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นับเป็นหนึ่งตัวอย่างความส�ำเร็จขององค์กร
ชุมชน กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย ต�ำบลสันป่าม่วง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ที่สามารถผลักดัน
รวมพลังความร่วมมือของคนในชุมชน จนสามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่รังสรรค์จากวิถีชีวิตของชาวพะเยา
ที่ อ ยู ่ ใ กล้ กั บ กว๊ า นพะเยา ทั้ ง วิ ถี ป ระมง และเดิ ม ที
เป็นชุมชนรับจ้างสานผักตบชวาแบบขายส่งอยูแ่ ล้ว น�ำมา
ผสมผสานกับหลักการพัฒนาชุมชนในด้านการบริหารกลุม่
ด้วยหลักคุณธรรรม หลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจหลัก
ที่เป็นหัวใจส�ำคัญในงานพัฒนาชุมชน มีผลงานโดดเด่น
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า “ข้องมงคล” ซึง่ เป็นกระเป๋า
ที่ ผ ลิ ต จากไม้ ไ ผ่ ผ สมผั ก ตบชวา การย้ อ มสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ ตกแต่งด้วยผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น จนได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริม
การเรี ย นรู ้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
ประจ�ำปี 2563 เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเรื่องนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์
ด้วยการใช้หลักการท�ำงานด้วยการวิเคราะห์
ศั ก ยภาพของภู มิ ป ั ญ ญาชุ ม ชน ในการค้ น หาปราชญ์
ผู้มีความรู้ ความช�ำนาญด้านการจักสานในชุมชน ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์สวยงาม ผสานกับการออกแบบ
เพือ่ พัฒนารูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย สร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับการใช้งานได้ในชีวติ ประจ�ำวัน
การสร้างงานเหล่านี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม
ในชุมชน สร้างรายได้ ผลที่ได้รับเกินความคาดหมาย คือ
การสร้ า งให้ ค นในชุ ม ชนเรี ย นรู ้ ใ นการท� ำ งานร่ ว มกั น
สร้างความเอื้ออาทร ความรักและสามัคคี สร้างจิตส�ำนึก
รักบ้านเกิดกับคนในชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการปันผล
ก� ำ ไรคื น สู ่ ชุ ม ชน และสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ให้ ค น
ในชุมชน“กระเป๋า 1 ใบ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
มากกว่า 7 คน” เป็นสโลแกนที่ท�ำให้ทุกคนในชุมชน
ภาคภูมิใจ
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ก�ำหนดใช้
Social Distancing ท�ำให้ร้านค้าปิด ตลาดปิด ก่อให้เกิด

การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการตลาดออนไลน์ เ พิ่ ม ขึ้ น
ซึ่ ง กลุ ่ ม หั ต ถกรรมล้ า นนาสั น ปู เ ลย ก็ ใ ช้ โ อกาสนี้
ในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การผลิ ต
และการจ�ำหน่าย กลุ่มใช้การบูรณาการความรู้กับภาคี
การพัฒนาในด้านแหล่งจ�ำหน่ายผลผลิต เช่น จัดแสดง
สินค้าในงานต่าง ๆ รวมถึง ได้เพิ่มช่องทางการตลาด
แบบออนไลน์ เช่น Facebook กลุม่ ไลน์ ท�ำให้เกิดช่องทาง
ในการจ�ำหน่ายและกระจายสินค้าเพิม่ ขึน้ สนับสนุนการใช้
ชีวิตแบบ New Normal
ความตั้งใจ ตั้งมั่นที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สร้ า งรายได้ ใ ห้ ค นในชุ ม ชน และจากภูมิปัญญาด้าน
การจักสาน ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบในราคา
ที่ จั บ ต้ อ งได้ และสิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ สามารถสร้ า งรายได้
ให้สมาชิก 1 คน ไม่ต�่ำกว่า 3,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
แม้วา่ กลุม่ หัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จะประสบ
ความส�ำเร็จ ด้วยการได้รบั รางวัลกลุม่ องค์กรแกนหลักส�ำคัญ
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กระเป๋าข้อง 1 ใบ คืนรายได้สู่ชุมชน
1. คนสานกระเป๋าข้อง
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 60 บาท

5. คนถักไหมพรม
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 25 บาท

2. คนเปียผักตบชวา
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 10 บาท

6. ช่างทาสี
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 15 บาท

3. ช่างเย็บผ้าบุผ้า
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 15 บาท

7. ช่างตอกอลูมิเนียม
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 10 บาท

4. คนทำ�ปอมปอม
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 24 บาท

8. ฝ่ายเชียร์ขาย ณ ชุมชน
กระเป๋าข้อง 1 ใบ
คืนรายได้ 50 % ของกำ�ไร

ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2563
โล่รางวัลสิงห์ทอง แต่การพัฒนาทีไ่ ม่หยุดยัง้ คือ การตระหนัก
ในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
สร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้สนิ ค้าเหล่านัน้ สร้างความ
ประทับใจกับลูกค้า สิ่งเหล่านี้คือ การพัฒนาไปอีกขั้น
ในมุมมองของการท�ำธุรกิจทีป่ ระสบความเร็จด้วยความยัง่ ยืน

จากการท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ของผู้ที่เสียสละท�ำงานเพื่อชุมชน โดยไม่หวังอะไรตอบแทน ของผู้แทน
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้น�ำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่ความภาคภูมิใจ
ของหลาย ๆ ท่าน ที่อดทน บากบั่น สละแรงกาย แรงใจ พัฒนาท้องถิ่นตนเอง จนได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกและผ่าน
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจ�ำปี 2563 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจ�ำปี สิ่งที่ท่านได้รับจะเป็น
ก�ำลังใจในการท�ำงาน ความภาคภูมิใจของครอบครัว และเป็นความภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชนเช่นกัน

รอบรั้ว พช.

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ในพื้นที่ 4 ภาค
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เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
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พัฒนาคือสร้างสรรค์

ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
สู่ต้นแบบการท�ำงานเพื่อชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัดเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจและเชิดชูเกียรติผนู้ ำ� ชุมชนดีเด่น
ทีอ่ ทุ ศิ ตนท�ำงานเพือ่ ชุมชน มีผลการด�ำเนินงานโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สาธารณชน ซึง่ ผูน้ ำ� ทีไ่ ด้ผา่ น
การคัดสรรฯ จะได้รบั โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รวมทัง้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลให้ผู้น�ำชุมชนทุกคน มีความภาคภูมิใจ
อย่างสูงสุดในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากจะได้ผนู้ ำ� ต้นแบบ
การท�ำงานเพือ่ ชุมชนแล้ว ยังมีองค์ความรูใ้ นงานพัฒนาชุมชนทีม่ คี วามโดดเด่น และประสบความส�ำเร็จ
รวบรวมไว้เพือ่ น�ำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่และขยายผลการสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนอืน่ ๆ ต่อไป

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
B หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

จ�ำนวน 76 รางวัล

C ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�ำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด (ชายและหญิง)

จ�ำนวน 152 รางวัล

D องค์กรชุมชนแกนหลักส�ำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด

จ�ำนวน 76 รางวัล

E ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด จ�ำนวน 76 รางวัล
F ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค (4 ภาค ๆ ละ 3 รางวัล)

จ�ำนวน 12 รางวัล

หลักเกณฑ์ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ�ำปี 2563
1. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ให้พิจารณาคัดเลือกจาก
1.1 หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั งบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัด ได้ประกาศเป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ทีก่ รมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนเป็นอันดับแรก
(ก่อนปี 2563) หรือหมูบ่ า้ นทีห่ น่วยงานอืน่ ๆ สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนือ่ ง โดยต้องผ่านการประเมินตัวชีว้ ดั หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน
1.2 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนตามแนวทางกิจกรรม 3 สร้าง ได้แก่ สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
1.3 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้
1.4 เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชน เพื่อพึ่งตนเองได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
1.5 หมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นแล้ว ให้รักษาสถานะดีเด่นไว้เป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก
1.6 เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) แล้ว
1.7 จังหวัดสามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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2. ประเภทผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้น�ำ อช.) ให้พิจารณาคัดเลือกจาก
2.1 เป็ น ผู ้ น� ำ อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน (ผู ้ น� ำ อช.) ที่ เ ป็ น
แกนน�ำในการพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล ด�ำเนินการ
พัฒนาร่วมกับชาวบ้าน และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน เพือ่ ให้การพัฒนาหมูบ่ า้ น
ต�ำบล บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีบทบาทตามภารกิจหลักของผู้น�ำอาสาพัฒนา
ชุมชน (ผูน้ ำ� อช.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2547 (ข้อ 16)
2.3 มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรมการพัฒนาชุมชน ตามหลักกิจกรรม 3 สร้าง

4. ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.)
ให้พิจารณาคัดเลือกจาก
4.1 เป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล
(ศอช.ต.) ที่ ป ระสานบู ร ณาการแผนชุ ม ชนไปสู ่
การปฏิบัติตามภารกิจศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.) และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้

4.2 ผ่านเกณฑ์ชวี้ ดั และเกณฑ์การพิจารณาประกอบการ
จัดระดับการพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดั บ ต� ำ บล (ศอช.ต.) 5 หมวด 23 ตั ว ชี้ วั ด
ได้คะแนนรวมอยู่ในระดับ 3 (เข้มแข็ง)
4.3 มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของกรมการพัฒนาชุมชนตามหลักกิจกรรม 3 สร้าง

2.4 ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�ำ อช.) ที่เคยได้รับ
รางวัลดีเด่นแล้ว ให้รักษาสถานะดีเด่นไว้เป็นเวลา
5 ปี จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก

4.4 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.)
ทีเ่ คยได้รบั รางวัลดีเด่นแล้ว ให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้เป็น
เวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก

2.5 เป็นผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�ำ อช.) ที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.) แล้ว

4.5 เป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) ที่ผ่านการรับรอง
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) แล้ว

2.6 จังหวัดสามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรเพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม

3. ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักส�ำคัญ
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้พิจารณาคัดเลือกจาก
3.1 กลุ่ม/องค์กรที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน

5. ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
ให้พิจารณาคัดเลือกจาก
5.1 จังหวัดจัดตั้งคณะท�ำงานคัดเลือก โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
(กพสจ.) มีบทบาทในการคัดเลือก

3.2 มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนตามหลักกิจกรรม 3 สร้าง

5.2 เป็ น ครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในหมูบ่ า้ นเป้าหมายสัมมาชีพชุมชนทีย่ งั ไม่เคยได้รบั รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่างระดับภาค

3.3 กลุ่ม/องค์กรที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นแล้ว ให้รักษาสถานะดีเด่นไว้เป็นเวลา
5 ปี จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก

5.3 มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ตามหลักกิจกรรม 3 สร้าง

3.4 เป็นกลุ่ม/องค์กรที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช.) แล้ว

5.4 หั ว หน้ า หรื อ สมาชิ ก ของครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน ต้ อ งผ่ า นการรั บ รอง
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) แล้ว
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การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

“อยู่เย็น เป็นสุข” ด้วยใจ

“หนองกระโดนมน” หมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ต้นแบบการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยืนหนึ่ง

เรื่องการเป็นหมู่บ้านที่มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
วิ ถี ชุ ม ชนบ้ า นหนองกระโดนมน ต� ำ บลหนองโพธิ์
อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยอมรับ และเป็นจุดเช็คอินที่ส�ำคัญ
จุดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใครที่ผ่านมาต้องแวะมาทักทาย
บ้านหนองกระโดนมน ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เมื่อปี
พ.ศ.2550 โดยมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในรอบปีทผี่ า่ นมามีผเู้ ข้ามาเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมให้กบั
บุคคลภายนอก คณะศึกษาดูงานจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ชาวบ้านหนองกระโดนมน
และเครือข่ายนอกต�ำบลได้น�ำผลิตภัณฑ์มาจ�ำหน่าย ส่งเสริมอาชีพให้คนในหมู่บ้าน
มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดตลาดในชุมชน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ชุมชน
มีรายได้ มีอาชีพ และมีความสุข
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กลไกหนึ่งที่บ้านหนองกระโดนมนได้น�ำมาเป็นแนวทางบริหารจัดการตามแนว
พระราชด� ำ ริ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาทีต่ งั้ บนพืน้ ฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
ค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต ที่ส�ำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร”
ซึ่งจะน�ำไปสู่ “ความสุข” ในการด�ำเนินชีวิตอย่างแท้จริง
อีกแนวคิดที่บ้านหนองกระโดนมนน�ำมาใช้ในพื้นที่คือ แนวทางบริหารจัดการที่ดิน
ทีเ่ รียกว่า “โคก หนอง นา โมเดล” อันเป็นแนวทางทีจ่ ะช่วยท�ำให้มนุษย์สามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการ
สร้างความมัน่ คงทางอาหาร เช่น ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปปลาส้มจืด สร้างอาหารปลอดภัย
จากสารเคมี ยาฆ่าแมลง ด้วยการท�ำนาข้าวแบบอินทรีย์ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ที่ประสบ
ความส�ำเร็จสามารถท�ำได้จริง รวมทั้งการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในการท�ำการเกษตรอย่างยั่งยืน
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ เ กษตรอิ น ทรี ย ์ วิ ถี ชุ ม ชน เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ที่ ส นใจ ทั้ ง เกษตรกร
นอกพื้นที่ หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนที่สนใจเรียนรู้ จากความส�ำเร็จของหมู่บ้าน
หนองกระโดนมน เพื่อไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ถ่ายทอดประสบการณ์เป็นชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ แ นวทางปรั ช ญาความพอเพี ย ง ใช้ ภู มิ ป ั ญ ญา
ทุนทางสังคม และทรัพยากรในท้องถิ่น แก้ปัญหาทุกขภาวะที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกคนในหมู่บ้าน ท�ำให้บ้านหนองกระโดนมนในวันนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
“อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2563
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บ้านพุองกะ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
บ้านพุองกะ หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าเสา อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ค�ำว่า “พุองกะ” ถ้าฟังอาจคิดว่าเป็น
หมู่บ้านของญี่ปุ่น จริง ๆ แล้วค�ำว่า “พุ” หมายถึงตาน�้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเริ่มแรกมีชาวกะเหรี่ยงอพยพ
มาตัง้ ถิน่ ฐาน มีหวั หน้ากลุม่ ชือ่ ว่านายองกะ ซึง่ ต่อมา นายองกะได้คน้ พบตาน�ำ้ ของหมูบ่ า้ นเป็นคนแรก ชาวบ้านจึงตัง้ ชือ่
ตาน�้ำนั้นว่า “พุองกะ” ซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อหมู่บ้าน
อาชีพส่วนใหญ่ทำ� การเกษตร (ปลูกพืช ผักสวนครัวต่าง ๆ
เช่น กะหล�่ำปลี ผลไม้ เช่น กล้วย ชะอม น้อยหน่า)
บ้ า นนี้ เ ป็ น หมู ่ บ ้ า นที่ มี พื้ น ฐานของคนต่ า งถิ่ น
ย้ายเข้ามาอาศัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งชาวญวน อยุธยา มอญ
พม่า และคนไทยภาคอื่น ๆ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอยู่แบบ
พอเพียง โดยน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
จนเป็นวิถชี วี ติ แบบพอเพียง ช่วงทีผ่ ลผลิตดีจะสามารถท�ำรายได้
ราคาดี แต่ถ้าช่วงผลผลิตตกต�่ำรายได้ลดลง ท�ำให้ยากจน
ขาดทุนทรัพย์ในการท�ำกิจกรรมและดูแลครอบครัว
จากการทีห่ มูบ่ า้ นมีตน้ ทุนในเรือ่ งน�ำ้ ดิน และธรรมชาติ
ท�ำให้คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกชุมชนร่วมแรงร่วมใจ
ในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถบริหารจัดการชุมชนตนเองได้
โดยมีภาคีพัฒนา เช่น ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ ภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ สนับสนุนข้อมูลวิชาการ และการพัฒนาการศึกษา
การบริหารจัดการ และใช้หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)
ร่วมกับเอกชน สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเน้นการพึ่งตนเอง สร้างความมั่นคงให้ชุมชน
ท�ำให้บา้ นพุองกะสามารถขับเคลือ่ นและบริหารจัดการ
จนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2563

เติมพลังชุมชน

“ทีมดี งานสำ�เร็จ”

รวมพลังขับเคลื่อนชุมชน

นายศุภกร แนนไธสงค์ พัฒนาการอ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าว
ชืน่ ชมศักยภาพของผูน้ ำ� ชุมชนของบ้านพุองกะว่า ชุมชนนีม้ จี ดุ เด่นหลากหลาย ด้วยต้นทุน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ วยงาม ทรัพยากรมนุษย์มหี ลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ได้แก่ ชาวมอญ ชาวเขมร ชาวส่วย ชาวญวณ ชาวลาวโซ่ง มีธนาคารน�้ำ และที่ส�ำคัญคือ
มีผนู้ ำ� ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง คือ ตัวผูใ้ หญ่บา้ นพุองกะ ทีส่ ามารถพัฒนาทุนเหล่านีใ้ ห้แข็งแรงและ
ประสบความส�ำเร็จได้ด้วยวิธีการประสานความร่วมมือจากผู้น�ำ อช. รวมถึง “บวร” คือ
บ้าน วัด โรงเรียน และที่พิเศษส�ำหรับในพื้นที่นี้คือโรงแรมเอกชนที่เข้าร่วมช่วยกันพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านจนสามารถพัฒนาเป็นชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเครือข่ายภาคีเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและผลักดัน
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ทันสมัย เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เทคนิคการท�ำงานของ
ผู้น�ำชุมชนที่นี้ คือ การลงพื้นที่เอง ได้เห็นอุปสรรคและโอกาส จนท�ำให้หมู่บ้านพุองกะ
ได้รับการคัดสรรให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจ�ำปี 2563

ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองปทุมธานี ผู้น�ำ อช. และ อช. ต่างก็มีบทบาทส�ำคัญ
ในงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางรัตนาวดี ครุยทอง
ได้พูดถึงความส�ำคัญของผู้น�ำ อช. และ อช. อย่างน่าสนใจ ดังนี้
ด้วย 10 ภารกิจที่ต้องใช้ใจท�ำงาน “การท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ จะใช้
หลักการไปไหนไปกัน เหมือนเพื่อนคู่หู การหาเพื่อนเพื่อลงพื้นที่ ประโยชน์คือการที่เขา
เป็นคนในพืน้ ที่ เขาจะรูร้ ายละเอียดมากกว่าเรา รูจ้ กั พืน้ ที่ รูจ้ กั ปัญหา รูจ้ กั คนทุกครัวเรือน
โดยการท�ำงานในพื้นที่จะให้ความส�ำคัญกับการวางแผน พอถึงวันก�ำหนดก็ติดตามว่า
แผนการท�ำงานที่วางไว้ทั้งหมดได้ด�ำเนินการอย่างไร ถ้าไม่ได้ก็มาคุยกันว่ามีปัญหา
หรืออุปสรรคอย่างไร ท�ำไมถึงได้ทำ� แล้วผลทีเ่ กิดเป็นอย่างไร”
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การประสาน ประสานแล้วต้องติดตาม ผูน้ ำ� อช. ก็เป็นสือ่ กลาง
ให้เราตลอด และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การเสียสละ ช่วยเหลือคนในชุมชน ต้องมีใจเป็นกุศล
จิตสาธารณะ เห็นแก่ส่วนรวม สิ่งที่เราท�ำมาตลอดคือ ต้องช่วยกัน
“การท�ำงานในพื้นที่ เป็นงานที่สนุก ถ้าเราได้ผู้น�ำ อช. คู่หูที่ดี เราจะท�ำส�ำเร็จ
ได้ทุกงาน” เป็นค�ำกล่าวทิ้งท้าย ที่ท�ำให้พวกเราได้มองเห็นการท�ำงานของผู้น�ำ อช.
และ อช. ได้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น และยังน�ำความหวังให้ทุกภาคส่วนเป็นแรงใจ
ในการผลักดันการท�ำงานของพัฒนากรในพื้นที่ต่าง ๆ ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้เช่นเดียวกัน
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เคล็ดลับสู่ความสุข

ประสบความสำ�เร็จ
5ในสายงานของตั
วิธี ทำ�งานให้
วเอง

QUICK

TIPS

ส�ำหรับใครที่ได้ท�ำงานใน สิ่งที่ชอบหรือรัก นัน่ ถือเป็ นความโชคดีอยา่ งหนึ่ง แต่ยังมีคนจ�ำนวนมากที่ต้องท�ำในสิ่งที่ตัวเองไมช่ อบ
หรือไมต่ รงกับความตอ้ งการ ทัง้ นี้ ไมว่ า่ คุณจะเป็ นเจ้าของธุรกิจผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ลูกจ้าง คุณก็ยังตอ้ งการความกา้ วหนา้ และประสบ
ความส�ำเร็จในสายงานทีต่ ัวเองท�ำ ในฉบับนี้ เรามี 5 ขัน้ ตอนงา่ ย ๆ ทีจ่ ะเปลีย่ นวิธีการท�ำงานของคุณมาฝากกันคะ่

1
2
3
4
5

อย่าปล่อยให้การปฏิเสธท�ำลายเป้าหมายของคุณ

ทุกคนย่อมมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่ การเปิดรับสิง่ ใหม่ ๆ เข้ามาจะช่วยให้คณ
ุ ได้รจู้ กั ตัวเองมากขึน้ อย่าเพิง่ ด่วนปฏิเสธโอกาสนัน้ ๆ
เพราะชีวิตต้องเจอกับความผิดหวังอยู่เป็นระยะ แม้จะล้มเหลวหรือผิดหวัง สุดท้ายคุณก็ได้เรียนรู้จากมัน แต่อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวนั้น
มารบกวนจิตใจและเป้าหมายของตัวเอง

ไม่อิจฉาผู้อื่น

คุณอาจเป็นอีกคนที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่คนอยากให้เป็นมากกว่าการเป็นตัวของตัวเอง อิจฉาคนที่ได้ท�ำในสิ่งที่ต้องการ อย่าปล่อยให้
ความอิจฉามาก�ำหนดอนาคตหรือบั่นทอนแรงบันดาลใจของคุณ วิธีจัดการกับความอิจฉาแบบง่าย ๆ ให้ดูตัวที่ผ่านมาคุณพัฒนาไปมากแค่ไหน
กุญแจส�ำคัญคือ เอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุด

อยู่ใกล้กับคนที่พร้อมจะสนับสนุน

แน่นอนว่าในการท�ำธุรกิจ คุณไม่สามารถประสบความส�ำเร็จได้ด้วยการลงมือท�ำคนเดียว เพราะฉะนั้น รอบ ๆ ตัวของคุณ ควรจะมีคน
พร้อมจะให้ค�ำแนะน�ำในทางที่เหมาะสมและมีความจริงใจ หากรอบตัวคุณมีแต่คนที่พร้อมจะฉุดคุณลง จะท�ำให้คุณห่างไกลความส�ำเร็จ
มากยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุด คุณต้องพิจารณาให้ดี ๆ คนประเภทไหนที่ควรจะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว และใครที่ควรอยู่ให้ห่าง

อย่าเชื่อความคิดของคนอื่นมากเกินไป

อย่าปล่อยให้ความไม่รขู้ องคนอืน่ มาท�ำให้คณ
ุ เข้าใจผิด ไม่วา่ เขาคนนัน้ จะเป็นหัวหน้า คนมีชอื่ เสียง หรือเพือ่ นร่วมงาน เพราะในบางเรือ่ ง
พวกเขาอาจรู้น้อยกว่าที่คุณคิด หากคุณสงสัยเรื่องใด ลองหาค�ำตอบด้วยตัวเอง หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จะดีกว่า

ท�ำงานให้หนักกว่าคนอื่น

ไม่เคยมีใครที่นั่งอยู่เฉย ๆ แล้วประสบความส�ำเร็จ ดูจากได้คนที่ประสบความส�ำเร็จทั่วโลก เส้นทางการท�ำงานของพวกเขาไม่ได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบ ถ้าคุณอยากประสบความส�ำเร็จ ต้องท�ำงานให้หนักกว่าคนอื่น ซึ่งหนักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำ
แต่หมายถึงการหมั่นเรียนรู้ และต้องลงมือท�ำจริง โดยใช้ความพยายามและความตั้งใจ

อย่างที่ทราบกันว่าความส�ำเร็จไม่ได้มาง่าย ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาสั่งสม
ประสบการณ์ค่ะ
ที่มา https://www.marketingoops.com/exclusive/professional-development/5-steps-dictating-you-own-career/

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ กลางในการ
ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู             ้
และการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อเป็นการขยายช่องทางสื่อ
โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ห้ อ งเรี ย น
แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ใ น ชุ ม ช น เ ป ็ น
แบบฝึกหัด
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์

คณะที่ปรึกษา
นายสุทธิพงษ์
นายโชคชัย
นางวิไลวรรณ
นายนิวัติ
นายจ�ำเริญ

จุลเจริญ
แก้วป่อง
ไกรโสดา
น้อยผาง
แหวนเพ็ชร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผอ.ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน

ผอ.กลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

บรรณาธิการ

นางสาวศศิวิมล ยินดี

จ.อ.ณภัทร
นายธนโชติ
นางสาวธวัลรัตน์
นายไพรัตน์
นางกมลมณี
นางสาวธิภาพรรณ
นางสาวฉายาลักษณ์

หงษ์ทอง
จันทร์ดวง
เดชบุญมา
จงรักษา
วงศ์สว่าง
มีแสงเงิน
แก้วศรีพจน์

นางสาวชุติมณฑน์
นางสาวชุติมา
นางสาวลดา
นายภานุมาศ
นางสาวปริศรา
นางสาวจิรภัทร

สนับสนุนภาพถ่าย :

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

สถานที่ติดต่อ : ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กองบรรณาธิการ

กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ ส�ำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์/โทรสาร 02 141 6131, 02 143 8913
เว็บไซต์ www.chumchon.cdd.go.th

อุตสาหะ
ภูมิแก้ว
นพรัตน์
ตรีสุวรรณ
อ�่ำมาลี
ทองมาก

