองมาตัดแลวคอยเอาไปขาย พอขายไดแลวคอยเอาเงินมาปลูกมันเปนสุดยอดของ

สรรพวิชา”  จากแนวคิดดังกลาวที่ไดมีการทดลองทำครั้งแลวครั้งเลา จนตอบโจทยการแกปญหาความ
ยากจนของคนในชุมชน จนสามารถพึ่งตนเองได มีอยูมีกินปลดหนี้ และสรางอาชีพใหคนในชุมชนมากมาย 

ไดสะทอนกลับออกมาใหพระอาจารยตระหนักไดวา พระอาจารยนั้นไมไดมองวา “ศาสตรพระราชา ไมได

เปนวิชาของกษัตริยพระองคหนึ่งของประเทศไทยเทานั้น  แตศาสตรพระราชาเปนศาสตรของจักรวาล 

ที่มีความสัมพันธและก็มีความสมดุล  ทั้งในรายปจเจกและก็รายสังคม  และก็ประเทศไหนที่เอาศาสตร
พระราชาไปใชจะทำใหเกิดความสัมพันธตามภูมินิเวศนั้นๆได” ดวยวิธีคิดนี้ ทำใหโมเดลของหลุมพอเพียง 

กลายเปนพระเอกของเรื่อง ที่นำพาใหเกษตรกรหลุดพนจากหวงโซแหงปญหามากมาย ดวยจุดเริ่มตนแค

เพียงวา การนำพืช 4 ชนิดมาผสมผสานกัน โดยมีกลวยซึ่งเปนไมพี่เลี้ยง มีพืชออนแอหรือที่สอนชาวบาน
วาพืชปญญาออนเชน พริก มะเขือ ผักตางๆ  มีพืชฉลาดก็คือพืชที่เขมแข็ง เชน มะละกอ ผักพื้นเมืองตางๆ 

เปนตน และพืชที่สี่ คือไมยืนตน ซึ่งเปนความคาดหวังจริงๆ ของหลุมพอเพียง เปนไมยืนตนเพื่อการใชสอย

เชน ยางนา ไมสักทอง สะเดา ยางพารา มะพราว มะนาว สมโอ เปนตน ทั้งนี้ถารอผลผลิตจากไมยืนตน

อยางเดียวตองรอ 3-10 ป จึงจะไดผล ในขณะเดียวกันถาปลูกแตพืชออนแออยางเดียวซึ่งมีอายุสั้นก็จะ
ปลูกตลอดไป แตถาปลูกผสมผสานกันโดยมีกลวยเปนพืชพี่เลี้ยงก็จะทำใหพืชทั้ง 4 ชนิดโตขึ้นไดพรอมกัน

อยางสมดุล  และที่สำคัญทำใหมีอยูมีกิน มีรายไดจากหลุมพอเพียงตั้งแตปแรกที่เริ่มปลูก ดวยเหตุผลที่ได

กลาวมาขางตน จึงทำใหหลุมพอเพียง กลายเปนเครื่องมือสูความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียง

 โดยที่หลุมพอเพียง เครื่องมือสูความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้น ไดกลายเปนนวัตกรรม

การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงสูการแกไขปญหาของผูดอยโอกาสในชุมชนกรณีศึกษาความสำเร็จ 
“หลุมพอเพียง เครื่องมือทรงพลังสูความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียงของจังหวัด กาฬสินธุ”

ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ ไดนำเอาเครื่องมือที่มีชื่อวา “หลุมพอเพียง”  มาใช

ในการทำการเกษตรแบบพอเพียง 1 ไรไมยากไมจน  ประสบผลสำเร็จอยางงาม  ขณะนี้ไดขยายผลไปยัง

ชุมชนและสถานศึกษารวมกวา  4,000  รายแลว  ซึ่งหลุมพอเพียงนี้สามารถที่จะสรางหลุมไวตามหัวไร
ปลายนา มุมบาน หลังครัว ขอบบอน้ำ ริมทางเดินไดหมด ซึ่งวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยูในหลุมเริ่มจาก 

เตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แลวก็ปลูกหญาแฝกเปนรูปวงกลมหรือเปนบล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม

ในหลุมนี้ ลงไดถึง 4-5ประเภทในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้ำปลูกซ้ำ  และเอื้อตอการกำจัดศัตรูพืช

เพราะใหทุกอยางเกื้อกูล



107

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 หลังจากที่ไดมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดรูปแบบ หลุมพอเพียง ที่ชัดเจน กลาย

เปนโมเดลในการทำหลุมพอเพียง โดยกำหนดใหตนไมที่จะปลูกในหลุมแบงเปน 5 ประเภท

 1.ไมพี่เลี้ยง เปนไมที่ใหรมเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้นโดยเฉพาะชวงรอนหรือหนาแลง เชน กลวย
น้ำวา กลวยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะชวยบังแสงชวงบายที่อากาศรอนจัด เปนพี่เลี้ยงใหพืชที่

ไมชอบแดดจัดมาก ไดกลวยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ป ก็ตัดทิ้ง ปลอยหนอใหมใหทำงาน

 2.ไมฉลาด เปนไมขามป เปนไมที่เอาตัวรอดไดดี เก็บผลไดนานพอสมควร  เชน ชะอม ผักหวาน 

มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เริ่มเก็บกินไดตั้งแต 1 เดือนไปเรื่อยๆ

 3.ไมปญญาออน หรือ ไมรายวัน เปนไมลมลุกปลูกงาย ตายเร็ว ตองคอยปลูกใหม ดูแลรดน้ำทุกวัน 

แตเก็บผลไดเร็ว ไดทุกวัน เชน พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร ขา ฟกทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุง

จีน คะนา ฯลฯ เริ่มเก็บกินไดตั้งแต 15 วัน

 4.ไมบำนาญ เปนไมผลยืนตน ใชเวลาปลูก  2-4 ป  แตเมื่อใหผลผลิตแลว เก็บกิน เก็บขายได                    

เรื่อย ๆ เชน ขนุน มะมวง มะนาว กระทอน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา  เปนตน ในหลุมหนึ่งก็เลือก 
ปลูกแคประเภทเดียว

 5.ไมมรดก เปนกลุมไมใชสอยที่อายุยืน ใชเวลาปลูกนาน เก็บไวเปนมรดกใหลูกหลาน ตัดขาย 
ก็ไดสตางคกอนใหญหรือจะเอาไวใชซอมแซมบานก็ได เชน ประดู สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม 

พวกนี้เปนไมใหญ ปลูกฝงตรงขามกับตนกลวย

    แผนภาพ โมเดล “หลุมพอเพียง”

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและจุดเริ่มตนที่สาน

ตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 สิ่งตางๆ ที่ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดจากแนวคิดของพระอาจารยที่มองถึงเรื่อง ของการ

นำนวัตกรรมดังกลาวไปชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส  ไมวาจะเปนคนพิการ  ผูติดยาเสพติด  หรือกลุมคน
ยากจนตางๆ ซึ่งพระอาจารยไดสะทอนความเปนคนดอยโอกาส คนที่ขาดโอกาสวา “เราพบวาพลังของคน 



108

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

ที่ดอยเนี่ย มีพลังมาก ไมไดนอยกวาคนที่มี ถาเราทำใหเคายืนได เพราะคนพวกนี้จะรูซึ้งดีกับคำวา ลำบาก 

รูซึ้งดีกับคำวาอดอยาก รูซึ้งดีกับคำวาทุกข รูซึ้งดีกับคำวาถูกทิ้ง คนพวกนี้ถูกทิ้งมากอน แลวพอตนเองมี

โอกาสแลวจึงไมทิ้งคนอื่น” 

 จากจุดเปลี่ยนตรงนี้ จึงทำใหเกิดความพยายามที่จะชวยเหลือแบงปน ซึ่งไดพบวาคนในเมืองมัก

จะมาบอกวา “ฉันมีเงินนะ แตฉันไมมีเวลา ฉันมีที่นะ แตฉันไมมีเวลา  แตฉันมีเงิน ทำยังไงถึงจะไดรวม
โครงการ ทำอยางไรจึงจะไดกินอาหารปลอดสาร” ดวยสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ และคนที่ไดโอกาส

ตางพรอมที่จะใหคนในชุมชนและสังคมรวมกันสรางสังคมใหมที่เปนสุข และอยูรวมกันภายใตความพอเพียง 

จึงทำใหหมอที่โรงพยาบาลกุฉินารายณก็เลยบอกวา  ชวยมาขายใหหนอยก็เลยไปขายใหที่โรงพยาบาล

กุฉินารายณ ซึ่งพระอาจารยไดเลาใหฟงวา “ไดนำผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนไปขายที่ตลาดเดือนละ 

4 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง จะขายเฉพาะวันศุกรขายแค 4 ชั่วโมง  ตั้งแต 7 โมงเชา ถึง 11 โมงเชา ของก็

หมดแลว เดือนหนึ่งไดประมาณ แสนกวาบาท  อนนี้ขายมาทั้งหมด 40 กวาเดือน เกือบสี่ลานแลวนะ 

ตัวเลขสะสมอยู สี่ลานกวา เงินก็เขากระเปาใคร เขากระเปาเรา ก็ขายแบบเอามัน ขายเอาสนุก ทั้งขาย 

ทั้งแจก ทั้งแถม หมอบางคนซื้อไปครึ่งกระสอบ เรานึกวาซื้อไปแจก เปลา ซื้อไปกินเพราะกวาจะครบรอบ

สัปดาห เราก็สรางใหเปนระบบการตรวจสอบยอนกลับ อันนี้สำคัญ ตอไปจะพัฒนาเปนคิวอารโคด จี้ไปก็  
จะรูวาผักนี้เปนของใคร ตอนนี้เรายังไมไดทำถึงขั้นคิวอารโคด ตอนนี้เราก็ใสรหัส ประจำแปลงผัก ผัก 1 กำ

ก็จะรูวาเปนของใคร ถาพบวาผักกำนี้มีปญหา  เราก็จะเรียกเจาของแปลงผักมา ถาพิสูจนทราบสามารถ

แกไขไดเราแกไข ถาหากวายังแกไขไมไดเปนเรื่องใหญ ก็จะใหหยุดขายสามเดือน เดือนที่สี่ก็คอยมาขาย

กับเพื่อนใหม ก็คือตองควบคุมปริมาณตรงนี้ คุณภาพของเราจึงคอนขางสูง ขายมา 3-4 ปก็ยังทรงอยูใน
ระดับ และก็เดินหนาไปเรื่อยๆ เราก็กลายเปนโมเดลในระดับที่พึ่งตนเอง ระดับพึ่งพากันเอง และก็ระดับ
ทำตลาดก็คือขาย ตอนนี้ก็ไดเขาไปเชื่อมโยงกับเครือขายผูบริโภคดวย แลวก็ไปชวยเหลือเครือขายคนพิการ 

ก็ชวยคนพิการบางคนโดยที่ชวยใหโรงพยาบาลกุฉินารายณ กลุมไมเลื้อยของโรงพยาบาลกุฉินารายณ เขา

ทำเรื่องกายภาพบำบัด เขาก็คอย Take action ให ดูวาพวกเราทำกันยังไง มีระบบขอมูลอะไรยังไง แลว

ก็มีคนพิการคนที่ที่เขาไปชวยใหเดินไดแลว แตเดินไดแลวยังไงตอ หมอผมไมมีกิน ไมมีกินแลวทำยังไงอีก 
ทำหลุมพอเพียงก็ทำเองไมไดอีก รดน้ำรดไรเองได แตจะใหไปขุดเองหาตนไมเองก็ทำไมได ก็เปนเรื่องยาก 

คนพวกนี้ก็จะเหอกันไปไปปลูกกันแค 2-3 หลุม ถา 100 หลุมมันได 1 ไร แตเอาแค 2-3 หลุม แลวคลาน

ไปเก็บ เอามากินไดก็ยังดี ก็คือชวยกันวิธีนี้”

 และจากการเอาพืชผัก ผลไมไปขายในตลาด  ทำใหทุกคนมีเรื่องราว STORY ของตัวเอง ทุกคน
ไดไปขายผักที่ตลาด และสามารถถายทอดเรื่องราวของตนเองและสรางแรงบันดาลใจใหคนออนแอ รุนใหม

ไดมีกำลังใจขึ้นมา จึงนาแปลกใจที่วาทุกคนเมื่อมาอบรมที่นี่แลวทุกคนเปลี่ยน เปลี่ยนทั้งหมดเลย หนามือ
เปนหลังมือ ซึ่งพระอาจารยกลาววา“คน ถาเปลี่ยนนิดนึงเคาเรียกวาคนดี แตถาเปลี่ยนหมดเลยเคาเรียกวา

คนบา คนที่ไดมาเรียนรูที่นี้ก็เปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ จนชาวบานบอกวา เคารูสึกวาบาไปแลว จาก

คนไมทำอะไร หรือวารอวันรอคืนไป รอชีวิตซังกะตายไปวันๆ  พอออกจากที่นี่ไปก็จะกลายไป คนที่นี่ก็จะ

มีมาเขาคอรสกัน 5 วัน 10 วัน ใชงบของกระทรวงเกษตรฯ ใชงบปราชญชาวบาน ซึ่งจริงๆ แลวมีคนอยาก

อบรมจำนวนมาก แตกระทรวงเกษตรฯ เคาจำกัดใหปละ 120 คน เคามีงบใหมาแคนั้น โดยกลุมเปาหมาย

แรกใหอยูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ถานอกจังหวัดกาฬสินธุก็ได แตใหนอย หนอย เพราะแตละจังหวัดก็มี

ศูนยปราชญของเขา ผลงานผลผลิตก็จะแตกตางกันไป” 
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 ทุกคนในหมูบานที่นี่จะรูตรงกันวานี่คือศาสตรพระราชา เพราะวาทุกคนก็ผานกระบวนการเดียวกัน 

กับคนที่มาดูในรุนหลังๆ  ใครที่มาอยูในกลุมตลาดศุกรสุขภาพ  ถาหากวาไมผานกระบวนการนี้  เขาก็จะ 

TICK ชื่อไว แลวพอพระอาจารยเปดอบรมก็จะตองมาฝกอบรม 

 จากกระบวนการเรียนรูทั้งหมด กอเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งพระอาจารยมองวา“องคความรูของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่เราเรียกวา

ศาสตรพระราชา ในศาสตรพระราชามีอยูมากมายหลายอยาง แตถาจะวาโดยสรุปก็คือ มีอยู 3 หวง 2 

เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพียงมีอยู 3 อยางคือ พึ่งพาตนเอง กันเอง และเครือขาย และก็หลักการทรงงาน  
23 ขอ ทุกคนจะเขาใจ แตไมไดหมายความวาทุกคนจะทองจำได อันนั้นไมสำคัญ สำคัญคือนอมนำและ
นำมาทำได บางคนอาจจะตั้งนะโมได ตัสสะไมครบ อระหัง ไมได อระหัง สัมมา แตลืม พุทโธ ภควาที่สำคัญ

คือ ใจของเคาอาจจะประเสริฐ เขาถึงพระรัตนตรัยมากกวาคนที่วาไดฉอดๆๆ คนพวกนี้เปน แบบนั้น จะเอา

อะไรกับเขามากไมได เพราะตัวหนังสือเขาก็ยังอานไมออก อยางยายไขหนังสือก็อานไมออก แตก็ไปเคี่ยวเข็ญ

ใหลูกทำบัญชีครัวเรือน  ทุกคนที่นี่ทำบัญชีครัวเรือนหมด และทำวิจัยพฤติกรรมของตัวเองจากผานบัญชี

ครัวเรือน เราเห็นพัฒนาการที่ดีวัดไดจาก 2-3 เรื่อง เรื่องแรกคือ เรื่องครอบครัวที่อบอุนขึ้น  เรื่องที่สอง 

คือ เรื่องสุขอนามัย เรื่องอาหาร ที่ปลอดภัยมากขึ้น ถูกสุขอนามัยมากขึ้น มีอาหารกินครบทั้งสามมื้อ กิน

อาหารครบทั้ง 5 หมู และก็เรื่องของครอบครัว ที่สำคัญคือเรื่อง GDP ครัวเรือน การประเมินผลคนที่ผาน

การอบรม  คนที่ผาน 1 ปก็อยางนึง 2-3 ปก็อยางนึง ถาคนที่อบรมแลวอยูใกลก็จะมีการติดตามมากกวา

ปละ 1 ครั้ง  แตถาอยูไกล  กระทรวงเกษตรฯ  ก็จะใหงบติดตามแคปละครั้งเดียว เฉพาะในปแรกเทานั้น 

การติดตามชาวบานก็จะมีความสัมพันธสื่อสารกันทางโทรศัพท ทางจดหมาย ทาง Facebook  อยางวัน
สุดทายของการอบรมเนี่ย วันที่ 5  เราก็จะตองมีการทำแผนวาที่ไดเรียนรูมาทั้งหมดนี่ไดอะไรบาง หนึ่งคือ

ไดอะไรบาง สองจะไปทำอะไรบาง ภายในกี่ปกี่เดือน ถาตั้งเปาไวของชั้น 100 หลุม ของชั้น 40 หลุม ของ

ชั้น 50 หลุม  คือมันแยกซอยเปนหลุมๆๆ เรียกวา หลุมพอเพียง” 

 จากวิธีการดังกลาว ทำใหคนในชุมชนเกิดรายได และอาชีพเพิ่มขึ้น ลดปญหาความยากจนสราง

ใหเกิดตลาดในการขายสินคาที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  

ซึ่งเรื่องของบำบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด  เปนลักษณะของการขยายผลตอยอด ซึ่งพบวา  “กลุมของเด็กๆ 
พวกที่ติดยาเสพติด  พวกนี้ก็จะไมคอยเห็นปญหาของตัวเอง ไมรูวาตัวเองเปนปญหา แลวก็ไมเห็นปญหา

ของคนอื่น พระอาจารยจึงคิดวา “ทำอยางไรที่จะทำใหเด็กพวกนี้รูวาชีวิตมันไมไดงายขนาดนั้น ก็พาเด็ก

พวกนี้ไปลางบาน ไปซักผาขี้ สีผาเยี่ยวใหกับคนพิการพวกนี้ บางคนก็รองไหเลย แลวก็กลับมาเปลี่ยน
พฤติกรรมหมด จากที่บอกยากสอนยาก คือ เริ่มเห็นคุณคาของตนเองมากขึ้น”

 ภายหลังจากที่ไดมีการขับเคลื่อนศูนยฯพระมหาสุภาพ พุทธวริโย เจาคณะตำบลจุมจัง ผูอำนวยการ

ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ จึงได

รับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจำป พ.ศ. 2553 ในระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 ดานการบำบัดรักษาและ

ปองกันปญหายาเสพติด นับวาเปนพระนักพัฒนาที่มีความคิดกาวไกล  และมีความตั้งใจในการแกปญหา

ใหกับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ โครงการเดน ๆ ที่ทานไดเปน ผูริเริ่มและดำเนินการประกอบดวย 
โครงการพัฒนาคุณธรรมในกลุมเยาวชน โครงการแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชน โครงการหนึ่งไรไมยาก

ไมจนตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยังมีอีกหลายโครงการที่ไดทำงานรวมกับทางราชการจน

ประสบผลสำเร็จ
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 นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานในพื้นที่ สามารถยกตัวอยางกรณีที่ประสบผลสำเร็จอยางมาก 

เชน กรณีของ แมไข  ซึ่งเปนคนยากจนในหมูบาน ที่อดอยาก สมาชิกในครอบครัวเสพยาเสพติด เสพ
กัญชา เสพยาบา จนปจจุบันนี้เลิกขาดแลว และก็มีคนพิการอยู 1คนดวย มีครบทุกกลุมเลยในบานนี้ 

 กรณีของแมสำเนียง  ก็เปนมะเร็ง มะเร็งที่คิดวาชีวิตนี้ไมสวยงามแลว เลยคิดวานาจะมีทางไป
ทางใหมแลว และพอไดมาเห็นกลุม ไดมาเห็นเพื่อน ไดมาเห็นใครตอใครที่เขาก็ยังลำบากเหมือนเรา บางคน

อาจจะลำบากมากกวาเราดวยซ้ำไปเขาก็ยังอยูได ชีวิตแมสำเนียงก็อยูตอมาได ประครองรักษามาไดจนทำ
ใหชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น แตละคนในชุมชน เปนคนที่มีปญหาทั้งนั้นเลย บางคนก็เต็มไปดวยหนี้ ยกตัวอยาง

พอปาน เปนหนี้จนตองเขาโครงการพักชำระหนี้ของกองทุนฟนฟู จนปจจุบันกลายเปนเกษตรกรที่มีแปลง

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแปลงเรียนรู เปนศูนยเรียนรู ใครตอไปดูไปศึกษา ดูงาน  ใครที่บอกวาลำบากมาก  

ดินไมดี น้ำไมดี พอไปดูพอปาน ปลดไดหมดเลย พอไปดูที่ดินของพอปานไมมีดินดีเลย เพราะเปนดินที่อยู

บนภูเขา มีแตหิน แกก็แหวกหินปลูก ก็สามารถทำหลุมพอเพียงได แลวก็มีนามีไรอยูเชิงเขา แลวก็จัดการ

ปญหาเรื่องน้ำเรื่องอะไรตางๆ ได ซึ่งอานิสงฆนี้ก็ทำให  พอนุกูล ที่เปนอดีตขาราชการ ก็เห็นวากลุมนี้ก็มี

ความเปนไปได ดูแลวมีความเจริญกาวหนา ดูแลวมีความสุข ก็เขามา 

 กรณีของแมแวว นี้ก็เกษตรกรมิตรผล ก็เห็นวา ทำไรออย นับวันยิ่งทำไปก็ยิ่งจะจม เขาก็บอกวา 

ผลงานวิจัยของมิตรผลบอกวา คนที่มีที่ไมถึง 50 ไร ทำไรออยยังไงก็ไมรอด ถาทำแตไรออยอยางเดียว 
ฉะนั้นก็เลยบอกพระอาจารยวา “ทำอยางไรที่จะทำใหคนที่มีที่แค 5 ไร 10 ไร 20 ไร 30 ไร ใหแบงมาทำ

หลุมพอเพียงแบบพระอาจารย  ถาทำแลวปุบ   ออยเปนรายได สวนการลดรายจายมาจากหลุมพอเพียง  

แมแววก็เลยกลายเปนดาราเอกของมิตรผล”

 จากกรณีศึกษา ตางๆ ที่ไดมีการทดลองจริง ทำจริง ปลูกจริง ไดผลจริง นำมาสูทางออกของชีวิต

หลายๆ ครอบครัวในชุมชน  ไดสรางวิถีพอเพียงใหเกิดขึ้น และแกไขความยากจน ความดอยโอกาสของ

คนในชุมชนใหคอยๆ หมดไป จากแนวคิดของพระมหาสุภาพ ที่ถอดองคความรูจากศาสตรพระราชามา

ถายทอดใหคนในชุมชนไดนำไปประยุกตใชจนสำเร็จ ตอมาไดมีเกิดกลุมที่ทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคม ตอยอดความสำเร็จของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผูดอยโอกาส ซึ่งก็คือ “กลุมฮักแพงแบงปน”

 เปนกลุมที่ถนัดในการแปรรูปขาวเปนอาหารที่หลากหลาย เชน คุกกี้ขาวกลอง ขาวกลองฟรุตสลัด  เคก
ขาวกลอง ขาวเกรียบ ขาวตมมัด ขาวคลุกฟกทอง (ขาวโจของชาวภูไท) และมีประสบการณเรื่องการทำการ

ตลาด นอกจากนี้ยังเปนกลุมที่ใหความสำคัญเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับขาว โดยจะมีการทำพิธีสูขวัญขาวและ

ทำปราสาทขาวเพื่อบูชาแมโพสพทุกปสมาชิกจึงพูดคุยกันในการประชุมวา  “จะเริ่มตนปลูกอยางไรไมให

ไปผสมกับขาวที่มีอยูเดิม”  

 นายเชาวลิต วิชัย จึงเสนอวา “ใหเชิญผูที่มีความรูเรื่องขาวมาใหความรู จึงเชิญเครือขายเกษตร

กรรมทางเลือกภาคอีสาน คือ น.ส.นุจนาด   โฮมแพน และนายดาวเรือง พืชผล มาใหความรูที่กลุม เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2557 หลังจากอบรมแลวสมาชิกสนใจที่จะปลูก มีการสั่งซื้อเมล็ดขาวพันธุตางๆ จากทั้ง

นายเชาวลิต และกลุมฯ  ที่จังหวัดยโสธรไปปลูกในแปลงตนเอง เมื่อแตละคนไดเมล็ดพันธุมาแลวก็นำไป

ปลูกในแปลงตนเอง  เมื่อมีปญหาก็จะโทรมาสอบถามนายเชาวลิต เปนหลัก ซึ่งในแปลงของนายเชาวลิต 

นายปาน และนายประจักษ ก็มีขาวหลากหลายพันธุอยูแลว แตยังไมไดเกิดกลุมมาทำรวมกัน อยางไรก็ตาม

ภายในป พ.ศ. 2558  กลุมจะตั้งศูนยเรียนรูเรื่องพันธุขาวและกอตั้งธนาคารขาวเพื่อเก็บรักษาพันธุและ
กระจายพันธุขาวใหแกสมาชิกและคนทั่วไปโดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งดังนี้ 
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 1. เพื่อใหมีกองทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไวใชในกลุมสมาชิกและชุมชนทั่วไป

 2. เพื่อใหมีการรวมกันคิดวางแผนและระดมทุนผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางตอเนื่อง 

 3. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใหบริหารจัดการดวยตนเอง 

ขอตกลง/กติกากลุม (ตลาด) 

 1.ผูที่จะขายผลผลิตจะตองสมัครเขาเปนสมาชิก โดยใหคณะกรรมการกลุมพิจารณา 

 2. คณะกรรมการจะลงตรวจแปลงเพื่อพิจารณาสภาพแวดลอมแปลงที่เอื้อตอเกษตรปลอดสาร 

หากผานก็สามารถนำสินคามาทดลองขายในตลาดศุกรสุขภาพ กรณีที่ไมผาน หากตองการเปนสมาชิกจะ

ตองพัฒนาแปลงภายในเวลา 3 เดือน เชน ปลูกกลวยเปนแนวกันชนเกษตรเคมีแปลงใกลเคียง กรรมการ

จะลงไปตรวจรอบที่สอง 

 3. หลังจากผานการตรวจแปลง สมาชิกรายใหมจะตองนำผลผลิตจากแปลงมารับการสุมตรวจ
สารเคมีที่ รพ.กุฉินารายณ 

 4. หากตรวจผานก็สามารถวางขายไดในตลาด หากไมผานจะมีการตักเตือนหรือใหคณะกรรมการ

ใชดุลยพินิจพิจารณาใหเจาของแปลงกลับไปพัฒนาแปลง แลวจึงใหคณะกรรมการไปตรวจสอบรอบใหม

 5. การขาย สมาชิกจะตองสมทบรายไดเขากลุมสัปดาหละ 20 บาท 

 6. สมาชิกจะตองเขารวมประชุมหลังการขายสินคาที่ตลาดศุกรสุขภาพทุกครั้ง 

กิจกรรมของกลุม : 

 1. ขายสินคาผลผลิตทางการเกษตรและแสดงนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เชน พันธุขาว 

การเลี้ยงหมูหลุม หลุมพอเพียง (ปลูกหลากหลายพันธุ) เปนตน ที่ตลาดศุกรสุขภาพที่ รพ.กุฉินารายณ 

และงานแสดงสินคาในทองถิ่น และจังหวัดตางๆ 

 2. เปนศูนยเรียนรูเรื่องหลุมพอเพียง 

 3. ชวยเหลือคนพิการผานกิจกรรมหลุมบุญ   โดยทุกวันศุกรในวันที่ขายสินคาในตลาดศุกรสุข 
สมาชิกจะนำผลผลิตไปสมทบใหแผนกกายภาพบำบัดเพื่อนำไปแจกจายใหผูพิการตอไป 

 4. อบรมพัฒนาอาชีพใหสมาชิก เชน การแปรรูปกลวย การแปรรูปกลอย การปลูกขาว 

 5. ประชุมรวมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุเรื่องการพัฒนาศูนยขาวชุมชน
เปนระยะๆ 

 6. ดำนาวันแม เกี่ยวขาววันพอในแปลงรวม (แผนงานในระยะขางหนา) 

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : 

          1. สภาพแวดลอมในแปลงนาสมาชิกอยูติดหวยหลักทอด ทำใหควบคุมระดับน้ำไมได 

          2. พื้นที่ใกลเคียงแปลงสมาชิกเปนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งใชสารเคมี 

          3. สมาชิกอยูคนละตำบล มีระยะทางคอนขางไกลจากแปลงรวม 

          4. สมาชิกสวนใหญยังไมเชื่อมั่นในการผลิตเมล็ดพันธุขาวดวยตนเอง ยังตองการซื้อจากรานคา

ทั่วไปทั้งที่เมล็ดพันธุขาวที่ซื้อมาไมคอยมีคุณภาพเทาที่ควร 



112

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความตองการการสนับสนุนจากภายนอก : 

          1. ยุงฉางของกลุม และสถานที่ดำเนินงานกลุม 

          2. ความรูเรื่องการคัดพันธุ เก็บรักษาพันธุ และพัฒนาพันธุขาว เพื่อใหสมาชิกมีความสามารถ

ในการผลิตพันธุขาวอยางมีคุณภาพ 

          3. ชองทางการตลาดขาว 

         ภาพกิจกรรมของศูนยศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ

 การลงพื้นที่สัมภาษณพระมหาสุภาพ ผูนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพื่อการพัฒนาชุมชน 

เพื่อแกไขปญหาความยากจนใหแกชาวบานในตำบล จนกลายเปน “จุมจังโมเดล” ที่สามารถชวยใหคน
ยากจน และผูดอยโอกาส สามารถกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองไดอยางยั่งยืนอีกครั้ง

  

  ภาพการถายทอดประสบการณจากการทดลองทำตามวิธีของจุมจังโมเดล เพื่อการสรางชีวิตใหม
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    หลุมพอเพียง  และธนาคารหมูหลุม

     จากแนวคิด 1 ไร ไมยากไมจน ขยายผลสูโครงการทฤษฎีใหม

         แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมหลุมพอเพียงสูกลุมฮักแพงแบงปนเพื่อผูดอยโอกาส

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  7

4.7  กรณีศึกษาศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนยเรียนรูปูทะเลยมหาวิชชาลัย วัดปาดงใหญ  

วังออ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 ชุมชนบานวังออ เปนชุมชนที่อุดมสมบูรณเนื่องจากติดแมน้ำชี ซึ่งเปนแมน้ำสายใหญที่หลอเลี้ยง
จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งมีพื้นที่ปาชุมชนที่กวางใหญเปนแหลงอาหารและยังใหความชุมชื้น คนสวนใหญ

ในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว และทำไร สำหรับวิถีความเปนอยูของคนในชุมชน พบวา ผูนำชุมชน
และชาวบานใหความรวมมือเพื่อพัฒนาหมูบานเปนอยางดีดวยวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ยังใหการชวยเหลือ

พึ่งพาซึ่งกันและกัน  อีกทั้งเมื่อมีการประกวดหมูบานในดานตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐเขามาสงเสริมจะ
สามารถดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของหนวยงานที่เขามาสนับสนุน อันเนื่องจากผูนำ และชุมชน

ที่เขมแข็ง ซึ่งหลักการดำเนินงานของชุมชนนี้ใชหลักการ “บ ว ร” หรือ บาน วัด ราชการ ซึ่งทั้ง 3 สวนนี้

สอดประสานพึ่งพิงกันเพื่อประโยชนสุขของคนในชุมชน
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 ดวยเหตุที่ไดกลาวมาในขางตนวา ชุมชนบานวังออ อยูรวมกันดวยอาศัยหลัก "บ ว ร" จึงทำใหศูนย

พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ วัดปาวังออ ไดรับการสนับสนุนเปนสถานปฏิบัติธรรมจากพระพรหมวชิรญาณ 

ซึ่งกิจกรรมเริ่มแรกของศูนยฯ คือ การฝกอบบรมเยาวชน ผูสนใจทั้งทางธรรม  และแนวคิดการพึ่งพา
ตนเองตางๆ ซึ่งพระครูสุขุมวรรโณภาส ซึ่งถือเปนลูกหลานบานวังออ มีความตองการที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชน 

และพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงไดสงเสริมใหคนในชุมชนนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

 ภายหลังจากการสงเสริมใหชุมชนใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจนทำใหไดรับรางวัลหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง จากการขยายผลอยางตอเนื่อง ศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ  จึงไดจดทะเบียนเปน

องคกรสาธารณะประโยชนซึ่งสามารถขอทุนสนับสนุนจากกองทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จึงทำใหเกิดโครงการ  9 ชุมชน 9 ศูนยเรียนรู  โดยมีหมูบานเครือขายที่เขารวมเพิ่ม

มากขึ้น ไดแก บานวังออ บานยางนอย บานดงยางบานหนองเตา บานโนนมะเขือ บานไรพัฒนา บานแขม 

บานไรใต บานโนสวาง ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเดียง เกิดขึ้นโดยการแปลงศาสตร
พระราชา มาเปนลำดับขั้นในการพัฒนาชุมชน  และใชบริบทของแตละชุมชนมาเปนแนวคิด “โคกหนอง

นาโมเดล”   โดยมองวาชุมชนแตละชุมชนมีศักยภาพในตัวเองสามารถพัฒนาตอยอด ทั้งการพัฒนาเรื่อง

อาหาร เรื่องสิ่งแวดลอม และเรื่องการพัฒนาคน 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 จากแนวคิดของศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ซึ่งมีพระนักพัฒนาที่ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนมา

โดยตลอด อีกทั้งไดศึกษาหาความรูทั้งจากการศึกษาทางธรรม ทางวิชาการทำใหมีองคความรูตางๆมากมาย

มาพัฒนาวัดและชุมชน ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องที่นำมาประยุกตใชในชุมชน และจากการศึกษา 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเดียงซึ่งเปนศาสตรพระราชาไดมีการนำมาประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ

โดยไดวางแนวทางการปฏิบัติตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น ซึ่งเปนแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง ตั้งแต

เริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายซึ่งจะสรางหลักประกันตอชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได โดยทฤษฎีบันได 
9 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2-4 พอใช  พออยู พอรมเย็น ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน ขั้นที่ 7 เก็บรักษา 

ขัน้ที่ 8 มีขาย ขั้นที่ 9  มีเครือขาย จากทฤษฎีดังกลาว มองวาหากชุมชนเขมแข็งแลวก็จะสามารถชวยเหลือ 

ผูดอยโอกาสทั้งทางตรงและทางออมไดอีกดวยโดยศาสตรพระราชาซึ่งแปลงมาเปนบันได 9 ขั้นมีขั้นตอน

ดังนี้

 ขั้นที่ 1 พอกิน 

 ขั้นที่ 1 มองพื้นฐานที่สุดของมนุษย คือ ความตองการปจจัย 4 และประการสำคัญที่สุด ของปจจัย 

4 คืออาหาร ขั้นที่ 1 ของแนวทางแกปญหาที่ยั่งยืนคือ ตอบคำถามใหไดวา “ทำอยางไร จึงจะพอกิน”
โดยใหความสำคัญกับขาวปลาอาหาร ไมใหความสำคัญกับเงิน ซึ่งเปนเพียงแค “ตัวกลาง”  ในการแลก

เปลี่ยนตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักวา “เงินทองเปนของมายา ขาวปลาสิของจริง” เกษตรกรตองเริ่ม

จากการอยูใหไดโดยไมใชเงิน มีอาหารพอมี พอกิน ดวยการปลูกพืช ผัก ผลไม ใหพอกิน ชาวนาตอง เก็บ
ขาวไวใหเพียงพอสำหรับการมีกินทั้งป ไมขายขาวเปลือกเพื่อนำเงินไปซื้อขาวสาร นอกจากนั้น หัวใจสำคัญ

ของ  “พอกิน”  ยังมีความหมายรวมไปถึงความปลอดภัยในอาหาร กินอยางไรใหมีสุขภาพดีไมสะสมเอา

ความเจ็บไขไดปวยไวในรางกาย นี่คือความหมายของบันได  ขั้นที่ 1 ที่เกษตรกรตองกาวขามใหได                    

 



115

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 ขั้นที่ 2-4 พอใช  พออยู  พอรมเย็น 

 ขั้นที่ 2-4 พอใช พออยู พอรมเย็น มองเรื่องการเกิดขึ้นไดพรอมกัน ดวยคำตอบเดียวคือ  “ปลูก

ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ซึ่งปา 3 อยาง จะใหทั้ง อาหาร เครื่องนุงหม สมุนไพรสำหรับรักษาโรค 

ท้ังโรคคน โรคพืช โรคสัตว ใหไมสำหรับทำบานพักที่อยูอาศัย และใหความรมเย็นกับบานกับชุมชน กับโลก

ใบนี้ ซึ่งเปนแนวทางในการแกปญหาความยากจนของเกษตรกรไทย ที่ไดรับการพิสูจนแลววาสามารถแก

ปญหาไดจริง  และยังสามารถยอนกลับไปแกไขปญหาหนี้สินที่สะสมพอกพูนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว 
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปญหาความขาดแคลนน้ำ ภัยแลง ทั้งหมดลวนแกไขไดจากแนวคิด

ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9

 บันไดขั้นที่ 5-6 เศรษฐกิจพอเพียงขั้นกาวหนา 

 ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน เครือขายเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมั่นวาสังคมไทยเปนสังคมบุญสังคมทาน

ไมเนนการแลกเปลี่ยนทางการคา แตเนนการทำบุญ ไมเนนการสะสมเปนของสวนตัว แตเนนการใหทาน

และสะสมโดยมอบใหเปนทรัพยสินสวนรวมโดยวัด หรือศาสนสถานตามแตละศาสนาเปนศูนยกลาง เปน

การฝกจิตใจ ใหละซึ่งความโลภ และกิเลสในการอยากได ใครมี ลดปญหาชองวางระหวางชนชั้น ตาม
ความหมายอันลึกซึ้งของคำ “Our Loss is Our Gain”  หรือ “ยิ่งทำยิ่งได ยิ่งใหยิ่งมี” การใหไปคือไดมา 
และเชื่อมั่นในฤทธิ์ของทาน วาทานมีฤทธิ์จริง และจะสงผลกลับมาเปนเพื่อน เปนกัลยาณมิตร เปนเครือขาย

ที่ชวยเหลือกันใน ทุกสถานการณ แมในวันที่โลกนี้ประสบกับวิกฤตการณ 
.

 ขั้นที่ 7 มีเก็บรักษา 

 ขั้นตอไปหลังจากสามารถพึ่งตนเองได พอมี พอเหลือทำบุญ ทำทานแลว คือการรูจักเก็บรักษา                        

ซึ่งเปนการตั้งอยูในความไมประมาท และการรูจักเก็บรักษา ยังเปนการสรางรากฐานของการเอาตัวรอด                     

ในเวลาเกิดวิกฤตการณ  โดยยึดแนวทางตามวิถีชีวิตชาวนาสมัยกอน ซึ่งเก็บรักษาขาวไวในยุงฉางเพื่อ                   

ใหพอมีกินขามป คัดเลือกและเก็บรักษา“ขาวพันธุ” ไวสำหรับเปนพันธุขาวในปตอไป ซึ่งผิดกับวิถีชาวนา

ในปจจุบันที่ใชวิธีการขายขาวทั้งหมด  แลวนำเงินที่ขายไดไปซื้อพันธุขาวเพื่อปลูกในปตอไป สงผลใหเกิด

การขาดความมั่นคงและเปรียบเสมือนการใชชีวิตอยูบนเสนทางสาย ความประมาทเพราะหากเกิดภัยแลง 

น้ำทวม ผลผลิตไมไดตามที่ตั้งใจไว ยอมหมายถึงปญหาหนี้สินและการขาดแคลนพันธุขาวสำหรับปลูกในป
ตอไป นอกจากเก็บพันธุขาวแลว ยังเนนใหรูจักวิธีการถนอมอาหาร การสะสม อาหารไวกินในยามหนาแลง 

ดวยการแปรรูปอาหารหลากชนิด อาทิ ปลารา ปลาแหง มะขามเปยก พริกแหง หอม กระเทียม เพื่อเก็บไว

กินใน อนาคต   

 ขั้นที่ 8 มีขาย 

 เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง ไมใชเศรษฐกิจการคา แตก็ไมใชเศรษฐกิจหลังเขา การคาขายสามารถ

ทำได  แตทำภายใตการรูจักตนเอง รูจักพอประมาณ และทำไปตามลำดับ โดยของที่ขาย  คือ ของที่เหลือ

จากทุกขั้นแลวจึงนำมาขาย เชน ทำนาอินทรีย ปลูกขาวปลอดสารเคมี ไมทำลายธรรมชาติไดผลผลิตเก็บไว

พอกิน เก็บไวทำพันธุ ทำบุญ ทำทาน แลวจึงนำมาขายดวยความรูสึกของการ “ให” อยากที่จะใหสิ่งดีๆ 

ที่เราปลูกเอง เผื่อแผใหกับคนอื่นไดรับสิ่งดีๆ นั้นดวย การคาขายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปน

การคาที่มองกลับดาน “เพราะรักคุณจึงอยากใหคุณไดรับในสิ่งดีๆ” พอเพียงเพื่ออุมชู เผื่อแผ แบงปนไป

ดวยกัน  
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 ขั้นที่ 9 มีเครือขาย

 การสรางเครือขายเชื่อมโยงทั้งประเทศเพื่อขยายผลความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                               
สูการปฏิวัติแนวคิดและวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมและชุมชน เพื่อการแกปญหาวิกฤต 4 ประการ 

อันไดแก วิกฤตการณสิ่งแวดลอม ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณโรคระบาดทั้งในคน สัตว พืช วิกฤตเศรษฐกิจ 

ขาวยาก  หมากแพง วิกฤตความขัดแยงทางสังคม/สงคราม โดยบันได  9  ขั้น  ที่แปลงมาจากศาสตร
พระราชานั้น เปนเหมือนขั้นตอนที่ ชุมชนจะสำเร็จไดนั้นตองเขาใจใน แตละขั้นตอน จนถึงบันไดขั้นสุดทาย 
คือการสรางเครือขาย ทั้งการรวมมือกับกลุมองคกรตางๆ  การหาตลาด หาสินคามาปอนตลาด โดยพระครู

ยังหวังที่จะขยายเครือขาย เพื่อใหชุมชนอื่นสามารถนำวิถีหรือศาสตรแหงพระราชาไปปฏิบัติ

 ผลที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมใหชุมชนนำศาสตรแหงพระราชา ไปใชตามบันได 9 ขั้น คือ ชุมชนมี

การปลูกพืชผักสวนครัวหนาบาน และยังมีรายไดเสริมจากการสงสินคาเกษตรกรรมสงใหกับตลาดรับซื้อ 

ซึ่งมีผูเขามารับซื้อสินคาตลอด อีกทั้งชุมชนยังไดมีการแบงปนพืชผักทางการเกษตรตอกัน มีการทำบัญชี

ครัวเรือน การแสวงหาความรูรวมกันเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการรวมกัน ทั้งนี้  จากการดำเนินงาน 

สรางเครือขาย 9 ชุมชน 9  ศูนยเรียนรูถือวาเปนการขยายตอยอดสิ่งที่ทานเชื่อไปสูชุมชนอื่น ซึ่งแนวทาง

ขั้นตอนตองสรางแกนนำในแตละชุมชนเพื่อจะไปขยายผลตอโดยมีพี่เลี้ยงใหคำแนะนำ บันได 9 ขั้น อาจ

จะดูแลวมีความเปนทฤษฎี มีความเปนวิชาการ แตแทจริงนั้นเปน สิ่งที่สามรถที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง 
เพราะเปนเสมือนวิถีปฏิบัติที่มนุษย ที่อยูในสังคมตองดำเนินตาม

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 จากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชุมชน ทำใหบานวังออไดรับรางวัลหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงดีเดน  จังหวัดอุบลราชธานี  ป พ.ศ. 2557  จากการคัดเลือกของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกิจกรรมที่ทำใหไดรับการคัดเลือกนี้ไดแก การรณรงคใหชุมชนเรียนรูการนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ไดแกการดัดแปลงยางรถยนตที่ไมใชแลวมาทำเปนกระถางปลูกพืชผักสวนครัว 
การใหชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองเพื่อลดรายจาย อีกทั้งการบริหารจัดการรายไดโดยการจัดทำบัญชี 

ครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมเหลานนี้ไดขยายผลสูการ ปลูกพืชผัก  ชนิดอื่นๆ ที่ปลอดสารพิษ เพื่อสงขายหาง

คาปลีกรายใหญในจังหวัด และจากการสอบถาม  ผูนำชุมชนที่ดำเนินงานสนับสนุนสงเสริมใหชาวบาน
ปฏิบัติตามนั้น ทำใหไดทราบถึงที่มาและที่ไปของการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมาจากผูนำ

ที่มีบทบาทในการผลักดันกิจกรรมของบานวังออ แทที่จริงคือ  (พระครูสุขุมวรรโณภาส)  ผูอำนวยการ 
ศูนยฯ ที่มีพื้นเพเปนเด็กในชุมชนบานวังออ และไดบวชเรียนตามจนเปนพระนักพัฒนา อยูที่วัดปาดงใหญ

วังออ และยังไดรับการสนับสนุนตั้งเปนศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการ

มหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญอีกทานที่ใหการสนับสนุน

พระครูซึ่งเปรียบเสมือนเปนพระอาจารยของทาน  

 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบางออ  มองถึงกระบวนการทางสังคมที่เมื่อ

มีการขับเคลื่อนการนำศาสตรพระราชามาใช จะสงผลในแงการชวยเหลือของเหลาผูดอยโอกาสในชุมชน 
โดยใชวิธีการชักชวนเขารวมกิจกรรม การชวยเหลือทั้งเรื่องเงิน เรื่องอาหาร เรื่องสวัสดิการตางๆ ซึ่งโครงการ

ที่ดำเนินงานอยูนี้ ถือวามีการใหสวัสดิการแกชุมชนในดานรายได ซึ่งทำใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมี
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ความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งกิจกรรมตางๆ ที่อยูในชุมชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยังสามารถดึงให
ผูดอยโอกาสเขามารวม ทำใหเขาเหลานั้นไดรับความชวยเหลือทั้งทางตรงทางออม ซึ่งแนวคิดที่สำคัญของ

การชวยเหลือผูดอยโอกาส นั้นแทรกอยูในหลักการ  บันได 9 ขั้น  ที่หากสงเสริมใหผูดอยโอกาสเขามาสู
กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงไดเขาเหลานั้นจะไดรับสวัสดิการจากตัวเขาเองและจากชุมชน และในบันได 

ขั้นที่  4  ยังพูดถึงการแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันและสำคัญที่สุดคือการสรางเครือขายใหครอบคลุม 

และหลากหลาย จะสงผลใหเกิดการชวยเหลือผูดอยโอกาสเหลานั้นได

 ภาพกิจกรรมของศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนยเรียนรูปูทะเลยมหาวิชชาลัย                      

                วัดปาดงใหญวังออ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

               นักวิจัยลงสำรวจพื้นที่บานวังออ ซึ่งเคยไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

      พระครูพระครูสุขุมวรรโณภาส พระนักพัฒนา ผูอำนวยการศูนยพาเยี่ยมชมบอรดบันไดกาวขั้น

               จากการแปลงศาสตรพระราช สูแนวทางปฏิบัติที่สามารถ ทำไดจริง

         พระครูพระครูสุขุม  วรรโณภาส อธิบายถึงแนวคิด บันได 9 ขั้น ซึ่งทานมีความเห็นวา

         หากศึกษาและขยายผลใหชุมชนรับรูถึงกระบวนการ แปลงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                      สูแนวทางปฏิบัติงายจะสามารถสรางชุมชนใหพออยูพอกินได
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พันธุไมชนิดตางๆที่ ทางศูนยฯ ไดเพาะไว รวมถึงการบริจาคจากเครือขายตางๆ 

 ถูกรวบรวมไวเพื่อใหชาวบานนำไปขยายพันธในที่ดินของตนเอง โดยเมื่อไดผลผลิตจะนำผลผลิต

กลับมาบริจาคเพื่อชาวบานคนอื่นตอไป ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหชาวบานรูจักแบงปน 

และเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางอาหารตามแนวคิด พออยูพอกิน

เวทีสนทนากลุมเพื่อสอบถามผลกระทบและแนวคิดที่ชุมชนไดรับ 

โดยมีกลุมชาวบายที่เริ่มจากการเขารวมโครงการ

และปจจุบันสามารถที่จะเปนวิทยากรในการขยายผลแนวทางการปฏิบัติสูชุมชนอื่นๆ

ผูรวมเวทีสนทนากลุม ประกอบไปดวย ชาวบานที่เขารวมโครงการ รวมถึง ผูนำชุมชน

ที่มารวมใหความคิดเห็นตอแนวคิดการแปลงศาสตรพระราชาสูแนวทางปฏิบัติ สูบันได 9 ขั้น 

ซึ่งใหความเห็นแนวทางที่นำไปใช สามารถลดรายจาย และยังเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน

และยังสามารถแบงปนชวยเหลือผูอื่นที่ยากลำบากไดอีกทาง
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พื้นที่ในหนาบานของ ชุมชนหมูบานวังออ จะประกอบดวยพืชผักสวนครัว

ที่สามารถนำมาประกอบอาหารเองยังแบงปนเพื่อนบาน ซึ่งหากบางบานมีพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูก

ไดมากยังสามารถนำไปขายจากการเหลือกิน สรางรายไดใหกับครอบครัว

กิจกรรมที่นอกจากจะสงเสริมใหชุมชนบานวังออปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พระครูยังเปนวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฎี 

รวมถึงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริง

กระถางจากยางรถยนตในการปลูกพืชผักสวนครัว ที่บานในหมูบานวังออ

 ใชเปนอีกหนึ่งวิธีการ ในการสงเสริมใหชุมชนปฏิบัติตาม นอกจากจะใหพืชพันธอาหาร

และยังเปนเครื่องกระตุนเตือนใหปฏิบัติตามแกคนทั้งชุมชน รวมถึงผูมาเยี่ยมเยียน
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สำนักงานของศูนยพุทธรรมพรหมวชิรญาณ ซึ่งมีที่ตั้งอยูที่วัดปาดงออ ที่พระครูปฏิบัติงาน 

และยินดีตอนรับผูสนใจทั่วไป และทางวัดปาดงออ ยังเปนสถานที่ฝกอบรมที่มีหองประชุมใหญ

ที่สามารถรองรับผูเขาอบรมกวา 200 คน และยังมีที่พักแกผูเขาอบรม

แผนภาพสรุปนวัตกรรม สวัสดิการพอเพียงเพื่อผูดอยโอกาส
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  8

4.8 กรณีศึกษาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก    ตำบลบานแห อำเภอเมือง 

จังหวัดอางทอง

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 ชุมชนตำบลบานแห พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทำการเกษตร  ทำไร  ทำนา  แตเมื่อป  2549 เกิด

อุทกภัยครั้งใหญ  บานเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลบานแห ตองจมอยูใตน้ำ 

เพราะน้ำทวมสูงถึง 2 เมตร เปนเวลา 3 เดือน สรางความเดือดรอนมาสูประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก 
ทั้งดานความเปนอยูและดานเศรษฐกิจ เมื่อน้ำลดลงประชาชนในพื้นที่ตองเริ่มตนนับหนึ่งกันใหม เนื่องจาก

ตนไมตางๆที่ปลูกไวตายทั้งหมด

 ระหวางที่ประสบปญหาอุทกภัยในตำบลบานแห ก็มีหนวยงานตางๆ เขามาใหการชวยเหลือ ใน

ขณะนั้นมีผูนำ คือ ผูใหญนงนุช คำคง หรือที่ชาวบานเรียกวา “ผูใหญจอย” ไดใหการชวยเหลือประชาชน

ในหมูบานอยางเต็มที่ โดยมีการขอถุงยังชีพจากหนวยงานมาทั้งหมด 12 ครั้ง  ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

จึงมีความคิดวาจะทำอยางไรเพื่อใหประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยูไดดวยตนเอง ไมใช “พอถุงยังชีพหมด
ก็แบมือขอใหม” และในเวลานั้นไดทราบขาวเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ทำใหประชาชนที่ไดรับ

ความเดือดรอนตองการถุงพระราชทานขึ้นมา ผูใหญจอย จึงไดประสานกับรองประธานมูลนิธิฯ (หมอพิชิต) 

โดยขอถุงพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด แตไมไดรับการสนับสนุน แตคุณหมอไดใหดำเนินโครงการฟนฟู

ผูประสบอุทกภัย ตามแนวพระราชดำริ ในตอนแรกนั้นไมตองการโครงการนี้เทาใดนัก เนื่องจากไมมีความรู                  

และความเขาใจคำวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ดีพอ ไมเคยรูวา “เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน” ของ
ในหลวงคืออะไร แตพอมารูขาววาชาวบานตองประสบกับการซื้อพืชผักมาบริโภคในราคาแพง จึงสงผลให

ผูใหญจอยรับโครงการนี้มาดำเนินการ ซึ่งเปนการรับ “เพราะเหตุจำเปน ไมไดอยากได” เพราะผูใหญจอย

เคยพาประชาชนในพื้นที่เขารับการอบรมมาแลว แตเมื่อกลับมาก็เปนหนี้สินเหมือนเดิม
 การดำเนินการในชวงเริ่มตน จะมีวิทยากรของมูลนิธิเขามาใหความรูโดยมีประชาชนที่สนใจเขามา 

6 หมูบาน จำนวน 1,000 ครัวเรือน แตเมื่อผูใหญจอยไดประกาศวาผูที่จะอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตองมา

ดวยใจ ไมใหใครบังคับ สมัครดวยใจและกำหนดเงื่อนไขวา ตองไมมี 3 ขี้ คือ  “ขี้เหลา  ขี้เกียจ  ขี้โกง” 

สงผลใหประชาชน 1,000 ครัวเรือน เหลือสมัครเขารวมโครงการเพียง  87  ครัวเรือน  เนื่องจากเปน

ผูสูงอายุทำงานไมไหว ตองดูแลลูกหลาน บางคนยังมองไมเห็นแนวทางในการดำเนินงาน หลังจากนั้น
จึงไดดำเนินการอบรมใหความรูรุนที่ 1 ทำใหมีความรูความเขาใจแนวทางพระราชดำริมากขึ้น การทำการ

เกษตรผสมผสานเริ่มตนดวยการมอบปลาใหครัวเรือนละ  600 ตัว มีการปลูกผัก ผลไม โดยยึดหลักปลูก

อะไรก็ไดที่กินไดเร็วที่สุด ทำใหรูวาภายใน 45 วัน ทำใหสามารถมีอาหารกินได

 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมีผลกับการชวยเหลือทางสังคมหรือ  

สรางภูมิคุมกันของชุมชนตอสมาชิกในชุมชนและนอกชุมชน ดังนี้

 สมาชิกภายในชุมชน

 การดำเนินงานเริ่มแรกมีผูสนใจเขารวมโครงการเพียง 87 ครัวเรือน แตเมื่อมีการพัฒนาขยายผล

เปนรุนที่ 2 มีประชาชนสนใจเขาเปนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจาก 87 ครัวเรือน เปน 200 ครัวเรือน เนื่องจาก               
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ประชาชนเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับ 87 ครัวเรือนแรกที่มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ประกอบกับประชาชนมีความ

สนใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรทฤษฎีใหมเพิ่มมากขึ้น ทำใหสามารถพึ่งพาตนเองได โดยมีคำกลาววา 

 “ตั้งแตมีโครงการนี้เขามา ทำใหคนบานแหมีความเขาใจในคำตอบของคำวาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถพึ่งตนเองได ไมตองไปแบมือขอรับความชวยเหลือจากใคร ถึงแมวาน้ำจะทวมอีกครั้ง

เราก็ยังสามารถพึ่งพาตนเองได”

 สามารถสรุปผลที่ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอสมาชิกภายในชุมชน ดังนี้

 1. ลดรายจายในครัวเรือน

 2. ชีวิตปลอดภัยจากการใชปุยเคมี

 3. มีคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

 4. มีรายไดเพิ่มขึ้น

 5. มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

 สมาชิกภายนอกชุมชน

 1. ประชาชนทั่วไป  ศูนยเรียนรูฯ  มีการถายทอดองคความรูใหกับประชาชนทั่วไปทั้งภายนอก

ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด  พรอมจังหวัดขางเคียง เพื่อใหผูที่สนใจเกิดองคความรูในการนำไปปฏิบัติ

ทำใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม สามารถลดรายจายใหกับตนเองและครอบครัวได สามารถดำเนินชีวิตแบบ
พึ่งตนเองได

 2. ผูตองขัง ศูนยเรียนรูฯ มีการถายทอดความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเรือนจำ 

เพื่อสอนผูตองขังที่ใกลจะพนโทษ ใหรูจักการทำอาชีพ  และมีความเขาใจในคำสอน ของในหลวงรัชกาลที่ 

9 มากขึ้น สงผลใหเมื่อพนโทษแลว ทำใหมีอาชีพ  มีรายได สามารถอยูรวมกับสังคมได และขยายผลการ

ปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จใหกับประชาชนในพื้นที่ขางเคียง

 กระบวนการวิเคราะหหาเหตุแหงปญหา

 ผูประสบปญหาทางสังคมในพื้นที่  ในพื้นที่ตำบลบานแห กอนที่จะประสบความสำเร็จ และมีชีวิต 

ความเปนอยูที่ดีเชนในปจจุบันนี้  ประชาชนในพื้นที่เปนผูประสบปญหาทางสังคมทุกครัวเรือน เนื่องจาก 
ประสบปญหาน้ำทวม ชาวบานในพื้นที่ประสบกับปญหาความเดือดรอน การเกษตรเสียหาย ทำใหชาวบาน

ไมมีอาชีพ ประสบปญหาความยากจน แตในปจจุบันหลังจากนี้ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ใชในการดำเนินชีวิตสงผลใหประชาชนในตำบลบานแห มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจาก  "การปลูก

ของที่กิน กินของที่ปลูก ทำของที่ใช ใชของที่ทำ"

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

 ประชาชนในชุมชน ตำบลบานแห เขาถึงบริการสวัสดิการของภาครัฐ เนื่องจากมีผูนำที่เขาใจใน

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่  และคอยสอดสองดูแลความเปนอยูของประชาชน  แตจากการ

มองการณไกลของผูนำชุมชน คือผูใหญจอย ไมตองการใหประชาชนในชุมชนตองรอความชวยเหลือจาก

ภาครัฐแตเพียงอยางเดียว จึงไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต 

โดยวิธีการสรางความเขาใจ รวมคิด รวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในตำบลรวมกัน ทำใหประชาชนในชุมชนมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

     รูปแบบการดำเนินงาน

 1. การทำการเกษตรผสมผสาน

 สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสาน  โดยปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก 

โดยปรับเปลี่ยนวิธีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเปนการปลูกพืชผสมผสานทำใหลดความเสี่ยงในการทำ
การเกษตร

 2. การดำเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ ง(ภาฯ) ยามยาก มีการดำเนินงาน คือ เปนสถานที่ฝกอบรม/

ดูงาน ของผูประสบอุทกภัยใหสามารถพึ่งพาตนเองได ในการยังชีพหลังน้ำลด และยังชวยใหมีวิธีการดำเนิน

ชีวิตและอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามตนแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ตนแบบ(โมเดล) เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ตนแบบการฟนฟูผูประสบอุทกภัยเปนตนแบบที่มีเปาหมายใหเกิดการฟนฟูที่ยั่งยืน โดยผลสุดทาย คือ 

การเปนผูมีอาชีพผลิตเกษตรอินทรีย ดวยการทำเกษตรอินทรียและหรือการแปรรูปเกษตรอินทรีย โดยมี

บันได 5 ขั้น 

 1.  ขั้นจุดประกาย (Lighting stage) เปนขั้นที่เริ่มตนใหมีการผลิตดวย ขบวนการเกษตรอินทรีย

 2.  ขั้นตอนการขยายผล (Developing stage) เปนขั้นตอนการสูอาชีพ เกษตรอินทรีย

 3.  ขั้นตอนพึ่งพาตน (Evolutionary stage) เปนขั้นเลิกใชสารเคมีทางการเกษตร

 4.  ขั้นตอนคนเกษตรอินทรีย (Accredited stage) เปนขั้นไดการรับรองเกษตรอินทรีย

 5.  ขั้นตอนมีชีวิตอยางพอเพียง (Sustainable stage) เปนขั้นอาชีพผลิต เกษตรอินทรียและ

ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มรูปแบบ

 ทั้งนี้มีกลยุทธ 3 ประการ คือ 

 1. กลยุทธการเปลี่ยนวิธีผลิต 

 2. กลยุทธการเปลี่ยนวิธีคิด 

 3. กลยุทธการเปลี่ยนวิถีชีวิต 



124

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

แผนภูมิที่ 1 แสดงตนแบบ (model) เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจ

พอเพียง

ทิศทางการดำเนินงาน

จัดตั้งฐาน

ฐานที่ 1 ฐานปุยหมักชีวภาพเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ฐานที่ 2 ฐานเกษตรอินทรียเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ฐานที่ 3 ฐานน้ำสมควันไมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และพลังงานทดแทน

ฐานที่ 4 ฐานน้ำยาเอนกประสงคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) (แปรรูปและผลิตของใชในครัวเรือน)

ฐานที่ 5 ฐานน้ำหมักชีวภาพเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

และจัดแปลงสาธิต

1. แปลงเกษตรอินทรีย

2. แปลงนาขาวเกษตรอินทรีย 

3. แปลงเศรษฐกิจพอเพียง (1 ไรแกจน)

ระยะเวลาการฝกอบรม

การฝกอบรมจะใชเวลา 4 วัน 3 คืน โดยแตละฐานจะมีแนวทางการฝกอบรมดังนี้
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การติดตามและประเมินผล
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ผูดำเนินงาน

 การดำเนินงานของตำบลบานแห มีการดำเนินงานในรูปของคณะทำงาน มีผูใหญจอย เปนประธาน

การดำเนินงานและมีการแบงฐานการดำเนินงานที่มีอิสระทางการดำเนินงาน ซึ่งมีการถายทอดความรูให

กับผูที่สนใจเขามาศึกษาดูงานโดยใชปราชญชาวบานในการถายทอดความรู

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 การดำเนินกิจกรรมของ ศูนยเรียนรูฯ ผูใหญจอยจะมีทีมงานที่ใหความรู ใหคำปรึกษา แนะนำใน

ฐานการเรียนรูทุกฐาน ซึ่งการดำเนินงานของศูนยเรียนรูฯ ก็เปนการเรียนรูรวมกันในชุมชนของตนเองกอน

แลวจึงขยายไปสูเครือขายภายนอก

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทาง

ในการดำเนินชีวิตมีความเปนอยูดีขึ้น มีอาชีพ สรางรายได ครอบครัวมีความสุขเนื่องจากไมมีภาระหนี้สิน 

และการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานมาสามารถขยายเครือขายโดยไดนำความรู 

แนวทางการดำเนินงานของศูนยเรียนรูฯ ไปสูชุมชนภายนอกได 

 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงดำริใหจัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความ

ชวยเหลือแกผูที่ตองการโอกาสในสังคมไทย เนื่องดวยทรงดำริวา ทุกคนในสังคมจะอยูรวมกันไดอยาง
สงบสุขก็ตอเมื่อรูจักรักษาสิทธิของตน โดยไมสรางความเดือดรอนแกผูอื่น กระบวนการยุติธรรมเปนสวน

หนึ่งที่จะชวยใหทุกคนเคารพสิทธิของผูอื่น ซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแลว ผูที่ได
รับผลทุกฝายในสังคมก็นาที่จะไดมีโอกาสอยูรวมกันอยางสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง 

 แตกระนั้นในบางครั้ง  กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเหลานี้ ไมวาจะเปนกลุม

ผูตองขัง กลุมผูถูกคุมประพฤติ หรือผูที่เปนจำเลย กลับมิไดรับโอกาสเทาที่ควร ในการที่จะกลับมาเปน
สวนหนึ่งของสังคมสวนรวม สงผลใหบุคคลเหลานี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควร ทรงดำริวาผลงาน

จากโครงการกำลังใจ จะชวยใหกลุมบุคคลเหลานี้ตระหนักวายังมีผูที่เต็มใจจะใหโอกาส และเอาใจชวยให

พวกเขาสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆได และเมื่อทุกคนไดรับโอกาสที่สมควรแลวจะตองรูจัก

ในการเคารพสิทธิของผูอื่น  ซึ่งนอกจากจะชวยลดการกระทำผิด ซ้ำซอน และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้

กลับมาเปนประชากรที่มีคุณภาพแลว ยังมีสวนที่จะชวยใหสังคมสวนรวมกลับมาอยูรวมกันอยางสงบสุข

อีกดวย

 พระเจาหลานเธอฯ ทรงมีพระเมตตาแกผูตองขังทั้งชายและหญิง ฝายชายไดทรงประทานโครงการ

นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชฝกจิตใจ ฝกทักษะในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ใหแกผูตองขังที่

ใกลจะพนโทษ ในเรือนจำชั่วคราว 5  แหง คือ รจช. แคนอย เพชรบูรณ, รจช เขาพลองชัยนาท, รจช 
เขาระกำ ตราด, รจช บานดอยราง เชียงราย, และ รจช โคกตาบัน สุรินทรเปนแหง 5 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

ยามยาก ตำบลบานแห มีโครงการที่ดำเนินงานตามพระราชดำริ คือ “โครงการกำลังใจ”

 ทรงมีพระดำรัสวา"สาเหตุของการกระทำผิดนั้นมีหลากหลาย แตสาเหตุหลักนาจะมาจากทักษะ

ในการดำรงชีวิต หากรูจักดำรงตนอยางเหมาะสม ลดรายจาย เพิ่มรายได โอกาสที่จะไปกระทำผิดซ้ำ นา

จะลดลง" จึงเปนที่มาของโครงการดังกลาว 
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ผูใหญจอย ภายใตผูดำเนินงานโครงการกำลังใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดนอมนำหลักการเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใหความรูแกผูตองขัง  ที่พรอมจะออกไปดำเนินชีวิตสูสังคมภายนอก โดยการปรับทัศนคติ ให

ความรูในการดำรงชีวิตเมื่อตองอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน เพื่อใหบุคคลเหลานี้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถ

สรางรายได พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 ชุมชนไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไขปญหาของชุมชนในเรื่องของการ แกไข

ปญหาความเดือดรอนจากการประสบปญหาน้ำทวมที่ประชาชนในพื้นที่ตองประสบเพราะไดรับผลกระทบ 

และความเดือดรอนจากน้ำทวม ผักผลไมที่ปลูกไวไดตายหมด ประชาชนตองประสบความเดือดรอนจาก

การซื้อขางของที่แพงขึ้น  ซึ่งผูนำชุมชนไดเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชน   จึงพยายามหาทางให
การชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ แตเมื่อขอความชวยเหลือมา
ไดระยะหนึ่ง คิดวา หากขอความชวยเหลืออยูอยางนี้ก็จะตองขอรับความชวยเหลือตลอดไป จึงไดนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต และขยายใหกับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ดำเนินงานสงผล

ใหประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดที่มั่นคง มีอาชีพที่มั่นคง พรอมทั้งขยายองคความรู

ที่ไดรับใหกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ กอใหเกิดการขยายการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ

 จากการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช สามารถชวยแกไขปญหาของคนในครอบครัว 

และชุมชนไดดังนี้ คือ

 1. การมีอาชีพที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต เนื่องจากการทำการเกษตรผสมผสาน ทำใหลดความเสี่ยง

ในการปลูกพืช

 2. มีรายไดเพิ่มมากขึ้น  และลดรายจายในครัวเรือนจากการผลิตของใชเอง  และชุมชนใชของที่

ผลิตในชุมชน

 3. ความสัมพันธในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  มีความเอื้ออาทรกันมากขึ้น  เห็นคุณคาของภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน

 การบริหารจัดการขององคกร มีระบบการบริหารงานดังนี้

 1. มีโครงสรางการทำงานที่ชัดเจน  ประกอบดวย  ประธาน  รองประธาน คณะทำงานตามฐาน

กิจกรรม

 2. แบงหนาที่ตามความถนัดของแตละบุคคล

 3. การใหอิสระในการดำเนินงานของแตละฐานกิจกรร  ที่สามารถตัดสินใจและบริหารงานฐาน

กิจกรรมของตนเองได ตามความเหมาะสม

 4. มีความไววางใจซึ่งกันและกัน ใหความสำคัญกับทีมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน

 5. การดำเนินงานมีการวางแผนการทำงานรวมกัน รวมคิด หากเกิดปญหาจะรวมกันแกไขปญหา

และรวมหาทางออก

 6. การดำเนินงานใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความสำเร็จในการดำเนินงานดวยกัน

 7. การดำเนินงานที่เปนแบบอยางในความสำเร็จ  เห็นเปนเชิงประจักษทำใหเปนที่สนใจของ
ประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน

 8. เมื่อดำเนินการเสร็จแลว มีการถอดบทเรียนถึงการดำเนินงานที่ผานมาวามีปญหาหรืออุปสรรค

ใดในการดำเนินงาน เพื่อรวมกันหาทางในการแกไข
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 9.การทำงานของทีมงานศูนยเรียนรูฯ ทุกคนมีหัวใจการทำงานเดียวกัน คือ “สิ่งที่ทำอยูเปนการ

แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย” จึงสงผลใหแมจะมีอุปสรรคในการดำเนินงานบาง แต

ทุกคนไมยอทอในการดำเนินงาน

 การดำเนินงานของศูนยเรียนรูฯ เพื่อใหการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ

ยั่งยืน มีดังนี้

 1.การไมไดรวมศูนยอำนาจไวที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกคนสามารถทำงานทดแทนกันได

 2.การทำงานใชกระบวนการทำงานเปนทีม รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา

 3.ยึดมั่นตอสถาบันพระมหากษัตริย สงผลใหการดำเนินงานแมจะมีปญหาอุปสรรคก็ไมเคยยอทอ

 4.การทำการเกษตรผสมผสาน การลดรายจายในครอบครัวและการทำการเกษตร เชน ผลิตปุย

อินทรียใชเอง การผลิตน้ำยาเอนกประสงคใชในครัวเรือน เชน น้ำยาลางจาน เปนตน

 5.การรับขอมูลและจายขอมูลเพียงคนเดียวทำใหขอมูลไมผิดพลาด

 เนื่องจากที่ตั้งศูนยเรียนรูฯ อยูในที่ดินของผูใหญจอยซึ่งเปนประธานศูนยเรียนรูฯ ทำใหไมไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ เพราะวาเปนที่ดินสวนตัว แตทางศูนยเรียนรูฯ ก็ไมไดยอทอ 

มีการพึ่งตนเองในการจัดหางบประมาณมาบริหารจัดการภายในศูนย เชน รายไดจากคนมาศึกษาดูงาน 
รายไดจากการขายผลิตภัณฑ เปนตน 

แนวทางในการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงไปชวยเหลือกลุมผูตองขัง

 1. การใหองคความรูกับผูประสบปญหาทางสังคม  เชน  ผูตองขังที่กำลังจะไดรับการปลอยตัว 

ใหสามารถประกอบอาชีพทางดานการเกษตรไดเปนอยางดีเมื่อพนโทษ

 2. การขยายผลการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกพื้นที่โดยการทำเปนตนแบบการดำเนินงานเพื่อให

เห็นเปนเชิงประจักษ เพื่อใหเกิดการดำเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติที่ใหมๆ  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาเปนแนวทาง/ขยายผลใหกับ
ชุมชนอื่น หรือผูประสบปญหาทางสังคม (วิธีการดำเนินการ)

 1. การนำความรูที่ไดรับขยายผลตอผูประสบปญหาทางสังคมตาม  model  ที่กำหนดของศูนย

เรียนรูฯ

 2. การยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง  โดยไมตองรอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก  ซึ่งสงผล 

ใหมีการพึ่งพิงตนเอง

 3. การปลูกพืชผสมสาน เพื่อลดความเสี่ยง หากเกิดปญหาภัยธรรมชาติ

 4. การปฏิบัติตนเปนตนแบบเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมในการดำเนินงาน



         ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม และศาลาเรียนรู ศพก.
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ภาพกิจกรรมของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

ตำบลบานแห  อำเภอเมือง  จังหวัดอางทอง

ผูใหญนงนุช คำคง หรือผูใหญจอย ใหสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบาน และแนวคิดใน 

การดำเนินงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
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             แผนภาพสรุปนวัตกรรมเพื่อผูตองขัง กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  9

4.9 กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานโคกกระทือ ตำบลวังใหญ อำเภอศรีสำโรง 

จังหวัดสุโขทัย

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 หมูบานโคกกระทือ  เปนหมูบานดั้งเดิมเปนชุมชนที่อยูหางไกลความเจริญมีการตั้งบานเรือน 
อยูกลางทุงนา ซึ่งมีลักษณะที่ราบลุมมีน้ำทวมขังเปนประจำทุกปในชวงฤดูฝน บริบททั่วไปของชุมชน ยังมี

ความเปนชนบทสูง มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย  คนมีความเอื้ออาทรตอกัน มีการชวยเหลือกันในหมูบาน คน

สวนใหญประกอบอาชีพทำไร ทำนา  และปลูกพืชผัก เปนหมูบานที่มีระดับฐานะปานกลางถึงยากจน 

เนื่องจากมีรายไดเพียงอยางเดียว คือทำการเกษตรและรับจางทั่วไป แตเดิมเปนหมูบานขนาดเล็ก ใน
ปจจุบันการเพิ่มประชากรมีมากขึ้น จึงไดเปนหมูบานขนาดกลาง  มีประชากรทั้งสิ้น 364 คน

 วถิีชีวิตของคนในชุมชน เปนวิถีชนบทที่มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือแบงปนกัน

ระหวางเพื่อนบาน มีการดูแลชวยเหลือบุคคลที่ดอยกวา หรืออยูในภาวะยากลำบากกวาตนเอง เชน มีการ

แบงปนอาหาร พืชผัก ที่ผลิตไดเองในครัวเรือนใหแกเพื่อนบานและบุคคลที่ยากลำบาก คนพิการ ผูสูงอายุ 

เปนตน  

 ประกอบกับผูนำในชุมชน  ซึ่งเปนอดีตผูใหญบานยังทำงานดวยจิตอาสา มีการชวยเหลือสมาชิก             

ในหมูบานอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดมีการรวมกลุมเกษตรกรแมบาน  โดยชักชวนผูที่มีเวลาวางหลังฤดูการ
ผลิตมาดำเนินการกอน กลุมวิสาหกิจชุมชนนี้เปนกลุมที่กอตั้งตามธรรมชาติมีสมาชิกแรกเริ่มเพียงเล็กนอย 

จำนวน ประมาณ 7-8 คน  โดยไดเริ่มตนกันแปรรูปอาหารหลายๆชนิดที่ในชุมชน  มีวัตถุดิบเองและการ

แปรรูปน้ำสมุนไพร จนปจจุบันกลุมไดพัฒนาการขึ้นเปนกลุมใหญที่มีความเขมแข็ง มีสมาชิกมากขึ้นจากเดิม               
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มาเปนจำนวน 20 คน และไดจดทะเบียนเปน “กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานโคกกระทือ”  

ตั้งอยู ณ หมูที่ 5 ตำบลวังใหญ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 ทุนทางสังคมของชุมชนนี้  คือการมีผูนำชุมชน  และผูนำกลุมที่มีความเสียสละ มีหัวคิดกาวหนา
สมัยใหม ซึ่งไดมีการนำนวัตกรรมที่ผานการเรียนรูนำมาสูหมูบานและสมาชิกกลุมใหเกิดกระบวนการเรียนรู

รวมกัน 

 กระบวนการวิเคราะหหาเหตุแหงปญหา

 ในชุมชนดังกลาว มีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนใหญ เนื่องจากวิถีชาวบาน เปน

ชุมชนชนบท  ทำใหมีการประกอบอาชีพแบบพออยูพอกิน  ชาวบานไมฟุงเฟอ รูจักการประหยัดอดออม 

มีการเพาะปลูกไมผล พืชผัก และเลี้ยงไก  เลี้ยงปลากินเองในครัวเรือน ซึ่งสวนใหญเกือบทุกครัวเรือนจะ

มีลักษณะความเปนอยูที่ใกลเคียงกัน ชาวบานสวนใหญเปนคนที่มีจิตอาสา มีความใสใจดูแลซึ่งกันและกัน 

มีการชวยเหลือกันอยางดี ดวยเหตุนี้จึงทำใหกลุมคนดอยโอกาส หรือคนที่ยากจนในหมูบานจะไดรับการ
ดูแลจากเพื่อนบาน นอกจากนี้แลวผูนำหมูบานยังมีการจัดหาสวัสดิการ จากภายนอกมาดูแลกันเองอีกดวย

 เมื่อมองถึงประเด็นผูประสบปญหาทางสังคม  ในที่นี้หมายถึง  คนยากจน ดอยโอกาส คนที่ขาด

โอกาสทางสังคมในชุมชนนี้มีเพียง  คนพิการ ผูสูงอายุที่ทำงานไมได และคนยากจน  ก็มีอยูเพียงไมกี่ราย 

ซึ่งคนพิการเหลานี้มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพ จึงเปนภาระของคนในครอบครัวตองใหการดูแล 

และมีการจัดสวัสดิการชวยเหลือคนพิการอยูแลว 

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

 หากมองถึงองคประกอบของการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษผูดอยโอกาส  ไมวาจะเปน

ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิต  ดานการศึกษา  ดานสิทธิทางสังคมและการคุมครอง  ก็พบวาชาวบานใน
ชุมชนนี้สามารถเขาถึงบริการทางสังคมของภาครัฐไดเกือบทุกดาน เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ การรับรู

จากการแจงขาวสารของหนวยงานภาครัฐตลอดเวลา  และมีการดูแลกันเองในหมูบาน ทั้งจากผูใหญบาน 
ผูนำชุมชนจึงทำใหชาวบานสามารถรับบริการจากรัฐได เชน การดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล การรับเงิน

ทุนสงเคราะห สนับสนุนปจจัยการผลิต และบริการของหนวยงานภาครัฐสามารถที่จะเขาถึงประชาชนได 

โดยชองทางการประสานจากผูนำชุมชน ผูใหญบาน และอาสาสมัครในหมูบาน

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 เศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการอยูทั้งในของตัวบุคคล และกลุมในชุมชนบานโคกกระทือ มีลักษณะ

การดำเนินงานหลายรูปแบบดวยกัน เชน

 1.  การทำนา 

 2.  การทำเกษตรแบบผสมผสาน เชน การปลูกพืชหลายชนิด พืชอายุสั้น ไมผล พืชอายุยาว 

ผสมผสานกันหลายอยางในพื้นที่ และเลี้ยงปลา เลี้ยงเปด ไก หาน ในพื้นที่ 

 3.  การแปรรูปอาหาร ขนมตางๆ น้ำสมุนไพร น้ำผลไม 

 4.  ผลิตภัณฑจักสาน เชน ตะกรา ผาเอนกประสงค 

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 กิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชนสวนใหญจะผานความคิดเห็นจากคนสวนใหญในชุมชนมีการวางแผน

การผลิตรวมกัน   ผูนำในชุมชนเห็นดวยและเปนการประกอบอาชีพที่สามารถยกระดับการพัฒนาและ                                                       
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เปนการสรางชื่อเสียงใหแกหมูบาน จึงทำใหทุกภาคสวนในชุมชนเห็นดวยและพรอมที่จะสนับสนุนกิจกรรม

ของกลุม รวมทั้งเปนแหลงเรียนรู  และศึกษาดูงานจากภายนอก  เปนตัวอยางที่ดีใหแกคนในชุมชน และ

บุคคลภายนอกทั่วไป  

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 รูปแบบกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นจากประสบการณและกระบวนการเรียนรู พรอมทั้งการประยุกต

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหมเขามาใชในชุมชนอยางลงตัว ไมวาจะเปน  ในดานการ
เกษตรก็จะพบวามีการดำเนินการระดับตัวบุคคล เชน สวนเกษตรผสมผสาน  จะดำเนินการในไรนา ปรับ
ระดับยกเปนแปลงเกษตรผสมผสาน มีทุกอยางในแปลง รวมทั้งที่พักอาศัยในสวนของการแปรรูปเพื่อสราง

รายไดก็มีการทำขนมตางๆ มีการรับทำขนมจัดเบรกอาหารวาง ใหแกผูจัดประชุมทั่วไป 

 การดำเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สงผลดีตอการดำรงชีวิตเปนอยางมาก ในสวน
ของตัวบุคคลพบวา การดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดทำใหเกิดหลักคิดในการดำรงชีวิต ทำให

คนในชุมชนรูจักคิด รูจักวางแผนดานการผลิต การใชจายเงิน และการเก็บออม รวมไปถึงการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน อีทั้งยังทำใหสมาชิกครอบครัวไดมีเวลาอยูรวมกันมากขึ้น มีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ลูกก็ชวยพอแมทำงาน สงผลใหปฏิสัมพันธของคนในครอบครัวดีขึ้นเปนครอบครัวอบอุน ไมมีปญหาความ

รุนแรงในครอบครัว

 สำหรับชุมชนนั้น พบวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดสรางชื่อเสียงที่ดีใหกับชุมชน สรางใหคนใน

ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ที่สามารถทำใหชุมชนนั้นกลายเปนแหลงเรียนรูในดานการประกอบอาชีพ เปน

แหลงสรางอาชีพ  สรางรายไดใหกับคนในชุมชน  นอกจากนี้ยังสรางใหคนชุมชนกลายเปนวิทยากรที่มี

ความรูความสามารถในการที่จะใหความรูในดานการผลิต   การแปรรูปอาหารไดตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไดซึ่งในดานการประกอบอาชีพนั้น แนวคิดนี้ทำใหคนในชุมชนสามารถที่จะมองหาอาชีพเสริมที่
สรางรายไดใหแกครอบครัวได และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สงผลอยางเปนรูปธรรมในการแกปญหา

รายจายสูง รายไดต่ำ ไดโดยการปลูกพืชผักกินเองในครัวเรือน หากมีมากเหลือจำหนายก็ถือเปนรายได

เสริมของครัวเรือนได ซึ่งการทำงานรวมกันสามารถสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ทำใหสมาชิกใน
ครอบครัวอยูบานทำกิจกรรมเกษตรผสมผสานโดยใชแรงงานของคนในครอบครัว  ทำใหไดอยูดวยกันพอ 

แม ลูก  และนอกจากคนในครอบครัวแลว ยังสามารถนำแนวคิดนี้ไปชวยในการแกปญหาความยากจน 
ขาดแคลนของคนในชุมชนได โดยสมาชิกในชุมชนไดมีการแบงปนกัน ทั้งขายราคาถูก และบางรายที่เปน

ผูสูงอายุชุมชนมักจะใหเปลาโดยไมคิดมูลคา 

 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้น จากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 จากการที่ชุมชนเรียนรูและนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชและสรางใหตนเองและคนใน

ชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ยังไดมีการเชื่อมโยงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ไปชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม ซึ่งสามารถชวยเหลือไดโดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สรางให

เกิดเปนการทำกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนภายใตวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองในระดับตัว

บุคคล เชนใหคนมีหลักคิด หลักปฏิบัติ เนนที่ความพอดี พองาม ไมมากไมนอยเกินไป  ใครๆก็เขาถึงไดนำ

ไปปฏิบัติได ไมวาจะเปนคนในระดับฐานะดี หรือ ฐานะยากจน หากมีความรูมีหลักคิดที่ดี มีแบบอยางที่ดี

ใหทำตาม  ก็สามารถทำใหคนมีวิถีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นได ทั้งในดานการประกอบอาชีพ การอยูรวมกัน
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ในชุมชน เชน หากมีบุคคลใดในชุมชนสามารถพัฒนาตนเองจนมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคมดีขึ้น 

จะเปนที่สนใจและมีอิทธิพลตอความคิดของบุคคลอื่นๆ  ในชุมชน และไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน 

และชุมชนหันมาสนใจและเอาแบบอยางได 

     การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย “นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

      คุมครองทางสังคมเพื่อผูดอยโอกาส” รวมกับผูนำชุมชน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                                                จังหวัดสุโขทัย

 นางสาวศศิยาภรณ เศรษฐธนโชค  นักวิจัย สสว.9  ประสานคัดเลือกพื้นท ี่ กลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานเกษตรกรบานโคกกระทือ ตำบลวังใหญ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (นางศิลา โชติสุข ประธาน)

        เวทีประชุมสนทนากลุม การดำเนินงานตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการกลุม

               วิสาหกิจชุมชนบานโคกกระทือ ตำบลวังใหญ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 นางสาวศศิยาภรณ  เศรษฐธนโชค   หัวหนากลุมวิจัยฯ สสว.9  และนางสาวชนกพร  พรมภา 
ดำเนินการประชุมและจัดเก็บขอมูลการดำเนินงานกลุมตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ผลที่ไดรับ พบวา
สามารถชวยเหลือสมาชิกใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น ครอบครัว ชุมชน สังคมอยูรอดปลอดภัย 
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เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (นางบังอร แสงชัย) 

ในพื้นที่บานโคกกระทือ หมูที่ 5 ตำบลวังใหญ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ดำเนินกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ที่ใหผลผลิตตลอดทั้งป และเปนศูนยเรียนรู แหลงศึกษาดูงาน

ดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจร ของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีระบบการวางแผนที่ดี 

สรางหลักคิดใหแกผูสนใจศึกษาดูงาน นำไปประยุกตใช 

ทำหนาที่วิทยากรบรรยายใหความรู และฝกทักษะอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหแกสมาชิกกลุม ผูเขารับการอบรม และผูสนใจทั่วไป 

นางศิลา โชติสุข ปราชญเกษตร วิทยากรชุมชน และประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูนำความคิด

ในการนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจน

และดอยโอกาส  
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ฐานการเรียนรู การทำปุยอินทรียอัดเม็ด ตราสาหรายทอง หมูที่ 1 บานสระลุมพุก ผูใหญมนัส สำเนียงล้ำ

 เนื่องจากชาวตำบลหนองสาหรายประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ การสนับสนุนใหคน
ในตำบลหันมาใชปุยอินทรียแทน ในปจจุบันคนในตำบลหนองสาหรายนั้นเริ่มใหความสำคัญกับการหันมา

ใชปุยอินทรียกันมากขึ้น

ฐานการเรียนรู หมูที่  2 บานโกรกยาว การทำน้ำดื่มตราสาหรายทอง ผูใหญมานพ   สมคิด

 เนื่องดวยการตระหนังถึงรายจายที่คนในชุมชนจายออกนอกชุมชนเพื่อซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค

ตอปนั้นมีจำนวนมาก การผลิตน้ำดื่มขึ้นเปนของชุมชน เพื่อใหคนชุมชนไดซื้อน้ำบริโภคในราคาถูก เงินไม

รั่วไหลออกภายนอก ทั้งยังเปนการสรางรายไดใหกับชุมชนดวย ทั้งนี้ไดมีการเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชน

ไดเขารวมถือหุนโรงงานน้ำดื่มและไดรับเงินปนผล

ฐานการเรียนรู ธนาคารขยะ หมูที่ 3   บานหนองปริก  ผูใหญ บรรเทา กระตายทอง

 ธนาคารขยะ เนื่องดวยการมองเห็นปญหาขยะที่มีมากในชุมชน อีกทั้งในการขายขยะผานพอคา

คนกลางนั้นอาจทำใหคนในชุมชนไมไดประโยชนเทาที่ควร จึงคิดกอตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อใหคนในชุมชน

ที่มีขายขยะนั้นไดมีสวนรวมในการเปนเจาของรวมไปถึงการไดรับเงินปนผลเพื่อเปนการตอบแทนดวย
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ฐานการเรียนรู สถาบันการเงินชุมชน ตำบลหนองสาหราย หมูที่ 4  บานหนองขุย  ผูใหญพลวริศ  วรรณะ

 มีการจัดตั้งสถาบันการเงิน ซึ่งนับเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอคนในชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

ในสวนของระบบบริหารจัดการที่มีระบบที่ดีเพื่อจุดมุงหมายคือการใชความดีในการเขาถึงแหลงทุน และ

เปาประสงคเพื่อเปนการขจัดหนี้สินของคนในชุมชนใหหมดไป 

ฐานการเรียนรูการทำน้ำยาซักผา,ลางจานตราสาหรายทอง หมูที่ 5 บานปลักเขวา กำนันสราวุธ หอมจันทร

 การทำน้ำยาอเนกประสงค  (น้ำยาลางจาน และน้ำยาซักผา) ใชเองและจำหนาย เพื่อเปนการลด

คาใชจายในสวนของใชที่จำเปนในชีวิตประจำวันใหมีตนทุนที่นอยลงและเพื่อเปนการสรางราย

ฐานการเรียนรู   การทำน้ำหมักอินทรียชีวภาพ หมูที่ 7  บานหนองแหน  ผูใหญ บุญมี  เนตรสวาง

 บานหนองแหน   มีหมอดินผูผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใชในการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และไมทำลายระบบสุขภาพ/ พลังงานทดแทน

 

     ฐานการเรียนรู ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 6  บานหนองทราย ผจก. แรม  เชียงกา
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

4.10  กรณีศึกษาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 นายสมโภช ปานถม ไดใหสัมภาษณ ดังนี้เริ่มตนอยากทำอะไรใหกับชุมชนได  เดิมมาจากลพบุรี 
มาเห็นน้ำดี ดินดี แตคนในจังหวัดลำปางหนีน้ำทวมเพราะกลัวน้ำ จึงไดจุดวิถีชีวิตประกายขึ้นมาวา ตามหลัก

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนนเรื่องนี้มานาน แตคนสวนใหญขาดการปฏิบัติจริง แตทานอยากใหทำเศรษฐกิจ

พอเพียง ทำเพื่อกินแลวแจกจาย เริ่มทำเมื่อป 2539 เริ่มทำมาคนเดียว ยังใชสารเคมี แตมีใจรักเกษตร 
พอทำแลวประสบความสำเร็จ จากนั้นก็มีหนวยงานจากเกษตรมาดูงานและใหจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน 

ทำเปนกลุม หลังจากนั้นก็เริ่มตนทำมา 3 ป เริ่มป 2545  เริ่มมีคนสนใจ หลายคน เพราะมองวาทำแลว
ประสบความสำเร็จ มีของขายชาวบาน ตอมาป 2546 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตั้งกลุมปลูกพืชปลอดภัย

จากสารพิษ เริ่มแรกมีสมาชิก 16 คน ดำเนินงานของกลุมทุกคนชวยกัน เวลาจะไปไหนไมมีเงินเดือนรองรับ 

จะไปประชุมไมมีงบจะใชเงินของสมาชิกไปประสานงานกับหนวยงาน  เนนปลูกผักกินกันในกลุม  ตั้ง
คณะกรรมการและหาตลาดรองรับ เริ่มตนจากการหาตลาดในกลุมไดกอน  ถาไมทำแบบนี้ทางกลุมจะไม

ประสบความสำเร็จ พอตั้งคนหาตลาดมา 1–2 คน พอผลิตมาก็สามารถสงใหขายใหกับกลุมในตำบลหรือ

อำเภอหรือจังหวัดตอไป นั่นคือจุดเริ่มตน

 นอกจากนี้ เปนจุดประกายในการปฏิบัติจริง  เปดใหชุมชนมาเห็นภาพการทำเศรษฐกิจพอเพียง

ไดจริงพรอมเรียนรูไปพรอมกัน เปดศูนยเรียนรูใหคนในชุมชนไดเขามาเรียนรู มีการตอยอด สอนใหทุกคน

   

 

แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมจากปราชญชุมชนสรางสรรคกลุมวิสาหกิจชุมชนพอเพียง
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ปลูกผักไวบริโภคไวในครัวเรือน มีรายได ลดรายจายของครัวเรือน อยูแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใหพออยูพอกินแลวมีการแบงปนใหกับคนในชุม พืชผักสวนครัวที่ปลูกปลอด

สารเคมี โดยทำปุยหมักชีวภาพ เชน ทำปุยหมักเพื่อไลแมลง ทำน้ำหมักไลหอยเชอรี่ ลดสารเคมีในชุมชน 
สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น สัตวมีชีวิตเกิดขึ้นใหมๆ มากขึ้น เชน กบ ปู กุงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ คนในชุมชน

มีสุขภาพดี อยูดีกินดีทำแลวเห็นผลที่ชัดเจน (ปากตอปาก) เปนตัวอยางใหคนอื่นทำตามแบบอยางที่ดี

 สถานการณกลุมผูดอยโอกาสในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำใหความเปนอยูดีขึ้น ตองมี

ผูนำคอยดูแลเอาใจใส วาคนในชุมชนมีใครบางยังดอยโอกาส ยังเขาไมถึง และหนวยงานเขาไมถึง บางครั้ง

หนวยงานก็มีคนนอย ไมอาจสามารถเขาถึงผูดอยโอกาสไดทุกคน ทุกคนในชุมชนตองทำงานแบบจิตอาสา 

ผูนำคอยติดตอประสานงานไปยังหนวยงานไปสำรวจผูดอยโอกาสในชุมชน ใหชีวิตกลุมคนเหลานี้คอยๆมี

ชีวิตดีขึ้นมา ถาไมทีทุนสามารถไปแนะนำใหลงทุนที่ละนอยๆ กอนอยาพึ่งไปลงทุนมาก ไมใชเห็นคนอื่น

ประสบความสำเร็จก็อยากทำแบบผูอื่นการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงนั้นตองคอยๆ ทำ ทำดวย
กำลังที่มี ทำไปเรื่อยๆ ผูดอยโอกาสไมมีรายไดก็จะมีการเชิญเขามาอบรมถายทอดใหความรู สอนปลูกผัก

แบบผสมผสาน ครอบครัวก็จะมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

 กระบวนการวิเคราะหหาเหตุแหงปญหา
 จากการศึกษาสภาพของคนในชุมชน ทำใหพบวาในชุมชนนั้นยังมีกลุมผูมีรายไดนอย ที่ยังไมยอม

เปดเผยรายไดที่แทจริงของตนเอง ไมเห็นความสำคัญกับภาครัฐไมเปดใจรับความชวยเหลือจากหนวยงาน

อยูจำนวนหนึ่ง  ซึ่งถือเปนกลุมใหญในชุมชน สวนสถานการณกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน พบวามีกลุม
ผูสูงอายุ มีจำนวนมากถึง 1,000 คน คนพิการ มีจำนวน 232 คน กลุมผูปวย มีจำนวน 37 คนโดยที่กลุม

ผูสูงอายุและผูพิการนั้นก็พบวายังไมไดรับการดูแลเรื่องที่อยูอาศัย ยังขาดคนดูแล สำหรับในกลุมผูปวย
ที่มีความเขมแข็งนั้นก็ไมคอยมีปญหาเทาใดนัก  ทั้งนี้ในชุมชนมีกลุมของผูพนโทษ 1 ป มีจำนวนไมถึง 10 

ราย  ที่กลับมาสูชุมชน จะมีปญหาการประกอบอาชีพ สวนใหญผูตองขังจะเปน  คดียาเสพติดและฆาคน 

ผูพนโทษไมมีวิชาชีพกรณีที่พนโทษออกมาสูสังคมภายนอกประกอบกับบุคลิกลักษณะของบุคคลทำใหคน

ในชุมชนไมใหโอกาส เชน มีรอยสักตามตัว ไมปรับพฤติกรรมถูกชุมชนตีตราไมใหโอกาสและเปดใจยอมรับ

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชน

 การเขาถึงบริการทางสังคมของภาครัฐผานสื่อตางๆ   เมื่อเทียบกับในอดีตจะมีความรวดเร็วมาก

เมื่อในอดีตจะตองเขาไปสำรวจในพื้นที่ แตในปจจุบันทุกคนสามารถรับรูขาวสารผานสื่อหลากหลาย เชน 

โทรทัศน โทรศัพท อินเตอรเน็ต  สามารถที่จะดูและนำมาปรับใชกับพื้นที่ได ประชาชนทั่วไป มองกลุม
ผูดอยโอกาสวายังเขาถึงบริการภาครัฐไดไมเต็มที่ อยางหนวยงานที่ดูแลกลุมเปาหมายนี้  ควรดูแลสภาพ

จิตใจ มีการติดตามประเมิน 1 – 2 ครั้ง/เดือน และปรับทัศนคติแตละบุคคล

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 เนื่องจากผูดำเนินงานเปนเกษตรกรที่รวมตัวกันตั้งเปนกลุมขึ้นมา มีประธาน รองประธาน ทำให

การกอตั้งกลุมขึ้นมานั้นยังขาดความรูหลายๆ เรื่อง จึงไดเชิญหนวยงานรับผิดชอบแตละหนวยเขามาให
ความรู เชน เกษตร มาสงเสริมเรื่องพืชผักเกษตรและสหกรณ ก็จะสงเกษตรกรเขามาอบรมปราชญชาวบาน

เพื่อที่จะนำมาขยายใหกับเกษตรกรทั่วไปอีก ปจจุบันกลุมมี 30 คน คือ คนในพื้น นอกพื้นที่  ไมยึดพื้นที่

แคภายในหมูบาน ตำบล  สำหรับคนที่สนใจแตไมมีที่ที่จะทำกินจะมาเรียนก็สามารถเขามาเรียนรูได เชน          

 



139

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

ทำบนดาดฟาโดยปลูกในกระถาง ใชพื้นที่ไมมาก เชน พริก มะเขือ  ใสกระถาง ก็จะไดทานผักปลอดสาร

เคมี ไมมีสารพิษ ชีวิตปลอดภัย

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 การดำเนินงานของกลุมนั้น มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใช  โดยมี
เปาหมายหลักคือการลดการใชสารเคมีเพื่อแกปญหาลดตนทุนการผลิตและลดอันตรายที่เกิดจากสารเคมี

ทั้งคนแหลงน้ำและดินจากการรวมมือกันคิดจึงทำใหเกิดปุยโบกาชิ  (ปุยที่ผลิตจากธรรมชาติ)  ที่มีฤทธิ์
เหมือนกับ 46-0-0 ในทองตลาดแตที่ตางคือตนทุนการผลิตที่ลดลงไปอยางมากและยังไมเปนอันตรายตอ
ดินดวยและจากความรวมมือของหนวยงานในพื้นที่ไมวาจะเปนสำนักงานเกษตรอำเภอ แมเมาะสำนักงาน

เกษตรจังหวัดลำปาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอำเภอแมเมาะ สถานีพัฒนาที่ดินลำปางสำนักงาน

ปศุสัตวอำเภอแมเมาะ สำนักงานประมงอำเภอแมเมาะ ธ.ก.ส. อำเภอแมเมาะ ฯลฯ ซึ่งเปนบทพิสูจนของ

ความรวมมือหลังจากกลุมมีความเขมแข็งมากขึ้นก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมาดำเนินการ
กอสรางอาคารประชุม “ลุงจะสรางทั้งหมดไวในสวนรวม” นั่นคือคำพูดที่ออกมาจากจิตใจที่บงบอกถึงการ

ใหเพราะหากไวที่คนใดคนหนึ่งอีกไมนานมันจะหายไปพรอมกับคนๆนั้นดังนั้นในป  2546  จึงไดมีอาคาร

อบรมเกิดขึ้นในชุมชนและกิจกรรมตางๆก็ตามมามากมายไมวาจะเปนการดำเนินกิจกรรมภายในกลุมเพื่อ

แกปญหาอาทิ

 1.   การเผาถานจากไมเหลือใชโดยใชเตาที่ไมทำใหเกิดมลพิษที่รวมกันคิดคนประดิษฐเองและ
ผลผลิตเพิ่มจากเตาก็คือน้ำสมครันไมที่เอาไวใชไลแมลงในพื้นที่แปลงเกษตร โดยเริ่มแรกมีแนวคิดจากการ

ตองการจะใชประโยชนจากเศษไมที่ตัดแตงกิ่งจากตนลำไยและขนุนในการปลูกพืช  9 อยางจึงไดรวมกับ

กลุมคิดคนเตาเผาถานขึ้นมาโดยใชวัสดุหลักคือถังน้ำมันเกาโดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1  เจาะหลังถัง 25 x 50 ซม. และเก็บเศษที่เจาะออกไวทาฝาปดและเจาะฝา

ถังหลังใหเทากับขนาดปบไวสำหรับจุดไฟเผาถาน

  ขั้นตอนที่ 2  ตัดปบดานลางออกหนึ่งแถบและตัดฝาออกหนึ่งแถบและดานกนปบเหลือ

ครึ่งหนึ่งเพื่อปองกันเปลวไฟพุงออกดานหนาจากนั้นเจาะรูวงกลมดานหลังเปนวงกลมสำหรับใสของอ
พลาสติกและทอระบายอากาศแลวนำเหล็กเสน 4 หุนมาทำตะแกรงรองไมฟนเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก

  ขั้นตอนที่ 3  ใชทอไมไผขนาด  4  นิ้วยาว 4 เมตรทะลุปลองไมไผตลอดลำทอนเพื่อ
ระบายอากาศและเพื่อใหเปนที่ระบายของควันไฟรวมทั้งเจาะรูใตทอหางจากของอ 20 ซม. เพื่อรองน้ำสม

ควันไมโดยจะตองใชผาชุบน้ำพันที่ทอไมไผเพื่อใหไอความรอนจากควันไฟไปกระทบกับผาที่ชุบน้ำไวก็จะ

เกิดน้ำสมควันไมไหลลงรูที่เราเจาะเอาไว

  ขั้นตอนที่ 4  นำถังมารองที่ไดรูที่เจาะเอาก็จะไดน้ำสมควันไมชวยไลแมลงและผลจาก

การสังเกตทำใหไดกำไรที่นอกเหนือจากถานคือน้ำสมควันไมที่เอาไวไลแมลงตางๆ

 2. การทำกาชชีวภาพจากมูลสัตว  เพื่อลดปญหาสุขภาวะที่เกิดจากกลิ่นของมูลสัตว  และยัง

สงผลใหไดกาชหุงตมในครัวเรือนเพื่อลดคาใชจายโดยการทำแกสชีวภาพจะมีขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1   เริ่มจากการที่นำถังถังหมักกาซไมตองเปดปาก  (ถัง 200 ลิตร)  และถัง

สำหรับเก็บกาซเปดปาก 1 ขาง (ถัง 200 ลิตร) 
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  ขั้นตอนที่ 2  นำถังสำหรับเก็บกาซเปดปาก 1 ขาง (ถัง 120 ลิตร) คว่ำปากลงในถัง 

200 ลิตรใสน้ำในถัง 200 ลิตร 3 สวนของถัง

  ขั้นตอนที่ 3  เจาะปากถังเปนวงกลมขนาด 3 นิ้วสูงจากปากถัง 10 ซม. ตอทอพีวีซี 4 

หุน 120 ซม. และสามทาง 4 หุนใส 1 ขางเอาไวสำหรับเสียบไมลงไปเพื่อคนกาซแลวนำทอพีวีซี  1.1/2 

นิ้วความยาว 5 นิ้วเจาะขางถังสูงจากกนถัง 10 ซม. ตอดวยสามทาง 1.1/2 นิ้วและตอดวยวาลวปด 1 ตัว

  ขั้นตอนที่ 4  ตอทอตามแนวถังความยาว 65 ซม. และตอดวยของอ 1.1/2  นิ้วกับทอ

 1.1/2 นิ้ว 50 ซม. อยางละ 1 ตัวหลังจากนั้นใชมูลไกหรือมูลหมูสด 20 กิโลกรัมคนใหเหลวแลวเทลงถัง

ในทอที่เราทำไวจากนั้นคนใหเขากันทุกวันพอครบ 7 วันก็ใสน้ำเปลาลงในถังประมาณ 7 - 8 ถัง 20 ลิตร 

คนทุกวันใหครบอีก  21 วันจากนั้นก็จะไดแกสชีวภาพที่สามารถนาเอาไปใชไดสวนเศษอาหาร  ที่เหลือก็

จะมีการนำไปเปนปุยและที่สำคัญแกสดังกลาวจะมีการเติมเศษอาหารของครอบครัวเปนเชื้อในการ

ผลิตแกส

 3. การทำปุยหมักระบายอากาศแบบธรรมชาติที่ทำมาเพื่อบำรุงดินโดยเฉพาะ

  ขั้นตอนที่ 1  นำเศษพืชแหงจานวน 1,000 กก. มูลสัตว 200 กก. ปุยยูเรีย 2 กก. สาร

เรง พด. 100 กรัม 1 ซองโดยการนำมาคลุกเคลาใหเขากัน

  ขั้นตอนที่ 2  เปนวิธีการเรียงปุยโดยนำเศษวัชพืชมาเรียงกันแลวนาไมไผยาว 1.70 เมตร

จำนวน 6 ทอน  โดยทะลุปลองทุกปลองแลวนำตาขายผามาขึงตรงปลองไว

  ขั้นตอนที่ 3  นำไมไผมาปกไวตามกองปุยใหเหลือพนปากทอประมาณ 30 ซม. แลวทิ้ง

กองปุยไว 1 สัปดาหก็สามารถใชการได

  ซึ่งสรรพคุณของปุยคือหากปลูกขาวหรือพืชไรใหใชในอัตราสวนไรละ 500 กก. ไมดอก

หรือพืชผักใชไรละ 200 กก. ไมผลและไมยืนตนใชหลุมละ 25 กก.

 4.  การทำปุยแหงโบกาชิซึ่งมีสรรพคุณเทียบเทา  46–0–0  เตรียมวัสดุดังนี้ แกลบ ดิน รำขาว
มูลไกอยางละ 1 กระสอบปุยมูลคางคาว 5  กิโลกรัมกากน้ำตาล 2 ชอนโตะตอหนึ่งบัวรดน้ำ น้ำหมักพด 2 

โดยการทำมีดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 นำแกลบดิบราขาวมูลไกมูลคางคาวมาผสมใหเขากัน

  ขั้นตอนที่ 2 นำกากน้ำตาลและพด. อยางละ 2 ชอนโตะผสมกับน้ำอยางละ 1 บัวรดน้ำ

แลวน้ำมาผสมใหเขากันจากนั้นนำไปรดสวนผสมระหวางแกลบดิบราขาวมูลไกมูลคางคาวที่ผสมกันกอน

หนานี้

  ขั้นตอนที่ 3  นำปุยที่ผสมไดไปใสถุงโดยปุยดังกลาวจะใชไดหลังจากนี้อีก 7 วันแตตอง

มีวิธีการกลับปุยรอบทิศทางดังนี้วันที่ 1 เอาดานหนาถุงนอนราบกับพื้นวันที่  2 เอาดานตรงขามปุยนอน

ราบกับพื้นวันที่ 3 เอาดานขางถุงปุยนอนราบกับพื้นวันที่ 4 เอาดานตรงขามนอนราบกับพื้นวันที่ 5  เอา

ปากถุงตั้งกับพื้นวันที่ 6 เอากนถุงตั้งกับพื้นวันที่ 7 เปดปากถุงพรอมกับทิ้งไว 1 วันก็สามารถนำไปใชได

  สวนวิธีการใชหากเปนแปลงผักจะใช 1 กก. ตอ 1 ตร.ม. เชนพริกมะเขือจะใช  1 กำมือ

ทุกๆ 15 วันไมยืนตนใช 3.5 กก. ตอ 1 ตนใสทุก 15 วันสวนนาขาวใส  1.5 กก. ตอ 1 ตร.ม.  ใส 3 ครั้ง

โดย 2  ครั้งแรกปรับดินกอนสวนครั้งสุดทายใสตอนขาวเริ่มตั้งทองซึ่งจะสามารถประหยัดราคาปุยเคมี

ไดมาก
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 5.  การวิจัยการเลี้ยงกบและปลาใหอาศัยการดำรงชีวิตซึ่งกันและกัน

     การเลี้ยงกบ

  ขั้นตอนที่ 1  เตรียมบอที่มีขนาด 5 x 8 เมตรจากนั้นนำผักตบชวามาปลอยในบอเพื่อให

เจริญเติบโตเพราะกบชอบกิน

  ขั้นตอนที่ 2   ลอมดวยตาขายแลวซื้อกบมาจำนวนหนึ่งจากนั้นนาไปไวในบอดังกลาว
ใหอาหารเสริมบางซึ่งอีกไมนานจะไดกบนาที่ตัวใหญแลวคอยเอาฉมวกแทงกบเพื่อเอามาขายวันละประมาณ 

10 ตัวเพื่อเปนการจำกัดราคาของตลาด

    การเลี้ยงปลา

       บอปลาจะใชวิธีการแบงบอปลาออกเปน  2  สวนโดยสวนที่หนึ่งจะเปนบอที่ปลูกผักบุงไว
เก็บยอดขายอยางเดียวโดยเอาตาขายมาคลุมไวเพื่อปองกันเปดสวนบอที่ 2 จะเอาไวเลี้ยงปลากระดี่เพราะ

มันเปนปลาที่สามารถแปรรูปไดหลากหลาย  เมื่อแปรรูปไดหลากหลายยอมหมายถึงราคาที่ตองสูงขึ้นหรือ

มีการเพิ่มมูลคาไดสูงขึ้นนั่นเองและวิธีการที่จัดการคือทุกเชาจะนำเปดลงมาอาบน้ำในบอปลาแลวเปดจะ
ทิ้งคราบของการชำระรางกายซึ่งสวนหนึ่งจะเปนอาหารปลาแตอีกสวนหนึ่งจะไหลมาเปนอาหารของผักบุง

ซึ่งทำใหบอปลาแมจะเปนน้ำนิ่งแตก็ดูสะอาดเพราะมีการจัดการกันเองตามระบบวัฏจักรของธรรมชาติและ

ที่ดีกวานั้นริมขอบบอจะมีการปลูกฟกทองและพืชผักสวนครัวซึ่งเนนวาใหปลูกในชวงฤดูหนาวเทานั้นเพราะ

เปนการคำนวณระยะใหผลผลิตออกตอนฤดูรอนชวงสงกรานตเพื่อที่จะไดราคาดีเทานี้ก็ไดผักบุงไปขายกับ

ปลากระดี่และกำไรจากฟกทองตลอดทั้งป

 6. การปลูกกุยชายขาว

     กุยชายมี 3 ชนิดคือกุยชายเขียวสามารถเก็บเกี่ยว 3-9 ครั้งตอปขึ้นอยูกับพันธุสภาพแวดลอม
และการดูแลรักษาระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือเดือนตุลาคม - มีนาคม กุยชายขาวเก็บเกี่ยวหลังจาก

ใชกระถางครอบหรือคลุมแปลงประมาณ 2 สัปดาหเก็บเกี่ยวเมื่อใบมีความยาว 20 ซม.ตัดโคนใบใหชิด

ดินลางดวยน้ำเย็นตัดแตงสวนที่ถูกทำลายโดยโรคแมลงหรือแผลที่ถูกจากการขนสงและเศษวัชพืชอื่นที่

ปลอมปน  และเก็บไวในที่รมปองกันแสงอาทิตยในระหวางเก็บรักษาและขนสงไปขายตอไปสุดทาย คือ
กุยชายดอกเก็บเกี่ยวระยะดอกตูมตัดโคนกานดอกยาว 30-40 ซม.  ใบมีอัตราการหายใจและการคายน้ำ

สูงควรเก็บรักษาในที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ 95%  และทั้งหมดที่กลาวมานี้ไดสราง

ผลผลิตที่ทากาไรใหกับลุงอวนอยางมากเพราะเปนพืชที่ขึ้นเร็วและทนทานตอโรครวมทั้งมีราคาที่ดีมาก
โดยเฉพาะกุยชายขาวและมีเทคนิคดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1  กอนอื่นใหใชกระถางดินเผาครอบตนกุยชายเขียวโดยใชกระถางทรง
กระบอกขนาดปากกวาง 7 นิ้วกนกระถางกวาง 8 นิ้วคลุมสูง 12 นิ้วโดยใหชิดดินและปดไมใหแสงผานเพื่อ

ทำใหกุยชายเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีขาว

  ขั้นตอนที่ 2  ทยอยครอบและเก็บเกี่ยวในปริมาณตามความตองการของตลาดหลังจาก

เก็บเกี่ยว 1 เดือน (ปลอยใหใบเจริญ) ตัดใบออกเพื่อขายเปนกุยชายเขียวตอไปและเริ่มครอบกระถางใหม

เพื่อผลิตกุยชายขาวกุยชายเขียวซึ่งถานำไปขายจะไดในราคาที่ประมาณกิโลกรัมละ  20 บาท  แตถาเปน

กุยชายขาวจะอยูที่กิโลกรัมละประมาณ 200 บาท
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 ดังนั้นจึงไมแปลกที่จะเกิดเทคนิคในการทำใหเปนกุยชายขาวโดยการเอากระถางครอบกุยชาย

เพื่อไมใหถูกแดดซึ่งเปนการหลอกกุยชายใหเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีขาวและใชวิธีสลับแถวในการทำให
เปนสีขาวเพื่อที่จะเปนการควบคุมราคาและจะทำใหมีรายไดตลอดป

 7. การเลี้ยงเปด

     เปดที่เลี้ยงมีทั้งหมดประมาณ 60 ตัวที่เปนเปดไขสวนเปดแมพันธุจะมีอยู 14 ตัวเพื่อเอาไว
ผลิตลูกเปดสวนเปดพอพันธุจะมีอยู 2 ตัวทุกเชาจะปลอยเปดออกไปเลนน้ำในสระเพื่อ  ที่จะเขาไปเก็บไข

ซึ่งวันๆหนึ่งจะเก็บไดประมาณ 60 ฟองหากจะเอาไวกินอยางเดียวคงจะมี มากเกินไปดังนั้นจึงเอาไปขาย

 8. การทำไขเค็มสูตรดินภูเขาไฟดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ลางไขเปดใหสะอาดแลวนำดินเหนียวที่เปนดินในหมูบานทุบละเอียดแลว

มาใสกะละมังที่เตรียมไวตวงดินใสกะละมัง 3 ถวย

  ขั้นตอนที่ 2 เทน้ำลงไปผสมกับดินจนเขากันพอเหนียวและใชถวยตวงเกลืออีก 1 ถวย

ผสมเขากันเพื่อใหดินสามารถติดไขไดนาน

  ขั้นตอนที่ 3 ใสแกลบดำลงไปในกะละมังที่เตรียมไวแลวนำไขเปดที่ลางแลวชุบลงไปใน

กะละมังที่ผสมเกลือกับดินเหนียว

  ขั้นตอนที่ 4 นำไขเปดที่ชุบแลวใสลงไปในกะละมังที่เตรียมแกลบดำไวแลวใชแกลบดำ

ปนหุมไขเปดเพื่อไมใหเห็นดินที่ชุบ

  ขั้นตอนที่ 5 นำไขที่ปนเสร็จแลวใสถุงพลาสติกขนาด  4 x 6 พับกนถุงปดเทปใสขมวด
ปากถุงและปดดวยเทปใสเปนอันเสร็จนับจากวันที่ผลิต 7 วันสามารถทอดเปนไขดาวไดหลังจาก 7 วันแลว

ไขจะเริ่มเค็มขึ้นจนพอดีและถาเก็บไวในที่รมและแหงสามารถเก็บไดนาน 3 เดือนนับจากวันที่ผลิตซึ่งถือวา

ราคาคอนขางคุมคาเลยทีเดียว

 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 เมื่อไดมีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  ผานกิจกรรมการเรียนรูจากศูนยเรียนรูฯ  ทำให

คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการปลูกผักโดย ไมใช

สารเคมี  ทำใหทุกคนสุขภาพดีขึ้นเนื่องจากไดกินอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ  ไมเนนใหทำถึงอินทรีย 
เพราะถาเปนอินทรียจะเปนธุรกิจเชิงพาณิชย นอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการเรียนรูในเรื่องของการนำวัชพืช

มาทำปุยรวมไปถึงการเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติตามฤดูกาล การใหคำแนะนำแกคนในชุมชนให

ปลูกพืชผักใหถูกตองตามการดูแล การปองกับแบบไรสารเคมี และตามฤดูกาล

 นอกจากนี้คนในชุมชน ยังไดความรูเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินของตนเอง เพื่อไมใหประสบ

กับปญหาที่เกิดจากการทำการเกษตร โดยไดมีการใหแนวทางวา ในที่ดิน1 ผืนนั้นไมควรปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ทั้งหมด เชน หากมีที่ดินอยู 1 ไร ควรทำประมาณ 1 งาน  ลงมือปลูก และวางแผนวาควรจะปลูกอะไร 

ทำทีละ1 งาน  แลวคอยๆ ขยายไปจากกระบวนการดังกลาว  ทำใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในชุมชน นำไปสูกระบวนการการเรียนรู แลกเปลี่ยนจากชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นที่ตางๆ  แลวนำมาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง จนสามารถตั้งเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถใหการอบรมความรูตางๆ แกสมาชิกกลุม และนำไปขยายผลใหกับบุคคลอื่นรวมถึงผูประสบปญหา

ทางสังคม โดยมีการทดลองปฏิบัติจริง ทดลองทำผิดทำถูกจนไดแนวทางการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง
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อีกทั้งมีการใหคำปรึกษา ติดตามประเมินผลหลังจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  โดยสามารถ

กำหนดรูปแบบการดำเนินการไดดังนี้ 

 1. อบรมใหความรู ขยายงานใหแกคนนอก ชี้แนะขั้นตอน

 2. เตรียมแผนตลาด คือ สินคาที่จะออกเดือนไหน เชน ถั่วฟกยาวแพงหนาไหน เริ่มปลูกตอนไหน 

ถึงไดราคาผลผลิตที่ดี จะตองมีแผนมากอน ถาไมมีแผนทำไปๆ จะไมไดผล เชน มะนาวแพง 3 เดือน คือ 

มี.ค – พ.คเราควรจะปลูกมะนาวนอยหนอยแลวเอาอยางอื่นแทรกดวย

 3. ฝกภาคปฏิบัติในสวน ตั้งแตเตรียมดิน ลงแปลง ลงเพาะ การดูแลแบบไหน ตองพรอมกรอก

ลงถุงดำ ถุงเพาะลงไปดูแลกอน ใชปุยหมักเทานั้น ไมใชสารเคมี

 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 จากกระบวนการเรียนรู  และการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดทำใหคนในชุมชนมีชีวิต

ปลอดภัยสารพิษ ไมมีโรคภัย ไมมีสารเคมีตกคางในรางกาย สามารถชวยเหลือคนใกลตัว ญาติ พี่นอง ให
ปฏิบัติตามได อีกทั้งยังสามารถที่จะชักจูงคนพื้นที่ขางเคียงใหคลอยตาม มีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นและนำมา

ซึ่งการชวยเหลือชุมชนตางตำบล   ตางอำเภอ  ใหทำบบเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเกิดรูปแบบ

การชวยเหลือสังคมแบบใหม  ที่ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานราชการ เชน  เปนวิทยากรสอนใหแก

กลุมอื่นๆ

 นอกจากนี้ ผลที่ไดเห็นอยางชัดเจนที่สุด คือ การที่คนในชุมชนสามารถที่จะใชชีวิตไดในรูปแบบ
ของความพอเพียง คือการลดรายจายเพิ่มรายได โดยเก็บของที่อยูในบานมาทำกิน ไมซื้อผักขางนอก ปลูก

แลวถาผักสวยงาม  ก็จะมีพอคาแมคามาขอซื้อในพื้นที่ สงผลใหทุกคนมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวย ไมมีสารเคมี

ในรางกายอีกทั้งเปนการใชเวลาใหเกิดประโยชน มีความสุขดานจิตใจ

 สำหรับในสวนของการชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสนั้น  กลุมเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนำมา

แกไขปญหาผูพนโทษไมมีงานทำ ทำใหผูพนโทษมีรายได มีงานทำ  เชน การเลี้ยงกบเลี้ยงปลา กลายเปน

เกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได และไมเปนปญหาของชุมชนตอไปถือไดวาเปนการสรางอาชีพโดย ไม

พึ่งปจจัยภายนอก รูจักจากการพึ่งตนเองซึ่งผลพลอยไดที่ตามมา คือการไดรับความอบอุนจาก ครอบครัว 

ไดอยูกับครอบครัวไมตองยายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นครอบครัวอบอุนดูแลเอาใจใสกัน  และสามารถที่จะ
เปนตนแบบและตัวอยางของชุมชน และเปนแหลงเรียนรูและประชาสัมพันธใหกับ บุคคลภายนอกไดรับรู

ดานเศรษฐกิจพอเพียงไดตอไป

 ทั้งนี้การดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถเชื่อมโยงหรือชวยเหลือ
ผูประสบปญหาทางสังคมไดตราบใดที่ชีวิตเรามีความสุข พึ่งตนเองไดก็ชวยเหลือสังคมชวยเหลือครอบครัว 

คนยากจนได โดยแนะนำ สอน  ถาหากไมมีเวลามาเรียน สามารถใหผูที่สนใจรวมตัวกัน ได  5 - 7 คน 
ที่บริเวณหมูบาน ไมไดมองเรื่องคาใชจาย ถาตองการใหชีวิตทุกคนดีขึ้น ไมควรคำนึงถึงคาใชจาย  คาจาง 

วิทยากร จะไปตอไมได ควรเสียสละเพื่อสวนรวม เชน ไปพูดคุย 1 - 2 ชั่วโมงหลังเลิกงานเปนตน
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                  ภาพกิจกรรมของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อ.แมเมาะ จ.ลำปาง

                   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง                 การลงพื้นที่สัมภาษณของนักวิจัย

                 การทดลองเลี้ยงกบและปลาแบบอิงอาศัยกัน

                 แผนภาพสรุปรูปแบบนวัตกรรมปราชญโมเดล เรียนรูวิธีคิด สรางชีวิตใหม

               การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
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สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  11
4.11 กรณีศึกษาศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธนายวิฑูร หนูเสน 209 หมูที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง
.

   จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

  

 แตเดิมลุงวิฑูร หนูเสน เปนชาวตำบลตะโหมดโดยกำเนิด พออายุได 21 ป ก็อุปสมบท ซึ่งหลังจาก

บวชมานานถึง 18 พรรษา ลุงวิฑูรไดลาสิกขาบทเพื่อกลับมาชวยพอแมทำนา และไดพบกับปญหาความ

ยากจนของการเปนเกษตรกร รวมถึงพอแมของลุงวิฑูร ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดนำมาสูการแสวงหา
แนวทางในการแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4  ซึ่งลุงพบวารากเหงาและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ คือ ทาง
รอดของเกษตรกร ความเชื่อนี้ทำใหเกิดการคนหาสิ่งที่เปนรากเหงาและภูมิปญญาของคนเกาแกและนำมา

สูการฟนฟูสวนยางเกาใหเปน"สวนศรัทธาธรรม" ที่กินที่อยูที่กลายเปนปาผืนหนึ่งของพัทลุง

 หลังจากนั้น ลุงฑูรก็ไดพบกับ "การทำสวนพอเฒา (หมายถึงสวนผสมผสาน) ของบรรพบุรุษ             

ซึ่งที่ผานมามีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้ง ทุเรียน ลางสาด สะตอ มะปราง และมีการตกทอดจาก
รุนสูรุน โดยไมตองมีใครเขาไปจัดการมากนัก พึ่งพารุกขเทวดาในการดูแลรักษา" สิ่งเหลานี้ทำใหลุงฑูร

สะทอนออกมาวา ทำไมสมัยกอนแคทำแบบนี้ก็ยังอยูกันมาได

 กระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา

 จากการยอนคิดถึงอดีต   ทำใหลุงฑูรคนหาแนวทาง

ในการแกไขปญหาของตนเอง  ผานวิถีชีวิตและแนวทางของ
คนรุนกอน โดยลุงฑูร เลาวา"ครั้งหนึ่งคนเฒาคนแกเคยบอกวา 

ตนไมตนใหญจะมีรุกขเทวดารักษาอยู ใครไปทำลายจะเกิดโทษ

คนตะโหมดสมัยนั้นเชื่อถือคำบอกเลานี้ ไมมีใครกลาตัดไมใหญ

"สิ่งนี้คือความเชื่อของคนรุนกอนและนี่คือจุดแรกที่ลุงฑูรพบวา 

เปนทั้ง "รากเหงา" และ"ภูมิปญญา" กอเกิดความเคารพนับถือ

ตอ "รุกขเทวดา"

 หลังจากนั้นลุงจึงไดศึกษาเพื่อตีความจากความรูทางดานภาษาบาลีที่มีบวกกับประสบการณ 
จนสามารถสรุปความหมายไดวา รุกขเทวดา คือ ผูดูแลตนไม ควบคุมความสมดุลของธาตุทั้ง 4  คือดิน 
น้ำ ลม ไฟซึ่งสิ่งที่วานี้ลุงฑูรกลาววาหมายถึง " พระสอง แมสอง...คือ พระพาย พระอาทิตย แมธรณี และ

แมคงคา ผูที่ใหความเจริญเติบโตแกตนไม ขณะเดียวกันตนไมก็ตองดูแลรักษาใหพระและแมอยูในความ

สมดุล หากวันใดไมมีตนไม พระอาทิตยและพระพาย จะทำรายแมทั้งสอง เมื่อแมทั้งสองถูกทำลาย รุกข

เทวดาก็จะอยูไมได เมื่อรุกขเทวดาอยูไมได นั่นหมายถึงปจจัยสี่ของมนุษยก็ขาดแคลน"
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 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา

 หลังจากการคนพบครั้งนี้ จึงกลายเปนแรงบันดาลใจใหลุงฑูรสรางสวนวนเกษตร หรือ "สวนศรัทธา

ธรรม"  ในป 2541  จากพื้นที่ที่เปนสวนยางพารา และพอดีไดเวลาจะตองตัดโคนตนยางเพื่อจะปลูกใหม 
ลุงฑูรก็ไดสังเกตวา สวนยางพาราแหงนี้มีไมเล็กๆ มากมาย เปนไมพื้นบานเหมือนกับสวนพอเฒา ดวยเหตุนี้ 

จึงคิดวา หากโคนยางพาราทิ้งไปเสีย  ไมพื้นบานก็จะเสียหายไปดวย แลวคงใชเวลาอีกนานกวาจะฟนคืน

ใหเปนปา จึงตัดสินใจไมโคนไมยางพารา แตปรับพื้นที่ใหเหมาะสมดวยการแบงเปน 2 สวน คือ สวนรวม 
มีพื้นที่ 30 ไร ปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติสำหรับเปนอาหาร และปลูกไมยืนตนรวมกับพืชเกษตรชนิดอื่นๆ 

อีกสวนหนึ่งคือ วนเกษตรปายาง เนื้อที่ 41 ไร ปลอยเปนปายางแบบธรรมชาติ

 ซึ่งการแบงสวนรวมนั้นเปนภูมิปญญาพื้นบานที่ปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติ เปนพืชอาหารและ
ไมยืนตน เชน ทุเรียน ลางสาด สะตอ มะปราง ไมกลาย, ไมกลัด, สะเดา เปนตน พื้นที่ 30 ไรนี้ เครือญาติ

มาชวยกันดูแล ผลผลิตก็เก็บกินแบงปน

 แตสำหรับ วนเกษตรปายาง จำนวน 41 ไร นั้นไดมีการบริหารพื้นที่โดยแบงออกเปนแปลงๆ คือ

 •  ที่อยูอาศัย ประมาณ 2 ไร นอกจากปลูกบานอยูก็เลี้ยงไกบานและปลูกพืชผักสวนครัว

 •  ปาไส คือปาที่เคยปลูกพืชไรมากอนแลวที่ปลอยทิ้งไวใหเปนปา จำนวน 8 ไร จุดประสงค คือ 

เปดโอกาสใหพื้นดินที่ที่ยังเวียนมาไมถึงมีโอกาสพัก ปจจุบันหยุดการปลูกพืชปลอยใหมีตนไมเดิมที่มีอยู
งอกขึ้นมาใหม จนมีลักษณะคลายกับปาเดิม  

 •  นาขาว จำนวน 6 ไร เปนการทำนาอินทรีย ไมใชสารเคมี ใชปุยคอกปุยหมักชีวภาพ ขุดบอเลี้ยง

ปลาเพื่อชวยกำจัดแมลงศัตรูขาว  
 •  บอเลี้ยงปลา จำนวน 3 ไร เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ ทั้งปลาดุก ปลาชอน ปลาหมอ ปลาเนื้อออน 

ปลาขี้ขม ปลากด ฯลฯ  

 •  ปายาง  มีจำนวน  4 ไร เปนปายางเกาที่มีไมพื้นบานผสมผสานแบบสวนพอเฒา พืชหลัก คือ 

ยางพารา สวนไมยืนตน ไดแก ทุเรียน สะเดา ทัง หลุมพอ ยูง ยาง ไขเขียว ฯลฯ  พืชผักก็เปนพวกกะพอ 
ตาหมัด ยอดยายกลั้ง สมุนไพรก็มีทั้งโสมไทย กระดูกไก ชิง มากระทืบโรง หวายลิง เปนตน ยังมีไมที่ใชใน

พิธีกรรมตางๆ เชน ขิง ใชใบกางใหเจาบาวในพิธีแตงงาน ไมขวัญขาว ใชในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

สัตวใตดินรวมถึงจุลินทรียที่เติบโตตามธรรมชาติชวยทำใหดินสมบูรณจนเกิดเปนระบบนิเวศปายางที่
ใกลเคียงกับปาธรรมชาติ
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 •  สวนยางพารา เปนแปลงที่เพิ่งลงกลายางหลังจากไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห

การทำสวนยาง ที่จะตางกับสวนยางของคนอื่นๆ ก็ตรงที่วา เมื่อตนยางพาราครบอายุกรีด คือ 7 ป ก็จะ

ปลอยใหไมอื่นขึ้นแซม แลวปลอยใหเปนปายางตอไป 

 •  ปาเศรษฐกิจ จำนวน 11 ไร ปลูกกระถินเทพาเพื่อชวยบำรุงดินกอนที่จะเพาะปลูกตอไปจากการ

แบงแปลงดังกลาว  เปนการบริการจัดการพื้นที่แตละแปลงแมจะมีการใชประโยชนที่ตางกัน  แตยึดหลัก

เดียวกันคือ การอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร ทั้งนี้ไมเบียดเบียนกัน และไมพึ่งสารเคมี

 ในสวนของสวนศรัทธาธรรมนั้น  ไดเนนการทำเกษตรแบบวิถีพุทธ  คือ ทำแบบเรียบงาย ไม

เบียดเบียน  เลียนแบบธรรมชาติ  เพื่อใหเปนการเกษตรที่ยั่งยืนกับชีวิต  หลักบริหารวนเกษตรแหงนี้ 

ลุงฑูรสรุปผลที่ไดวา
 •  ในดานเศรษฐกิจ มีรายไดจากการขายน้ำยางสด ขายไมใชสอย ผักพื้นบานตางๆ ลดตนทุน
เรื่องปุย

 •  ในดานสังคม เกษตรกรมีอาหารการกินที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได ลดรายจาย ไมมีหนี้สิน

 •  ในดานสิ่งแวดลอม ลดการทำรายสิ่งแวดลอม  เพราะไมใชสารเคมี  ไมรุกพื้นที่ปา สรางเสริม

ระบบนิเวศ พิสูจนไดจากพรรณไมหลากหลายที่เกิดขึ้น เพราะนกมาถายมูลไว

 สวัสดิการในชุมชน

 วนเกษตรภายใตชื่อ“สวนศรัทธาธรรม”  เกิดจากการทบทวนหารากเหงาของตนเอง ทำใหดวงตา

เห็นธรรม กลายเปนความศรัทธา เชื่อถือ และลงมือปฏิบัติ จนประสบความสำเร็จ และไดเกิดการขยายผล

สูสังคมเริ่มตนจากผูคนที่คุนเคยและผูมาเยี่ยมเยียนดูงาน 

 นอกจากนี้   การเปดรับคณาจารยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ที่เขามาศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการ ก็ชวยใหเกิดการถอด

บทเรียนและนำไปเผยแพรเปนชุดความรูเชิงวิชาการ
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พออยู พอกิน

อยูดี  กินดี อยูเย็น  เปนสุข

 หลังจากพบวาการเกษตรแบบมีศรัทธาและอิงธรรมชาติ สามารถแกจนพนทุกขไดจริง กลาวคือ
มีผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ผลดานสิ่งแวดลอม และดานสุขภาวะ จึงมีการประสานกับเครือขายและภาคีตางๆ 

เพื่อขยายแนวคิด โดยใชหลัก "4 อ" เปนยุทธศาสตรในการขยายผล (4 อ. คือ อาหาร อากาศ อารมณ และ 

อายุ) ทำใหทุกวันนี้สวนศรัทธาธรรมนอกจากจะแกโจทยที่ติดอยูในใจมานานวา เหตุใดเกษตรกรจึงยากจน

แลว ยังมีสวนสรางพื้นที่สีเขียวทั้งการปลอยใหปาไสกลายเปนปาจริง และการทำสวนยางเลียนแบบปา
ธรรมชาติ สวนการทำเกษตรเลี้ยงชีวิตแบบถนอมดิน ถนอมน้ำ ก็มีผลดีตอสิ่งแวดลอม อันเนื่องจากพื้นที่

ของลุงฑูรนั้นอยูตนน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีปญหาการชะลางหนาดินทำใหตะกอนดินไหลลงสูทะเลสาบ
สงขลา รูปแบบวนเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติ ชวยลดการชะลางหนาดินได และเปนสวนหนึ่งในการชวย

ชะลอการสูญพันธุของปลาพื้นบานที่อยูในบอเลี้ยงปลาและในแปลงนาขาว  ทายที่สุด  รูปแบบวนเกษตร

ยังชวยใหยืดอายุยางพาราที่เปนไมหลักใหยืนยงกวาเดิม มีชวงเวลาในการกรีดมากกวาทำสวนยางพารา
แบบเชิงเดี่ยว

 ตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อ จาก สวนศรัทธาธรรม เปน ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ และมีสมาชิก
ประมาณ 50-60 คน ซึ่งสวนใหญเปนญาติพี่นอง เพื่อนบาน สมาชิกชาวชุมชนตำบลตะโหมดที่สนใจการ

นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในครอบครัว

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 จากแนวทางการทำงานของลุงฑูร สามารถสรุปไดวาการเกษตรแบบวิถีพุทธ คือใชสติเปนสะพาน 

ทำใหไปถึง "ปญญา" ซึ่งลุงฑูรนั้นไดทำการเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติหรือแบบ  "สวนพอเฒา" ยึดหลัก

พุทธศาสนา  และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกิจกรรมที่ลุงฑูรปฏิบัติคือการทำการเกษตรเลียนแบบ
ธรรมชาติโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนรวมกับวนเกษตรปายาง แตละสวนมีการหลักคิดในการจัดการ

ชัดเจน มุงสูความกลมกลืนที่เปนเนื้อเดียวกับธรรมชาติจนทำใหเกิดผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมคือ การกอเกิด

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบผสมผสาน เปนทั้งสวนปาและพื้นที่ทำกินแบบเกษตรผสมผสาน จำนวน 71 ไร  และ

กอใหเกิดชุดความรูเพื่อแกปญหาใหแกเกษตรกร โดยใชหลักวิถีพุทธ คือ คนหาความจริง ไมเบียดเบียน
ทำอยางเรียบงาย และแบงปน สิ่งตางๆ เหลานี้สงผลใหชุมชนของลุงฑูรมีผลผลิตจากกิจกรรมที่สรางความ

มั่นคงทางพืชอาหารทองถิ่นตลอดป

 ขอคิดจากลุงฑูร

 ธรรมะ  (ศีลธรรม) พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว สมบูรณแลว เพียงแตนำมาประพฤติปฏิบัติตามให

ถูกตอง มนุษยก็เปนผูประเสริฐ ความรูคูคุณธรรม คุณธรรมนำพาชีวิตไปสูสิ่งที่ดีๆมีสันติสุข

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ขั้น

ดวยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ
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 ระดับบุคคลหรือครอบครัวตองทำใหพึ่งพาตนเองใหใชหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ 4

 1. อุฏฐานสัมปทา (อุ) มีความพรอมในการทำการงานดวยความขยันหมั่นเพียร

 2. อารักขสัมปทา (อา) มีความถึงพรอมดูแลรักษาทรัพยสินที่มีอยูที่หามาไดไมใหบกพรอง

 3. กัลยาณมิตตตา (ก) คนกัลยาณมิตร ที่มีมิตรที่มีคุณธรรมเปนที่พึ่งพาและใหคำปรึกษาได

 4. สมชีวิตา (ส) การดำรงชีพดวยความเหมาะสมกับฐานะและทรัพยสินที่หามาได

 ระดับชุมชนหรือกลุม  (ตำบล อำเภอ จังหวัด)  ใชหลักธรรมสาราณิยธรรม  6  หลักธรรมที่ผูอยู

รวมกันดวยความรัก สามัคคี อยูใกลสบายใจ จากไปคิดถึง

 1. เมตตากายกรรม ชวยเหลือทำกิจธุระของหมูคณะดวยความรัก ดวยความเต็มใจชวยเหลือ

 2. เมตตาวจีกรรม พูดจาดวยวาจาสุภาพออนหวาน ดวยความรัก ดวยความเต็มใจพูด

 3. เมตตามโนกรรม ตั้งจิตปรารถนาดีคิดทำแตสิ่งดีๆ เปนประโยชนแกหมูคณะ ดวยความรักและ

เต็มใจ

 4. สาธารณโภคี  แบงปนผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม  เปนธรรมาภิบาล ดวยความรัก

เมตตา

 5. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน มีการเคารพกฎระเบียบวินัย เคารพสิทธิมนุษยชน

 6. ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นถูกตองเสมอกัน ใชปญญาไตรตรองเหตุผลอยางถูกตอง ทำชุมชน

มีความรักใครกลมเกลียวกัน มีความเคารพตอกัน

 ระดับประเทศชาติ
 ตองกระทำใหประชาชนมีทรัพยสินเพียงพอตอการดำรงชีพ มีความชาญฉลาดในการใชจายทรัพย

บริโภค ปราศจากหนี้สิน ทำการงานไมผิดศีลธรรม ไมผิดกฎหมาย ประชาชนจะมีสันติสุข (คิหิสุข 1 อัตถิสุข 

2 โภคสุข 3 อนณสุข 4 อนวัชชสุข) ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

ขอเสนอแนะ

 1. ควรใหการศึกษาอบรมใหมีความรู มีความเขาใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหลึกซึ้ง  (จงเปน    

สุวิชา โน ภวังโหติ ผูรูดี เปนผูเจริญ) พวกเราจะไดประพฤติปฏิบัติถูกตองดวยความเชื่อมั่น ดวยความรัก 

ความเขาใจ จึงจะเกิดความสำเร็จประโยชน (โดยใชหลักธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกวา หัวใจเศรษฐี: 

อุ อา ก ส)

 2. ขอเสนอแนะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตองสรางกลุมหรือชุมชน
ที่มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง และพัฒนาตอเนื่องใหเปนตนแบบ 

เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกลุมอื่นๆ

 ความเปนจริงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักธรรมที่สามารถแกปญหาไดทุกปญหา คือ หลัก

เหตุผลเปนทางสายกลาง ไดแก อริยสัจ 4

 3. ปญหา เปนผล (ทุกข) การกระทำไมถูกตองเปนเหตุใหเกิดปญหา (สมุทัย) เปาหมาย ความหมด

ปญหา หรือไมมีปญหา (นิโรธ เปนผล) การปฏิบัติถูกตอง เปนเหตุ สามารถแกปญหาได (มรรค เปนเหตุ)

 ใชหลักธรรม ทำใหชุมชนหรือกลุมเข็มแข็ง คือ สาราณียธรรม 6 อยาง เมตตากายกรรม เมตตา

วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา
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 4. ตองศึกษาอบรมเทคนิค  วิธีการ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเขาใจ เขาถึง ปฏิบัติดวย

ตัวเองใหไดกอนแลวจึงแนะนำกลุมผูประสบปญหา (โดยใชหลักธรรม ฆราวาสธรรม 4 ขอ)

  1. สัจจะ ทำจริง ประพฤติปฏิบัติใหไดจริง

  2. ทมะ การฝกฝนขมใจ ระงับอารมณจิตใจ

  3. ขันติ ความอดทน เขมแข็งไมทอถอย

  4. จาคะ ความเสียสละ ทั้งกำลังทรัพย กำลังกาย ใจ สติ ปญญา เพื่อแกปญหาสังคม

   ภาพกิจกรรมของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ

       นายวิฑูร หนูเสน 209 หมูที่  9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 บริเวณพื้นที่บานและสวนยาง สวนปาแบบวนเกษตรของลุงวิฑูร หนูเสน ประกอบไปดวยสวนยาง

วนเกษตรการปลูกสมุนไพร (พืชยังชีพ, ไมใชสอย, สมุนไพร, ไมเชื้อเพลิง, ผลไมตามฤดูกาล, อาหารสัตวปา) 

รวมถึงนาขาวสังขหยดที่ปลูกไวบริโภคในครัวเรือน ผัก พืชสวนครัว ผลไม เปนตน

 การเลี้ยงปลาในสระน้ำ มีพันธุปลาจำนวนมากมาย  ลุงวิฑูร หนูเสน เลี้ยงปลาไวดวยความรัก            
ไมฆานำมาเปนอาหาร เพราะลุงถือ ศีล 5 หากตองการทำอาหารจะซื้อปลาจากตลาดสด  โดยบริเวณรอบๆ 

เปนนาขาวสังขหยดอินทรีย เมื่อฤดูฝน น้ำฝนไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด นำพาจุลินทรีย อาหารของพืช

มาขังไวในนาขาว  ลุงวิฑูร  หนูเสน  จะปลอยใหน้ำขังระยะหนึ่ง  เพื่อใหเกิดการตกตะกอนของจุลินทรีย 

แทนที่จะรีบระบายน้ำ  เพื่อเปนอาหารที่มีคุณประโยชนตามธรรมชาติของปลา  นาขาว และสิ่งมีชีวิตใน

ระบบการเกื้อกูลอาศัยกัน
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 นาขาวสังขหยดอินทรียปลอดสารพิษในพื้นที่ตำบลตะโหมด ซึ่งชาวบานรวมใจกันปลูกขาวปลอด

สารพิษ  ขาวสังขหยด ได จดทะเบียน เปนขาวที่ไดรับ GI หรือ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical 

Indicator – GI) เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะถิ่น อุดมไปดวยสารอาหารทางโภชนาการ  มีกลิ่นหอม นุม 

สีขาวอมแดงน้ำตาล นอกจาก ปลูกขาวไวใชบริโภคในครัวเรือนแลว ยังมีมากพอเพื่อการจำหนายไปยัง
พื้นที่อื่นๆ จังหวัดอื่นๆ อีกดวย

 การลงพื้นที่สัมภาษณลุงวิฑูร  หนูเสน ประเด็นการริเริ่ม การบริหารจัดการ แนวคิด รูปแบบ
กิจกรรมการชวยเหลือสมาชิก ชุมชน ผูดอยโอกาส 

 การปลูกไมเศรษฐกิจ กระถินเทพา ที่ไมตองดูแลรดน้ำ ใสปุย บริเวณโคนตน พื้นหญามีดอกเห็ด

เหม็ดผุดขึ้น สามารถเก็บไปขายสรางรายไดใหลุงวิฑูร หนูเสน และชาวบานที่เขามาเก็บขาย  โดยลุงวิฑูร 

หนูเสน ใหอนุญาตใหมาเก็บได  เมื่อเจริญเติบโตสามารถตัดขาย ใชในการสรางบาน เฟอรนิเจอร ขณะนี้
ทางญี่ปุนซึ่งมาตั้งโรงงานชีวมวล และเยอรมันนีไดติดตอขอซื้อเพื่อนำไปอัดแทงใหพลังงานชีวมวล ซึ่งหาก

คำนวณพื้นที่ 1 ไร ตนกระถินเทพหากมีการตัดขายจะมีมูลคากวาลานบาท 
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 ลุงวิฑูร  หนูเสน  พาเดินชมสวนยางวนเกษตร  ซึ่งประกอบดวย พืชยังชีพ, ไมใชสอย, สมุนไพร,               
ไมเชื้อเพลิง, ผลไมตามฤดูกาล,อาหารสัตวปา เจตนารมณในการตอตานการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เฉพาะตนยาง 
มีเหตุผล คือ ตนไมมีคุณประโยชนที่หลากหลาย อยูแบบพึ่งพิงอิงอาศัยกันและกัน การปลูกพืชหลายชนิด

ในบริเวณตนยางทำใหอากาศมีความชื้น เมื่อกรีดยาง จะไดปริมาณน้ำยางที่มากขึ้น สวนยางวนเกษตร
แหงนี้เปนที่ศึกษาวิจัยจากคณาจารย  และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยทักษิณ และ

สถาบันการศึกษา และองคการตางๆ

 บริเวณแปลงทดลองปลูกมะละกอพันธุ  Red lady  รวมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 

บริเวณพื้นที่นี้ยังมีการปลูกผักสวนครัวตางๆ  เชน มะเขือ  มะกรูด เปนตน

 สัมภาษณกลุมสมาชิกเกษตรวิถีพุทธ ซึ่งเปนผูที่อาศัยอยู ในตำบลตะโหมด ถึงการเขามารวมนอมนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใช สำหรับตนเอง  และในครอบครัว ประโยชนและการเปลี่ยนแปลง

ทีเ่กิดขึ้น เชน มีวินัย รักษาศีล  5 สุขภาพดีขึ้นเนื่องจากการปลูกพืชผัก ผลไม เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ไมใช

สารเคมี มีความสามารถจายหนี้ไดตอเนื่อง มีวัตถุดิบใชบริโภคในครัวเรือนที่ปลอดภัย เปนตน  
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                          แผนภาพสรุปนวัตกรรมของเกษตรวิถีพุทธ สรางชุมชนพอเพียง

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  12

4.12  กรณีศึกษา “กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตำบลลำใหม อำเภอเมืองจัง หวัดยะลา”

 จากอดีตสูปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชนบท

 ดวยความเปนบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  “จังหวัดยะลา”  ใตสุดสยาม เมืองงาม
ชายแดน เมืองที่มีผังเมืองสวยที่สุดของประเทศไทย คำวา  “ยะลา”  มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมวา ยะลอ  

ซึ่งแปลวา  “แห”  เปนเมืองชายแดนภาคใตที่มีความนาสนใจทั้งทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติที่สวยงาม เปนเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนตางเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตัวเมือง

ยะลามีการวางผังเมืองที่เปนระเบียบเรียบรอย และยังเปนศูนยกลางการศึกษาที่สำคัญแหงหนึ่งของภาคใต  

จังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดตอจังหวัดสงขลา ปตตานี นราธิวาส และประเทสมาเลยเซีย เปนจังหวัดในภาคใตที่ไมมีพื้นที่ติดตอกับ

ทะเล พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและปาไม พื้นที่ราบมีนอย ยะลาแบงการปกครองออกเปน 8 อำเภอ คือ 

อำเภอเมือง  อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และ
อำเภอกรงปนัง (อางถึงในwww.pdc.ac.thสืบคนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560) 
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 กระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา

 สำหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลลำใหม อำเภอเมือง ซึ่งเปนตำบล
และอำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา ดวยความเปนพหุวัฒนธรรมสอดคลองกับเปนพื้นที่ที่มีประวัติความเปนมา

ที่กลาวขานของตำบลลำใหมวามาจากการลามชางในสมัยกอน เนื่องดวย มีชางของเจาพระยาลอ (ตำบล

ยะละในปจจุบัน)  หลุดมาทางลำพะยา  ชาวบานชวยกันจับแลวก็นำมาลามที่ลำพะยา  แตแลวก็ขาดอีก 

จับไดใหมอีกครั้งก็เลยนำมาลามใหม ณ ที่ใหม ชาวบานก็เลยเรียกที่ลามใหมนี้เปนตำบลใหมวา “ลำใหม” 

จนถึงปจจุบันนี้  ตำบลลำใหมตั้งอยูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา  อยูหางจากตัวเมืองยะลา ไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตประมาณ 15 กิโลเมตร และหากเมื่อมาถึง พื้นที่ตำบลลำใหมคงไมสามารถปฏิเสธไดเมื่อ

กลาวถึง  “กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล”  ซึ่งทางกลุมเดินตามรอย “พอหลวง” (พระบาทสมเด็จ

พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริไบโอดีเซล เปนกลุมวิสาหกิจ

ระดับชุมชนที่คนในชุมชนไดมีการรวมตัวกัน  กอตั้งขึ้นตั้งแต  ป พ.ศ. 2552  โดยนายยศพลพัฒ บุนนาค 

ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน   เลาถึงความเปนมาของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล  เพราะเดิมนั้น

ตนเองเปดรานอาหารซึ่งชื่อ "รานครัวลำใหม" และไดรับคำแนะนำจากคุณอาของตนแนะนำใหเก็บน้ำมัน

ที่ผานการทอดอาหารจากการคาขายไวอยาเททิ้ง   และประกอบกับตนคลุกคลีอยูกับน้ำมันพืชที่ใชแลว 
แตน้ำมันพืชเมื่อเหลือใชก็เอาไปทิ้งปกติ แตภายหลังมีคุณอาแนะนำวาอยาเอาไปทิ้งเพราะจะมีคนมารับซื้อ

เพื่อจะนำไปรีไซเคิลเปนน้ำมันไบโอดีเซล แตตนก็ยังไมมั่นใจในคำพูดของคุณอาจึงทิ้งน้ำมันเหลือใชไปอีก 

1 ป  เพราะตนมองวาตั้งแตบรรพบุรุษ หรือตั้งแตตนเกิดมายังไมเคยเห็นวาใครจะมาเก็บน้ำมันที่เหลือใช 

จนกระทั่งเวลาผานมา 1 ป คุณอาของตนมาสอบถามวาเก็บน้ำมันไดปริมาณเยอะเพียงพอหรือยัง แตตน

กลับใหคำตอบยังไมไดเก็บไว คุณอาจึงบอกใหตนเก็บและคุณอาจะเปนผูรับซื้อเอง ซึ่งจากตรงจุดนี้ทำให

ตนเกิดแรงบันดาลใจ และไปดูขั้นตอนของการทำไบโอดีเซลจากคุณอา   และกระบวนการผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซลจากสถานที่ตางในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่อื่นๆ  อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน  นั่น

เปนเหตุผลที่ทำใหตนเกิดความสนใจในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่เหลือใช  แตกระบวนการ

ทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นเมื่อตนเขามาเรียนรูเองมองวาขั้นตอนการทำนั้นตองใหเวลา ใชความละเอียดออน 
ตองคอยเฝาดูปฏิกิริยาของน้ำมันกับเคมี จากปญหาอุปสรรคภายหลังดวยเรื่องเวลาทำใหคุณอาไมสามารถ

ทำน้ำมันไบโอดีเซลไดเต็มที่จึงยกเครื่องทำน้ำมันไบโอดีเซลมาใหตนสานตองานตรงนี้  ซึ่งตนก็พรอมที่จะ

ลองดูในการผลิตไบโอดีเซล แตกอนตนจะมาทำงานตรงนี้ไดตองไปเก็บน้ำมันตามทองตลาด  และมองวา
ยังไมมีใครเห็นคุณคาแตตนมองวาอาชีพนี้ดีและไมมีคูแขงทางการตลาด เพราะตอนนั้นตนมีโรงงานพรอมสง

ที่กรุงเทพฯ โดยโรงงานจะนำน้ำมันพืชที่เหลือใชไปกลั่นเขากระบวนการของการทำน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อ

ไปผสมเปน บี 5 

 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการแกไขปญหา

 จนกระทั่งเกิดวิกฤตในขณะที่รับซื้อน้ำมันพืชเหลือใชจากทั้งจังหวัดทำใหปริมาตรที่ไดเพิ่มขึ้น และ

ในชวงป พ.ศ. 2552 เกิดวิกฤตเพราะขณะนั้นไบโอดีเซลขึ้นราคาเปนราคา 47 บาท และก็ลดลงเหลือราคา 

17 บาท ทำใหน้ำมันเกาที่เก็บมาไดนั้นทางโรงงานไมรับซื้อ  จึงกลายเปนปญหา เรื่องสภาพคลอง แตตน

ตองใชเงินไปซื้อ จึงกลับมาศึกษาดูวาปลายทางไบโอดีเซลคืออะไรและ ในภาคใตมีที่ไหนทำบาง ศึกษาไป
เรื่อยๆ รวมทั้งไปเรียนรูกระบวนการทำในทุกๆสถานที่ที่ทำ เกี่ยวกับไบโอดีเซล และกลับมาลองทำโดยการ
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ลองผิดลองถูกโดยใชเครื่องที่คุณอาใหมาในการทดลองทำ  ประมาณ 8-9 เดือน จนเปนรูปธรรม พรอมได

ทีมงานไมวาจะเปนรองประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลที่มีฝมือในงานเชื่อมมารวมงานดวยกัน 

จึงเริ่มการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งทำการผลิต  200 ลิตรในวันนั้น ซึ่ง 200 ลิตรที่ผลิต ณ วันนั้นเปน 200 ลิตร
แรกที่ทำหนาบาน เมื่อวัตถุดิบทุกอยางเพิ่มขึ้น และชาวบานในชุมชน รานคา เขาใจถึงประโยชนของน้ำมัน

ที่เหลือใชจึงทำใหปริมาณนั้นเพิ่มมากขึ้นจึงขยายมาทำยังบริเวณสวนหลังบาน ซึ่งรองรับวัตุดิบน้ำมันได 

2,000 ลิตร สำหรับลิตรแรกเกิดขึ้นตอนตนป 2552  พรอมทั้งจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลา

ไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2552  สมาชิกกลุมแรกเริ่มจำนวน 9 คน ณ วันนี้ 300 กวาคน 
เกิดจากของที่เหลือใชแลวทิ้งไปแลวไมมีมูลคาพอไปรับซื้อจากชาวบานทำใหเกิดการสรางรายได ชวงที่ทำ

ตลาดนั้นไปติดตอทางรานคา รานประกอบการยังขาดความนาเชื่อถือ เลยหากลยุทธวาทำอยางไรจึงใชวิธี

เอาแกลลอน  ขนาด  5  ลิตร ไปวางไวใหยังรานคา และรานประกอบการ เมื่อปริมาณน้ำมันเหลือใชเต็ม
แกลลอน ขนาด 5 ลิตร ทางกลุมจะไปรับแลวจายเงินให จากนั้นจึงเพิ่มปริมาณจากแกลลอนกลายเปนปบ 

และเปนถัง ขนาด 200 ลิตร ในแตละบาน ซึ่งทางกลุมจะไปรับซื้อในราคาลิตรละ 10 กวาบาท อยูในชวง
ราคาระหวาง 12-15 บาท  ถึง 20 บาท แลวแตวาปริมาตรมากหรือนอย ตอนนี้มีเครือขายในแตละอำเภอ

วาในอำเภอนี้ใครสนใจบาง หากสนใจใหรวบรวมน้ำมัน และสมัครเปนสมาชิกก็จะกลายเปนเครือขาย โดย

วัตถุดิบของทางกลุมจะเนนน้ำมันพืชที่ใชแลวอยางเดียว เชนน้ำมันที่ใชทอดไก หากเปนน้ำมันหมู น้ำมันวัว

จะมีขั้นตอนการทำอีกแบบหนึ่ง

 สำหรับกระบวนการผลิตของทางกลุมบางจุดจะดูสกปรกแตใหคิดวานี่เปนอาชีพ   ชวยรักษา
สิ่งแวดลอม และนอมนำโครงการพระราชดำริของพระองคทานมาใช ถาคิดตรงนี้อยูในใจจะสามารถทำได 

เพราะน้ำมันที่ใชแลวมีผลตอสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก อันดับตอมาหากใชซ้ำแลวยอมกอใหเกิดมะเร็ง 

หากใชเกิน 2 ครั้งจะเกิดสารที่เรียกวา “โพลาร” ซึ่งเปนสาเหตุในการเกิดมะเร็ง นอกจากนี้เปนการลด

ภาวะโลกรอนดวย  เพราะงานนี้ถือเปนการลดภาวะโลกรอนวิธีหนึ่งซึ่งตอนนี้ไดรับการยอมรับ สำหรับ
หลักการทำงานใหมองน้ำมันไบโอดีเซลวาไมไดเปนน้ำมันไบโอดีเซล แตเรามองวาเปนน้ำมันของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งอยูในใจของทุกคน  เปนความภาคภูมิใจ  เลยสูๆใหเกิดขึ้น

ถึงแมลมลุกคลุกคลานกวาจะมาถึงวันนี้แตดวยการสนับสนุนและคำปรึกษาที่ดีจากทุกภาคสวนจึงทำให

การดำเนินงานของทางกลุมยังคงดำรงอยู  นอกจากนี้ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลเมื่อเก็บ
น้ำมันได จำนวน 50,000 ลิตรจะทูลเกลาถวายเงินทุกเดือน  ซึ่งตรงนั้นเปนสิ่งที่ฝนไว 

 ณ ตอนนี้สมาชิกที่เขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลมีรายไดเสริม จากการนำน้ำมันพืช

ใชแลวมาขายใหแกกลุม หรือรับซื้อน้ำมันพืชใชแลวมาขายจะมีรายไดประมาณ 3,000 – 10,000 บาทตอ

คนตอเดือน โดยสมาชิกบางคนก็รับซื้อน้ำมันพืชที่ใชแลว  บางคนก็เปนคนเปดรานอาหารก็นำน้ำมันทีใช

แลวมาขายใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล และนั้นก็เปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง

 กลยุทธการเขาถึงสวัสดิการของคนในชุมชนและสวัสดิการในชุมชน

 สำหรับสถานการณผูดอยโอกาสในชุมชนพบวา ผูดอยโอกาสในชุมชนในพื้นที่ตามจังหวัดชายแดน

ภาคใต มีจำนวนเพิ่มขึ้นดวยจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่  โดยพบวาในจำนวนนี้มีผูพิการที่มีฐานะ

ยากจนประมาณ 48,373 คน  โดยในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นมีผูพิการที่มีฐานะยากจนและ ขึ้นทะเบียนกับ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยะลาประมาณ  12,815 คน  (ที่มา : สำนักงาน
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยะลา ณ  วันที่ 16 มีนาคม 2560) จากจำนวนกลุมผูดอย

โอกาสกลุมนี้มีจำนวนมากขึ้น  ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงเล็งเห็นความชวยเหลือไปยังกลุมคนกลุมนี้ โดย

การสรางภูมิคุมกันใหกับคนเหลานี้ใหมีรายได นำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 เมื่อถามวาการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการชวยเหลือสังคมหรือการสรางภูมิคุมกันของ

ชุมชน  มีผลอยางไรกับสมาชิกนั้นเมื่อกลาวถึงในสวนนี้พบวา   การที่กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล
เขามาชวยเหลือกลุมคนพิการทำใหเกิดการสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมนี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือวาเปนกลุมคนซึ่งดอยโอกาสกลุมหนึ่ง เพราะ

บางรายมีรายไดนอยและมีฐานะที่ยากจน

 สำหรับคนในชุมชนมองถึงการเขามา กลุมหนุนเสริมใหทุกคนที่เขามาเปนสมาชิกเกิดรายได เพราะ

บางคนมองวาน้ำมันพืชที่เหลือใชแลวไมมีประโยชนจึงทิ้งลงสูธรรมชาติ ผลดีอีกทางหนึ่งแกสภาพแวดลอม 

คือ การลดภาวะโลกรอน เพราะน้ำมันพืชเปนทรัพยากรที่สามารถยอยสลายไดยาก กลุมวิสาหกิจยะลา
ไบโอดีเซลสรางอาชีพใหกับคนพิการใหมีรายได โดยการประชาสัมพันธใหชาวบานทั้งภายในและภายนอก

ชุมชนมาขายหรือบริจาคน้ำมันใหกับเครือขายของทางกลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล ซึ่งเปนผูพิการในพื้นที่ 

ซึ่งขณะนี้ในยะลามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นทางกลุมจะไปรับซื้อน้ำมันพืชเหลือใชสวนนั้นมาก หาก

มองในแงบวกถือเปนการสรางรายไดใหกับคนพิการในพื้นที่ที่เขามาเปนเครือขายใหกับทางกลุม ลดภาวะ

โลกรอน ลดมลพิษทางธรรมชาติ เพราะคนกลุมนี้มีอาชีพหลักอยูแลว แตที่เขามาเปนเครือขายใหกับทาง

กลุมไดมีรายไดเสริมจากตรงนี้ 

 นายกอเดร ถนอมพันธ ซึ่งมีความพิการเทาขาด เดิมมีอาชีพหลักขายที่นอนตามหมูบานและขาย

ขาวหมกไกตามตลาด มีนั้นพืชเหลือใชจำนวนมาก รูวาน้ำมันมีคาแตไมรูจะเอาไปขายที่ไหน วันหนึ่งได

เห็นรถของกลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลขับผานจึงติดตอมา  นี่เปนการเริ่มเขามาเปนเครือขายของทาง

กลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล นายกอเดร กลาววา จากเดิมงานมีรายไดวันละ 10 บาท พอเขามาขาย
น้ำมันพืชที่ใชแลวเปนอาชีพเสริมทำใหรายไดเพิ่ม 300–400 บาท และนี่เปนการสรางภูมิคุมกันใหครอบครัว

ของเขาอีกทางหนึ่ง  หากมองในแงลบ งานทุกงานยอมมีอุปสรรค กลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลก็เชนกัน 
กวาจะมาถึงจุดนี้ก็มีคนหลายกลุมยังขาดความรูความเขาในกระบวนการทำงาน มองการทำงานตรงนี้เปน
การหากินกับผูพิการ และขาดการประชาสัมพันธเรื่องของน้ำมันพืชที่ใชแลววาสามารถนำมาผลิตเปนน้ำมัน

ไบโอดีเซลได

 นอกจากนี้เรายังพบวา ในดานผูประสบปญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลลำใหม หรือพื้นที่ใกลเคียง

มีประมาณที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยพบวาผูมีฐานะยากจนและเปนผูพิการมีประมาณ 12,815 คน โดย

พื้นที่อำเภอรามันมีผูพิการและฐานะยากจนมากที่สุด โดยกลุมผูพิการไดเขามาเปนเครือขายใหกับทาง
กลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลอาทิเชน นายอัสรีย อายุ 25 ป ซึ่งมีความพิการทางสมองและมีฐานะความ

เปนอยูคอนขางลำบาก มีนางซู มารดาเปนเสาหลักของครอบครัว เมื่อทางกลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล 

เขาไปรับซื้อน้ำมันโดยผานเครือขายผูพิการที่มารับจากนางซูและนายอัสรียอีกตอหนึ่ง  คือ นายกอเดร 

ถนอมพันธ   หนึ่งในสมาชิกของทางกลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล   จากความยากจนลำบากและการ
ประชาสัมพันธจากปากสูปากของคนในชุมชน เมื่อชาวบานในชุมชนตำบลยะตะ อำเภอรามัน มีน้ำมันพืช
ที่เหลือใชแลวจะนำมาบริจาคหรือขายใหกับครอบครัวนางซูและอัสรีย ซึ่งในพื้นที่ตำบลยะตะ อำเภอรามัน 
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จะมีเครือขายผูพิการที่รับซื้อน้ำมันพืชใชแลวประมาณ 5 ราย รายไดเสริมในสวนนี้ทำใหผูพิการและมีฐานะ

ยากจนไดมีรายไดเพิ่มขึ้น ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

 ดวยปจจัยที่กลาวมาขางตน ทำใหประชาชนในพื้นที่ มองถึงการเขาถึงการบริการทางสังคมของ

ภาครัฐ  หากมองในแงของสิทธิผูพิการในพื้นที่และคนในพื้นที่  ที่ตองไดรับสิทธิผูพิการนั้น  ทุกคนได
จดทะเบียนผูพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเรียบรอยทุกคน เพราะ
เบี้ยยังชีพผูพิการถึงแมจะไดรายละ 800 บาทตอเดือนตอคน แตถือวาเปนเงินจำนวนที่มากสำหรับคนที่มี

ฐานะยากจน และยังไดมีการประชาสัมพันธใหคนในพื้นที่เขามารับซื้อน้ำมันพืชเหลือใช เพราะงานตรงนี้

เปนงานที่ไมยุงยากถึงแมกำไรที่ไดรับจะนอย ทางดานกลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล หากมีหนวยงานมา

สนับสนุน มองวามีบางหนวยงานจะเขามาแตสวนใหญแลวเขามาแลวไมไดสานตอการดำเนินงานทำให
ขาดความตอเนื่อง ถามองในความยั่งยืนในสวนนี้ยังขาดความยั่งยืน แตหากมีกลุมเครือขาย องคกรเขามา

เรียนรูกระบวนการทำไบโอดีเซลจากทางกลุมวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลจะเปนไปในรูปแบบนี้มากกวาและ

ใหทางกลุมเปนปราชญสอนใหความรู

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชน

 เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ดำเนินการอยูหลักๆ เลย คือ ทาง

กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล จะเก็บน้ำมันพืชที่ใชแลวตามครัวเรือน รานอาหาร และตลาด แลวก็

เอามาแปรรูปเปนไบโอดีเซลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว รวมทั้งน้ำมันที่

ใชแลวจากการปรุงอาหารนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแอลกอฮอลล เรียกอีกอยางวา "สารเฮสเตอร" 
มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ำมันดีเซลมาก  และในกระบวนการผลิตยังไดกลีเซอรอล  เปนผลพลอยได  ซึ่ง

สามารถนำมาใชในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางคอีกดวย  (ที่มา : พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย, 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,กระทรวงพลังงาน)

 สำหรับทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล  เมื่อนำน้ำมันพืชที่เหลือใชมาผานกระบวนการ
ทำไบโอดีเซลและจะมีสวนที่เรียกวา“เกสรีน”ออกมาเปนผลผลิตสุดทาย ลีเซอรีนตรงนี้สามารถนำมาทำเปน

น้ำยาเคลือบเงาลอดำไบโอแวกซ   โดยทางกลุมทำภายใตพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช   การที่จะพัฒนาคนนั้นตองพัฒนาตั้งแตรากฐานก็คือเรื่องของชีวิตความเปนอยู 
ถาเมื่อไรความเปนอยูของเขาคนนั้นดีขึ้นสิ่งตางๆก็ดีตามขึ้น และพัฒนาขึ้นขึ้นมา เหมือนกับที่ทางกลุมได

สรางอาชีพใหกลุมคนพิการที่มีฐานะยากจนไดเขามารวมเปนสมาชิกทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 จากแนวคิดสูการปฏิบัติ

 สำหรับการดำเนินกิจกรรมของกลุมเปนการดำเนินการที่เกิดประโยชนในคนพื้นที่และชุมชน
ใกลเคียง   จะเปนการสรางรายไดใหกับผูดอยโอกาสในพื้นที่  เพราะน้ำมันพืชที่ใชแลวหากเกิดใชซ้ำ

จะกอใหเกิดสารที่เรียกวา “โพลาร” ซึ่งเปนสาเหตุในการเกิดมะเร็ง นอกจากนี้ยังเปนการชวยลดภาวะ
โลกรอนดวยมีผลดีตอสิ่งแวดลอมดวย การชวยเหลือที่กอใหเกิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดในมุมมอง
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล คือ เมื่อทางกลุมมีความเขมแข็ง ประกอบกับเห็นผูพิการที่ยังขาด

โอกาส จึงมีแนวคิดที่จะสรางรายได และขยายโอกาสไปยังผูพิการ จึงประสานไปยังผูพิการในจังหวัดยะลา
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ใหมารวมเปนเครือขายรับซื้อน้ำมันพืชที่ใชแลว  แลวทางกลุมจะไปรับซื้อน้ำมันถึงบาน  เพราะเมื่อเขามา

เปนเครือขายกับทางกลุมทางกลุมจะมีอุปกรณใหกับสมาชิก ไดแก  ตาชั่ง  ปายไวนิลการรับซื้อน้ำมันพืช

ใชแลว ซึ่งมีราคา 1,000 บาทตอชุดแกสมาชิกของกลุม ในสวนนี้ทางกลุมจะหักคาใชอุปกรณดังกลาวจาก

การนำน้ำมันพืชมาขายครั้งละ 5 บาท จนครบยอดจำนวน  1,000 บาท  ดังนั้นสมาชิกโดยเฉพาะผูพิการ

ที่มีฐานะยากจนสามารถนำเงินตรงนี้ไปซื้อตอยอดใหกับคนอื่นที่เขาตองการจะมีรายได  พรอมเห็นคุณคา

มากขึ้นและรูจักการใหดวย

 ดานกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเมื่อไดน้ำมันพืชที่เหลือใชมาจากเครือขายของทางกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนแลวเขาสูกระบวนการทำน้ำมันไบโอดีเซลB100 ตามขั้นตอนดังนี้

                 1. กลุมจะไปจัดเก็บน้ำมันจากหางรานในเขตอำเภอเมือง 
     และพื้นที่ใกลเคียง สมาชิกเครือขายในกลุมนำมาสงใหกับทาง

     กลุม หลังจากนั้นจะนำมาจัดเก็บเปนปบ และเทกรองพวก
     กากอาหารที่มากับน้ำมันพืชนั้น

 2. เมื่อแยกกากอาหารออกจากน้ำมันเรียบรอยแลว ทำการตมในถังที่อุณหภูมิ 80-120 องศา

เซลเซียส เมื่อไดอุณภูมิที่ตองการ และพักน้ำมันสวนนี้ไว

 3. ทำการดูดน้ำมันพืชที่ตมเรียบรอยแลวสูถัง

วัดปริมาตร  ใหไดตามปริมาณที่ตองการผสมกับตัวเคมี 

ซึ่งประกอบดวยเมทานอลและโพแทสเซียม ในอัตราสวน
5:1 ผสมกันในถังผสมปฏิกิริยาเคมี โดยดูจากความเขมขน

ของสีของน้ำมันพืช

 4. เมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกันดีแลวจะนำสูถังพัก

ดานหลัง และไดกลีเซอรีนออกมา  โดยปริมาณกลีเซอรีนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับตัวสารเคมี เพราะ

กลีเซอรีนจะเปนตัวดูดยางเหนียวในน้ำมัน

 5. เอาน้ำมันที่ไดจากการลางน้ำมันไปเก็บไวในถังพักเพื่อทำการลางน้ำมัน โดยใชน้ำและลมใน
การลาง ลางประมาณ 4-5 ครั้ง หลังจากนั้นจะตองเอาน้ำมันตัวนี้ไปทำการไลความชื้นอีกครั้ง

 6. การตมไลความชื้นที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเปนระยะเวลา 3 ชั่วโมง

 7. การกรองน้ำมันอีกครั้งโดยใหน้ำมันอยูในอุณหภูมิปกติกอน

 8. ไดน้ำมันไบโอดีเซล B 100 พรอมใชกับเครื่องยนตดีเซล และเครื่องจักรทางการเกษตร
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 ปรากฏการณเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 เมื่อนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตแลว มีความเปลี่ยน
แปลงมากมาย  ประการแรกทำใหทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลไดรูจักกับเครือขาย  เพราะจาก

เดิมคิดวาการทำงานตรงนี้จะทำเพียงภายในครอบครัว  หรือเครือญาติเทานั้น ยังไมไดคิดถึงคนรอบขาง 
แตพอทางกลุมไดมาทำงานตรงนี้ไดมาอยูตรงนี้ทำงานรวมกับคนพิการกับพี่ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากปญหา
ตางๆ ในสังคม ทำใหรูวา ณ ตอนนี้ครอบครัวของเรานั้นเปนครอบครัวใหญขึ้น รวมไปถึงรูจักเอื้อเฟอแบงปน 

รูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีอะไรบอกกลาวและชวยเหลือกัน เลยกลายเปนความรักความปรองดอง

ทั้งๆที่ทุกคนมาจากตางที่ตางถิ่น  แตดวยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  และเขาอกเขาใจกัน ไมมีการ

แบงแยกศาสนา และฐานะ

                                                   “พอคิดเราเปนคนทำ  เราทำตามที่พอคิด สำเร็จทุกอยาง

                เพราะสำหรับผมมองวาตรงนี้เปนการสรางโอกาสใหกับ                         

     พวกเราซึ่งเปนทั้งผูพิการและมีฐานะยากจน ผมไปรับซื้อ                           
     น้ำมันพืชเหลือใชจากเครือขายคนพิการในพื้นที่เชนจาก

     อำเภอยะหา ระยะทาง 40 กิโลเมตรเครือขายบอกน้ำมัน

     ได 28 กิโลกรัมใหผมไปรับซื้อ คาน้ำมันรถไปก็  200 บาท

     แลว หากถามวาไดกำไรหรือไม  ผมตอบเลยถาเราคิดเรื่อง

     กำไร ขาดทุน ตรงจุดนั้น เราไมไดชวยเหลือคนที่เขาลำบาก 

เพราะเขาที่โทรมาใหไป รับนั้น ไมมีเงินเลยตองไปรับซื้อ ถาคิดเปนตัวคนไดมากพอแตหากมองเปนตัวเงิน

ไดนอยนี่คือคำพูดของนายกอเดร ถนอมพันธ หนึ่งในสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลซึ่งพิการ

ขาขาด ตองสูญเสียขาจากโรคเบาหวาน

 จุดเริ่มที่สานตอใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 สำหรับทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลที่ดำเนินงานตาม   แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถเชื่อมโยงหรือชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมได และสามารถชวยแกไขปญหาของ
คนในครอบครัว และชุมชนได  เห็นไดจากการสรางโอกาส สรางรายได ใหกลุมคนพิการในพื้นที่ทั้งในพื้นที่

จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส และกำลังขยายเครือขายไปยังจังหวัดสงขลา เพราะเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เรื่องพลังงานทดแทน ดวยการนำน้ำมันพืชเหลือใชมาทำ
ไบโอดีเซลนั้น เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับทุกคนที่เขามาเปนเครือขายสมาชิกลดภาวะโลกรอนใหเกิดขึ้น

กับสิ่งแวดลอมใกลตัวของเรา ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 “เวลาขาดแคลนเชื้อเพลิงก็บอกวาใหปดโทรทัศน  ใหปดไฟ  แลวบอกวาไดผลดี ความจริงเปด
โทรทัศนนี้ไมเปนไร ถาน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแลวก็ยังใชเชื้อเพลิงอยางอื่น แตตองขยันหาวิธีที่จะทำใหเชื้อเพลิง

เกิดขึ้นมาใหม เชื้อเพลิงที่เรียกวา น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมันจะหมดภายในไมกี่ป คือไมกี่สิบปก็หมด ถาวาไป

สี่สิบปหมด เราก็อายุรอยสิบแปด ในระหวางที่จะถึงอายุรอยสิบแปดหาวิธีไดแลวที่จริง เมื่อสองปก็ทำ
ไบโอดีเซลโดยใชน้ำมันปาลม 100 % ถาอยางไรเราก็ใชน้ำมันปาลมของเราเอง คนอื่นอาจจะไมได เพราะ

ไมมี แตเรามี เพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทน...”
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 พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม  พ.ศ.2548
สำหรับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลซึ่งมีความพิการและฐานะลำบาก การเขามารวมทำงาน

กับกลุมโดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงานทดแทนตรงนี้ทำใหปญหาที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัวดีขึ้น ที่เห็นไดชัดเจนคือ ดานรายไดและคุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งเพียงรายไดจากเบี้ยยังชีพ
คนพิการรายเดือนๆ ละ 800 บาทคงไมเพียงพอสำหรับครอบครัวผูพิการที่มีฐานะยากจน อาทิเชน เด็กหญิง

สุไลฮา  สาแลแม อายุ 13 ป “หนูภูมิใจที่เกิดมาในประเทศไทย เกิดมาในรัชกาลที่ 9 เกิดมาพิการแตใจ

ไมพิการ คิดไดทำได พอคิดเราทำ พอนำเราตาม พอสอนไวทุกประการ”

             ซึ่งทางครอบครัวของเด็กหญิงมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน 

             พอและแมมีอาชีพรับจางกรีดยาง มีรายได 500 บาท

             ตอสัปดาห  ชวงฤดูฝน   ไมสามารถกรีดยางได ทำให

             ทางครอบครัวขาดรายได  แตเมื่อทางครอบครัวไดมา

             ทำงานกับทางกลุมในชวงระยะเวลา 2 ป  แลวมีชีวิต

             ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางกลุมใหความรูเรื่องการเผาถาน
ซึ่งเงินที่ไดจากการรับซื้อน้ำมันไปตอยอดดวยการเผาถานขาย เปนรายไดเสริมเพิ่ม ทำใหคุณภาพชีวิตของ

ครอบครัวดีขึ้น  นี่จึงถือเปนการทำงานที่ประสบความสำเร็จของทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล 
ที่มีสวนในการขยายโอกาส และสรางรายได ภายใตการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงาน

ทดแทน “ไบโอดีเซล”   

 กลุมวิสาหกิจชุมชนนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไขปญหาในการลดปญหา

ทางดานสภาพแวดลอม และนำน้ำมันที่เหลือใชที่ไรคาในความหมายของใครหลายๆ คนมาผานกระบวนการ

ทางปฏิกิริยาเคมีทำพลังงานทดแทน “ไบโอดีเซล” ทางกลุมและเครือขายทำตามพอสอน ทุกคนภูมิใจที่ได

เปนสวนหนึ่งในการชวยโลก   ถาไมมีพวกเขาซึ่งไมไดเก็บน้ำมันมีแตคนทิ้งลงไปเพราะมันเปนมลพิษที่
กำจัดยาก น้ำมันซึมลงสูใตดินไสเดือนที่สามารถเอาไปใชทำประโยชนไดยังตาย ทิ้งลงแมน้ำสิ่งมีชีวิตที่อาศัย

อยูในน้ำก็ตาย  ทางกลุมมาเก็บน้ำมันสวนนี้ชวยลดภาวะโลกรอนไดดวย พรอมไดน้ำมันทดแทน ซึ่งรายได

ไมไดเปนจุดสำคัญมากแตสิ่งที่สำคัญมากจะเปนกระบอกเสียงใหคนทั่วไปรูวาที่ทำตรงนี้มันชวยลดภาวะ

โลกรอน เปนโครงการพระราชดำริของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9  เพียงแคนี้ทุกคนก็เกิดความภาคภูมิใจ 

“เปนสิ่งที่ดีมากๆ  เลยสำหรับคนพิการ  เพราะคนพิการสวนใหญจะไมมีงานทำ  มีแตขอเงินและคนอื่น

ใหเงิน   แตพอโครงการนี้เขามาทำใหพิการมีรายได   และบางคนกลาววา   “เหมือนตาสวางขึ้น” 

นางอาแอเสาะ  วาแมดีซา  หนึ่งในสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ผลดีจากการนอมนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงานทดแทนดานการนำน้ำมันพืชเหลือใชมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B 100 

คือ การที่ผูพิการมีความรูสึกถึงศักยภาพและความสามารถของพวกเขา  ไมใชเพียงรอเงินเบี้ยยังชีพความ

พิการเพียงอยางเดียว ผลที่ไดรับของสมาชิกของทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลคือ คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น ความสงบสุข  และความภาคภูมิใจซึ่งเครื่องหมายตัวการันตีความสำเร็จของสมาชิกทุกคนในกลุม
คือ รางวัลที่ไดรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งชนะเลิศ

แผนธุรกิจไดรองอันดับ  2  รางวัลเกี่ยวกับดานพลังงานทดแทน เปนอาสาสมัครพลังงาน นี่ถือเปนความ

ภาคภูมิใจของทุกคนที่งานที่ทุกคนทำเปนความคิดของพอ แลวทุกคนสามารถตอยอดงานของพระองคได                    
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงานทดแทน โดยการนำน้ำมันพืชที่ใชแลวมาผลิตเปนไบโอดีเซล 

B100 ของทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลสามารถแกไขปญหาของสมาชิกกลุมซึ่งเปนคนพิการได 

ถึงแมกำไรที่ไดจากการรับซื้อน้ำมันพืชเหลือใชจะไดกำไรไมมากแตสำหรับคนกลุมนี้ถือเปนเงินจำนวนมาก

ที่สามารถชวยเหลือใหพวกเขามีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เพราะทางกลุมจะใหสมาชิกที่เขามาเปนเครือขาย

เห็นความสำคัญของตัวเอง หากมองในคุณภาพชีวิตของผูพิการที่เขามาเปนสมาชิกเครือขายกับทางกลุม
วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล พบวาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของทุกคนดีขึ้น เพราะหากมองในมุมกลับ

กันหากคนกลุมนี้ไมทราบวาน้ำมันพืชที่ใชแลวสามารถสรางรายไดใหกับพวกเขาได และกลับถึงมันไปโดย
ไมรูคุณคานั้นยอมไมมีอะไรเกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตของพวกเขาในแตละวัน ดังนั้นแกนนำหลักอยางกลุม

วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลถือเปนกลไกหลักที่ชวยในการขับเคลื่อนและนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดานพลังงานทดแทน สรางภูมิคุมกัน ความพอมีพอกินใหเกิดขึ้นกับครอบครัวของผูพิการในพื้นที่

ที่มีฐานะยากจน  ซึ่งผลจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับประชาชนในวันนี้  ทำใหเห็นแลววาพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9  ที่ทรงตระหนักถึงปญหาการใชพลังงานของคนไทย รวมถึงปญหา

การขาดแคลนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดสงผลใหประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานทดแทนซึ่งเปน
สิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถรวมกันทำไดโดยนำทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวทางของ

พระองค

 สวนในดานการบริหารจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลในการบริหารงานนั้น เกิด

จากความรวมมือของสมาชิกในกลุมทุกคน  รวมทั้งเครือขายของกลุมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงไมเพียงแตใน

ตำบลลำใหม  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  เทานั้น แตยังมีการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับประโยชน

และคุณคาของน้ำมันพืชที่ใชแลว  กลับมาเขาสูกระบวนการผลิตไบโอดีเซล การประชาสัมพันธผานอาสา

สมัครสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานถือเปนการดำเนินของกลุมอีกวิธีหนึ่งในการใหความรูเรื่องของภัย 

อันตรายจากการใชน้ำมันที่ใชแลวใชซ้ำวาจะกอเกิดปญหาดานสุขภาพดานใดตามมา ซึ่งนี่เปนเหตุผลที่
สรางความนาเชื่อถือถึงภัยของน้ำมันพืชที่ใชแลว นอกจากนี้ทางกลุมยังมีการใหองคความรูกับชุมชน หรือ

โรงเรียนที่สนใจ  โดยทางกลุมจะเปนปราชญในการใหความรู  ทำอยางไรใหทุกคนในกลุมโดยเฉพาะคน
พิการสามารถชวยเหลือตนเองไดมากที่สุด อยาใหเขาเปนผูรับจนเปนนิสัย ใหเขาสามารถพัฒนาการสราง

อาชีพเขาเองได  และตอยอดได ทางกลุมจะตองสอนใหทุกคนใหรูจักทำไมใชรอเพียงอยางเดียวใหทุกคน
ยืนดวยตัวเอง เพราะบางคนที่เขามารวมทำงานกับทางกลุมอดีตเคยอายที่มีลูกพิการไมกลาที่จะเขามาเปน

เครือขายสมาชิกกับทางกลุม  แตปจจุบันทุกคนที่เขามารวมทำงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

กลากาวสูสังคม ไมมีความอายมีเพียงความกลาหาญเขามาแทน และเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทุกคนทำ 

เพราะทุกคนมองน้ำมันไบโอดีเซลไมใชเพียงแคน้ำมันไบโอดีเซล แตทุกคนมองวาเปนน้ำมันของพระองคทาน 

ถึงแมจะลมลุกคลุกคลานมาถึงมาวันนี้ได

 สำหรับวิธีการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำอยางไรใหเกิดความยั่งยืนนั้น

ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลมองวางานทุกงานยอมตองมีการพัฒนา การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 

B100   ของทางกลุมก็เชนกันมีการพัฒนาใหโครงการนี้ยังคงดำเนินตอไปเพราะตอนนี้กลีเซอรีนซึ่งเปน
สารผลิตสุดทายที่เหลือจากการทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นทางกลุมน้ำมาผลิตเปนน้ำยาเคลือบเงาลอดำไบโอแวกซ 

ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทางกลุมถือเปนนวัตกรรมที่ไดจากสวนหนึ่งของการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานทดแทน 
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จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9  เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มันกลายเปนการชวยเหลือ เอื้อเฟอ เพราะเกิดเครือขายที่ขยายกวางไปเรื่อยๆในพื้นที่จาก 1 คน เปน 2 

คน และเปน 3 คนเปนตน  เพราะงานตรงนี้เมื่อทุกคนเห็นวาทำไดจริงเกิดขึ้นจริงก็อยากทำดวยเชนกัน  
ทุกอยางจะยั่งยืนไดงานตรงนี้ตองเกิดจากความรวมมือของทุกคนใหเห็นความสำคัญของน้ำมันพืชที่ใชแลว 
และเห็นถึงประโยชนของน้ำมันไบโอดีเซล B 100 ที่ทางกลุมไดผลิตขึ้น และสนับสนุนการดำเนินงานในดาน

ตางเพื่อใหงานตรงนี้ยั่งยืนตอไป

 ปญหาอุปสรรคทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลมองวา ทางกลุมมีตนน้ำ คือ คนพิการและ

เครือขายทั้งหมด กลุมเปนกลางน้ำเปนคนไปรับซื้อน้ำมัน แตปลายน้ำทุกวันนี้ถาถามวาการผลิตไบโอดีเซล

ในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีทางตันหรือไม  ทางกลุมมองวาการดำเนินงานมีคูแขงเยอะ ดวยเปน

ปจจัยที่เปนจังหวัดชายแดนจึงมี “น้ำมันเถื่อน” ในเกือบทุกพื้นที่ เพราะราคาของไบโอดีเซลเมื่อกอนขาย
อยูราคาลิตรละ  5 บาท ขณะนี้ไมสามารถทำไดเพราะมีเรื่องคาใชจายเคมี และวัตถุดิบ ดังนั้นวิธีที่ทางกลุม

จะทำได คือ การหาทางระบายน้ำมันไบโอดีเซลออกใหมากที่สุดแตยังขาดความเชื่อมั่นจากผูใชน้ำมัน

ไบโอดีเซลในพื้นที่ ถึงแมจะขายใหกับสมาชิกของกลุมอยูแลว ซึ่งตอนนี้ทางกลุมมีการประสานงานกับ
บริษัทบางจากเพื่อเปนวิธีหนึ่งที่จะระบายน้ำไบโอดีเซลซึ่งเปนวัตถุดิบที่ผลิตได ตองพึ่งพาตนเองเปนสิ่งที่

ยั่งยืนที่สุด นอกจากนี้มีปญหาในการทำงานของกลุมเครือขายสมาชิกที่เปนคนพิการในพื้นที่เพราะทุกคน

ในชุมชนขาดความเชื่อถือในผูพิการวางานตรงนี้พวกเขาเหลานั้นจะทำได   แตเมื่อไดรับความรูจากทาง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากน้ำมันพืชที่ใชแลวนี่ถือเปนกระบอกเสียงหนึ่งที่จะทำใหเกิดความนาเชื่อถือรวมไปถึงการหาผลประโยชน

จากบุคคลที่ไมประสงคดีเมื่อพบบานผูพิการที่ติดปายไวนิลการรับซื้อน้ำมันพืชเหลือใชของกลุมจะเขาไป

เปนพอคาคนกลางตัดราคาน้ำมันกอนเครือขายหลักของทางกลุมที่จะมารับซื้อน้ำมันพืชเหลือใชนั้น

 ดานแนวทางในการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงไปชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนยะลาไบโอดีเซลเห็นความสำคัญถึงการสรางโอกาสใหกับคนพิการที่เปนสมาชิกเพราะเมื่อกลุมมีความ

มั่นคงจึงขยายโอกาสไปยังผูพิการที่มีรายไดนอยไดมีรายไดเพิ่มขึ้น จากน้ำมันพืชเหลือใชที่ทุกคนในชุมชน

ไมเห็นคุณคาไปสูกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนที่เรียกวา “ไบโอดีเซล” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงดานพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังพัฒนาตอยอดมาเปน

น้ำยาไบโอแวกซ น้ำยาขัดเงายางรถยนตที่มีคุณภาพที่

        ไดรับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดยะลาและพื้นที่

        ใกลเคียงอีกดวย นอกจากนี้ทางกลุมจะมีโครงการที่จะทำ

        ในเรื่องขยะที่ไดจากการรับซื้อน้ำมัน นั่นคือ ขวดพลาสติก 

        มาคิดถึงกระบวนการรีไซเคิลตอไป  และสรางรายไดลด

        รายจายใหกับสมาชิกกลุมที่เปนคนพิการดวยโครงการ
        ปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปนตน 

 กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงานทดแทน

ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่เหลือใชแลวทั้งจากครัวเรือน รานอาหาร เมื่อทุกคนที่เขามา
เปนสมาชิกในกลุม โดยเฉพาะผูพิการมองวาการทำงานตรงนี้เปนการทำงานที่ยิ่งใหญ ถึงแมบางคนมองวา



กระบวนการถอดบทเรียนสิ่งที่ไดรับจากการนอมนำเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงานทดแทนของ

เครือขายคนพิการที่รับซื้อน้ำมันพืชที่ใชแลวจากชาวบานมาขายยังกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล 

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจเครือขายของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล  ณ องคการบริหาร

สวนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยใหความรูเกี่ยวกับน้ำมันพืชที่ใชแลวแกชาวบานในพื้นที่ 
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น้ำมันพืชที่เหลือใชนี้จะไมมีคา  แนวทางปฏิบัติที่ทุกคนที่เขามารวมกลุม ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอ

ดีเซลไดรับเพิ่มมานั่นคือ ความรัก ความปรองดอง ความเขาใจซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน เพราะหากไมมีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 

ในดานพลังงานทดแทนก็คงไมมีใครคิดที่จะเก็บน้ำมันพืชเหลือใชสวนนั้นมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล  B 100

ในปจจุบัน

 “จากพระอัจฉริยะภาพในดานการคิดคนพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 นั้น ทำใหประชาชนทุกคนรูสึกภูมิใจเปนอยางมากที่ไดมีสวนในการทำงานตามแนวพระราชดำริ

ของพระองคเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ทานทรงมีตอปวงชนชาวไทย ซึ่งทุกคนตางก็มุงมั่นที่จะเดิน

ตามรอยพอแหงแผนดินพระองคนี้ตลอดไป”

  ภาพกิจกรรมของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตำบลลำใหม

    อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
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 ชาวบานตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับการเก็บภาพความประทับใจจากการรวมเรียนรู

เกี่ยวกับประโยชนของน้ำมันพืชที่ใชแลวโดยกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลเปนวิทยากรกระบวนการ

การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณขอมูลโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใชแลวจากชาวบานเขาสูศูนยบริการ

คนพิการเพื่อเปนรายไดแกศูนยและสรางอาชีพแกคนพิการในชุมชน โดยคนพิการเหลานั้นเปนเครือขาย

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

 การลงพื้นที่สัมภาษณขอมูลถอดบทเรียนเครือขายคนพิการของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลา

ไบโอดีเซลที่เปนสมาชิกของกลุม ซึ่งมาจากหลากหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลา
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 การรวมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกเครือขายคนพิการ การนอมนำเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทางดานพลังงานทดแทนมาใชวาเขาเหลานี้ไดรับอะไรบาง

 ภาพเครือขายคนพิการซึ่งเขารวมถอดบทเรียน  ณ  กลุมวิสาหากิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล 

ตำบลลำใหม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 กระบวนการกลั่นน้ำมันพืชใชแลวไปสูการทำน้ำมันไบโอดีเซล B 100  ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

ยะลาไบโอดีเซล  
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น้ำมันพืชที่ใชแลว ซึ่งรับซื้อ

มาจากชาวบานในพื้นที่จังหวัดยะลา 

และจังหวัดใกลเคียง

แผนภาพสรุปนวัตกรรมทางเลือกสำหรับประชาชนและสิ่งแวดลอม ไบโอดีเซล 

ตามแนวพระราชดำริ

บานเครือขายคนพิการที่รับซื้อน้ำมันพืชใชแลว 

ณ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

เพื่อขายน้ำมันพืชใชแลวเหลานั้นไปยังกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตำบลลำใหม

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
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บทที่ 5
นวัตกรรมการประยุกต

เศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคม
ที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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“...การดำรงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา 

การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง

 ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไป 

โดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแกครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา  27  มีนาคม  2523

“...การจะทำสิ่งใด โดยใชความรูแตอยางเดียวนั้น จะสำเร็จราบรื่นเสมอไปหาไดไม 

จะตองมีความรอบคอบ รูจักกาลเทศะ ยึดหลักศีลธรรมเปนเครื่องเตือนใจ 

ใหปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม ประกอบดวยรูจักใชคุณสมบัติในตัวใหเปนประโยชน 

จึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง มีความเจริญรุงเรือง...”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  22  สิงหาคม 2506
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บทที่ 5
นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียง

สูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 การศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อ
ผูดอยโอกาส มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปญหาทางสังคมของผูดอยโอกาส การประยุกตใชเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมของผูดอยโอกาส และเพื่อการนำเสนอนวัตกรรมเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สอดคลองกับความตองการการคุมครองทางสังคมเพื่อผูดอยโอกาส โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการ

วจิัยเชิงคุณภาพโดยมุงศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สถานการณ

ผูดอยโอกาสในพื้นที่ การคุมครองทางสังคม และการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่มีในปจจุบัน 

เพื่อสรางนวัตกรรมในการแกไขปญหามาตรการการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมกับผูดอยโอกาสในชุมชน

 โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวม 

12 พื้นที่  วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาไดมาจากการศึกษาฐานขอมูลสถิติของสำนักงานสถิติแหงชาติ ฐาน
ขอมูลทางดานสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และฐานขอมูลสถานการณทาง

สังคมของ สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ยอนหลัง 2 ป

 สรุปผลจากการศึกษาดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตอยอดแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสูการแกไขปญหาความยากจน  และปญหาของเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบ 

เกิดนวัตกรรมใหมๆ   ที่ทำใหประชาชนในทองถิ่นตางๆ  ไดเรียนรูจากการลองผิดลองถูกโดยใชฐาน
เกษตรกรรมเปนจุดเริ่มตน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้  ไดเกิดรูปแบบนวัตกรรมการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในการแกไขปญหาความยากจนของกลุมผูดอยโอกาสทั้งหมด 12 รูปแบบ ดังนี้

1.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (บานสอนบิน)
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 กรณีดังกลาวเกิดจากจุดเริ่มตนในกระบวนการทำงาน เพื่อการฟนฟูกลุมเปาหมายภายในสถาน

สงเคราะหคนไรที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย   โดยในปงบประมาณ 2552   ไดนำสมาชิก เพศชาย จำนวน 30 คน จากสถานสงเคราะหคนไร
ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี สถานสงเคราะหบานเมตตา จังหวัดนครราชสีมา สถานสงเคราะหชายธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี เขามารวมฝกทักษะอาชีพ ดานการเกษตรและฝกทักษะการใชชีวิตอิสระภายนอกสถาน

สงเคราะห ซึ่งมีเปาหมายเพื่อลดขนาดสถานสงเคราะหใหเล็กลง โดยใชพื้นที่โครงการบานสามวัย ตำบล

คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 26 ไร  สำหรับดำเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดโครงการฟนฟู

ศักยภาพผูรับบริการสูสังคมภายนอก   และไดใหชื่อเรียกสั้นๆ  วา "บานสอนบิน" โดยการดำเนินงาน 

มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูรับบริการจากสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง ระดับ A ไดฝกทักษะความรู และการใช 

วิถีชีวิตอิสระของคนปกติ เพื่อฝกฝนใหผูรับบริการนำความรูมาปรับใช ลดการพึ่งพา  ลดขนาดของสถาน 

สงเคราะหใหเล็กลง โดยที่การดำเนินงานเนนดานเกษตรกรรม  การเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู             

 โดยการกระทำในพื้นที่จริง Learning by doing   

 ทั้งนี้ไดมีแนวทางในการใหความชวยเหลือดวยปจจัย 4 และคุมครองสวัสดิภาพกอนนำสงคืน

ครอบครัว ดังนั้นแลวปญหาของการทำงาน คือ  การสรางกระบวนการเรียนรูโดยใชคนเปนศูนยกลาง                       
ที่มีเปาหมายวาทำอยางไรจึงจะสามารถพัฒนาสงเสริม กลุมเปาหมายที่เขารับบริการใหมีความรู มีทักษะ
ที่เปนประโยชน ตอการดำรงชีวิตและสรางภูมิคุมกันมิใหแสวงหาประโยชนหรือตกเปนเหยื่อของกระบวนการ

คามนุษยอีกตอไป ซึ่งในการดำเนินการของทางศูนยไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใช 
ไดแก การระเบิดจากภายใน  การแกปญหาจากจุดเล็ก การทำตามลำดับขั้น  การศึกษาดานภูมิสังคม 
ภูมิศาสตร สังคมศาสตร การทำงานแบบองครวม การไมติดตำรา การประหยัด เรียบงาย ไดประโยชน

สูงสุด และการมีสวนรวมจากการเรียนรูและนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหนวยงาน จึงไดมีการ
ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพื่อใชในการบำบัดผูรับบริการ ตามแนวทฤษฎี โดยมุงหวังวาเมื่อ

ออกจากศูนยไปแลวผูรับบริการจะสามารถพึ่งตนเองได และใชชีวิตในชุมชนไดตอไป ซึ่งกิจกรรมที่ทาง
ศูนยดำเนินการ เชน การสรางศูนยเรียนรูและฝกทักษะดานการเกษตรปลอดสารพิษ การฝกทักษะอาชีพ

การเกษตร  เพื่อเสริมสรางรายได  การสงเสริมใหกลุมเปาหมายทำงานรับจางงานแรงงานทั่วไปบริเวณ
ใกลเคียงหนวยงาน การฝกทักษะการใชชีวิตอยูรวมกับชุมชนสังคม และการสนับสนุนสงเสริมออกสูสังคม

ไดอยางภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสรางอาชีพใหกับผูรับบริการของศูนย  ไดแก  การปลูกพืช                  
ผัก ทำนาขาว การเพาะเห็ด การเลี้ยงไกไข เปดไข การเลี้ยงปลา การทำปุยชีวภาพ การจำหนายผลผลิต                 
และการสรางอาชีพและรายได 
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2. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานทาเตน ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัด

สระแกว 

 ผลจากการศึกษาหมูบาน  “ทาเตน”  ซึ่งแตเดิมชุมชนแหงนี้ประสบกับปญหาหลายๆ อยาง ทั้ง

ภัยแลง อุทกภัย และปญหาการไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของตนเอง เนื่องดวยที่ดินที่ชาวบานอาศัย

นั้นเปนที่ดินของ สปก. ภบท.5   เปนพื้นที่ปาเกา ปาเสื่อมโทรม ซึ่งปจจุบันที่ดินดังกลาวไดถูกยึดคืนโดย

กรมปาไม กอใหเกิดปญหาตามมา คือ ชาวบานที่เคยอาศัยปาแหลงนี้เปนที่ดินทำกินก็ไมสามารถทำการ
เกษตรไดดังเดิม นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาว ยังประสบปญหาจากการที่มีชางปาเขามากินพืชผลทางการเกษตร 

และยังขาดการสงเสริมจากทางภาครัฐ สงผลใหราคาผลผลิตตกต่ำ จากปญหาตางๆ ทำใหในปจจุบันคน

ในชุมชนแหงนี้ไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง   และตองออกไปประกอบอาชีพที่โรงงานอุตสาหกรรม 
บางสวนที่ไมไดประกอบอาชีพใดๆ ก็จะชักชวนกันไปเสพยา และหารายไดจากการคายาเสพติด จนทำให

บานทาเตนกลายเปนทางผานของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานมาจังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพ
มหานคร

 ดวยเหตุแหงปญหาที่ไดกลาวมาในขางตน  ทำใหคนในชุมชนเริ่มมีการวิเคราะหและหาแนวทาง

ในการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน โดยมองเห็นทางออกในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใช

ในการแกไขปญหาที่เกิด ซึ่งพบวาชาวบานนั้นรับรูแนวคิดนี้มาจากการที่ไดยินจากคนอื่นและการรับรู

จากสื่อตางๆ วาการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นดี และในป 2548 จึงไดเริ่มทำเกษตรแบบผสมผสาน

ดวยตนเองโดยเนนแนวคิดที่วา “ทำเทาที่ทำได ไมจางคนอื่น” เริ่มแรกจากการปรับดิน การปลูกพืช
ที่ใชในครัวเรือน  และเริ่มขาย โดยยึดหลักของการดำเนินงาน  คือ  “ปลูกที่กิน กินที่ปลูก เหลือก็ขาย”  

โดยมีรูปแบบในการทำเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน คือ การสรางอาหารที่ปลอดสาร ปลอดภัย 
เพื่อบริโภคและจำหนาย (ถาเหลือจากการบริโภค) โดยการเลี้ยงไก เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา ปลูกพืชสวนครัว 

(มะนาว กลวย มะเขือ) ปลูกพืชยืนตน  (ยางพารา ลำไย)  เนนการทำไรนาสวนผสม ขึ้นอยูกับการมีที่ดิน

ทำกิน ถามีที่ดินเพียงพอก็ทำเกษตรกรรม ถาไมมีที่ดินก็เลี้ยงสัตว เนนเรื่อง การแลกเปลี่ยนภายในชุมชน  

เกือบทุกครัวเรือนทำเกษตรพอเพียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของครอบครัว  การทำบัญชีครัวเรือน จากการ 
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เรียนรู ลองผิดลองถูก กวาจะมาถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จชุมชนตอง ศึกษาขอมูลกอน

การดำเนินการ เชน เขารับการอบรม การศึกษาดูงานจากผูที่ประสบความสำเร็จไมวาจะเปน ในเรื่องของ

การทำแปลงเกษตร การจัดทำบัญชีครัวเรือน เปนตน 

 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไดแก ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กและ 

เยาวชน (พฤติกรรมกาวราว/ตั้งครรภกอนวัยอันควร) เมื่อชุมชนไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในชุมชนแลว ผลลัพธที่ไดและเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน คือ การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ

บุคคล เกิดการลดหนี้ คาใชจายลดลง รูจักพอ มีเงินออม มีรายไดเพิ่มขึ้น สุขภาพดี รางกายแข็งแรง แจมใส 

มีความสุข สามารถพึ่งพิงตนเองได สวนการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน กอใหเกิดการมีงานทำ  มีรายได  

ซึ่งชวยลดปญหาสังคมหลายๆ เรื่อง ทั้งปญหาการลักเล็กขโมยนอย ปญหาเด็กมั่วสุม  ปญหายาเสพติด 
เนื่องดวยแนวคิดนี้ชวยปรับพฤติกรรมใหคนในครอบครัวมีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรวมกันมากขึ้น 

ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความรักและปรารถนาดีตอกัน กอใหเกิดความ สามัคคี รูจักแบงปน ประหยัดและ                  

อดออม และเมื่อนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงในการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชน                  

เพื่อกอใหเกิดการแกไขปญหาการวางงาน ปญหาดานสังคม ก็พบวาแนวคิดนี้ไดชวยเปดโอกาสใหแกกลุม 

ผูดอยโอกาสใหมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายไดพอที่จะเลี้ยงดูตนเองได ซึ่งในกรณีนี้ไดมีหนวยงาน  

ภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตำบลไดเขามาใหความชวยเหลือในการสรางที่อยูอาศัยและ
มอบเงินทุนประกอบอาชีพกับผูยากไร และชวยใหสามารถเขาถึงสิทธิดานตางๆ มากยิ่งขึ้น โดยการทำงาน                  

เพื่อการชวยเหลือผูดอยโอกาสนั้นมีรูปแบบการเชื่อมโยงโดยภาครัฐจะเปนหนวยสนับสนุนทั้งดานของ
งบประมาณ แหลงอาชีพ และชุมชนก็มีนโยบายของชุมชนที่จะใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกกลุม
ผูดอยโอกาส โดยมีเปาหมายวาตองการใหผูดอยโอกาสมีแหลงงาน เพื่อใหผูดอยโอกาสมีงานทำ สามารถ

พึ่งตนเองได   

3. เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อ.เมือง  จ.ตราด
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 จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการที่เรือนจำไดมีการจัด  “โครงการกำลังใจ” ขึ้นมาและ              

 ไดมีการดำเนินงานเริ่มตนมาตั้งแต ป 2553 โดยใชตนแบบการเรียนรูมาจากการศึกษาศูนยเรียนรูตนแบบ 

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ของนางนงนุช คำคง ที่รูจักในชื่อ "ผูใหญจอย" และคณะวิทยากร มูลนิธิเพื่อนพึ่ง 
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำโดยอาจารยประเสริฐ ปนนาค พนักงานสงเสริม กิจการสาขาของธนาคาร

เกษตรและสหกรณ ภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก จัดทำแผนการดำเนินงานคัดเลือก เรือนจำชั่วคราว 

4 แหง เปนเรือนจำนำรอง คือ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัด

ตราด เรือนจำชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ เรือนจำชั่วคราวดอยราง  จังหวัดเชียงราย โดยเนนใหมี

กิจกรรมแกไขฟนฟู  และเตรียมความพรอมกอนปลอยใหกับผูตองขังที่ใกลพนโทษ พิจารณาผานการ
คัดเลือกจากกรมราชทัณฑ 

 กระบวนการอบรมฝกฝนไดเนนย้ำใหผูตองขังกลับไปทบทวนสิ่งที่เคยดำเนินการที่ผานมาในชีวิต 

รูปแบบของกระบวนการในการฝกอบรมเปนกระบวนการที่สอดคลองกับรูปแบบของทัณฑนิคม ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ หมวดที่ 10 ลักษณะ 2 ทัณฑนิคม และการคัดเลือกการปฏิบัติการของเจาหนาที่

ในเรือนจำชั่วคราว เพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอย โดยมีพื้นฐานตามวิธีปฏิบัติ หมวดที่ 5 เรื่องการงาน

เปนพื้นฐาน โครงการนี้มีแผนปฏิบัติงานและมีหลักสูตรที่แนชัด โดยใชหลักการเรียนรูแบบ  Learning by 

Doing ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคุมกับภาคปฏิบัติมีการสรุปบทเรียน ปลูกฝงแนวคิดเรื่องศีลธรรม 

จริยธรรม ศาสนา การไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข  การมีสวนรวม  ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสอนทั้ง

เนื้อหาและวิธีการกระบวนการ

 จากมุมมองที่เปรียบวาในพื้นที่ของเรือนจำผูตองขังทุกคนถือไดวาเปนผูที่ประสบปญหาการยอมรับ

จากสังคมเนื่องจากการถูกตีตราวาเปนผูตองโทษ หรือ “คนคุก” การถูกตีตราดังกลาว เปนผลใหผูตองขัง

หลายคนถูกกีดกันจากการประกอบอาชีพโดยทั่วไป  ซึ่งทางเรือนจำเองก็ประสบกับปญหาเชนกันในเรื่อง

ของการใหความรูเกี่ยวกับการฝกอาชีพระยะสั้น ซึ่งขาดวิทยากรใหความรู และปญหาวางแผนการดำเนิน

งานพัฒนาอาชีพแกผูตองขัง เนื่องจากจำนวนผูตองขังที่มีปริมาณมาก ซึ่งเปนผลมาจากมีการอภัยโทษมา

บอยครั้งทำใหไมสามารถวางแผนได จึงตองปลอยนักโทษตามพระราชฎีกา การวางแผนจึงทำไดไมทัน

 ดวยเหตุนี้จึงทำความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดจากการไดรับความรูทางการเกษตรเพื่อนำ
ไปใชในการประกอบอาชีพอิสระ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนสิ่งสำคัญในการชวยใหผูตองขัง

มีชีวิตใหมไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการไดเขารวมโครงการและการไดมาปฏิบัติจริงของผูตองขังในเรือนจำ
ชั่วคราวเขาระกำ ทำใหพบวา ผูตองขังแตละคนตางก็ไดรูหลักการตางๆ เกี่ยวกับการปรับใชแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในกระบวนการลดรายจายเพิ่มรายได และไดวิธีการปฏิบัติจริง จากที่พวกเขาไดอยูในพื้นที่ที่ทาง

โครงการ ไดแบงสรรใหรับผิดชอบโดยพื้นที่ 1 ไร ตอผูตองขัง 5 คน  และเปดโอกาสใหพวกเขาไดทำตาม

ความถนัด โดยเลือกกิจกรรมที่มีความถนัด อันจะเห็นไดจาก กรณีของกลุมที่เลือก การปลูกผัก โดยเลือก

กิจกรรมการเกษตร  เขามีกระบวนการและวิธีการในการปลูกผักที่จะทำใหไมตองเสียคาใชจายเปนการ

ชวยแกไข  ปญหาเรื่องของตนทุนในการทำเกษตรของเขาได ดังจะเห็นไดจากกรณีของคุณสามารถ เขา
พบวาตองเตรียมดิน ทำแปลง  การทำใหดินมีคุณภาพตองใชปุยหมักเขาก็รูวิธีการหมักปุย ทำยาไลแมลง

เองสวนมากจะทำเปนการลดรายจาย นอกจากนี้ การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเดียงสูการคุมครอง

ผูตองขัง  โดยการสงเสริมใหความรูดานเกษตรอินทรีย  การเสริมสรางความเขาใจ  และการฝกทักษะ 
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การปฏิบัติแกผูตองขังในการประกอบอาชีพทางดานการเกษตรโดยเฉพาะการนำเกษตรทฤษฎีใหมมา
ปรับใชกับการทำเกษตร   อินทรียเปนสิ่งที่เกิดผลเชิงประจักษ เนื่องดวยแนวโนมทางการตลาดปจจุบันมี

ความตองการบริโภคอาหาร  ที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษตกคางมากขึ้น ดังนั้นผูตองขังจึง
ไดรับความรูและไดรับคำปรึกษา แนะนำเรื่องชนิดของพืชผัก และระบบการปลูกพืชผักที่เหมาะสมในแตละ

พื้นที่ และวิธีการวางแผนการปลูกพืชใหตรงตามฤดูกาล การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปองกันการสะสมของ

โรคและแมลงศัตรูพืช การตรวจประเมินพื้นที่ การตรวจสภาพดินเพื่อประเมินสภาพของดินเบื้องตน ซึ่ง

ขอมูลตางๆ เหลานี้จะใช เปนขอมูลในการปรุงดินสำหรับพืชแตละชนิด รวมไปจนถึงความรูในเรื่องของ
การจัดการโรคและแมลง ศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยใชชีวะวิถี การใชสารสกัดทางชีวภาพแทนการใช

สารเคมี การผลิตปุยไวใชเอง การผลิตฮอรโมนและน้ำหมักชีวภาพ และการเลี้ยงไสเดือนเพื่อการกำจัดขยะ

ใหเปนปุยชีวภาพ  

 ทั้งนี้ ความรูทั้งหมดเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม ทางโครงการไดถายทอดความรูใหผูตองขังสามารถ
ผลิตใชในแปลงเกษตรของตนเอง และภายในแปลงเกษตรของเรือนจำ ซึ่งสิ่งที่เรียนรูนี้ทำใหผูตองขังสามารถ

ผลิตเพื่อจำหนาย โดยในเรื่องของการจำหนายผลผลิตที่ไดนั้นไดรับคำปรึกษาแนะนำดานการขนสงสินคา 

การออกแบบบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ  การแปรรูปผลิตภัณฑโดยใช ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งสิ่ง

ตางๆ เหลานี้ทำใหผูตองขังสามารถที่จะกลับออกไปสูสังคมและใชชีวิตในวิถีการพึ่งตนเองได

4.  ตำบลหนองสาหราย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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 การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนรูปแบบในการจัดการพื้นที่เนื่องจากในสวนของตำบลหนอง

สาหราย หลังจากป 2545 มีการเก็บขอมูล  คือ  การทำแผนชีวิต แผนชุมชน แผนแมบทชุมชนและนำ
แผนที่เกิดขึ้นเขาที่ประชุม เพื่อจัดทำเปนแผนของทองถิ่น หลักจากการเก็บขอมูลแลว ทำใหพบขอมูลอยู 

3 ประเด็นคือ 1. รายได 2. หนี้สิน 3. รายจาย ซึ่งทุกชุมชนจะมีลักษณะตัวเลขที่คลายกัน คือ รายไดจะ

นอยกวารายจายและหนี้สินพอดีกับรายจาย ถานำรายจายกับหนี้สินมารวมกัน คอนขางที่  จะไมเหลือ
รายไดเลยนอกจาก 3 ประเด็นนี้แลว การวิเคราะหปญหา พบวา มีปญหาทั้งหมด 7 ปญหาสำคัญๆ ไดแก

 1)  ปญหาดานภาวะหนี้สินของประชาชน หนี้สินเพิ่มมากขึ้น ทำเทาไรก็ใชหนี้ไมหมด 

 2)  ปญหาดานอาชีพและรายได ผลผลิตตกต่ำ รายไดไมแนนอน 

 3)  ปญหาดานวัฒนธรรมประเพณี สังคมเสื่อมโทรม วัฒนธรรมประเพณีเปลี่ยน 

 4)  ปญหาดานการดูแลสุขภาพอนามัย ไมมีความปลอดภัยในการทำงาน 

 5)  ปญหาดานการศึกษาของบุคลากรในชุมชน ประชาชนไมคอยสนใจในการเรียนรู 

 6)  ปญหาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม สภาวะอากาศปรวนแปร สิ่งแวดลอมย่ำแย 

 7)  ปญหาดานการเมืองและกลุมผูนำ ทุกคนอยากเปนผูนำแตทำไมได สงผลใหการพัฒนาลาชา                   

มีปญหาก็แกไมได

 ดวยปญหาดังกลาวตำบลหนองสาหราย จึงไดนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
แกไขปญหาของชุมชนโดยการใชหลักชุมชนพอเพียงในการขับเคลื่อนสูความเขมแข็งในลักษณะของชุมชน

พึ่งตนเอง และใชแนวคิดการพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน โดยเนนกาทำงานรวมกันในรูปแบบที่ทุกคนรวมคิด รวมทำ รวมเปนเจาของและรวมรับ

ประโยชน โดยเนนหลักการพึ่งตนเองเปนหลัก พรอมทั้งมีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาของตำบลไว

อยางชัดเจน วา “ทุกคน...และชุมชน...อยูดี...มีความสุข” ดวยหลักคิดดังกลาว ทำใหคนในชุมชนแหงน้ี

มีเปาหมายในการดำเนินงานรวมกันและพรอมที่จะ รวมกันทำกิจกรรมตางๆ เพื่อหนุนเสริมใหเปาหมาย

สัมฤทธิ์ผล

 จากฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำใหเกิดการประยุกตใชรูปแบบการจัดการพื้นที่อยาง

ชัดเจน โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 1.  ทำความเขาใจกับคนในชุมชนวา 3 หวง 2 เงื่อนไข 6 ตัวชี้วัด มีอะไรเปนเกณฑบาง  มีความ
ยากหรือไม ความพอประมาณทำอยางไร และ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขความรูนั้นมีอะไรเปนตัวชวยไดบาง แตตัวที่

สงผลใหการดำเนินงานจะสำเร็จหรือไมทัน ขึ้นอยูกับตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด  ซึ่งเปนหลักที่ใชในการประเมินผล

การดำเนินงานของสมาชิกภายในชุมชน ดังนี้

 ตัวชี้วัดที่ 1  การลดคาใชจาย หลังจากที่มีรายไดอยูเทานี้ จะทำอยางไรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

 ตัวชี้วัดที่ 2  การเพิ่มรายได อาชีพอะไรที่จะเพิ่มรายได หลังจากที่ประชาชนทำนา ทำออยเปน

อาชีพหลัก แตชวงวางในระยะเวลา 3 - 4 เดือน จะหาอาชีพเสริมอะไรมาใหกับประชาชน

 ตัวชี้วัดที่ 3  เรื่องการออม หลังจากมีรายได รายจาย มีรายไดเพิ่มขึ้น รายจายลดลง มีเหลือเงิน

กอนเพื่อเปนภูมิคุมกันของตนเอง สามารถที่จะฝากเงินออมได ซึ่งก็จะมีธนาคารเปนชุมชน

 ตัวชี้วัดที่ 4  การดำเนินชีวิต จะดูแลชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของการใชชีวิตตามแนวทางไดอยางไร

 ตัวชี้วัดที่ 5  การเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คือ ในตำบลหนองสาหรายไมวาจะเปนเด็กหรือผูดอย

โอกาส ผูสูงอายุ ก็มีสวัสดิการ การดูแล เกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งไดสรางเปนกระบวนการ
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 ตัวชี้วัดที่ 6  เปนการใชดำเนินการ โดยมีปจจัยภายในที่ทำ  คือ  การมองยอนหลังเมื่อ 70  ป               
ตอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ขึ้นครองราชยพระองคไดตรัสไววา“เราจะครอง

แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึ่งพระองคทานก็ใชระยะเวลา  70 ป ที่ขึ้น
ครองราชย โดยใชความสุขเปนเปาหมายในการปกครอง ใชความสุขเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 

แตผูบริหารประเทศหลายทาน ไมไดใชความสุขเปนที่ตั้ง แตเอา GDP  มาเปนตัวชี้วัดความเปนอยูของ
ประชาชน ซึ่งไมถูกตอง เนื่องจากประเทศไทยมีผูมีฐานะอยูไมกี่คน ทำใหเกณฑที่ผาน เปนการผานเกณฑ

ของคนรวย ซึ่งทำใหความสุขหายไป ตำบลหนองสาหราย จึงใชความสุขเปนเปาหมายในการทำงาน มี
ธนาคารความดี สถาบันการเงิน มีตัวชี้วัดความสุขเปนแนวทางในการดำเนินงาน จึงสงผลใหปจจัยภายใน

ของตำบลหนองสาหราย ใชความสุขเปนเปาหมายในการทำงาน

5.  ชุมชนบานเตย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 ชุมชนบานเตย เปนหมูบานเกาแกที่มีการกอตั้งหมูบานมานานกวา 200 ป จากในอดีตคนใน
หมูบานสวนใหญทำนา เลี้ยงสัตว และคาขาย ซึ่งเปนการใชชีวิตในวิถีชนบท และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน จากสภาพพื้นที่พบวา  พื้นที่ชุมชนสวนใหญเปนที่ดอน พื้นที่ทำนาเปนที่ลุมลอมรอบหมูบาน ไมมี

ปาไมชุมชนทำใหในอดีตการเพาะปลูกจึงไมคอยไดผล  เนื่องจากสภาพดินเปนดินเค็ม อีกทั้งมักประสบกับ

ปญหา ภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแลงซ้ำซาก ซึ่งในชวงที่ผานมาหมูบานเตยไดเขารวมเปนหมูบาน
แกนหลักของเครือขายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับอำเภอ ตามโครงการ

ยุทธศาสตร "บ ว ร" (บาน วัด โรงเรียน)  ที่มีการบริหารจัดการชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชน ป 2554 จังหวัด
นครราชสีมา ดวยเหตุนี้จึงไดมีการคิดหาแนวทางแกไขปญหาโดยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดำริพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการใชหญาแฝกแกปญหาดินเค็มโดยวิธี  “หมดิน”  และไดเริ่ม
รณรงคการใชปุยอินทรียชีวภาพ ในการทำเกษตรกรรม เพื่อปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมใหมีชีวิตจากพื้นฐาน 

ภูมิปญญาดั้งเดิม  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  นอกจากนี้ชุมชนบานเตย
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ยังไดจัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชในชุมชนเพื่อลดรายจาย และจัดจำหนายแกเกษตรกรภายนอก

ชุมชนเพิ่มรายได โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพจนถึงปจจุบันดวยวิสัยทัศนชุมชนที่วา 

“ชุมชนเขมแข็ง  รวมแรงสามัคคี   อาชีพเรามี   วิถีพอเพียง  เกษตรปลอดสารพิษ   มีจิตสาธารณะ 

วัฒนธรรมล้ำคา รักษาสิ่งแวดลอม”

 จากการศึกษา พบวา คนในชุมชนสวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

จากหลายๆ  แหลงขอมูล ไมวาจะเปนการเผยแพรองคความรูจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการ

เรียนรูจากหนังสือและเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของ จึงทำใหหลายๆ  ครอบครัวไดนอมนำเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเริ่มจากนำมาปรับใชกับ
ตนเอง และครอบครัวกอน เชน การลดใชสารเคมีในการเพาะปลูก การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว 

(ปลา กบ  ไกไข และสุกร) เปนตน  ซึ่งคนในชุมชนเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียง คือ การลดรายจายเพิ่ม
รายไดลดการซื้อการใชของที่ไมจำเปน หรือสิ่งของฟุมเฟอย การปลูกอยูปลูกกิน การวางแผนการใชจาย

อยางประหยัด และการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยเนนไปที่ความพอดีพอประมาณ คือ ไมมากไมนอย จน

เกินไป ที่สำคัญตองไมเบียดเบียนผูอื่น และเมื่อสามารถพึ่งตนเองไดแลวก็ตองแบงปนชวยเหลือผูอื่นตาม
อัตภาพตอมาคือในเรื่องของความมีเหตุผลโดยการรูจักการวางแผน การใชชีวิตและการใชจายอยางรอบคอบ 

สุดทายคือเรื่องของภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวเตรียมใจใหสามารถพรอมรับกับสภาพ ปญหา หรือ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีสติในการรวมมือกันหาทางแกไข

6. ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

 “จุมจังโมเดล” จากจุดเริ่มตนของการแกไขปญหาความยากจน ทำใหแนวคิดนี้ไดปรับเปลี่ยน

เพื่อนำมาชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสมากมายในตำบล  และพื้นที่อื่นๆ ที่เขามาเรียนรูและนำไปปฏิบัติ                            
จากการลองผิดลองถูก และการศึกษาผาน Case Study ตางๆ ทำใหพระอาจารยไดสรางแนวทางการแกไข

ปญหาความยากจนใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลจุมจัง โดยเริ่มจากการทำเกษตร 1 ไร ไมยากไมจนดวย
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เครื่องมือที่มีชื่อวา “หลุมพอเพียง” ซึ่งทำไดไมยาก  ซึ่ง “หลุมพอเพียง” เปนการขุดหลุมเพื่อปลูกตนไม  
โดยวัดขนาด กวาง 2 เมตร คูณ 2 เมตร คือ 1 หลุม และใน 1 หลุมนี้จะตองมีพืช 4 ชนิดปนกัน คือ พี่เลี้ยง 

1 ยืนตน 4 ฉลาด 5 ปญญาออน 10 โดยสี่อยางนี้จะตองอยูในหลุมเดียวกัน นี่คือกลยุทธ “หลุมพอเพียง”

 โดยที่หลุมพอเพียง ดังกลาวกลายเปนเครื่องมือสูความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียงและ                

ไดกลายเปนนวัตกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงสูการแกไขปญหาของผูดอยโอกาสในชุมชนกรณี

ศึกษาความสำเร็จ “หลุมพอเพียง เครื่องมือทรงพลังสูความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียงของ

จังหวัด กาฬสินธุ” ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคำ  สิ่งตางๆ ที่ไดมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เกิดจากแนวคิดของพระอาจารยที่มองถึงเรื่องของการนำนวัตกรรมดังกลาวไปชวยเหลือกลุม
ผูดอยโอกาส  ไมวาจะเปนคนพิการ ผูติดยาเสพติด หรือกลุมคนยากจนตางๆ  ซึ่งพระอาจารยไดสะทอน
ความเปนคนดอยโอกาส คนที่ขาดโอกาสวา “เราพบวาพลังของคนที่ดอย มีพลังมาก ไมไดนอยกวาคน

ที่มี ถาเราทำใหเคายืนได เพราะคนพวกนี้จะรูซึ้งดีกับคำวา ลำบาก รูซึ้งดีกับคำวาอดอยาก รูซึ้งดีกับ

คำวาทุกข รูซึ้งดีกับคำวาถูกทิ้ง คนพวกนี้ถูกทิ้งมากอน แลวพอตนเองมีโอกาสแลวจึงไมทิ้งคนอื่น”

 จากกระบวนการเรียนรูทั้งหมด กอเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ทำใหคนในชุมชนเกิดรายได และอาชีพเพิ่มขึ้น ลดปญหาความยากจน สรางใหเกิดตลาดในการ

ขายสินคาที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  

7.  ศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนยเรียนรูปูทะเลยมหาวิชชาลัย วัดปาดงใหญ วังออ ตำบล
หัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 ชุมชนบานวังออ  เปนชุมชนที่มีผูนำชุมชนและชาวบานใหความรวมมือเพื่อพัฒนาหมูบาน เปน

อยางดีดวยวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ยังใหการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน จากการศึกษาพบวาภายใต
หลักการดำเนินงานของชุมชนนี้ไดใชหลักการ“บ ว ร”หรือ บาน วัด ราชการ เปนตัวขับเคลื่อนสอดประสาน

ใหเกิดการพึ่งพิงกันเพื่อประโยชนสุขของคนในชุมชน  
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 ดวยเหตุที่ไดกลาวมาในขางตนวา ชุมชนบานวังออ อยูรวมกันดวยอาศัยหลัก "บ ว ร" จึงทำใหศูนย

พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ วัดปาวังออ ไดรับการสนับสนุนเปนสถานปฏิบัติธรรมจากพระพรหมวชิรญาณ 

ซึ่งกิจกรรมเริ่มแรกของศูนยฯ  คือ การฝกอบบรมเยาวชน ผูสนใจทั้งทางธรรม และแนวคิดการพึ่งพา
ตนเองตางๆ ซึ่งพระครูสุขุมวรรโณภาส ซึ่งถือเปนลูกหลานบานวังออ มีความตองการที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชน 

และพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงไดสงเสริมใหคนในชุมชนนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

 จากแนวคิดของศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ซึ่งมีพระนักพัฒนาที่ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนมา
โดยตลอด อีกทั้งไดศึกษาหาความรูทั้งจากการศึกษาทางธรรม ทางวิชาการทำใหมีองคความรูตางๆ มากมาย

มาพัฒนาวัดและชุมชน ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องที่นำมาประยุกตใชในชุมชนและจากการศึกษา 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนศาสตรพระราชาไดมีการนำมาประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมตางๆ             
โดยไดวางแนวทางการปฏิบัติตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น  ซึ่งเปนแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง  ตั้งแต

เริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายซึ่งจะสรางหลักประกันตอชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได  โดยทฤษฎีบันได 
9 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2-4 พอใช  พออยู พอรมเย็น ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน ขั้นที่ 7 เก็บรักษา 

ขั้นที่ 8 มีขาย ขั้นที่ 9 มีเครือขาย จากทฤษฎีดังกลาว มองวาหากชุมชนเขมแข็งแลวก็จะสามารถชวยเหลือ 

ผูดอยโอกาสทั้งทางตรงและทางออมไดอีกดวย

 จากการศึกษาพบวา ผลที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมใหชุมชนนำศาสตรแหงพระราชา ไปใชตามบันได 

9 ขั้น คือ ชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวหนาบาน และยังมีรายไดเสริมจากการสงสินคาเกษตรกรรม
สงใหกับตลาดรับซื้อ ซึ่งมีผูเขามารับซื้อสินคาตลอด อีกทั้งชุมชนยังไดมีการแบงปนพืชผักทางการเกษตร

ตอกัน มีการทำบัญชีครัวเรือน การแสวงหาความรูรวมกันเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการรวมกัน ทั้งน้ี 

จากการดำเนินงาน สรางเครือขาย 9 ชุมชน 9 ศูนยเรียนรูถือวาเปนการขยายตอยอดสิ่งที่ทานเชื่อไปสู
ชุมชนอื่น ซึ่งแนวทางขั้นตอนตองสรางแกนนำในแตละชุมชนเพื่อจะไปขยายผลตอโดยมีพี่เลี้ยง ใหคำแนะนำ

บันได 9 ขั้น อาจจะดูแลวมีความเปนทฤษฎี มีความเปนวิชาการ แตแทจริงนั้นเปนสิ่งที่สามารถที่จะเรียนรู

ไดดวยตนเอง เพราะเปนเสมือนวิถีปฏิบัติ ทีมนุษย ที่อยูในสังคมตองดำเนินตาม

 การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบางออ มองถึงกระบวนการทางสังคมที่เมื่อ

มีการขับเคลื่อนการนำศาสตรพระราชามาใช จะสงผลในแงการชวยเหลือของเหลาผูดอยโอกาสในชุมชน 
โดยใชวิธีการชักชวนเขารวมกิจกรรม การชวยเหลือทั้งเรื่องเงิน เรื่องอาหาร เรื่องสวัสดิการตางๆ ซึ่งโครงการ

ที่ดำเนินงานอยูนี้  ถือวามีการใหสวัสดิการแกชุมชนในดานรายได   ทำใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งกิจกรรมตางๆ ที่อยูในชุมชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยังสามารถดึงให

ผูดอยโอกาสเขามารวม  ทำใหเขาเหลานั้นไดรับความชวยเหลือทั้งทางตรงทางออม ซึ่งแนวคิดที่สำคัญ
ของการชวยเหลือผูดอยโอกาส นั้นแทรกอยูในหลักการ บันได 9 ขั้นที่หากสงเสริมใหผูดอยโอกาสเขามาสู

กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงไดเขาเหลานั้นจะไดรับสวัสดิการจากตัวเขาเองและจากชุมชน และในบันได 

ขั้นที่ ๔ ยังพูดถึงการแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันและสำคัญที่สุดคือการสรางเครือขายใหครอบคลุม 

และหลากหลาย จะสงผลใหเกิดการชวยเหลือผูดอยโอกาสเหลานั้นได
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8.  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบานแห อำเภอเมือง จังหวัดอางทอง

 

 ชุมชนตำบลบานแห พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทำการเกษตร ทำไร ทำนา แตเมื่อป 2549 เกิดอุทกภัย

ครั้งใหญ บานเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลบานแห  ตองจมอยูใตน้ำ เพราะ
น้ำทวมสูงถึง 2 เมตร เปนเวลา 3 เดือน สรางความเดือดรอนมาสูประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก ทั้งดาน

ความเปนอยูและดานเศรษฐกิจ เมื่อน้ำลดลงประชาชนในพื้นที่ตองเริ่มตนนับหนึ่งกันใหม เนื่องจากตนไม

ตางๆที่ปลูกไวตายทั้งหมด ระหวางที่ประสบปญหาอุทกภัยในตำบลบานแห ก็มีหนวยงานตางๆ  เขามา
ใหการชวยเหลือ ในขณะนั้นมีผูนำ คือ ผูใหญนงนุช คำคง หรือที่ชาวบานเรียกวา “ผูใหญจอย”  ไดให

การชวยเหลือประชาชนในหมูบานอยางเต็มที่ โดยมีการขอถุงยังชีพจากหนวยงานมาทั้งหมด 12 ครั้ง 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน จึงมีความคิดวาจะทำอยางไรเพื่อใหประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยูไดดวยตนเอง

 ไมใช“พอถุงยังชีพหมดก็แบมือขอใหม” และในเวลานั้นไดทราบขาวเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

ทำใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตองการถุงพระราชทานขึ้นมา ผูใหญจอย จึงไดประสานกับรอง
ประธานมูลนิธิฯ (หมอพิชิต) โดยขอถุงพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด แตไมไดรับการสนับสนุน แตคุณหมอ

ไดใหดำเนินโครงการฟนฟูผูประสบอุทกภัยตามแนวพระราชดำริ  ในตอนแรกนั้นไมตองการโครงการนี้

เทาใดนัก เนื่องจากไมมีความรูและความเขาใจคำวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ดีพอ ไมเคยรูวา  “เกษตร
ทฤษฎีใหม  เกษตรผสมผสาน”  ของในหลวงรัชกาลที่ 9  คืออะไร แตพอมารูขาววาชาวบานตองประสบ

กับการซื้อพืชผักมาบริโภคในราคาแพงจึงสงผลใหผูใหญจอยรับโครงการนี้มาดำเนินการ ซึ่งเปนการรับ
“เพราะเหตุจำเปน ไมไดอยากได” เพราะผูใหญจอยเคยพาประชาชนในพื้นที่เขารับการอบรมมาแลว แต

เมื่อกลับมาก็เปนหนี้สินเหมือนเดิม

 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต มีความเปนอยูดีขึ้น มีอาชีพ สรางรายได ครอบครัวมีความสุขเนื่องจากไมมีภาระหนี้สิน 

และการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานมาสามารถขยายเครือขายโดยไดนำความรู                      

แนวทางการดำเนินงานของศูนยเรียนรูฯ  ไปสูชุมชนภายนอกได  จากการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช สามารถชวยแกไขปญหาของคนในครอบครัว และชุมชนไดดังนี้ คือ
 1.การมีอาชีพที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต เนื่องจากการทำการเกษตรผสมผสาน ทำใหลดความเสี่ยง

ในการปลูกพืช
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 2. มีรายไดเพิ่มมากขึ้น และลดรายจายในครัวเรือนจากการผลิตของใชเอง และชุมชนใชของท่ี
ผลิตในชุมชน

 3. ความสัมพันธในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  มีความเอื้ออาทรกันมากขึ้น เห็นคุณคาของภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน

แนวทางในการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงไปชวยเหลือกลุมผูตองขัง

 1.  การใหองคความรูกับผูประสบปญหาทางสังคม  เชน  ผูตองขังที่กำลังจะไดรับการปลอยตัว 

ใหสามารถประกอบอาชีพทางดานการเกษตรไดเปนอยางดีเมื่อพนโทษ

 2.  การขยายผลการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกพื้นที่โดยการทำเปนตนแบบการดำเนินงานเพื่อ

ใหเห็นเปนเชิงประจักษ เพื่อใหเกิดการดำเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติที่ใหมๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาเปนแนวทาง/ขยายผลใหกับชุมชนอื่น 

หรือผูประสบปญหาทางสังคม (วิธีการดำเนินการ)

 1.  การนำความรูที่ไดรับขยายผลตอผูประสบปญหาทางสังคมตาม  model ที่กำหนดของศูนย

เรียนรูฯ

 2.  การยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง โดยไมตองรอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก ซึ่งสงผล 

ใหมีการพึ่งพิงตนเอง 

 3.  การปลูกพืชผสมสาน เพื่อลดความเสี่ยง หากเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 

 4.  การปฏิบัติตนเปนตนแบบเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมในการดำเนินงาน

9. กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานโคกกระทือ ตำบลวังใหญ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

 หมูบานโคกกระทือ เปนหมูบานดั้งเดิมเปนชุมชนที่อยูหางไกลความเจริญมีการตั้งบานเรือน 

อยูกลางกลางทุงนา แตมีทุนทางสังคมของชุมชน คือ การมีผูนำชุมชน และผูนำกลุมที่มีความเสียสละ 
มีหัวคิด กาวหนาสมัยใหม   ซึ่งไดมีการนำนวัตกรรมที่ผานการเรียนรูนำมาสูหมูบานและสมาชิกกลุมใหเกิด
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กระบวนการเรียนรูรวมกัน  ในชุมชนดังกลาว มีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนใหญ เนื่องจาก

วิถีชาวบานเปนชุมชนชนบท ทำใหมีการประกอบอาชีพแบบพออยูพอกิน ชาวบานไมฟุงเฟอ รูจักการ
ประหยัดอดออม มีการเพาะปลูกไมผล พืชผัก และเลี้ยงไก เลี้ยงปลากินเองในครัวเรือน ซึ่งสวนใหญเกือบ

ทุกครัวเรือนจะมีลักษณะความเปนอยูที่ใกลเคียงกัน ชาวบานสวนใหญเปนคนที่มีจิตอาสา มีความใสใจ

ดูแลซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกันอยางดี ดวยเหตุนี้จึงทำใหกลุมคนดอยโอกาส หรือคนที่ยากจนใน
หมูบานจะไดรับการดูแลจากเพื่อนบาน นอกจากนี้แลวผูนำหมูบานยังมีการจัดหาสวัสดิการ จากภายนอก

มาดูแลกันเองอีกดวย เมื่อมองถึงประเด็นผูประสบปญหาทางสังคม ในที่นี้หมายถึง คนยากจน ดอยโอกาส                                 
คนที่ขาดโอกาสทางสังคม ในชุมชนนี้มีเพียง คนพิการ ผูสูงอายุที่ทำงานไมได  และคนยากจน ก็มีอยูเพียง

ไมกี่ราย ซึ่งคนพิการเหลานี้มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพ จึงเปนภาระของคนในครอบครัวตอง

ใหการดูแล และมีการจัดสวัสดิการชวยเหลือคนพิการอยูแลว  

 เมื่อศึกษาถึงการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการอยูทั้งในของตัวบุคคล  และกลุมใน

ชุมชนบานโคกกระทือ  มีลักษณะการดำเนินงานหลายรูปแบบดวยกัน เชน

 1. การทำนา 

       2.  การทำเกษตรแบบผสมผสาน  เชน  การปลูกพืชหลายชนิด  พืชอายุสั้น  ไมผล พืชอายุยาว  

ผสมผสานกันหลายอยางในพื้นที่ และเลี้ยงปลา เลี้ยงเปด ไก หาน ในพื้นที่  

      3. การแปรรูปอาหาร ขนมตางๆ น้ำสมุนไพร น้ำผลไม 

      4. ผลิตภัณฑจักสาน เชน ตะกรา ผาเอนกประสงค  

 รูปแบบกิจกรรมตางๆ  เกิดขึ้นจากประสบการณและกระบวนการเรียนรู พรอมทั้งการประยุกต 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมเขามาใชในชุมชนอยางลงตัว ไมวาจะเปนในดานการเกษตร

ก็จะพบวามีการดำเนินการระดับตัวบุคคล เชน สวนเกษตรผสมผสาน จะดำเนินการในไรนา ปรับระดับ
ยกเปนแปลงเกษตรผสมผสาน มีทุกอยางในแปลง รวมทั้งที่พักอาศัยในสวนของการแปรรูปเพื่อสรางรายได

ก็มี การทำขนมตางๆ มีการรับทำขนม อาหารวาง  ใหแกผูจัดประชุมทั่วไป การดำเนินกิจกรรมตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ สงผลดีตอการดำรงชีวิตเปนอยางมากในสวนของตัวบุคคล พบวา การดำเนินการตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดทำใหเกิดหลักคิดในการดำรงชีวิต ทำใหคนในชุมชนรูจักคิด รูจักวางแผนดาน
การผลิต การใชจายเงิน และการเก็บออม รวมไปถึงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อีกทั้งยังทำใหสมาชิก

ครอบครัวไดมีเวลาอยูรวมกันมากขึ้น  มีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ลูกก็ชวยพอแมทำงาน สงผลให 
ปฏิสัมพันธของคนในครอบครัวดีขึ้นเปนครอบครัวอบอุน ไมมีปญหาความรุนแรงในครอบครัว   
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10.  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง

 

 

 จากการศึกษาสภาพปญหาของคนในชุมชน ทำใหพบวาในชุมชนนั้นยังมีกลุมผูมีรายไดนอยที่ยัง

ไมยอมเปดเผยรายไดที่แทจริงของตนเอง   ไมเห็นความสำคัญกับภาครัฐไมเปดใจรับความชวยเหลือจาก

หนวยงานอยูจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือเปนกลุมใหญในชุมชน สวนสถานการณกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน พบวา

มีกลุมผูสูงอายุ มีจำนวนมากถึง 1,000 คน คนพิการ มีจำนวน 232 คน กลุมผูปวย มีจำนวน 37 คน โดย

ที่กลุมผูสูงอายุและผูพิการนั้นก็พบวายังไมไดรับการดูแลเรื่องที่อยูอาศัย ยังขาดคนดูแล สำหรับในกลุม

ผูปวยที่มีความเขมแข็งนั้นก็ไมคอยมีปญหาเทาใดนัก  ทั้งนี้ในชุมชนมีกลุมของผูพนโทษ 1 ป  มีจำนวน
ไมถึง 10 ราย ที่กลับมาสูชุมชน จะมีปญหาการประกอบอาชีพ สวนใหญผูตองขังจะเปนคดียาเสพติดและ

ฆาคน ผูพนโทษไมมีวิชาชีพกรณีที่พนโทษออกมาสูสังคมภายนอก ประกอบกับบุคลิกลักษณะของบุคคล

ทำใหคนในชุมชนไมใหโอกาส  เชน มีรอยสักตามตัว  ไมปรับพฤติกรรม ถูกชุมชนตีตราไมใหโอกาสและ
เปดใจยอมรับ

 จากสถานการณปญหาตางๆ ทำใหชุมชนดังกลาวเกิดการดำเนินงานของกลุมเกิดขึ้น โดยไดมี

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใช และมีเปาหมายหลัก คือ การลดการใชสารเคมี
เพื่อแกปญหาลดตนทุนการผลิตและลดอันตรายที่เกิดจากสารเคมี ทั้งคน แหลงน้ำ และดิน จากการรวมมือ

กันคิดจึงทาใหเกิดปุยโบกาชิ (ปุยที่ผลิตจากธรรมชาติ) ที่มีฤทธิ์เหมือนกับ 46-0-0 ในทองตลาด แตที่ตางคือ 

ตนทุนการผลิตที่ลดลงไปอยางมาก และยังไมเปนอันตรายตอดินดวย และจากความรวมมือของหนวยงาน

ในพื้นที่ไมวาจะเปนสำนักงานเกษตรอำเภอ แมเมาะ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศ ไทย อำเภอแมเมาะ  สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  สำนักงานปศุสัตวอำเภอแมเมาะ สำนักงาน
ประมงอำเภอแม เมาะ ธ.ก.ส. อำเภอแมเมาะ ฯลฯ ซึ่งเปนบทพิสูจนของความรวมมือ หลังจากกลุมมีความ

เขมแข็งมากขึ้นก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมาดำเนินการกอสรางอาคารประชุม “ลุงจะสราง
ทั้งหมดไวใน สวนรวม” นั่นคือคำพูดที่ออกมาจากจิตใจที่บงบอกถึงการให เพราะหากไวที่คนใดคนหนึ่งอีก

ไมนานมันจะหายไปพรอมกับคนๆ นั้น ดังนั้นในป  2546 จึงไดมีอาคารอบรมเกิดขึ้นในชุมชนและกิจกรรม

ตางๆ ก็ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนการดำเนินกิจกรรมภายในกลุมเพื่อแกปญหา อาทิ               
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 1. การเผาถานจากไมเหลือใชโดยใชเตาที่ไมทำใหเกิดมลพิษ  

 2.การทำกาชชีวภาพจากมูลสัตว  

 3. การทำปุยหมักระบายอากาศแบบธรรมชาติที่ทำมาเพื่อบำรุงดินโดยเฉพาะ 

 4.การทำปุยแหงโบกาชิ 

 5.การวิจัยการเลี้ยงกบและปลาใหอาศัยการดำรงชีวิตซึ่งกันและกัน  

 6. การปลูกกุยชายขาว 

 7.การเลี้ยงเปด

 8. การทำไขเค็มสูตรดินภูเขาไฟ  

 เมื่อไดมีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ผานกิจกรรมการเรียนรูจากศูนยเรียนรูฯ  ทำให

คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการปลูกผักโดย ไมใช

สารเคมี ทำใหทุกคนสุขภาพดีขึ้นเนื่องจากไดกินอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ ไมเนนใหทำถึงอินทรีย 
เพราะถาเปนอินทรียจะเปนธุรกิจเชิงพาณิชย นอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการเรียนรูในเรื่องของการนำวัชพืช

มาทำปุย รวมไปถึงการเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติตามฤดูกาล การใหคำแนะนำแกคนในชุมชนให

ปลูกพืชผักใหถูกตองตามการดูแล การปองกับแบบไรสารเคมี และตามฤดูกาล
 นอกจากนี้คนในชุมชน ยังไดความรูเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินของตนเอง เพื่อไมใหประสบ

กับปญหาที่เกิดจากการทำการเกษตร โดยไดมีการใหแนวทางวา ในที่ดิน1 ผืนนั้นไมควรปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ทั้งหมด เชน หากมีที่ดินอยู 1 ไร ควรทำประมาณ 1 งาน  ลงมือปลูก และวางแผนวาควรจะปลูกอะไร 

ทำทีละ 1 งาน แลวคอยๆ ขยายไป จากกระบวนการดังกลาว ทำใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในชุมชน นำไปสูกระบวนการการเรียนรู แลกเปลี่ยนจากชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นที่ตางๆ แลวนำมาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง  จนสามารถตั้งเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถใหการอบรมความรูตางๆ แกสมาชิกกลุม และนำไปขยายผลใหกับบุคคลอื่น รวมถึงผูประสบปญหา

ทางสังคม โดยมีการทดลองปฏิบัติจริง ทดลองทำผิดทำถูกจนไดแนวทางการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง 

อีกทั้งมีการใหคำปรึกษา ติดตามประเมินผลหลังจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  โดยสามารถ

กำหนดรูปแบบการดำเนินการได 

11. ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ นายวิฑูร หนูเสน 209 หมูที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด 

 จังหวัดพัทลุง
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 แตเดิมคุณลุงวิฑูร หนูเสน เปนชาวตำบลตะโหมดโดยกำเนิด พออายุได 21 ป ก็อุปสมบท ซึ่ง
หลังจากบวชมานานถึง 18 พรรษา ลุงวิฑูรไดลาสิกขาบทเพื่อกลับมาชวยพอแมทำนา และไดพบกับปญหา

ความยากจนของการเปนเกษตรกร รวมถึงพอแมของลุงวิฑูร ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดนำมาสูการแสวงหา

แนวทางในการแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4  ซึ่งลุงพบวารากเหงาและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ คือ 
ทางรอดของเกษตรกร ความเชื่อนี้ทำใหเกิดการคนหาสิ่งที่เปนรากเหงาและภูมิปญญาของคนเกาแกและ

นำมาสูการฟนฟูสวนยางเกาใหเปน"สวนศรัทธาธรรม" ที่กินที่อยูที่กลายเปน ปาผืนหนึ่งของพัทลุง

 จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในการแกไขปญหาในชุมชนของลุงฑูร 
สามารถสรุปไดวา การเกษตรแบบวิถีพุทธ คือใชสติเปนสะพาน ทำใหไปถึง "ปญญา" ซึ่งลุงฑูรนั้นไดทำการ

เกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติหรือแบบ "สวนพอเฒา" ยึดหลักพุทธศาสนา และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยกิจกรรมที่ลุงฑูรปฏิบัติคือการทำการเกษตรเลียนแบบธรรมชาติ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน
รวมกับวนเกษตรปายาง แตละสวนมีการหลักคิดในการจัดการชัดเจน มุงสูความกลมกลืนที่เปนเนื้อเดียว

กับธรรมชาติ จนทำใหเกิดผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมคือ การกอเกิดพื้นที่สีเขียวในรูปแบบผสมผสาน เปนทั้ง

สวนปาและพื้นที่ทำกินแบบเกษตรผสมผสาน จำนวน 71 ไร และกอใหเกิดชุดความรูเพื่อแกปญหาใหแก

เกษตรกร โดยใชหลักวิถีพุทธ คือ คนหาความจริง ไมเบียดเบียนทำอยางเรียบงาย และแบงปน สิ่งตางๆ 

เหลานี้สงผลใหชุมชนของลุงฑูร มีผลผลิตจากกิจกรรมที่สรางความมั่นคงทางพืชอาหารทองถิ่นตลอดป

12.  กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตำบลลำใหม อำเภอเมืองจัง หวัดยะลา

 กลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลลำใหม อำเภอเมือง  ซึ่งเปนตำบลและ

อำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา กลุมดังกลาวไดดำเนินการและกอตั้งขึ้นภายใตแนวคิดเดินตามรอย “พอหลวง” 

(พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)   ดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริไบโอดีเซล 

เปนกลุมวิสาหกิจระดับชุมชนที่คนในชุมชนไดมีการรวมตัวกัน กอตั้งขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2552

 เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ดำเนินการอยูหลักๆ คือ ทางกลุม

วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล  จะเก็บน้ำมันพืชที่ใชแลวตามครัวเรือน  รานอาหารและตลาด แลวก็
เอามาแปรรูปเปนไบโอดีเซลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จ
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 การอภิปรายผลการศึกษา

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว รวมทั้งน้ำมันที่

ใชแลวจากการปรุงอาหารนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแอลกอฮอลล เรียกอีกอยางวา สารเฮสเตอร มี
คุณสมบัติใกลเคียงกับน้ำมันดีเซลมาก และในกระบวนการผลิตยังไดกลีเซอรอล เปนผลพลอยได ซึ่งสามารถ

นำมาใชในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางคอีกดวย (ที่มา : พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย, สำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงงาน,กระทรวงพลังงาน) 

 สำหรับทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล เมื่อนำน้ำมันพืชที่เหลือใชมาผานกระบวนการทำ

ไบโอดีเซลและจะมีสวนที่เรียกวา “เกสรีน”  ออกมาเปนผลผลิตสุดทาย กลีเซอรีนตรงนี้สามารถนำมาทำ
เปนน้ำยาเคลือบเงาลอดำไบโอแวกซ โดยทางกลุมทำภายใตพระราชดำรัสของพระบาทสมด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช การที่จะพัฒนาคนนั้นตองพัฒนาตั้งแตรากฐานก็คือเรื่องของชีวิตความเปนอยู ถาเมื่อไร

ความเปนอยูของเขาคนนั้นดีขึ้นสิ่งตางๆก็ดีตามขึ้น และพัฒนาขึ้นขึ้นมา เหมือนกับที่ทางกลุมไดสรางอาชีพ

ใหกลุมคนพิการที่มีฐานะยากจนไดเขามารวมเปนสมาชิกทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 สำหรับการดำเนินกิจกรรมของกลุมเปนการดำเนินการที่เกิดประโยชนในคนพื้นที่และชุมชน
ใกลเคียง  ไมวาจะเปนการสรางรายไดใหกับผูดอยโอกาสในพื้นที่ เพราะน้ำมันพืชที่ใชแลวหากเกิดใชซ้ำ

จะกอใหเกิดสารที่เรียกวา “โพลาร”  ซึ่งเปนสาเหตุในการเกิดมะเร็ง นอกจากนี้ยังเปนการชวยลดภาวะ
โลกรอนดวยมีผลดีตอสิ่งแวดลอมดวย การชวยเหลือที่กอใหเกิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดในมุมมอง

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล คือ เมื่อทางกลุมมีความเขมแข็ง ประกอบกับการเห็นผูพิการที่ยัง

ขาดโอกาส จึงมีแนวคิดที่จะสรางรายได และขยายโอกาสไปยังผูพิการ จึงประสานไปยังผูพิการในจังหวัด

ยะลาใหมารวมเปนเครือขายรับซื้อน้ำมันพืชที่ใชแลว แลวทางกลุมจะไปรับซื้อน้ำมันถึงบาน เพราะเมื่อ
เขามาเปนเครือขายกับทางกลุมทางกลุมจะมีอุปกรณใหกับสมาชิก ไดแก ตาชั่ง ปายไวนิลการรับซื้อน้ำมัน

พืชใชแลว ซึ่งมีราคา 1,000 บาทตอชุดแกสมาชิกของกลุม ในสวนนี้ทางกลุมจะหักคาใชอุปกรณดังกลาว

จากการนำน้ำมันพืชมาขายครั้งละ 5 บาท  จนครบยอดจำนวน  1,000 บาท  ดังนั้นสมาชิกโดยเฉพาะ
ผูพิการที่มีฐานะยากจนสามารถนำเงินตรงนี้ไปซื้อตอยอดใหกับคนอื่นที่เขาตองการจะมีรายได พรอมเห็น

คุณคามากขึ้นและรูจักการใหดวย
 สำหรับทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลที่ดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถเชื่อมโยงหรือชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมได   และสามารถชวยแกไขปญหาของคนใน
ครอบครัว และชุมชนได เห็นไดจากการสรางโอกาส  สรางรายได  ใหกลุมคนพิการในพื้นที่ทั้งในพื้นที่ 
จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส และกำลังขยายเครือขายไปยังจังหวัดสงขลา เพราะเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9 เรื่องพลังงานทดแทน ดวยการนำน้ำมันพืชเหลือใชมาทำ
ไบโอดีเซลนั้น เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับทุกคนที่เขามาเปนเครือขายสมาชิกลดภาวะโลกรอนใหเกิดขึ้น

กับสิ่งแวดลอมใกลตัวของเรา ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 จากการลงพื้นที่ศึกษาทั้ง 12  กรณี ทำใหเห็นไดวาประเทศไทยมีจุดเริ่มตนมาจากสังคมภาค

เกษตรกรรม ดังนั้นแลว จุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนการฟนฟูเศรษฐกิจฐานรากใน
ระดับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเกษตรกรรม โดยเนนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในกลุมของคนไทย

ฐานรากเปนกลุมเกษตรกรที่ถือไดวาเปนกลุมที่อาศัยการผลิตในภาคครัวเรือนเปนหลัก อันเปนการพัฒนา
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ขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกินและนำไปสูนวัตกรมการแปรรูปอุตสาหกรรม
ครัวเรือนสรางอาชีพ และทักษะวิชาการ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทีละขั้นตอนเปนลำดับ จากฐานทรัพยากร

และภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนนั้นๆ 

 เมื่อสังคมเปลี่ยนเขาสูกระแสทุนนิยมมากเทาไร ความเหลื่อมล้ำทางสังคมยอมเกิดขึ้นในสังคมไทย  

และกอใหเกิดกลุมคนที่ดอยโอกาสขึ้นมา ทำใหในปจจุบันการหันกลับมามองถึงวิถีชีวิต ดั้งเดิมเริ่มมีหลาย
ชุมชนเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเขาสูทุนนิยมมากขึ้นเชนกัน และเริ่มเปลี่ยนมุมมองวิธีปรับชีวิต

เขาสูคำวา และคำวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล               

ที่ 9 

 จากการศึกษา พบวา “เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนแนวทางที่ทำใหประชาชนดำเนินตามวิถีแหง             

การดำรงชีวิตที่ดีขึ้น   โดยมีธรรมะเปนเครื่องกำกับจิตใจตนเปนสำคัญ ซึ่งก็คือวิถีชีวิตไทยที่ยึดเสนทาง

สายกลางของความพอดี การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน คือ การยึด
ทางสายกลางในการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยนอมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใชในชุมชน ซึ่งไดกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูวิธีการ

พึ่งตนเองภายใตหลักการและเงื่อนไขดังนี้คือ

 “หลักความพอประมาณ” หมายถึง  ความพอดีพอเหมาะตอความจำเปนที่ไมนอยเกินไป และ

ไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น

 “หลักความมีเหตุมีผล” หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น  จะตองเปนไป

ตามเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำ

นั้น ๆ อยางรอบคอบ

 “หลักการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว”   หมายถึง   การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคตทั้งใกลและไกล

 “เงื่อนไขความรู” ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 

ความรอบคอบที่จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

 “เงื่อนไขคุณธรรม” ประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน 

มีความเพียร และใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต

 เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

 ภาพสะทอนในอดีต จากการศึกษา ทำใหเห็นไดวาคนในชุมชนที่เริ่มมีการดำเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยูแลวหลายๆ ชุมชน แตอาจยังไมเห็นเดนชัดเปนรูปธรรมเทาใดนัก  และเมื่อพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9 ทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคน 

จึงไดเกิดมิติการพัฒนาชุมชนภายใตการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต โดยกิจกรรมตางๆ  ที่ชุมชนแตละแหงเลือกที่จะปฏิบัตินั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดสามหวง สอง

เงื่อนไข คือ ชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว รวมถึงการมีความรูคูคุณธรรม 
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 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสแกชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ.2517  เปนตนมาและถูกพูดถึงอยางชัดเจน 

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหสามารถ
ดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ

 เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการกำหนดอุดมการณการพัฒนาของประเทศโดยปญญาชนใน

สังคมไทยหลายทานไดรวมแสดงความคิดเห็น อยางเชน ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสนห จามริก, ศ.อภิชัย 
พันธเสน,และศ.ฉัตรทิพย นาถสุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคย

ถูกเสนอมากอนหนาโดยองคกรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแตพุทธทศวรรษ 2520 และไดชวยให
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่รูจักอยางกวางขวางในสังคมไทย

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ

และสาขาอื่นๆมารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และไดจัดทำเปนบทความเรื่อง  "ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง" และไดนำความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย  เมื่อวันที่ 22 

ตุลาคม  พ.ศ. 2542  โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนำบทความที่ทรงแกไขแลวไปเผยแพร เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชน

โดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจากองคการสหประชาชาติ วาเปนปรัชญา

ที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศและสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนา

แบบยั่งยืนโดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตรหลายคนเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แตในขณะ

เดียวกัน บางสื่อไดมีการตั้งคำถามถึงการยกยองขององคการสหประชาชาติ รวมทั้งความนาเชื่อถือของ

รายงานศึกษาและทาทีขององคการ (อางถึงใน http://th.wikipedia.org/wiki/ สืบคนเมื่อ 5 เมษายน 
2560)

 พระราชดำริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
 “...การพัฒนาประเทศจำเปนตองทำตามลำดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน  โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ

 เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร  และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับตอไป...”  (18 กรกฎาคม 2517)

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่พระราชทานมา

นานกวา 30 ป เปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนา ที่ตั้งบนพื้นฐาน

ของทางสายกลาง และความไมประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันใน

ตัวเอง  ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะตองมี   “สติ  ปญญา 

และ ความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอยางแทจริง
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 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมี   สิ่งที่

สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน  และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความ
สงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรือง

อยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยู

พอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (4 ธันวาคม 2517)

 พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

เปนหลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาได จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญ ใน

เบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะ ทางเศรษฐกิจ
ใหสูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนำการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานกอน  นั่นคือ  ทำใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน เปน
แนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายได เพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน ตั้งแตป 2517 คือ เมื่อ 30 กวาปที่แลวแตทิศทางการพัฒนามิได

เปลี่ยนแปลง

 “...เมื่อป 2517 วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ 

พอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทย 

เวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...” (4 ธันวาคม 2541) 

 (อางถึงในhttp://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html สืบคน

เมื่อ 5 เมษายน 2560)

 จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาตัวแบบการพัฒนาชุมชนที่ไดการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เขามาในวิถีชีวิต วิถีชุมชน ทำใหเห็นไดอยางชัดเจนในหลายๆ ดานไมวาจะเปนการลดรายจาย เพิ่มรายได               

การประหยัดอดออม การเรียนรูเรื่องการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเอื้อเฟอเอื้อ
อารีตอกัน โดยแนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต 

และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต ครอบครัวชุมชน องคกร ธุรกิจ จนถึงระดับรัฐทั้งในการ

ดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาและบริหารองคกร ประเทศชาติ ใหดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

การพัฒนาภาคธุรกิจ เพื่อใหกาวหนาตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจที่
สามารถอุมชูตนเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency)  อยูไดโดยไมสราง ความเดือดรอน

ใหตนเองและผูอื่น ซึ่งตองสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอนมีความพอกิน พอใชสามารถ

พึ่งพาตนเองได  ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได  เศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแนวปรัชญาที่ทุกๆคนหรือทุกองคกร ธุรกิจ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได ไมวาจะ

เปนพนักงาน หัวหนางาน ผูบริหารระดับกลาง ระดับสูง สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวไป

ปฏิบัติ เพื่อดำรงชีวิตและพัฒนาธุรกิจการคาไดอยางจริงจัง  การดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคำนึงถึงหลักการ 3 ประการที่สำคัญคือ 
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 ประการที่ 1 ความพอประมาณ 

 ไดแก การใชชีวิตอยางเรียบงาย ประหยัด  การทำอะไรที่พอเหมาะพอควร สมดุลกับอัตภาพ 
ศักยภาพของตนและสภาวะแวดลอม ตามความสามารถของแตละคน พอประมาณกับภูมิสังคม สิ่งแวดลอม 

สถานการณ การทำงานทุกอยางตองเรียบงาย ประหยัด อยาทำงานใหยุง ทำใหงายตอการเขาใจ มีกำหนด

การทำงานตามลำดับขั้นตอน  และมีการปฏิบัติอยางชัดเจน  เชน การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ ตอง
รูวาพนักงานตองการอะไร ผูบริโภคตองการอะไร เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทำมีตนทุน อยาทำงานทิ้ง ๆ               

ขวาง ๆ การทำงานตองมีประโยชน มีผลผลิตที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

 ประการที่ 2 ความมีเหตุผล 

 คือ การคิด ฟง ปฏิบัติ การทำงานตองใชหลักความรูในการทำงาน  วางแผนงานตองระมัดระวัง 
ตองใชหลักวิชาการชวยสนับสนุน อยาใชความรูสึกและอารมณในการทำงานทุกคนมีศักยภาพในการทำงาน 

การพัฒนาตนเองตองเกิดขึ้นจากภายในตัวเองของแตละคน จึงตองแสดงศักยภาพออกมาใหได

 ประการที่ 3 มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 คือ องคกรตองมีการจัดการเชิงกลยุทธ เพราะในการทำงานตองใหเกิดประโยชนสูงสุด ตองมอง

ภาพรวม ทุกคนตองมีสวนรวม คือ การประสานงาน และการบูรณาการ ปรับวิธีการทำงาน หนวยงาน 
องคกรตองมีธรรมาภิบาลเพื่อเปนการสรางภูมิคุนกันภายในองคกรธุรกิจ 
 (อางถึงใน  http://203.155.220.217/pdd/magazine/08_49/08_01.htm  สืบคนเมื่อ 5 

เมษายน  2560)

 ผลที่ไดจากการศึกษา  ผานกระบวนการเรียนรูและลองผิดลองถูกของบุคคล  กลุม หรือองคกร 

ทำใหพบวา กระบวนการที่ไดมีการเรียนรูและทดลองปฏิบัติจริง  โดยนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และองคกร สามารถทำใหเห็นไดจริง และเปนการทดสอบทฤษฎี

นี้วา “เศรษฐกิจพอเพียง” เสมือนเปนทฤษฎีฐานรากที่ทุกคนสามารถนำมาพลิกฟนวิถีชีวิตความเปนอยู
ที่มีปญหา ใหหายจากความเปนคนดอยโอกาส คนจนโอกาส คนที่ขาดหนทางไดในหลากหลายวิธีแตกตาง

กันไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ทำใหเห็นขอคนพบหลายๆ ประการวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

สรางใหเกิดนวัตกรรมทางความคิดและวิธีการมากมายที่จะกอใหเกิดผลในเชิงบวก  ตอผูที่นำไปปฏิบัติ 

เพื่อแคมีหลักของความพอเพียง และอยูดำรงในวิถีของธรรมชาติ กลับไปสูจุดเริ่มตนของอดีต เรียนรูจาก

สิ่งที่งาย และอยูใกลตัว จนสามารถหลุดพนจากวิกฤติปญหาตางๆมากมาย ซึ่งปญหาสวนใหญที่พบเกือบ
ทุกกรณี มีปญหาหลักเดียวกันคือ “ความยากจน” สิ่งนี้ทำใหทุกคนกลายเปนคนดอยโอกาส และคิดวาตน

ขาดโอกาส แตหาไดมองยอนไปถึงสิ่งที่เปนทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และองคความรู หรือภูมิปญญา

ตางๆ ที่บรรพบุรุษไดสรางไวให

 แตเมื่อทุกคนไดลองศึกษา  และปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รูและเขาใจอยางถองแท

แลวก็สามารถที่จะแกปญหาของตนเองได จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้

 สรุปผลการศึกษา
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ที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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“...ใชจายอยางประหยัด เปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุข 

ของตนและครอบครัว ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา

 และจะมีผลดีแกประเทศชาติดวย...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ธันวาคม  2502

“...เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญใหแกประเทศได แตตองมีความเพียร 
แลวตองอดทน ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก ตองไมทะเลาะกัน 

ถาทำโดยเขาใจกัน  เชื่อวาทุกคนจะมีความพอใจได...”

พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทาน ณ วันที่  4  ธันวาคม  2541
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    ประเด็น แบบสัมภาษณบุคคล/กลุม
     โครงการนวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมเพื่อผูดอยโอกาส

1.ศึกษาประวัติ ความเปนมา และบริบทชุมชน (วิถีชีวิตของคนในชุมชน สถานการณผูดอยโอกาสในชุมชน 

   หรือการสรางภูมิคุมกันขององคกรใหกับประชาชนที่ประสบปญหาทางสังคมใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น)

2.การดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของทาน/ชุมชน กับการชวยเหลือทางสังคมหรือการสรางภูมิคุมกัน

   ของชุมชน มีผลอยางไรตอสมาชิกในชุมชน และนอกชุมชน ทั้งทางบวกและทางลบ

3.ทานคิดวาในสังคมของทานมีผูประสบปญหาทางสังคมหรือไม มากนอยเพียงใด

   (ผูประสบปญหาทางสังคม หมายถึง คนยากจน/เรรอน/คนไมมีทะเบียนราษฎร/ผูติดเชื้อ HIV และ

   ผูพนโทษ)

4.ประชาชนในสังคม/ชุมชน เขาถึงบริการทางสังคมของภาครัฐหรือไม อยางไร

5 องคประกอบของการสงเสริมสวัสดิภาพ และคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส คือ

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

6.เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 ที่ทานดำเนินการอยูเปนอยางไร มีกี่รูปแบบ 

   มีทิศทางการดำเนินงานอยางไร มีผูดำเนินงานเปนใครบาง ผูดำเนินงานเปนอยางไร

7.การดำเนินกิจกรรมของชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมอยางไรที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอชุมชน 

   สิ่งแวดลอม มีการชวยเหลืออยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชน และดำเนินการดวยรูปแบบใด

8.เมื่อทาน/ชุมชน พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตแลว คิดการ

   เปลี่ยนแปลงอยางไรบางตอทาน/ชุมชน
9.ทานคิดวาการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเชื่อมโยงหรือชวยเหลือผูประสบ

   ปญหาทางสังคมไดหรือไมอยางไร  หรือสามารถชวยแกไขปญหาของคนในครอบครัวและชุมชนได
   หรือไมอยางไร

10.ทาน/ชุมชนของทานนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไขปญหาของทาน/ชุมชน 

    ในเรื่องอะไรบาง และผลเปนอยางไร

11.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถชวยแกไขปญหาของคนในครอบครัว และชุมชนไดหรือไมอยางไร
12.การบริหารจัดการขององคกรทาน มีระบบการบริหารงานอยางไร จึงสงผลใหการดำเนินงานประสบผล

    สำเร็จ

13.ทานมีวิธีดำเนินงานอยางไร เพื่อใหการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความยั่งยืน

14.ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/ขอเสนอแนะ

15.ทานมีแนวทางในการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงไปชวยเหลือไดอยางไร

16.สิ่งที่ทานคนพบ/แนวทางปฏิบัติที่ใหมๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาเปนแนวทาง/ขยายผล

    ใหกับชุมชนอื่น หรือผูประสบปญหาทางสังคม (วิธีการดำเนินการ)

 

 ภาคผนวก ก
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

      แบบสำรวจความสำเร็จในการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชในการดำรงชีวิต

1.  ชื่อ-สกุล ..............................................................................................................................................

    บานเลขที่.............หมูที่ ............ ตำบล........................... อำเภอ........................จังหวัด......................

2.  ทานนำแบบอยางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจากไหน ดวยวิธีใด 

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

  ศูนยเรียนรูชุมชน  ฯลฯ  หนวยงานภาครัฐใหความรู 

  จากเพื่อนบาน คนในชุมชน หนังสือพระราชดำริ

  สื่อโทรทัศน   สื่ออิเล็กทรอนิกส

  หนวยงานภาคเอกชน  วัด 

  สถานศึกษา   อื่น ๆ  โปรดระบุ.......................................
3.  นอมนำความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางไร (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   ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 

  มีเงินออม   สุขภาพดีขึ้น

  พึ่งพาตนเองได    ลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก

  รูจักการแบงปน   อื่นๆ  โปรดระบุ...................................................

5.  ขอเสนอแนะ

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

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

   ขอขอบคุณในการตอบแบบสำรวจเปนอยางสูง
   สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12

 ภาคผนวก ข
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

รูปกิจกรรม
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณ 

กอนเขารับหนาที่  18  มีนาคม  2525

“...สัจจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทำงาน 

หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนา มีความสำเร็จ “สัจ” 

เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ “วาจา” เปนคำพูดออกมา 

แสดงถึงคำพูดนั้นตองออกมาจากใจ 

คือเปนการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่  23  ธันวาคม 2542

“...โครงการตางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ 

ตองมีความสอดคลองกันดีที่ไมใชเหมือนทฤษฎีใหม 

ที่ใชที่ดินเพียง 15 ไร และสามารถที่จะปลูกขาวพอกินกิจการนี้ใหญกวา

 แตก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไมเขาใจวากิจการใหญๆ 

เหมือนสรางเขื่อนปาสักก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน 

เขานึกวาเปนเศรษฐกิจสมัยใหม 

เปนเศรษฐกิจที่หางไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง 

แตที่จริงแลวเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...”
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

การประชุม
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

ศึกษาดูงาน
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส



210

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส



215

นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

เวทีนำเสนอ
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส



นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่  5  ธันวาคม 2536

“...ที่เขาเห็นวาประเทศไทยเรานี่กาวหนาดี

 การเงินการอุตสาหกรรมการคาดี มีกำไร 

แลวก็ประเทศก็เจริญมีหวังวาจะเปนมหาอำนาจ ขอโทษเลยตองเตือนเขาวา 

จริงตัวเลขดี แตวาถาเราไมระมัดระวังในความตองการพื้นฐาน 

ของประชาชนนั้นไมมีทาง...”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปใหม ธันวาคม 2494

“...บำเพ็ญกรณีกิจของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 

และกลาหาญ อุทิศความเสียสละสวนตัว ดั่งบรรพบุรุษผูซึ่งไดกอสรางชาติ 

เปนมรดกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้...”
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นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส

 1. นางชุลีทิพย เรืองดี   สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1

 2. นางสาวสุวรรณา บุญมา  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  2

 3. นางสาวสุกัญญา คิดคา   สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  3

 4. นางสาวภิรญา  จารุโชคนภธร  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  4

 5. นางสาวจีรภา  พรมทอง  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  5

 6.นางสาวกีรติกา กีรติพงษไพศาล  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  6

 7. นายชวลิต  ขลุยเงิน   สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  7

 8. นางสาวภัทรภร พลอยสีงาม  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  8

 9. นางสาวศศิยาภรณ เศรษฐธนโชค สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  9

 10. นางสาวภารำพึง  อริยะ  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  10

 11. นางสาวอัจฉรา  สุระกุล  สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  11

      (หัวหนาโครงการ)

 12. นางกุลวดี  เมืองจีน   สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  12

 

คณะนักวิจัย



นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อผูดอยโอกาส
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ผูจัดพิมพ
สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  11

33 หมู 1  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี
โทร 0 7735 5022-3 

E-mail : tpso11@hotmail.com 
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