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การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning) ณ จังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 71
ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561
“การเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning)” เป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุํนที่ 7๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาบทเรียนและประสบการณ์จากการมี
สํวนรํวมในการแก๎ปัญหาในพื้นที่จริงไปใช๎ในการบริหารราชการ และสร๎างมูลคําเพิ่มสาหรับประสบการณ์
การบริ หารราชการให๎แกํผู๎ เข๎าอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการบริหารงานได๎กว๎างขว๎างมากขึ้ น
โดยกาหนดพื้นที่ การเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 หมูํบ๎าน
ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล ณ สถานที่จริง โดยรํวมมือกับประชาชนหรือผู๎ ที่
เกี่ยวข๎องในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ให๎ทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยจากภายนอกของหมูํบ๎านที่สํงผลตํอ
อุปสรรค หรือความสาเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพของคนในชุมชนที่ผู๎เข๎าอบรมได๎เข๎าไปศึกษา และ
ทางราชการ สามารถนาบทเรียนจากปัจจัยที่ได๎วิเคราะห์ นาไปปรับใช๎กับระบบการทางานทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ๎าง การจัดอบรมปรับทัศนคติ และทักษะตํางๆ เพื่อให๎คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นตํอไป
โดยมีหัวข๎อประเด็นดังนี้
1. การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น (กป.2, กป.4)
2. การจั ด การทรั พ ยากรน้้ า เพื่ อ การเกษตรในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ตามแนวพระราชด้ า ริ
(กป.5, กป.10)
3. การเกษตรแบบผสมผสาน (กป.1, กป.8)
4. หมู่บ้าน Smart Farmer เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (กป.3, กป.6)
5. หมู่บ้านกลุ่มอาชีพตัวอย่าง (กป.7, กป.9)
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กรอบการศึกษาเรียนรู้ Action Learning
เพื่อ เข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน
1. การเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน
1.1 ประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน ชาติพันธ์ของผู๎อาศัย เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน
ในชํ ว งเวลาที่ ผํ า นมา ตั้ ง แตํ เ ริ่ ม กํ อ ตั้ ง ชุ ม ชน การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนภายใต๎ ก รอบหรื อ บริ บ ทของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
1.2 วิถีชีวิต ความเป็นอยูํ การใช๎ชีวิต การจัดการชีวิตและครอบครัวของผู๎คนแตํละกลุํม หมูํบ๎าน
ผู๎คนแตํละระดับชั้นทางเศรษฐกิจสังคม
1.3 ภู มิ ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชนในด๎ า นการผลิ ต การประกอบอาชี พ การรั ก ษาพยาบาล
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศาสนา การสร๎างความสงบทางจิตใจ และการจัดการกิจการสาธารณะ
ตํางๆ เพื่อเสริมสร๎างความอยูํดีมีสุขของผู๎คนในและระหวํางชุมชน
1.4 ลักษณะทางชีวภาพและกายภาพของชุมชน ทรัพยากรและปัจจัยตํางๆ ที่เป็นฐานชีวิตให๎แกํ
ชุมชนที่ศึกษาและชุมชนอื่นในพื้นที่ลุํมน้าเดียวกันหรือแหลํงนิเวศน์เดียวกัน และมีผลตํอวิถีชีวิตชุมชนใน
พื้นที่ เชํน แหลํงน้า การจัดการชลประทาน สภาพความสมบูรณ์ของดิน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และระบบนิเวศน์ของพื้นที่ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหวํางกันภายในชุมชน เป็นต๎น
1.5 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนอันเกิดจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกที่สาคัญ คือ
บทบาทรั ฐ ในการพัฒ นาชนบท และพลั งของเศรษฐกิจระบบตลาดเสรี เชํนการสํ งเสริมการปลู กพื ช
เศรษฐกิจ การสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมํตามนโยบายรัฐบาล การเข๎ามาของระบบเงินตรา
และระบบทุน ระบบสินเชื่อ การสํงเสริมวิสาหกิจในชุมชน และการผลิตสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรมตาม
ความต๎องการของตลาด เป็นต๎น

2. การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน
2.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับของภาครัฐ ที่มีผลกระทบตํอการใช๎หรือการประกอบ
อาชีพภายในชุมชน ระบบการบริหารจัดการเงินทุน ระบบการผลิตเชิงเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดหนี้สิน และความเสี่ยงในการไมํสามารถชาระหนี้
ภายในชุมชน
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2.2 การวิเคราะห์โอกาสหรือข๎อจากัดในการจัดการปัญหาของชุมชนในปัจจุบันวําควรได๎รับ
การสนับสนุนในประเด็นใดเป็นสาคัญ หรือการดาเนินแนวทางการพัฒนาชุมชนภายใต๎ของจากัดที่มีอยูํ
รวมทั้งแนวทางการลดข๎อจากัดที่มีอยูํ เป็นต๎น
2.3 การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนวํ า มี ม ากน๎ อ ยเพี ย งใด รวมทั้ ง
มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการกาหนด ติดตาม และประเมินผลอยํางไรบ๎าง
2.4 การวิเคราะห์ภาพรวมของภาคการเกษตรในพื้นที่ โดยสามารถพิจารณาเป็นหํวงโซํ ตั้งแตํ
เรื่องวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2.5 การจัดการชุมชนเข๎มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาวําภาครัฐต๎องมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอยํางไรให๎สอดคล๎องกับสภาพพื้นที่ หรือชุมชนเองจะต๎อง
ได๎รับ การสนับสนุนในด๎านใดบ๎าง จึงจะมีศักยภาพด๎านการจัดการตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ รวมทั้ง
พิจารณาข๎อจากัดที่เป็นตัวแปรสาคัญในการบริหารจัดการชุมชน

3. การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
3.1 บทบาทของภาครัฐ และผลลัพธ์ของการนานโยบายตํางๆ ของภาครัฐไปปฏิบั ติในพื้นที่ เชํน
นโยบายการจัดการ น้า ดิน ปุา การสํงเสริมเกษตร สินเชื่อการเกษตร การรับจานาข๎าว วิสาหกิจชุมชน
การรักษาสุขภาพ ความยุติธรรมในชุมชน การปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ ที่สํงผลกระทบตํอชุมชนในพื้นที่
3.2 ผลลัพธ์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายตํางๆ ของภาครัฐ กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิต
ของชาวบ๎านภายในชุมชนในเชิงบวกและลบอยํางไร ชุมชนและครัวเรือนมีความเสี่ยงในด๎านตํางๆ อยํางไร
3.3 ความคิดเห็นและความสามารถของชุมชนในการใช๎ประโยชน์จากโครงการกิจกรรมตํางๆ
ภายใต๎นโยบายแตํละด๎านที่มีการดาเนินการในชุมชน

ค้าถามที่ต้องตอบในรายงานการศึกษา
 ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
 ความอยูด่ ีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน
 บทเรียนทีไ่ ด้รับในด้าน
- การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- การบริหารการพัฒนาระดับตาบลและอาเภอ
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
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ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี

ตราประจ้าจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํตอนบนของภาคตะวั นออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นศูนย์
ปฏิบัติการกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุํมแมํน้าโขง เดิมพื้นที่
เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ๎านเดื่อหมากแข๎ง ซึ่งมีมานานรํวมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล๎านช๎าง
เมืองอุดรธานีได๎รับการสถาปนาให๎เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดรอยํางเป็นทางการ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรีพระเจ๎าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าทองกองก๎อนใหญํ กรม
หลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข๎าหลวงใหญํสาเร็จราชการแทนพระองค์ ปกครองมณฑลอุดรในสมัยที่
มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดจากรวมกันของหัวเมือง
ฝุายเหนือในพื้นที่มณฑลอุดร (มณฑลลาวพวน) คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์
กาบแก๎วบัวบาน และบ๎านเดื่อหมากแข๎ง มีอาณาเขตปกครองกว๎างใหญํที่สุดในประเทศ จังหวัดอุดรธานี
อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ
7,331,438.75 ไรํ) มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหลํงอารยธรรมที่เกําแกํแหํงหนึ่งของ
ประเทศและของโลก ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางหนํวยงานราชการตํางๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการ
เดินทางทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุํม
แมํน้าโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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ภูมิศาสตร์
จั ง หวั ด อุ ด รธานี ตั้ ง อยูํ ต อนบนของประเทศ หรื อ ที่ เ รี ย กวํ า อี ส านเหนื อ อยูํ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตติดกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้
ทิ ศ เหนื อ จรดจั ง หวั ด หนองคาย (อ าเภอสระใคร,อ าเภอทํ า บํ อ ,อ าเภอโพนพิ สั ย ,อ าเภอศรี
เชียงใหมํ,อาเภอสังคม)
ทิศ ตะวันออก จรดจั งหวัดสกลนคร (อาเภอบ๎านมํว ง,อาเภอเจริญศิล ป์ ,อาเภอสวํางแดนดิน ,
อาเภอสํองดาว,อาเภอวาริชภูมิ)
ทิศใต้ จรดจังหวัดขอนแกํน (อาเภอเขาสวนกวาง,อาเภอกระนวน) และจังหวัดกาฬสินธุ์ (อาเภอส
หัสขันธ์,อาเภอทําคันโท)
ทิ ศ ตะวั น ตก จรดจั ง หวั ด เลย (อ าเภอปากชม)และจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู (อ าเภอเมื อ ง
หนองบัวลาภู)

ภูมิประเทศ
ประกอบด๎วยภูเขา ที่สู ง ที่ราบ ที่ราบลุํม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบํงออกได๎ 2 บริเวณ คือ
บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต๎ สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นพื้นที่ภูเขา บางสํวนเป็นพื้นที่ลูก
คลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะนี้ ครอบคลุ มพื้นที่ในเขตอาเภอน้าโสม อาเภอหนองวัว ซอ อาเภอโนนสะอาด อาเภอศรีธาตุ
อาเภอวังสามหมอ และด๎านตะวัน ตกของอาเภอกุดจับและอาเภอบ๎านผื อ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย
บางสํวนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพื้นที่นา มีที่ราบลุํมอยูํบริเวณริมแมํน้า เชํน ลาน้าโมง ลาน้าปาว
เป็นต๎น
บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่
ดอนสลับที่นา บางสํวนเป็นที่เนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 187
เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอาเภอบ๎านผือ อาเภอกุดจับ อาเภอเมือง อาเภอ
กุมภวาปี อาเภอหนองแสง อาเภอไชยวาน อาเภอเพ็ญ อาเภอทุํงฝน อาเภอสร๎างคอม และอาเภอบ๎านดุง
มีที่ราบลุํมเป็นบริเวณกว๎างในเขตํอาเภอเมืองอุดรธานี และอาเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต๎นกาเนิดของลาน้า
ปาว พื้นที่ลูกคลื่นดังกลําวจะมีพื้นที่สูง ซึ่งเป็นปุาสงวนแหํงชาติเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขต
อาเภอบ๎านดุง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุํมบริเวณแมํน้าตํางๆ เชํน ห๎วยน้าสวย ห๎วยหลวง ห๎วยดาน ห๎วย
ไฟจานใหญํ ลาน้าเพ็ญ และแมํน้าสงคราม เป็นต๎น มีเทือกเขาสาคัญคือ เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาว
ตั้งแตํเขตเหนือสุดของจังหวัด

๖

การเมืองการปกครอง
หนํวยการปกครองแบํงออกเป็น 20 อาเภอ 156 ตาบล 1,880 หมูํบ๎าน 101 ชุมชน 1
องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 44 เทศบาลตาบล 132 องค์การบริหาร
สํวนตาบล มีจานวนประชากรรวม 1,583,092 คน (ปีพ.ศ. 2560)

อ.พิบลู ยรักษ์

อ.หนองหาน

อ.กุดจับ

อ.หนองวัวซอ

อ.เมืองอุดรธานี

อ.ศรีธาตุ

๗

หัวข้อประเด็น
“การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น”
กลุ่มปฏิบตั ิการที่ 2 บ้านหนองโน
 กลุ่มปฏิบต
ั ิการที่ 4 บ้านห้วยส้าราญ


๘

กลุ่มปฏิบัติการที่ 2
บ้านหนองโน ต้าบลกุดจับ อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
๑. บทบาทของภาครัฐและผลลัพธ์ของการนานโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐไปปฏิบัติในพื้นที่
๑) นโยบายการจั ดการน้้า มีผ ลต่อการพัฒนาและการบริห ารจัดการชุมชนมาก เนื่องจาก
ประชาชนบ้านหนองโนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งภาครัฐมี บทบาทการส่งเสริมการ
บริหารจัดการน้้า มีอ่างเก็บน้้าและคลองส่งน้้า ระบบชลประทานที่มีการส่งน้้าในการเอื้อต่อการส่งเสริม
การบริ ห ารจั ดการชุมชน การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประชาชนที่อยู่ในเขต
ชลประทานของเขื่อนห้วยหลวง เกษตรกรจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน เป็นปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาอาชีพได้เป็นอย่างดี
๒) การบริหารจัดการดิน ส่วนมากจะเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ท้านาและพืชไร่
หรือไม้ยืนต้นไม้ผล ซึ่งรัฐมีการส่งเสริมในเรื่องระบบบริหารจัดการดิน โดยเฉพาะบ้านหนองโน ใน ฤดูฝน
จะปลูกข้าว ส่วนฤดู แล้งจะปลูกถั่วลิสงและอ้อย ซึ่งพืชตระกูลถั่วจะเป็นปุ๋ยอย่างดีที่จะท้าให้สภาพดินดี
โดยไม่พึ่งปุ๋ยเคมี
๓) การส่งเสริมการเกษตร เป็นนโยบายที่ส้าคัญที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรบ้านหนองโน โดยการใช้หลักภูมิสังคมซึ่งจะต้องดูภูมิประเทศ สภาพดิน น้้า อากาศ ความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ ประกอบกับวิถีการประกอบอาชีพของชุมชนที่มีต้นทุน จากการท้าการเกษตรกรรมเป็น
หลัก ซึ่งมีภูมิปัญญาในการจัดการ ทางภาครัฐได้มาส่งเสริมการปลูกพืช การแปรรูป และการตลาด เพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องราคาและเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น การส่งเสริมการปลูกถั่วลิสง เป็น
วัตถุดิบและส่งเข้ามาแปรรูปในวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและการตลาดของเครือข่าย
๔) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นนโยบายส้าคัญที่ตรงกับการบริหารจัดการของชุมชน ซึ่ง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้างรายได้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการ
พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความก้าวหน้าพร้อมส้าหรับแข่งขันทางการค้าในอนาคต รวมถึงการพั ฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้
ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เป็นการรวมตัวกัน โดยสมัครใจ เพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน

๙

จากการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนจะเห็ น ว่ า ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ การจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม แม่ บ้ า น
เกษตรกรบ้านหนองโน (ถั่วคั่วทราย) เกิดมาจากการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสง แต่มีปัญหาผลผลิตมากราคา
ตกต่้า จึงเปลี่ยนมาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้นวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการ
ชุมชน แม่บ้านจึงรวมตัวกันและมีส่วนราชการเข้ามาส่งเสริม ได้แก่ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอกุดจับ เข้ามา
ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป รวมถึงส่งเสริมการตลาด เทศบาลต้าบลกุดจับ สนับสนุนโดยการจัด
ฝึกอบรมและพาไปศึกษาดูงานแก่กลุ่มถั่วคั่วทราย โดยเริ่มแรกมีสมาชิกกลุ่มจ้านวน ๒๔ คน สมาชิกทุกคน
ได้ลงหุ้นกันคนละ ๑๐๐ บาท รวมเงินทุนของกลุ่มเริ่มแรกจ้านวน ๒,๔๐๐ บาท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น
๔๖ คน และปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (ถั่วคั่วทราย) สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาหลายสิบปี ท้าให้เห็นถึงความยั่งยืน อันส่งผลกระทบให้ชุมชน สามารถ
บริห ารจัดการเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการรวมกลุ่ มการบริหารจัดการของชุมชน เช่น กลุ่ ม
เกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงจ้าหน่ายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (ถั่วคั่วทราย) เพื่อ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เป็นการต่อยอดจากวัตถุดิบ นอกจากนั้น การเชื่อมโยงกับตลาดทั้งใน
ชุมชน นอกชุมชน และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ผลลัพธ์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถี
ชีวิตของชาวบ้านภายในชุมชนในเชิงบวกและลบอย่างไร ชุมชนและครัวเรือนมีความเสี่ย งในด้านต่าง ๆ
อย่างไร จากการเรียนรู้ในชุมชนพบว่า ผลลัพธ์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตของชาวบ้านภายในชุมชน
๑) เชิงบวก ความพึงพอใจที่รัฐบาลและกระทรวง กรม จังหวัด ได้ก้าหนดนโยบายและจัดสรร
งบประมาณลงในพื้น ที่ เพื่ อแก้ไขปัญหาและพัฒ นาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ ดีขึ้น
โดยเฉพาะในรัฐบาลปัจจุบันที่แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น โครงการต้าบล
ละ ๕ ล้านบาท โครงการหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการหมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โครงการ
กองทุน หมู่บ้าน โครงการไทยนิยมยั่งยืน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการช่ว ยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นในการด้ารงชีวิต และโครงการดังกล่าว
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ต่อยอดการประกอบอาชีพ การ ลดรายจ่ายและการลด
ความเหลือมล้้าทางสังคม ท้าให้ชุมชนได้มีการเรียนรู้การท้างานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ เช่น การเรียนรู้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การเคารพมติ ซึ่งมาจาก
ความคิดเห็นจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การแสดงความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาชุมชน และจะท้าให้สังคมมีความเข้มแข็ง

๑๐

๒) เชิงลบ จากการเรียนรู้ชุมชนพบว่าบางโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลถูกก้าหนดมาจาก
ส่วนกลางโดยไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จะไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน เพราะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นจึ งเห็นได้ว่าการก้าหนดนโยบายหรือการจัดท้า
โครงการควรค้านึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ “ภูมิสังคม” ตามหลักทรงงาน ซึ่งจะต้อง ดูสภาพภูมิประเทศ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาความเดือดร้อน ที่แท้จริงของชุมชน
๓. ความคิดเห็นและความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ภายใต้นโยบายแต่ละด้านที่มีการด้าเนินการในชุมชน
๑) นโยบายด้านการบริห ารจัดการน้้า ของรัฐ ประชาชนบ้านหนองโนมี ความคิดเห็ นและ
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ ถึงแม้ว่าหมู่บ้านหนองโนจะอยู่ในการจัดการน้้าโดยระบบชลประทาน เขื่อน
ห้วยหลวง แต่การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรยังไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ในปี
พ.ศ.๒๕๕๘ และปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งท้าให้ปริมาณน้้าฝนตก มีปริมาณน้อยส่งผล
ให้น้าในเขื่อนห้วยหลวงมีปริมาณน้อย ท้าให้ไม่สามารถส่งน้้าให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการ
ท้ า การเกษตรในฤดู แ ล้ ง โดยเฉพาะการปลู ก ถั่ ว ลิ ส งซึ่ ง จะต้ อ งปลู ก ในฤดู แ ล้ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ด้าเนินการวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทราย เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถปลูกถั่วลิสงเพื่อเป็นวัตถุดิบส่งเข้าเพื่อ
แปรรูปกับวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทรายได้
๒) โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และพึ่ ง ตนเองได้ จาก
การศึกษาเรียนรู้ประชาชนมีความคิดเห็นและสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ในการแก้ไขปัญหา
ชุมชน เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ชุมชนประสบปัญหาผลผลิตถั่วลิสงล้นตลาดและมีราคาตกต่้า จึงได้มี
การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อผลิตถั่วคั่วทรายบ้านหนองโนและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดย
ได้รับค้าแนะน้าและสนับสนุนส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรอ้าเภอกุดจับ และเทศบาลต้าบลกุด
จับอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนจึงได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวของรัฐ และช่วย
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี
๓) โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต้าบล (ต้าบลละ ๕ ล้านบาท) และโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) จาก
การศึกษาเรียนรู้ประชาชนมีความคิดเห็นและสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการในการแก้ ไขปัญหาชุมชน
เป็นการต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและส่ง ผลส้าคัญที่ประชาชนได้คือ การที่ประชาชนได้มีการพบปะ
พูดคุยและมีส่วนร่วมในการพิจารณาน้าเสนอโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
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๔) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อการพัฒนาองค์รวมให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้แก่
(๑) โครงการช่ ว ยเหลื อ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย โครงการจั ด ท้ า บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
ประชาชนมีความคิดเห็นและใช้ประโยชน์ในการลดรายจ่ายในการด้ารงชีวิต และเป็นการลดความเหลื่อม
ล้้าทางสังคมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจน คนพิการ ผู้ปุวยติดเตียง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และมีการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้
(๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่ งยืน (หมู่บ้ าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ประชาชนมีความคิดเห็ นและใช้ประโยชน์จาก
โครงการภายใต้น โยบายของรัฐ ดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ส่วนรวมและเป็นการเข้าถึงชุมชนทุกชุมชน ท้าให้ไม่ต้องรออย่างไม่มีความหวังจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่จะจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเขตพื้นที่ ที่เป็น ฐานเสียง
ไม่ได้มองถึงปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาของชุมชน
(๓) โครงการชุ มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ความคิดเห็ นของประชาชนและ
ประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับจากโครงการดังกล่าว เป็นการต่อยอดการพัฒนาสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ โดยให้มี
นวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น
จากโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น ประชาชนมีความคิดเห็นและประโยชน์ที่ชุมชนได้รับคือ
การได้รับรู้นโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ทุกคนจะรับรู้ด้วยกันและเดินไปพร้อมกัน ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนทุกคนได้
มีส่วนร่วมและชุมชนได้มีกฎ กติกา หรือรัฐธรรมนูญหมู่บ้านที่ทุกคนในหมู่บ้านชุมชนจะท้าร่วมกัน
๕) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้้าลด ประชาชนมีความคิดเห็นและประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ โดยประชาชน
มีความคิดเห็นว่ามีการท้าโครงการในลักษณะเดียวกันหลายหมู่บ้าน (บ้านหนองโนมีการจัดท้าโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงหมูทั้งหมู่บ้าน) เมื่อผลิตออกมาแล้วไม่มีตลาดรองรับท้าให้ประสบปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่้า และไม่เกิดความยั่งยืนเท่าที่ควร
๖) โครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตลาดใหม่และขยายตลาดที่มีอยู่เดิมให้แก่
ผู้ป ระกอบการแต่ล ะกลุ่ มประเภทสินค้า ทั้งเกษตรกร ผู้ มีรายได้น้ อย ผู้ ประกอบการหาบเร่แผงลอย
รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ประชาชนมีความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการที่ดี แต่ขาดหน่วยงานที่ส่งเสริมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
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๔. รัฐบาลส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นกาลังสาคัญที่จะนาพาเศรษฐกิจประเทศไทยให้เข้มแข็ง
สรุปสาระส้าคัญสถานการณ์ด้าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมส้าหรับ การแข่งขัน
ทางการค้าในอนาคต รวมถึง ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือ SMEs ด้วยการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรายได้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันใน
ชุมชน พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจภายในชุมชน ที่ผ่านมา
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ด้าเนินการในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยมีผลการด้าเนินการคือ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ
ทะเบียน ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ จ้านวนกว่า ๘๐,๐๐๐ แห่ง โดยวิสาหกิจชุมชนร้อยละ ๖๐ หรือ
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ แห่ง ยังคงด้าเนินการอยู่ และอีก ๓๐,๐๐๐ แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอน
และยกเลิกทะเบียนออกจากระบบนอกจากนั้น ได้มีการจัดประเภทวิสาหกิจชุมชนโดยแบ่งเป็นการผลิต
สินค้าทั้งหมด ๑๘ ประเภท โดยมีวิสาหกิจประกอบกิจการผลิตพืชมีจ้านวนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การ
ผลิตปศุสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตามล้าดับ
อีกทั้ง ทางคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ด้าเนินการคัดสรรวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ พร้อมสนับสนุนวิส าหกิจชุมชน ในการ
จัดเวทีเรียนรู้เพื่อให้สามารถจัดท้าแผนพัฒนากิจการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยได้เริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยงบประมาณ จากแหล่งอื่น
ทั้งในส่วนของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นอกจากนั้น ยั งมี ปัญหาและข้อจ้ากัดในการด้าเนินการทั้งในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน ที่มี
ทรัพย์สินมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในการถือครองทรัพย์สินนั้น ที่มีความต้องการให้มีการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และควรที่จะให้เป็นสิทธิ์ของนิติบุคคล ปัญหาการท้านิติกรรมและธุรกรรมต่าง ๆ โดย
สมาชิกต้องค้้าประกันซึ่งกันและกันเอง เนื่องมาจากมาตรการส่งเสริมของรัฐบางมาตรา ซึ่งได้ก้าหนดให้
นิติบุคคลเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ตามมาตรานั้น ๆ ทั้งนี้
ทางรั ฐ บาลเห็ น ความส้ าคั ญในการเสนอจัด ตั้งกองทุ นเพื่ อการส่ ง เสริ มและพัฒ นากิ จ การ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องมาจากการพัฒนากิจการให้เติบโตและก้าวหน้าได้นั้น จ้าเป็นต้องมีงบประมาณหรือ
ทุนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนากิจการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ.๒๕๔๘ ไม่ได้ก้าหนดให้มีกองทุนส้าหรับวิสาหกิจชุมชนเป็นการ
เฉพาะ แต่ได้ก้าหนดให้ มีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมี
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วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP โดยวิสาหกิจชุมชน เกิดจาก
ประชาชนในชุมชนได้ร วมตั ว กัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิ ต สิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ของชุมชน มุ่งเน้นถึ ง
กระบวนการการผลิ ต สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยรวม จึ ง ท้ า ให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ที่ เ รี ย กกั น ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า
OTOP และเมื่อกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สิ นค้า OTOP นั้น มีความเข้มแข็ง มีก้าลังความสามารถใน
การแข่งขันได้ระดับการค้าขายเชิงพาณิชย์ ก็จะต่อยอดยกระดับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งหาก
กลุ่มผู้ประกอบการทั้ง ๓ ส่วนนี้ มีพื้นฐานความรู้ที่รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นก้าลังส้าคัญที่จะน้าพารายได้มากมายเข้ามาสู่ประเทศ ช่วยยกระดับสินค้า
ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนต่อไป

๑๔

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)
จากการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ (Action Learning) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
บ้านหนองโน ซึ่งท้าผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทรายนั้น ทางนักศึกษา กป.๒ ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน
บ้านหนองโน ในเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่อาชีพ จ้านวน ๔๐ ชุด เพื่อให้ได้ข้อมูลภูมิสังคม และได้
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ย วข้องกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ มเกษตรกรบ้านหนองโน ทั้งข้าราชการ ผู้น้าชุมชน ผู้ น้า
ท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน อาทิ นายอ้าเภอกุดจับ นายกเทศบาลต้าบลกุดจับ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโน
ข้าราชการในอ้าเภอและต้าบลกุดจับ และประชาชน โดยได้ข้อสรุป ดังนี้
ตารางที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานสมาชิกในครัวเรือน ที่ได้จากแบบสอบถาม
เพศ
ช่วงวัย/คนพิการ
ชาย
๑. เด็กแรกเกิด ถึง ๖ ปี
๔
๒. เด็กในวัยเรียน
๑๕
๓. วัยแรงงาน
๓๓
๔. วัยแรงงาน (คนพิการ)
๕. ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
๒๙
๖. ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (คนพิการ)
รวม
แผนภูมิที่ ๑ แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

หญิง
๗
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๓๙
๑
๒๕
๑
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๗๒
๑
๕๔
๑
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๑๕

แผนภูมิที่ ๒ แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองโน ทั้งข้าราชการ ผู้น้า
ชุมชน ผู้น้าท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน อาทิ นายอ้าเภอกุดจับ นายกเทศบาลต้าบลกุดจับ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองโน ข้าราชการในอ้าเภอและต้าบลกุดจับ และประชาชน ได้ข้อสรุป
๑. การขับ เคลื่ อนส่ ง เสริ มสนับสนุน จากหน่ ว ยงานของรัฐ อาทิ เทศบาลต้า บลกุดจั บ เป็ น
หน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น
กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองโน กลุ่มส่งเสริมท้านาปรัง และกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนถั่วคั่วทราย โดยในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต้าบล ๔ ปี โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม แปรรูปถั่วลิสง
บ้านหนองโน จ้านวน ๔๐,๐๐๐.- บาท จากการส่งเสริมของเทศบาลต้าบลกุดจับที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มอาชีพ
อื่นการรวมกลุ่ มท้ ากิจกรรมไม่ ต่ อเนื่ อง และบางครั้ งอุ ปกรณ์ที่ สนั บสนุ นไปไม่ ถู ก น้ามาใช้ ใ นกลุ่ ม อาชี พ
แตกต่างจากกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนถั่วคั่วทรายที่ยังคงมีการใช้อุปกรณ์และมีการรวมกลุ่มท้าตามกิจกรรม
ตามที่เทศบาลต้าบลกุดจับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเทศบาลต้าบล
กุดจับ เห็นว่าเทศบาลต้าบลกุดจับ ให้ความส้าคัญต่อการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน และมี
ความเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน ควรเพิ่มสมาชิกคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่กระบวนการเป็น
กรรมการในวงจรการผลิต และน้าความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาเพิ่มศักยภาพในกลุ่ม ให้

๑๖

เกิดประสิทธิภ าพในการบริห ารจั ดการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่ อปรับตัวสู่ การ
แข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดที่มีเพิ่มขึ้น และจะส่งผลต่อปัจจัยการผลิตและราคารับซื้อที่เป็นต้นทุนและ
ราคาขายด้วย
๒. บทเรียนที่ได้รับจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของภาครัฐ ที่ได้ร่วมตอบค้าถามเชิงวิชาการแก่ผู้
ศึกษา มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ เกษตรต้าบล ครู กศน. ได้ข้อสรุปว่า
๒.๑ เกษตรต้าบล มีแผนงานการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงด้วยการส่งเสริมการปลูก และ
การสร้างเครือข่ายผู้ปลูกให้สามารถส่งวัตถุดิบเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเพียงพอ ส้าหรับในกรณีที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลงมาส่งเสริมการปลูกถั่วแก่เกษตรกรในบ้านหนองโนและพื้นที่
ใกล้เคียงแล้วรับซื้อคืน ตลอดจนบริษัทโก๋แก่ ที่ลงมารับซื้อถั่วลิสงในพื้นที่นั้น เกษตรต้าบลมองว่าเป็นการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตกับวิสาหกิจถั่วคั่วทรายที่ต้องท้าอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ กรณีที่
กลุ่มฯ มีสมาชิกจ้านวนไม่มากและส่วนใหญ่อายุมากนั้น เกษตรต้าบลเห็นว่าจะต้องส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น แต่ให้คงมีคนรุ่นเดิมมาร่วมใช้ประสบการณ์ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้วย
และผู้ น้ า ในชุ มชนต้องช่ว ยกัน ประชาสั ม พันธ์ ให้ ม ากขึ้ นด้ว ย ส่ ว นในเรื่ องการหาตลาดเพิ่มเติมให้ แ ก่
วิสาหกิจชุมชนนั้น เห็นว่า คงต้องมองที่ความสามารถในการผลิตและคุณภาพที่ท้าได้อย่างจ้ากัดด้วย
๒.๒ ครู กศน. ให้ ความเห็ นว่า ควรขยายฐานตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจด้วยระบบเทคโนโลยี
เพิ่ ม ขึ้ น และทางหน่ ว ยงานมี แ ผนงานส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนแก่
ประชาชนด้วย และกรณีวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทรายบ้านหนองโนนั้น อาจต้องให้คนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วม
และน้าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปช่วยพัฒนาศักยภาพการจัดการด้วย
๒.๓ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ เห็นว่า ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการบรรจุหีบ
ห่อให้ทันสมัยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
จากข้อสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย)
ที่ได้ จากการศึกษาพบว่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและนโยบายในทุกระดับ รายละเอียด ดังนี้

๒. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๑) การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือวัยชรา ในหมู่บ้านมีผู้สูงอายุจ้านวนมากถึง ๒๗๐ คน ถึงแม้ชุมชน
มีความเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติตามวิถีชีวิตสังคมชนบท มีการช่วยเหลืออุปถัมภ์ซึ่งกัน
และกัน แต่เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป ประกอบกับสภาวะการมีบุตรน้อย อาจส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ในกรณีเจ็บปุวยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการปรับสภาวะร่างกายและจิตใจในการอยู่คนเดียว
ในที่พักอาศัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะซึมเศร้ามีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจและร่างกายได้

๑๗

๒) ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นสังคมเกษตร การผลิตพืชผลทางการเกษตร
ได้ใช้สารเคมี จ้าพวกยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฯลฯ โดยมิได้มีระบบการจัดการสารเคมีที่ตกค้างในดิน ซึ่ง
สารเคมีเหล่านี้จะแทรกซึมลงในที่ดินสู่ล้าน้้าสาธารณะที่ใช้อุปโภคและบริโภค และอยู่ ในอากาศ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชนในระยะยาว
๓) ปัญหาการกู้ยืมเงิน รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเป็นรายได้จากการเกษตรกรรม ใน
ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล ไม่มีรายได้เสริมที่แน่นอน ครัวเรือนส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยการน้า
เงินจากพ่อค้าคนกลางไปซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการเกษตรก่อนการเก็บ และกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือยืมจากกองทุนหมู่บ้าน ท้าให้ต้องหาเงินมาจ่ายค่าดอกเบี้ยหลายทาง
๔) การบริ หารจั ด การเพื่อการเกษตร แม้มี ระบบชลประทาน แต่ยัง ต้องอาศัย น้้าฝนจาก
ธรรมชาติ มีผลต่อการปลูกถั่วลิสงที่เป็นวัตถุดิบ ที่จะส่งผลผลิตเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
หนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย)
ข้อเสนอ เพื่อแก้ไขความเสี่ยง
- เสนอหน่วยงานรับผิดชอบ วางแผนในการบริหารจัดการน้้า
- ส่งเสริมการขุดสระน้้าสาธารณะหรือบุคคล
- ส่งเสริมการเจาะบ่อบาดาลด้วยระบบโซล่าเซล
๕) จากองค์กรภายนอกที่มาส่งเสริมการปลูกถั่วลิสง มี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ลงมาส่งเสริมการปลูกถั่วแก่เกษตรกรในบ้านหนองโนและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วรับซื้อคืน ตลอดจนบริษัทโก๋
แก่ ลงมาส่งเสริมปั จจั ยการผลิต การประกันราคา ซึ่ง อาจท้าให้ เกษตรกรหันไปปลูกส่ง ศูนย์วิจัยหรือ
ภาคเอกชน ทีล่ งมารับซื้อถั่วลิสงในพื้นที่แทนที่จะส่งผลผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทราย
ข้อเสนอ เพื่อแก้ไขความเสี่ยง
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน(ถั่วคั่วทราย) ควรรับสมาชิกเพิ่ม
และส่งเสริมให้สมาชิกปลูกถั่ว พร้อมรับซื้อถั่วลิสงในราคาประกัน
- ควรพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์จากถั่ว ลิ สง จากเดิมให้ มีประเภทผลิ ตภัณฑ์หลากหลายประเภท
เพิ่มขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีการท้ารูปแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม น่าซื้อเป็นของฝากของขวัญ
๖) การบริหารจัดการ ทั้งในชุมชนยังมีการน้าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ยังไม่แพร่หลาย การมีส่วน
ร่วมของชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกคนในหมู่บ้าน
ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มของจ้านวนสมาชิกมีน้อยและยังไม่มีสมาชิกที่เป็นคนรุ่น
ใหม่ หรืออายุน้อยที่จะสืบทอดภูมิปัญญาหรือวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทราย หรือวิสาหกิจชุมชนและ OTOP

๑๘

ต่าง ๆ การบริหารจัดการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ กลุ่ม OTOP นั้นยังขาดการเชื่อมโยงบูรณาการ
การวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
ข้อเสนอ เพื่อแก้ไขความเสี่ยง
- หน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP น้าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ กลุ่ม OTOP ควรขยายจ้านวนสมาชิกและคละช่วงอายุของ
สมาชิกให้หลากหลาย ที่ส้าคัญควรผลักดันให้สมาชิกรุ่นใหม่มาเป็นกรรมการกลุ่ม
- น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการขาย ขยาย
พื้นที่ขาย
๗) ขาดการพึ่งพาตนเอง จากการสนทนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสัมภาษณ์ประชาชนตาม
แบบสัมภาษณ์ พบว่าการลงทุนที่เป็นที่เป็นวัสดุที่มีราคาทางกลุ่มฯ จะไม่ลงทุนเอง จะขอหรือรอการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อการผลิตโดยรวม
- การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะเห็ นจากกลุ่ ม วิ ส าหกิ จชุ ม ชนกลุ่ มถั่ ว คั่ ว ทราย
ยังเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อซื้อเครื่องจักรจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ข้อเสนอ เพื่อแก้ไขความเสี่ยง
- หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง และท้องถิ่น ควรให้ ความรู้และสอนให้ กลุ่ มพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้ง
ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมร่วมกัน
๘) ที่ตั้งกลุ่ม เนื่องจากที่ตั้งและพื้นที่ด้าเนินการผลิตถั่วคั่วทรายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย) ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม แต่เป็นที่ธรณีสงฆ์
ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการถูกเรียกคืนพื้นที่ด้าเนินการ
ข้อเสนอ เพื่อแก้ไขความเสี่ยง
- จัดหาที่ดินเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย)
เอง หรือหาที่ได้รับความยินยอมของเจ้าของที่ดินในการเช่าหรือให้อยู่ตลอดไป

๓. ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน
๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย) กลุ่ม OTOP และ
ครอบครัว ชุมชน ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียง คน ครอบครัวและชุมชน มีความรัก ความอบอุ่น การดูแล
ห่วงใยกันในครอบครัวและสังคม ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างพอเพียง
๒) ครอบครั ว และชุมชน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้ เกียรติกัน แสดงบทบาทของตนใน
ครอบครัวได้ ท้าให้ครอบครัวมีความสุข การแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ของคนในชุมชนจึงส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคม

๑๙

๓) ผู้ สู งอายุ มีคุณ ภาพชี วิตที่ดี ขึ้น แก้ไขปั ญหาผู้ สู งอายุติดบ้ านและที่จะติดเตี ยงในอนาคต
เปลี่ยนผู้สูงอายุจากภาระเป็นพลังทางสังคม เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถออกมาท้ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย) กลุ่ม OTOP และกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน มีผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสังคมได้ตามวัย มีรายได้ รู้สึกมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง
และเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางสังคมได้เป็นอย่างดี
๔) เกิดความรัก ความสามัคคีของครอบครัวและชุมชน เป็นเครือข่ายสายใยครอบครัวในการ
ปูองกันปัญหาสังคม การที่คนหลายช่วงวัย หลากหลายครอบครัว หลากหลายประสบการณ์ได้มารวมกลุ่ม
กันทั้งร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย) กลุ่ม OTOP และ
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน มีผลให้เกิดการสานสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
รักษาประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนร่วมกัน เป็นการสร้างผู้น้าในชุมชนเป็นการสร้างภู มิคุ้มกันทางสังคม
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น

๔. บทเรียนที่ได้รับในด้าน
๑. การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
๑) ชุมชนบ้านหนองโนและเทศบาลต้าบลกุดจับ ศักยภาพในการจัดการวิสาหกิจชุมชน มี
การสนับสนุนทรัพยากรในทุกด้านทั้งการให้ความรู้ ค้าปรึกษา และอุปกรณ์ในการด้าเนินการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ต่าง ๆ
๒) การขยายสมาชิกวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านบ้านหนองโน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพียง ๑
แห่ง คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน (กลุ่มถั่วคั่วทราย) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการขยายจ้านวนสมาชิก
ให้มีจ้านวนเพิม่ ขึ้นมากนัก
๓) การมีส่วนร่วมของผู้น้าชุมชนท้องถิ่นท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้าตามธรรมชาติยังมีน้อย
มีผลให้การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขาดการบูรณาการและประเมินผลร่วมกัน งบประมาณที่ลงไป
ที่วิสาหกิจชุมชนจึงมีประสิทธิภาพไม่มาก
๔) การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ไม่ได้แก้ปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด เด็กแว้นท์
จะเห็นได้จากการสอบถามหรื อสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มฯ กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า
ปัญหายาเสพติด และเด็กแว้นท์ มีเพิ่มมากขึ้น
๕) การน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการ ทางประชาชนใน
ชุมชน มีการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้โดยน้ามา ๒ เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขด้านความรู้
โดยชุมชนต้องเข้าใจการด้าเนินการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และเงื่อนไขด้านคุณธรรม โดย
ใช้ความเพียร ขยัน อดทน และหลักธรรมาภิบาล เข้ามาบริหารจัดการชุมชน

๒๐

๒. การบริหารการพัฒนาระดับตาบลและอาเภอ
๑) การบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับต้าบลมีการส่งเสริมตามแผนทุกปีหมู่บ้านนววิถี
แต่ละหน่วยงานส่งเสริม แต่ไม่บูรณาการกัน ขาดการบริหารจัดการ ติดตาม ให้ค้าแนะน้า และเป็นพี่เลี้ยง
๒) การด้าเนินงานในรูปแบบประชารัฐมีน้อย
๓. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
๑) นโยบายภาครัฐดี แต่ขาดการปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น
ความสมดุลของการผลิต ราคา และตลาดรับซื้อ
๒) ความต่อเนื่องของการส่งเสริมของภาครัฐ และการส่งเสริมอย่างครบวงจร
๓) การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ยังไม่สามารถแก้ไขราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ได้

๕. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโน
๑. การด้าเนินการตามหลักประชารัฐ คือรัฐให้ความรู้เป็นพี่เลี้ยง ให้ค้าแนะน้าปรึกษา ภาค
ประชาชนด้าเนินการร่วมกันของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบ คือ
ถั่วลิสงที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี การแปรรูปที่ได้มาตรฐาน มีระบบการผลิตแปรูปเป็นที่ยอมรับและเป็น
มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพและการส่งเสริมการตลาด
๒. การพัฒ นาคนของชาวบ้านหนองโน ซึ่ งต้องน้าหลั กธรรมาภิบาลมาใช้ในการด้าเนินการ
วิสาหกิจชุมชนร่วมกันของทุกคน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ท้าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนทุกคนในหมู่บ้าน
โดยเฉพาะคณะกรรมการที่ด้าเนินการให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
๓. การพัฒนารูปแบบการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่ให้ห ลากหลาย มีหลายชนิดนอกจาก
๕ ชนิ ด เดิม การพัฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงตามความต้ องการของตลาดที่ง่ า ยต่ อ การน้ า ไปบริ โ ภคให้
เหมาะสม ปริมาณไม่มากและไม่น้อยไป หรืออาจจะใช้นวัตกรรมในการด้าเนินการ
๔. การส่งเสริมการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายกันโดยตรงทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การขยายเครือข่ายตลาดที่ตรงกลุ่มวัย
๕. การส่งเสริมให้บุคคลรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
และเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน
๖. การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโน ได้ก้าหนด
ไว้คือ “การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าถั่วลิสง เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง น้าพาชุมชนก้าวไกล”
และมีการทบทวนการด้าเนิน การที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคอะไรและกลุ่ มมีความต้องการอะไร ที่ได้
ก้าหนดไว้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
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๗. การส่ งเสริ มการสร้ างเครือข่ายในหมู่บ้านรอบ ๆ เพื่อการขยายผลทั้งการผลิ ตถั่วลิ สงที่มี
คุณภาพ เพื่อน้าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเมื่อตลาดโต
หรือขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีวัตถุดิบคือถั่วลิสงที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
๘. ควรปรั บปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานทั้งระบบในการผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือก
ผลิ ตผล(วั ตถุ ดิ บ ) การตากหรื ออบให้ แห้ ง อย่ างเหมาะสม ความสะอาด ปลอดภัย ที่ไ ด้ มีก ารรั บรอง
มาตรฐาน ขั้นตอนการผลิต สถานที่ ในแต่ละกระบวนการผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภัย
๙. การรับประกันราคาเกษตรกรและเพิ่มฐานการผลิต เพื่อให้มีการผลิตวัตถุดิบส่งโรงงานเพื่อ
แปรรูป โดยการท้าสัญญาหรือ MOU กับเกษตรกรในการผลิตให้ได้คุณภาพ โดยให้เกษตรกรในหมู่บ้าน/
ชุมชน ใกล้เคียงกัน ในการผลิตวัตถุดิบให้ได้เพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดสารเคมี โดยใช้อินทรีย์
๑๐. การปรับ ปรุงระบบขั้นตอนการท้าผลผลิต(วัตถุดิบ) ให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน มีความ
สะอาด ความปลอดภัย เพื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
๑๑. การท้าวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หากลุ่มเปูาหมายที่ชอบรับประทานถั่วลิสงในรูป แบบ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการหาตลาดในการผลิตให้มีความแน่นอนและยั่งยืน

บทสรุปจากการศึกษา
บทสรุปจากการศึกษาเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน ต้าบลกุดจับ อ้าเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจากการเรียนรู้ตามภูมิสังคมทั้งในทางกายมีศักยภาพในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่ว
ทราย โดยเฉพาะมีระบบบริหารจัดการน้้าที่ดี มีน้าใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี สภาพดินดีเหมาะแก่การ
เพาะปลูกถั่วลิสงที่เป็นวัตถุดิบและเป็นถั่วลิสงที่มีคุณภาพดี เกษตรกรมีพื้นฐานในการท้าการเกษตรอยู่
แล้วซึ่งเป็นต้นทุนของการผลิต ส่วนสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเป็นชนบทมี
วิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีความรัก ความสามัคคี แต่ขาดแกนน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ของหมู่บ้าน
จากการศึกษาในเรื่องภูมิสังคม จะเห็นว่าชาวบ้านบ้านหนองโนมีศักยภาพที่เป็นต้นทุนในการ
ผลิตถั่วลิสงที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย เพื่อส่งเข้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน ถั่วคั่วทราย
สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติม คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วมของชุมชนให้ครอบคลุมทุกคนในหมู่บ้าน
ให้ทุกคนเห็นว่าเขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนด้วยกัน การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ
ทุกขั้นตอน ให้สะอาดได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับตามหลักเกณฑ์ พัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมในการจัดเก็บ การผลิตที่ถูกต้อง นอกจากนั้น จะต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาเสริมในการ
แปรรูปถั่วคั่ว ทรายเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ห ลากหลายจากเดิม โดยการท้าวิจัยกลุ่ มเปูาหมายลู กค้าที่มีความ
ต้องการบริโภค และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องหาคณะกรรมการเป็นเด็กรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดสืบ
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สานและการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นให้ต่อเนื่องและเข้ากับโลกโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ฉะนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทรายเองจะต้องมีคนรุ่ นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยี เพื่อเป็นการส่งเสริม
การตลาดและสร้ างเครือข่าย โดยการขายทางเทคโนโลยี และสิ่ งส้ าคัญเมื่อตลาดมีความต้องการสู ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จะต้องคิดทั้งระบบคือคิดอย่างองค์รวมตั้งแต่
การน้าวัตถุดิบที่เป็นถั่วลิ สง ทั้งนี้คุณภาพจะต้องมีเพียงพอ โดยจะต้องให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทราย
บ้ า นหนองโนท้ า สั ญ ญาประกั น ราคากั บ เกษตรกรในราคาที่ เ ป็ น ธรรม เหมาะสม และมี คุ ณ ภาพ
นอกจากนั้ น จะต้องใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเข้ามาช่ว ยเสริมในการแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ ให้ มีความ
เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้งมีสถานที่จัดเก็บผลิตผลที่เป็นวัตถุดิบก่อนแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
แล้วรอจ้าหน่ายหรือส่งตลาด สุดท้ายคือการท้าการตลาดการสร้างเครือข่ายที่มีลูกค้าแน่นอนที่จะไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง
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กลุ่มปฏิบัติการที่ 4
บ้านห้วยส้าราญ ต้าบลหนองไฮ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
๑. บทบาทของภาครัฐและผลลัพธ์ของการน้านโยบายต่างๆ ของภาครัฐไปปฏิบัติในพื้นที่
เช่น นโยบายการจัดการน้้า ดิน ป่า การส่งเสริมเกษตร สินเชื่อการเกษตร การรับจ้าน้าข้าว วิ สาหกิจ
ชุมชน การรักษาสุขภาพ ความยุติธรรมในชุมชน การปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนในพื้นที่ อาทิ โครงการวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่
สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบ
๑) การดาเนิ น โครงการวิส าหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญํ ดาเนินการโดยหนํวยงานของ
ภาครัฐ ชุมชนยังไมํมีความรู๎ความเข๎าใจเพียงพอ จึงทาให๎ระยะเวลาที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและ
ดาเนินการมา ๑ ปี นั้น ยังคงมีทุนจดทะเบียน ๓๑,๘๐๐ บาท มีสมาชิก ๗๗ คน ซึ่งจากจานวนประชากร
ที่มีอยูํในชุมชนนับเป็นจานวนที่น๎อยมาก เนื่องจากชุมชนอาจยังไมํเห็นความชัดเจนและไมํมีความมั่นใจวํา
หากมีการรวมกลุํมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแล๎ว จะทาให๎มีผลตอบแทนกลับมาคุ๎มคําหรือไมํ
๒) ทุน ทางทรั พยากรเทคโนโลยี ภูมิปั ญญาของสมาชิกแตํ ล ะคนแตกตํางกัน และยังไมํ
สามารถรวมกลุํมสมาชิกได๎อยํางจริงจัง ตํางคนตํางทา ตํางคนตํางขายผลผลิต และกาหนดราคา ซึ่งอาจทา
ให๎ไมํมีมาตรฐานกลางในการกาหนดราคา และคุณภาพผลผลิต
๓) ชุมชนยังไมํสามารถพัฒนารูปแบบและแปรรูปไม๎ดอก เพื่อเพิ่มมูลคําและพัฒนารูปแบบ
สินค๎า
๔) ชุมชนยังขาดการนานวัตกรรมการผลิต การสร๎างแปลงผลิตไม๎ดอกให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวและผู๎สนใจให๎เข๎ามาเที่ย วชุมชน จึงยังไมํสามารถไปสูํเปูาหมายของการเป็นชุมชน
ทํองเที่ยวทางการเกษตร หรือชุมชนทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
๕) ขาดการเรียนรู๎และการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาพัฒนาดิน บารุงดิน ทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ชุมชนยังคงใช๎ยาฆําแมลงและสารเคมีในปริมาณมาก ซึ่งอาจสํงผลกระทบ
ตํอสุขภาพของชาวบ๎านได๎ในอนาคต
๖) ด๎ านการตลาด พบวํา เกษตรกรแตํล ะรายหาตลาดของตนเอง ยั งไมํมี ระบบกลุํ ม ใน
การตลาด เกษตรกรมุํงผลิตไปเพื่อจาหนํายของตนเอง ไมํมีการสร๎างตลาดรํวม
๒. ผลลัพธ์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆ ของภาครัฐก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับ วิถี
ชีวิตของชาวบ้านภายในชุมชนในเชิงบวกและลบอย่างไร ชุมชนและครัวเรือนมีความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ อย่างไร เช่น โครงการปั่นจักรยาน รักษ์ชุมชน ยลของดี วิถีพอเพียง
๑) เชิงบวก เป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดพื้นที่ให๎ประชาชนทั่วไปได๎รับทราบ และเข๎ามา
ทํองเที่ยวชุมชน เพื่อสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎ดอก
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๒) เชิงลบ
- ผู๎สนใจเข๎ารํวมโครงการจะเป็นเพียงการปั่นจักรยานมาเพื่อถํายภาพกับไม๎ดอก และ
สภาพแวดล๎อมของชุมชน เกษตรกรไมํมีรายได๎จากผู๎เข๎ารํวมโครงการที่เข๎ามาปั่นจักรยานในชุมชน
- ผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํมีการจับ จํายใช๎สอย หรือซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคภายในชุมชน
เนื่องจากชุมชนยังไมํมีร๎านค๎ารองรับ
จากการดาเนินโครงการ ชุมชนอาจเกิดความเสี่ยงในด๎านผลิตผลทางการเกษตรไม๎ดอก อาจ
ได๎รับความเสียหายบ๎าง เนื่ องจากผู๎เข๎ารํวมโครงการอาจเหยียบย่าไม๎ดอกที่สามารถตัดไปจาหนํายได๎
นอกจากนั้น อาจจะยังไมํเห็นภาพความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
๓. ความคิดเห็นและความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการ กิจกรรมต่างๆ
ภายใต้นโยบายแต่ละด้านที่มีการด้าเนินการในชุมชน อาทิ
๑) นโยบายด๎านสุขภาพ
ชุมชนได๎รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค เนื่องจากหาก
เจ็ บ ปุ ว ยสามารถเข๎ารั บ การรั กษาโดยไมํเ สี ยคําใช๎จําย อี กทั้งมีการจัดอบรมให๎ ความรู๎พื้นฐานในการ
ชํวยเหลือผู๎ปุวยให๎แกํคนในชุมชน
๒) นโยบายด๎านการลดคําครองชีพ
ชุมชนได๎รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการชํวยเหลือคําครองชีพ เพื่อชํวยเหลื อผู๎มี
รายได๎น๎อย (บัตรเครดิตคนจน) โดยได๎รับในอัตราครัวเรือนละ ๕๐๐ บาท ตํอ เดือน เพื่อใช๎ในการซื้อของ
จาเป็นในครัวเรือนจากร๎านค๎าที่เข๎ารํวมโครงการ
๓) นโยบายด๎านสาธารณูปโภค
ชุมชนได๎รับโอกาสจากการจัดสร๎างอํางเก็บน้าลาปาคาว ที่เป็นแหลํงสํงน้าไปสูํแปลงของ
เกษตรกร ทาให๎สามารถเก็บพืชผลได๎ดี และมีรายได๎ตลอดปี
๔) นโยบายประชารัฐ
เป็นการรวมพลังการขับเคลื่อนการดาเนินงานระหวํางภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน
ได๎รับการจัดสรรงบประมาณหมูํบ๎านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนามาพัฒนาชุมชน ได๎มีการประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นรํวมกันของคนในชุมชนในการใช๎งบประมาณ ชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อลงมติและ
แสดงความคิดเห็นรํวมกัน เกิดร๎านค๎ากองทุนประชารัฐในการจาหนํายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ยากาจัดศัตรูพืช
ทาให๎เกษตรกรไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการเดินทางไปซื้อจากภายนอก
๕) นโยบายด๎านการสํงเสริมชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ได๎มีการดึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนผํานกระบวนการจัดอบรมให๎แกํคนในชุมชน และ
พัฒนาฝีมือของชุมชนให๎เกิดการแปรรูปไม๎ดอกเพื่อเพิ่มมูลคํา และสามารถผลิตไม๎ประดับได๎ครบวงจร ซึ่ง
หากชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะสามารถสร๎างรายได๎และความภูมิใจให๎แกํชุ มชน นอกจากนี้ยังมีการจัด
อบรมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาฝีมือ อาทิ การสานตะกร๎า การสานกระติ๊บ การทาบายศรี เป็นต๎น
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)
จากการลงพื้นที่ ชุมชนบ๎ านห๎ว ยสาราญ หมูํที่ ๙ ตาบลหนองไฮ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระหวํางวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อ การศึก ษาดาเนิน งานของรัฐ วิส ากิจ ชุม ชนแปลงใหญํไ ม๎
ดอกไม๎ป ระดับ ณ ชุมชนบ๎านห๎วยสาราญ-บ๎านห๎วยเจริญ ตาบลหนองไฮ จะเห็นได๎วํา ชุมชนได๎มีการยื่น
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 ซึ่งนับเวลาดาเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็ม โดยมีการตั้งคณะ
กรรมการบริหารกลุํม มีสมาชิกในกลุํมซึ่งเป็นเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับในพื้นที่หมูํบ๎าน ได๎แกํ บ๎าน
ห๎วยสาราญ หมูํที่ ๙ และ บ๎านห๎วยเจริญ หมูํที่ 16 ตาบลหนองไฮจานวน 77 ราย และมีเงินทุนจดทะเบียน
จานวน 31,800 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) เนื่องจากระยะเวลาดาเนินการของวิสากิจ
ชุมชนอยูํในชํวงเริ่มกํอตั้ง ทาให๎กระบวนการบริหารจัดการกลุํมในบริบทของการเป็นวิสาหกิจชุมชนตาม
กฏหมายยังไมํเห็นภาพชัดเจนมากนัก ทั้งด๎านกิจกรรมการรวมกลุํม การมีสํวนรํวมในกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชน การบริหารเงินทุน การจัดการทางทรัพยากรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยมีการรวมตัวกันของ
เกษตรกรผู๎ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับของทั้งสองหมูํบ๎านเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นการริเริ่ม จากการที่
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุดรธานีได๎มีการสร๎างอาชีพปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ เพื่อการค๎าในจานวนแปลง
ไม๎ ด อกที่ มากและสํ ง ผลผลิ ตออกไปจาหนํ า ยในตลาดทั่ว ไปอยํ างแพรํ ห ลาย ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร
ปากคลองตลาด ตลาดดอกไม๎ในจังหวัดตํางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภูมิภาคอื่นๆและใน
ประเทศเพื่อนบ๎าน (สปป.ลาว) ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาดและลูกค๎าผู๎ บริโภค ซึ่งเห็นวํากระบวนการ
ของวิสาหกิจชุมชนนําจะเป็นแนวทางการพัฒนาการรวมกลุํมที่ดีและสํงเสริมให๎กระบวนการพัฒนาในเชิง
เพื่อการพาณิชย์เกิดการกับปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให๎เป็นที่ยอมรับ มีชํองทางการตลาดกว๎าง
มากยิ่งขึ้น เพื่อเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะได๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได๎เพิ่มขึ้นตามแนวทางของวิสาหกิจ
ชุมชน หากจะพิจารณาถึงบริบทของชุมชนในสํวนของหลักการวิสาหกิจชุมชนจะเห็นมุมมองบางเรื่องที่
ต๎องมีการพัฒนาได๎แกํ
1) บริบทด๎านกิจการของชุมชนเนื่องจากเดิมเกษตรกรที่หมูํบ๎านจากประกอบอาชีพเกษตรกร
ปลูกพืชเชิงเดียวมาเป็นเวลานาน เชํน ข๎าว มันสาปะหลัง อ๎อย บางรายปลูกพืชผักสวนครัว บางรายปลูก
ผลไม๎ตามฤดูกาลแตํสํวนใหญํของพื้นที่ก็เริ่มหันมาปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ ดังนั้น หากจะมีการขยายเพิ่ม
พื้นที่ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ ให๎เพิ่มขึ้นเพื่อสร๎างเครือขํายของกลุํมให๎กว๎างขึ้นต๎องใช๎ระยะเวลาในการสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจกับเกษตรกรที่ยังปลูกพืชชนิดอื่น
2) ด๎านการผลิตสินค๎า พบวํา คุณภาพของผลผลิตในแตํละแปลงจะมีความแตกตํางกัน เนื่องจาก
ความสามารถในขั้น กระบวนการผลิตที่มีไมํเทํากัน ดังนั้นจึงทาให๎เกิดปัญหาด๎านการสร๎ างมาตรฐานใน
คุณภาพของการผลิ ตจากผู๎ ที่มีอยูํ ในกลุํ ม จึง ไมํส ามารถสํ งผลผลิ ตที่มีคุณภาพเทําเทียมกันไปสูํ ตลาด
ผู๎บริโภคได๎
3) ในเรื่องของทุนชุมชน จะเห็นได๎วําทุนซึ่งเป็นตัวเงินของสมาชิกมีจานวนไมํมากนัก เนื่องจาก
สมาชิ ก อาจจะยั ง ไมํ มี ค วามมั่ น ใจวํ า หากมี ก ารรวมกลุํ ม ในรู ป แบบวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแล๎ ว จะท าให๎ มี
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ผลตอบแทนกลับขึ้นมาคุ๎มคําหรือไมํ สํวนทุนทางทรัพยากรเทคโนโลยี ภูมิปัญญา ของสมาชิกแตํละคนก็มี
ความแตกตํางกัน หากยังไมํสามารถทาให๎เกิดกระบวนการรวมกลุํมอยํางจริงจัง อาจทาให๎เกิดปัญหาความ
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได๎
4) ด๎านการพัฒนาแปรรูปผลผลิตพบวํา สมาชิกบางรายสามารถนาผลผลิ ตมาแปรรูปเป็น
พวงมาลั ย บายศรีพุํมดอกไม๎ ไม๎ป ระดับ ผลิตภัณฑ์จากดอกไม๎สด ดอกไม๎แห๎ ง เพื่อเพิ่มมูลราคาได๎แตํ
สมาชิกบางรายขาดภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ ทาให๎การพัฒ นารูปแบบและการแปรรูปยังไมํส ามารถ
ขับเคลื่อนและไปสูํจุดที่สร๎างความยั่งยืนได๎
5) ด๎านการริเริ่มสร๎างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชนพบวํา สมาชิกสํวนใหญํเคยเป็นเกษตรกรทา
การเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ขาดองค์ความรู๎ในการคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ทุกคนทาการเกษตรในรูปแบบที่คุ๎นเคย
แตํก็มีสมาชิกที่เป็นเกษตรกร Smart Farmer เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ที่จบการศึกษาอยูํในคณะ
เกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ และกลับมาทาการเกษตรในแปลงของครอบครัว มีความคิดริเริ่มที่
จะนานวัตกรรมการสร๎างแปลงผลิตไม๎ดอกเป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยวเข๎ามาชมและทากิจกรรมเพื่อให๎
เกิดรายได๎ เกิดกิจกรรมการทํองเที่ยวชุมชนในขณะนี้เกิดปัญหาในการสร๎างความรับรู๎ความเข๎าใจให๎แกํ
สมาชิกกลุํมรายอื่นที่จะให๎เข๎ามาดาเนินการรํวมกันในการสร๎างแหลํงทํองเที่ยวและการเกษตร ให๎เกิดขึ้นได๎
6) ด๎านการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล มีเกษตรกรที่เป็นภูมิปัญญาด๎านการ
พัฒนาดินบารุงดิน เกษตรกรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ตํางประสบปัญหาในการสร๎างเครือขําย
เพราะเกษตรกรหลายรายขาดความรู๎และไมํพยายามเรียนรู๎ บางรายรู๎แตํขาดความอดทน ขาดความ
พยายาม หลายคนอยากเรี ย นทางลั ด สูํ ความส าเร็ จจึ ง เป็น ปั ญ หาในการดึ งภู มิ ปั ญญาจากเกษตรมา
ประยุกต์ใช๎
7) การมีสํวนรํวมของสมาชิกในกระบวนการวิสาหกิจชุมชนยังไมํ เข๎มแข็ง อาจเป็นเพราะเวลา
หนึ่งปียังไมํสามารถบํมเพาะและไมํมีกิจกรรมที่ดาเนินการรํวมกันอยํางสม่าเสมอ จึงยังไมํสามารถก๎าวไปสูํ
จุดที่เข๎มแข็งได๎
8) ด๎านการตลาด พบวําเกษตรกรแตํละรายจะหาตลาดของตนเอง ยังไมํมีระบบกลุํมในการหา
ตลาด ใครเคยนาไปจาหนํายที่ใดก็จะนาไปจาหนํายที่เดิม แตํละรายมุํงผลิตไปจาหนํายของตัวเองไมํมีการ
สร๎างตลาดรํวมกัน
9) ด๎านการพัฒนาทุนหมุนเวียนของกลุํม ยังไมํมีระบบการจัดการที่ ชัดเจนในเรื่องการระดม
เงินทุนของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น ทุนกํอตั้งจึงยังเทําเดิม แตํผู๎กํอตั้งกลุํมก็มีแนวความคิดในการพัฒนาด๎าน
ทุนของกลุํม เพื่อจะให๎มีการแบํงเงินรายได๎เข๎ากองทุนและการสร๎างระบบและการเสริมสร๎างประสิทธิภาพ
การผลิตของสมาชิกในกลุํม
1๐) ด๎านศูนย์แสดง ผลผลิต ศูนย์ศึกษา อยูํในชํวงการศึกษาความเป็นไปได๎เพื่อการกํอตั้ง และจะมี
การดาเนินการให๎เป็นรูปรํางในอนาคตตํอไป
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จากการศึกษาสภาพที่แท๎จริงของหมูํบ๎าน คณะผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุํมไม๎ดอกไม๎ประดับของทั้ง ๒ หมูํบ๎าน โดยใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้
(๑) ด๎านปัจจัยทั่วไป
(1.1) ปัจจัยภายใน ได๎แกํ
- การพัฒนาคุณภาพของสมาชิก
- คุณภาพของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน
- สร๎างศูนย์เรียนรู๎กระบวนการผลิต, อบรมความรู๎, สาธิตถํายทอดทาง
เทคโนโลยี
- การเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการผลิต
- สร๎างผู๎สืบทอดรับชํวงตํอ
- แหลํงข๎อมูลภูมิปัญญา, ผู๎รู๎, ผู๎อาวุโส
(1.2) ปัจจัยภายนอก ที่ต๎องนามาพิจารณา ได๎แกํ
- ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบ
- ปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ต๎นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงด๎านราคา เทคโนโลยี
- พํอค๎าคนกลาง
- หนํวยงานสนับสนุน ได๎แกํ หนํวยงานของภาครัฐ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น,
ภาคเอกชน
- การแบํงปันผลตอนแทนในทางธุรกิจไม๎ดอกไม๎ประดับ
(1.3) ปัจจัยเฉพาะด๎านที่ต๎องนามาพิจารณา ได๎แกํ
- การผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์
- การชลประทาน
- ต๎นทุนการผลิต
- ตลาดกลาง
- ลักษณะและเทคนิคด๎านการแปรรูป
- ด๎านการทํองเที่ยว
(2) แนวทางการพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชน
(2.1) ศึกษาความเป็นไปได๎ในการกาหนดกิจกรรมผลิตสินค๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(2.2) ขยายจากกลุํมเล็กๆ เป็นกลุํมสนใจและกลุํมเรียนรู๎ กลุํมเพื่อการผลิต
(2.3) การวางระบบการบริหารกลุํม ได๎แกํ
- มีเปูาหมายดาเนินการที่ชัดเจน
- มีแผนการดาเนินงานที่สามารถบรรลุเปูาหมายได๎
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- การบริหารเงินทุนต๎องโปรํงใส ตรวจสอบได๎
- กฎระเบียบต๎องชัดเจน เหมาะสม
- การกระจายผลประโยชน์ ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
- สมาชิกต๎องให๎ความสาคัญกับกลุํม ยึดมั่นในอุดมการณ์ของกลุํม
- การสื่อสารทาความเข๎าใจระหวํางสมาชิกในกลุํมต๎องงําย เข๎าใจ และตํอเนื่อง ทั่วถึง
ครอบคลุม
(2.4) การผลิตใช๎ภูมิปัญญาบนฐานทรัพยากรที่มีในท๎องถิ่น
(2.5) การผลิตที่มุํงตอบสนองชุมชนกํอนขยายสูํภายนอก
(2.6) การค๎นหาภูมิปัญญาเพื่อการตํอยอด พัฒนาให๎เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
(2.7) มีการเรียนรู๎เพื่อการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เชํน การศึกษาดูงานจากกลุํมที่สาเร็จ มี
การอบรมเพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐานของผลผลิต
(2.8) กระบวนการผลิตต๎องไมํกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรของท๎องถิ่น อาชีพ และ
วิถีชีวิตเดิมของชุมชน
(2.9) ความซื่อสัตย์ในการบริหารกองทุนของกลุํม โปรํงใส ตรวจสอบได๎
(2.10) สร๎างเครือขําย เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด
(2.11) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให๎เป็นต๎นแบบการเรียนรู๎ของสมาชิกและผู๎สนใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ด๎านการพัฒนากลุํมและการบริหารกลุํม
- การรวมกลุํมต๎องเข๎มแข็ง
- มีการประชุมสมาชิกอยํางสม่าเสมอเพื่อชี้แจงทาความเข๎าใจ และรํวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- การมีสํวนรํวมในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนต๎องทาอยํางตํอเนื่อง
- เลือกกรรมการบริหารที่เป็นคนดี มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับ
- มีการแบํงงานให๎กรรมการดูแลในด๎านตํางๆ
- ปรับบปรุงกฎระเบียบข๎อบังคับให๎เหมาะสม และมีการนาไปใช๎และบริหารงานเป็น
ระบบ ตรวจสอบได๎
2) ด๎านการพัฒนาบริหารกองทุน
- มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน โปรํงใส ตรวจสอบได๎
- สร๎างระบบการบริหารเงินให๎มีสวัสดิการแกํสมาชิก เชํน การปันผล การกู๎ยืมเพื่อผลิต
สินค๎า ผลิตภัณฑ์ และเพื่อการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
3) ด๎านการปรับปรุงการผลิต ได๎แกํ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค จัดหาเครื่องจักร เครื่อง
ทุํนแรง วัตถุดิบที่นามาใช๎ต๎องมีคุณภาพดี จัดระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให๎มีมาตรฐาน
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4) ด๎านการจัดการระบบกระจายสินค๎าและบริการ กาหนดเปูาหมายและกระจายสินค๎าให๎ชัดเจน
หลากหลาย
5) ด๎านสํงเสริมการเรียนรู๎ มีศูนย์เรียนรู๎ อบรม สาธิต ฝึกงาน ทักษะ จัดทาแผนกการเรียนรู๎
ศึกษาดูงานกับกลุํมที่ประสบผลสาเร็จ สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานให๎สมาชิกทราบ
6) ด๎านการพัฒนาการตลาด มีการรวมกลุํมกันขาย ตั้งกรรมการดูแล ด๎านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ให๎หลากหลายชํองทาง และจัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องการตลาดกับสมาชิก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
1) ด๎านการพัฒนาการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิตในวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งใหมํ และที่ประสบ
ปัญหา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การผลิต ตรวจสอบรับรองคุณภาพ ติดตามการให๎คาแนะนาในการผลิต
2) ด๎านการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู๎นา สมาชิก และจัดทา
ระบบติดตาม ประเมินผล
3) การสํงเสริมการเรียนรู๎และการพัฒนา การจัดฝึกอบรมและพัฒนาความรู๎ความสามารถ ความ
เข๎าใจในการจัดการกับวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณศึกษาดูงาน เข๎ารับการอบรมหลักสูตรด๎าน
ตํางๆ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อถํายทอดเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์
4) สํงเสริมด๎านการตลาด จัดหาตลาดและชํองทางรับซื้อให๎ครอบคลุม กว๎างขวาง
5) สนับสนุนด๎านสินเชื่อให๎วิสาหกิจชุมชน
6) สํงเสริม การสร๎างเครือขํายวิสาหกิจชุมชน
7) ขยายการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนให๎ครอบคลุมทุกกิจกรรมอาชีพ
8) จัดให๎มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาไมํหยุดนิ่ง
9) สร๎างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รับรองวิสาหกิจชุมชนให๎มีคุณภาพ
10) รวมกลุํมเพื่อผลิตสินค๎าและพัฒนามิใชํเพื่อกู๎ยืมเงินเพื่อการลงทุนในการผลิตเทํานั้น
11) ตั้งศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎และศูนย์ความรํวมมือของสมาชิก
12) การพัฒนาผู๎นาและสมาชิกให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องวิสาหกิจชุมชนให๎ตระหนักถึง
บทบาทและหน๎าที่เหมาะสมเกิดความมั่นใจในการรวมกลุํม
13) กระตุ๎นให๎สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและชํวยกันตรวจสอบ
ควบคุมการดาเนินงานเพื่อความโปรํงใส
14) สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมของสมาชิกในการผลิตตั้งแตํต๎นทางถึงปลายทางการแปรรูปการ
บรรจุหีบหํอและจาหนํายในระบบการตลาดการวางสินค๎า
15) สนับสนุนให๎มีการผลิตแบบครบวงจร
16) ใช๎กลไกวิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกในการสํงเสริม การดาเนินงานตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต๎การพึ่งพาตนเองเข๎มแข็งแล๎วคอยชํวยเหลือเพื่อนสมาชิก
17) สะท๎อนข๎อมูลสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีให๎สมาชิกทราบเพื่อการพัฒนาตํอไป

๓๐

1. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
จากสภาพภูมิสังคมของบ๎านห๎วยสาราญ หมูํที่ ๙ ตาบลหนองไฮ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใน
ปัจจุบันมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 135 ครัวเรือน สถานภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบันถือเป็นหมูํบ๎านที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจมีครอบครัวไมํน๎อยกวําร๎อยละ 9๕ ที่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง รายได๎เฉลี่ยตํอหัวสูงกวํา
เกณฑ์มาตรฐานประจาจังหวัดในด๎านการเกษตร โดยในปัจจุบันมีอาชีพในการทาไม๎ดอกไม๎ประดับ ซึ่งสํวน
ใหญํเป็นไม๎เมืองหนาว เชํน เบญจมาศ เดซี่ คลัสเตอร์ แตํก็สามารถนาไปปลูกในพื้นที่ได๎ทุกฤดูกาล ทุก
ครอบครัวมีรายได๎อยูํในระดับดี พอมีพอกิน และมีเงินออมบ๎างแตํไมํครบทุกครอบครัว สํวนครอบครัวที่ไมํ
มีที่ดินทากินเป็นของตนเองก็สามารถยังชีพได๎โดยการรับจ๎างซึ่งมีรายได๎เพียงพอกับครอบครัว
ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยสาคัญของหมูํบ๎านนี้คือ
1) การมีแหลํงน้าที่ไมํเพียงพอกับการปลูกดอกไม๎ดอกไม๎ประดับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเหตุการณ์ภัย
แล๎งติดตํอกันระหวํางปี 2550 ถึง 2558 ที่มีน้าไมํเพียงพอตํอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2) การตลาด เนื่องจากการรวมกลุํมเป็นวิสาหกิจชุมชน ยังอยูํในชํวงเริ่มต๎นปัจจัยในด๎านการ
กาหนดราคาของผลผลิตอยูํที่พํอค๎าคนกลางและตลาดเป็นสาคัญ ที่ใดที่ให๎ราคาไม๎ดอกมีราคาสูงเกษตรกรก็จะ
ดีใจและมีรายได๎มาก แตํถ๎าบางปีราคาผลผลิตตกต่าก็จะมีรายได๎ลดลง
3) แหลํงทุนตํางๆเป็นสิ่งจาเป็นตํออาชีพเกษตรกรเป็นอยํางมาก เชํน การเข๎าถึงแหลํงทุนเป็นสิ่ง
ที่มีความต๎องการสูงในหมูํบ๎าน
๔) แตํละครอบครัวไมํมีการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจําย (จปฐ.) จึงไมํสามารถทราบรายรับและ
คําใช๎จํายที่แท๎จริงได๎
๕) ไมํมีการจัดทาแผนที่อาณาเขตชุมชน ตลอดจนพื้นที่แตํละแปลงที่ทาการเกษตรแตํละประเภท
และไมํทราบจานวนพื้นที่ดาเนินการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับที่แท๎จริง
๖) ด๎านโครงสร๎างอายุ วัย ของประชากรในครัวเรือนและหมูํบ๎าน แม๎วําในปัจจุบันบ๎านห๎ว ย
สาราญจะมีประชากรวัยทางานชํวงอายุระหวําง ๒๖-๕๙ ปี ถึง ๒๗๔ คน จากประชากรทั้งหมด ๕๐๕ คน
คิดเป็นร๎อยละ ๕๓.๔๓ คน แตํที่ปรากฏคนหนุํมสาวและเยาวชนเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมของหมูํบ๎านและ
กลุํมอาชีพปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับคํอนข๎างน๎อย มีเกษตรกรรุํนใหมํเพียง ๖ คน ทาให๎มีโอกาสขาดความ
ตํอเนื่องในการพัฒนาอาชีพหรือสานตํอผลสาเร็จให๎ยั่งยืนในระยะยาว
๗) ความเสี่ยงด๎านการตลาด มีรูปแบบความเสี่ยงด๎านการตลาดของกลุํมไม๎ดอกไม๎ประดับใน ๒
ประการ คือ
ประการแรก ด๎านความต๎องการของตลาดที่รองรับผลผลิ ตไม๎ดอกไม๎ประดับ อาจมีความ
เปลี่ยนแปลงตามความนิยม และกระแสความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของผู๎บริโภคที่ไมํหยุดนิ่ง ทั้งใน
แงํความหลากหลาย ชนิดประเภทของดอกไม๎ และแงํมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตที่ตลาดต๎องการอาจ
ต๎องการไม๎ดอกที่มีมาตรฐานการผลิตสูง มีคุณภาพสูง เชํน มาตรฐานของก๎านดอก ความสวยงาม การ
นาไปใช๎ประโยชน์ที่หลากหลาย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน GPA เป็นต๎น
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ประการที่สอง มิติด๎านการแขํงขันทางการตลาด แม๎ปัจจุบันตลาดรองรับไม๎ดอกไม๎ประดับยัง
เปิดกว๎าง สามารถรองรับผลผลิตจากบ๎านห๎วยสาราญได๎อีกมาก และผู๎ผลิตเกษตรกรยังได๎เปรียบเป็นฝุาย
กาหนดราคาผลผลิต ซึ่งอาจไมํใชํสถานการณ์คงที่ แตํจะมีการเปลี่ยนแปลงได๎ในอนาคต และอาจมาถึงเร็ว
เกินจะตั้งตัว ทั้งนี้ อาจสามารถประเมินความเสี่ ยงตามสภาพแวดล๎ อมของการแขํงขันที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เชํน การเกิดคูํแขํงหรือผู๎ผลิต รายใหมํ ที่เข๎ามาแขํงขันในตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับ เนื่องจาก เป็น
กระบวนการผลิตที่ไมํได๎ใชํเทคโนโลยีสูง ต๎นทุนต่า สามารถเพาะปลูกได๎ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทย
รวมถึงคูํแขํงจากประเทศเพื่อนบ๎านในภูมิภาคเดียวกัน ยิ่งกวํานั้นมีแนวโน๎มที่บริษัทเอกชนรายใหญํจะ
ลงทุนในการเกษตรสมัยใหมํ เพื่อผลิตสินค๎าการเกษตร รวมถึงไม๎ดอกไม๎ประดับคุณภาพสูงออกสูํตลาด
ภายใต๎ระบบการบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหมํเทคโนโลยีการเกษตรทีก๎าวหน๎า ต๎นทุนต่า หรือมีระบบการ
วางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต๎องการของลูกค๎า หรือแม๎กระทั่ง กลุํมเกษตรกรในระดับ
เดียวกัน กลุํมผู๎ปลูกไม๎ดอกบ๎านห๎วยสาราญ อาจมีการรวมกลุํมการผลิตเกิดขึ้นได๎อีกหลายกลุํมในหลาย
พื้นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานเหมาะสม
๘) สินค๎าทดแทนหรือรูปแบบผลผลิตที่ลูกค๎า -ผู๎บริโภค หันมาใช๎ไม๎ดอกไม๎ประดับ กรณีที่เป็น
ทางเลือกใหมํ ราคาถูกกวํา ปลอดภัยกวํา หรือสะดวกตํอลูกค๎ามากกวํา เชํน ดอกไม๎ประดิษฐ์ หรือ ไม๎
ดอกไม๎ประดับประเภทอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด
๙) ความเสี่ ยงตํอสิ่ งแวดล๎อมที่มีผลกระทบตํออาชีพและการดารงชีพของประชาชนในชุมชน
ได๎แกํ สภาพความเสื่อมของคุณภาพดินที่มีการใช๎ปุ๋ยเคมี สารเคมีตํอเนื่องยาวนานสะสมจนกระทบตํอการ
ใช๎เพาะปลูกไม๎ดอก รวมถึงแหลํงน้า สภาพแวดล๎อมในชุมชนที่มีสารพิษหรือสารเคมีจากการผลิตในแปลง
เพาะปลูกไม๎ดอกมีคํอนข๎างสูง ทาให๎มีต๎นทุนการผลิตสูง และเป็นอันตรายตํอสุขภาพของเกษตรกร รวมถึง
ผลผลิ ตที่ออกสูํ ตลาดอาจไมํเป็ นที่ยอมรับจากผู๎ บริโ ภค หากมีคูํแขํงจากแหลํ งผลิตอื่นๆ ที่เป็นเกษตร
อินทรีย์ตามกระแสของสังคมที่ต๎องการสินค๎าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

2. ความอยู่ดีมีสุขของคนครอบครัวและชุมชน
เกษตรกรบ๎านห๎วยสาราญ หมูํที่ ๙ ตาบลหนองไฮ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 135
ครัวเรือนร๎อยละ 95 มีสภาพทางเศรษฐกิจอยูํในเกณฑ์ที่ดี และมีเงินออกมาใช๎ มีอาชีพปลูกไม๎ดอกไม๎
ประดับสามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํครอบครัว โดยเฉลี่ยมีรายได๎ตํอหัวตํอคนประมาณ 130,000 บาทซึ่ง
ถือวําอยูํ ในเกณฑ์ที่สู งมาก ถึงแม๎วําจะมีห นี้สิ นบ๎าง เนื่องจากการนาทรัพย์สิ นโดยเฉพาะที่ดินไปเป็น
หลั ก ประกั น ในการกู๎ ยื ม เงิน จากแหลํ งทุ น ตํ างๆ มาใช๎ เ ป็น เงิ นทุ น ในการประกอบอาชี พ ซึ่ ง อาจจะมี
เกษตรกรร๎อยละ 5 ที่ไมํมีที่ดินเป็นของตนเองต๎องมีอาชีพรับจ๎างทั่วไปในหมูํบ๎านแตํก็มีรายได๎พอเลี้ยง
ครอบครัว
สาหรับคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็นตํอการครองชีพ เชํน คําเหล๎า คําหวย และบุหรี่ ก็มีบ๎างแตํไมํเป็นเหตุ
ให๎สภาพชีวิตความเป็นอยูํเปลี่ยนไปแตํอยํางใด
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3. บทเรียนที่ได้รับ
๑. การบริหารการพัฒนาชุมชน
สาหรับกระบวนการในการพัฒนาชุมชนบ๎านห๎ วยส าราญ หมูํ ที่ ๙ ตาบลหนองไฮ อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จะเห็นได๎วําจาก สภาพสังคมของหมูํบ๎านซึ่งเป็นวิถีชีวิตชนบท ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยูํ
ในลักษณะเครือญาติทั้งหมูํบ๎านชุมชนถือได๎เป็นครอบครัวที่ใกล๎ชิด มีความเอื้ออาทรกันตลอดเวลาและมีการ
แบํงทรัพยากรตํางๆ
หลักการในการพัฒนาชุมชน คือการพัฒนาคนโดยยึดถือคนเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากชุมชน
บ๎านห๎วยสาราญถือเป็นชุมชนที่มีความเข๎มแข็งและมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันในหมูํคณะ มีความเอื้อ
อาทร ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไมํยากในการที่จะนาแนวทางในการพัฒนาชุมชนเข๎าไปสูํการสร๎าง
กระบวนการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน และจากลักษณะอาชีพที่ทาในลักษณะเดียวกันคือการปลูกไม๎
ดอกไม๎ประดับ การที่หนํวยงานจะเข๎าไปให๎ความรู๎และแนะนาให๎มีการรวมกลุํมกันเพื่อจุดมุํงหมายเดียวกัน
เป็นเรื่องที่ไมํยากที่จะเจาะจงให๎ราษฎรเห็นความสาคัญและเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมเพื่อประโยชน์ของ
กลุํม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสานักงานเกษตรเมืองอุดรธานีเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการ
เข๎าไปเชิญชวนราษฎรเข๎ามารวมกลุํมในลักษณะวิสาหกิจชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุํมให๎มีความ
เข๎มแข็งและพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนตํอไป
๒. การบริหารการพัฒนาระดับต้าบลและอ้าเภอ
๑) การบริหารการพัฒนาระดับอาเภอ
ระบบการบริหารงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ของหนํวยงานระดับสํวนกลางสูํ
การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิภาคระดับอาเภอ โดยทั่วไปยังเป็นตามโครงสร๎างหน๎าที่ แบํงความรับผิดชอบตาม
ภารกิจของแตํละกระทรวง แตํละกรม ที่มีสํวนราชการระดับอาเภอรองรับ ด๎านการเกษตร การสํงเสริม
อาชีพและวิสาหกิจชุมชนอยูํในความรับผิดชอบของสานักงานเกษตรอาเภอ โดยมีนายอาเภอทาหน๎าที่
อานวยการประสานงานและกากับดูแล แตํเมื่อมีนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านการเกษตร ภายใต๎
ยุทธศาสตร์การเกษตรแปลงใหญํ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล สํงผลให๎มีการจัดรูปแบบการบริหาร
ราชการและกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยยึดพื้นที่เปูาหมายเป็นตัวตั้ง มี
นายอ าเภอเป็ น ผู๎ น ารั บ ผิ ด ชอบการอ านวยการประสานงาน และบู ร ณาการทุ ก ภาคสํ ว นเข๎ า มารํ ว ม
ดาเนินการในพื้นที่เปูาหมายเดียวกัน ในที่นี้ คือแปลงไม๎ดอกไม๎ประดับแปลงใหญํ บ๎านห๎วยสาราญ ทาให๎มี
เอกภาพในการดาเนินงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งระหวํางหนํวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหนํวย
เชํน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมสํงเสริมสหกรณ์ฯ กรมวิชาการและสํงเสริมการเกษตร จัดทา
โครงการสํงหมูํบ๎านหรือแปลงเกษตรแปลงใหญํ หรือโครงการที่ไปรับผิดชอบโดยหนํวยใดหนํวยหนึ่งและ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนงานโครงการประจาปีเทํานั้น
๒) การบริหารการพัฒนาระดับตาบล
ระบบการบริหารงานระดับพื้นที่ตาบลโดยทั่วไป แตํละสํวนราชการของสี่กระทรวง
หลักที่ตั้งหนํ วยงานในระดับอาเภอ จะมีคาสั่งแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่รับผิ ดชอบงานแยกเป็นรายตาบล เชํน
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เกษตรตาบลรับผิดชอบนาภารกิจของสานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอไปปฏิบัติใน
พื้นที่ตาบล – หมูํบ๎าน แตํเมื่อมีภารกิจส าคัญหรือโครงการสาคัญตามนโยบายของรัฐ บาล ภารกิจจะ
ยกระดับความสาคัญและมีการแตํงตั้งคณะทางานรํวมดาเนินการในนามชุดปฏิบัติการประจาตาบล โดยมี
ผู๎ปลัดอาเภอผู๎ประสานงานประจาตาบลเป็นหัวหน๎าทีม สาหรับงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญํ มีการ
แตํงตั้งทีมเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบประจาพื้นที่ โดยมีการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่จากทุกหนํวยงานที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง
มาทางานรํวมกันเป็นทีม ทาให๎เกิดการบูรณาการประสานงานและสามารถแก๎ไขปัญหาตํางๆ ได๎คลํองตัว
มีเอกภาพกวําการประสานงานประจาทั่วไป แตํทั้งนี้ ปัจจัยความสาเร็จยังขึ้นอยูํกับภาคประชาชน กลุํม
เกษตรกร และผู๎น าท๎องที่ที่เข๎ามามีสํ วนรํว ม โดยมีกานัน ผู๎ ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และกลุํมเกษตรกรเกษตรแปลงใหญํ รวมถึงกลุํมกองทุนของหมูํบ๎าน/ชุมชน เข๎า
มารํวมรับผิดชอบดาเนินการรํวมกับทีมเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบประจาพื้นที่ตาบล
๓. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
กลุํ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไม๎ ด อกไม๎ ป ระดั บ บ๎ า นห๎ ว ยส าราญ บ๎ า นห๎ ว ยเจริ ญ ถื อ เป็ น กลุํ ม
วิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตํวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นับ นับถึงปัจจุบันยังไมํถึงหนึ่งปีถือวํา
เพิ่งเริ่มกํอตั้ง ดังนั้ น ความเข๎มแข็ง ตลอดจนถึงคุณภาพการบริหารงานยังไมํเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โ ดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง นโยบายเกษตรแปลงใหญํ ตามโครงการสํ ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญํในชํวงระหวํางปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564 ทีม่ ีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อสนับสนุนให๎เกษตรกรมีการรวมกลุํมการจัดการรํวมกันเพื่อให๎เกิดความรํวมมือ
ของผลิตและรํวมกันจาหนํายโดยเฉพาะมีตลาดรองรับที่แนํนอน
2) เพื่อให๎เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนในการผลิตและมีผลผลิตตํอหนํวยเพิ่มขึ้นรวมทั้ง
ผลผลิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน ตามมาตรฐานของหนํวยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีแผนการดาเนินงานใน
ปี พ.ศ. 2561
๓) การบริหารจัดการและขับเคลื่อนระบบการสํงเสริมเกษตรแปลงใหญํ
๔) สํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํโดยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการลดต๎นทุนการ
ผลิตรวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกรรายยํอยให๎มีความเข๎มแข็ง สามารถจัดการผลผลิตที่ให๎
สอดคล๎องตามความต๎องการของตลาด
๕) พัฒนาการดาเนินงานแปลงใหญํภายใต๎ระบบวิสาหกิจชุมชน
๖) ฝึกอบรมการจัดทาพันธุ์ต๎นทุนสายแล๎วฉีดในแปลงใหญํ
๗) พัฒนาคุณภาพดินในระบบสํงเสริมการเกษตรแปลงใหญํ
๘) สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกรเพื่อลดต๎นทุนและการจัดทาแผนการตลาด
ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพพื้นที่สภาพพูมิสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนชุมชนบ๎านห๎วยสาราญ ซึ่งมี
วิถีชีวิต แบบเครือญาติ มีความเอื้ออาทรกัน การรวมกลุํมเพื่อกระทาบางสิ่งบางอยํางเป็นไปได๎งํายแตํการ
จัดทาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพไม๎ดอกไม๎ประดับนั้น ยังอยูํในระยะเริ่มต๎น ยัง
ไมํมีที่ทาการของกลุํ ม อยูํ ในระหวํางการใช๎พื้นที่โ รงเรียนบ๎านห๎ ว ยส าราญซึ่งถูกยุบ เลิ กไปเนื่องจากมี
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นักเรียนน๎อย ไมํเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข๎ารํวมเพียง 77 รายมี
ทุนเพียง 31,800 บาท ซึ่งถือวําจะต๎องพัฒนาอีกมากเพื่อนาไปสูํเปูาหมายตามนโยบายภาครัฐที่กาหนด
ไว๎

๓๕

หัวข้อประเด็น
“การจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการเกษตรในชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชด้าริ”
กลุ่มปฏิบตั ิการที่ 5 บ้านกุดลิงง้อ
 กลุ่มปฏิบต
ั ิการที่ 10 บ้านโคกล่าม–แสงอร่าม
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กลุ่มปฏิบัติการที่ 5
หมู่บ้านกุดลิงง้อ หมู่ ๓ ต้าบลนาดี อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
บ้ านกุดลิ งง้อ ได้ รั บ การสนับสนุน /ส่ งเสริ มตามนโยบายของภาครั ฐ ที่ส้ าคัญ คือ องค์ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จนชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ตัวอย่างที่มีจังหวัดต่างๆ น้าไปปฏิบัติ นับเป็นชุมชนเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้
สามารถสร้ า งรายได้ ห มุน เวีย นในท้อ งถิ่น มี การพัฒ นาภาพลั ก ษณ์ และพัฒ นาคุณ ภาพสิ นค้ าให้ เป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ท้ า ให้ มี ผู้ ส นใจน้ า ไปด้ า เนิ น การแล้ ว หลายจั ง หวั ด เช่ น เชี ย งใหม่
นครศรีธรรมราช เพชรบุรี กระบี่ นครราชสีมา ชัยนาท เป็นต้น นับเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งมากๆ
โครงการปิดทองหลังพระ มีการสนับสนุนบ้านกุดลิงง้อหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยผลิตด้าน
การเกษตรแก่กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ท่อน้้า PVC สแลนบังแดด ปุ๋ยคอก เมล็ดพันธุ์ และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อน้าไปพัฒนาการเกษตรของชุมชน เช่น เกษตรแผน
ใหม่ เกษตรปลอดภัย การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นต้น
นับว่าชุมชนบ้านกุดลิงง้อ เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการชุมชนให้
สมาชิกมีรายได้ สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีในปัจจุบัน ส่งผลต่อชุมชนในเชิงบวก ท้าให้ชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมีวิถีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข และชุมชนยังมีศักยภาพการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงได้มากกว่าปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ชุมชนบ้านกุดลิงง้อจะมีความเข้มแข็งและโดดเด่นด้านกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย แต่ก็
ยังพบความเสี่ยงที่จะท้าให้ความเข้มแข็งของชุมชนลดน้อยถอยลงได้ คือ ราคาผลผลิตที่มีความแตกต่าง
กั น ของราคาขายส่ ง ให้ เ อกชนกั บ ราคาที่ ไ ด้ รั บ จากภาครั ฐ ความล่ า ช้ า ด้ า นการเงิ น ของภาครั ฐ
(โรงพยาบาล) ซึ่งจะท้าให้สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ได้รับค่าตอบแทนล่าช้า ในขณะที่เกษตรกร
ของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยมีเงินทุนหมุนเวียนน้อย จึงต้องการรับค่าตอบแทนที่รวดเร็ว
นอกจากนี้ ปัญหาการจัดการน้้าของชุมชน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นปัญหาในปัจจุบัน แต่ในระยะยาว
หากภาครัฐยังไม่ให้ความสนใจเพิกเฉย เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้้า (อ่างเก็บน้้า) และ
การพัฒนาปรับปรุงลักษณะทางภูมิทัศน์ ปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการบริ หาร
จัดการน้้าของชุมชนในภายหลังได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ซึ่งมี
ครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมากถึงร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมดต่อเนื่องกระทบมาถึง ศักยภาพการ
พัฒนาชุมชน ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัดในภาพรวมได้ในอนาคต

๓๗

อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านกุดลิงง้อถือเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพค่อนข้างสูง ชุมชนมีความยังมี
ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเสนอที่จะท้าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
อ่างเก็บน้้าที่เป็นต้นทุนของชุมชนเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาชุมชนและสร้ างรายได้
ให้ชาวชุมชนอีกทางหนึ่ง หากทางการให้การสนับสนุนชุมชนบ้านกุดลิงง้อจะสามารถพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตได้มากกว่านี้ และยังสามารถสร้างเครือข่ายการท้างานขยายไปยังชุมชนข้างเคียงได้อีกด้วย
และยังเป็นกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางพระราชด้าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาครัฐต้อง
เรี ยนรู้และท้าความเข้าใจบริ บทสภาพแวดล้อม ต้นทุน ซึ่งเป็นรวมศักยภาพของชุมชน รวมทั้งความ
ต้องการที่ชุมชนมีความพร้อมที่จะด้าเนินการด้วยตนเอง แต่ชุมชนไม่มีอ้านาจทางกฎหมายที่เอื้อต่อการ
ด้าเนินการ หากรัฐบาลเข้ามาสนใจดูแลสนับสนุนอ้านวยความสะดวกในส่ วนที่ชุมชนไม่สามารถท้าได้
ชุมชนบ้านกุดลิงง้อก็จะเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

๓๘

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning)
๑. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
บุคคล : ความเสี่ยงที่พบ คือ การดื่มสุรา/ของมึนเมา ยังพบบางคนมีพฤติกรรมดังกล่าว ท้าให้มี
สุขภาพทรุดโทรม ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ดีเท่าที่ควร
ครอบครัว : ความเสี่ยงที่พบ คือ
๑) การไม่มีที่ดินท้ากิน อาชีพหลักจึงเป็นการใช้แรงงานรับจ้างรายวันเท่านั้น
๒) การมีจ้านวนสมาชิกในครอบครัวมากและเป็นสมาชิกที่อยู่วัยเด็กและวัยสูงอายุ ซึ่ง
ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ (ตามหลักประชากรศาสตร์) คือ มีอัตราการพึ่งพิงสูง ท้า
ให้ผู้ที่อยู่วัยท้างานต้องหนัก
๓) บางครอบครั วมีผู้ สูง อายุที่ท้ากิจวัตรประจ้าวันด้วยตนเองไม่ได้ ต้องอยู่คนเดียว
ขณะที่ ลู ก หลานต้ อ งออกไปท้ า งานนอกบ้ า นในเวลากลางวั น เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อุบัติเหตุมาก
ชุมชน : ความเสี่ยงที่พบ คือ
๑) การก้าจัดจอกหูหนูยักษ์ เพื่อให้ชาวชุมชนใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้้าได้ เช่น การหา
ปลาจับสัตว์น้าต่างๆ เป็นอาหาร ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวชนบท และยัง
เป็นการปรับสมดุลของระบบนิเวศน์ในบริเวณอ่างเก็บน้้า
๒) สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบางรายไม่เข้าใจถึงวิธีการด้าเนินงาน ผลได้ผลเสียของ
กลุ่มฯ จึงไม่ท้าตามแผนการด้าเนินงานที่กลุ่มฯได้วางแผนไว้ ท้าให้ชุมชนท้างานได้
ไม่เต็มศักยภาพ เช่น ไม่ปลูกพืชผักตามที่ก้าหนดปลูกตามที่ชอบและเคยชิน ผลผลิต
ที่ได้จึงขายไม่ได้ราคา หากรวมกลุ่มกันมากเป็นเกษตรแปลงใหญ่จะท้าให้มีอ้านาจ
ต่อรองราคาได้ดีกว่าการขายรายย่อย
๓) ควันพิษที่เกิดจากการเผาถ่านของชุมชนในหมู่ ๔ ซึ่งเป็นต้นลมและไม่มีสถานที่และ
วิธีก ารเผาที่ ถูก สุ ข ลั ก ษณะ เนื่ องจากชาวชุ มชนหมู่ ๔ บางส่ ว นไม่มี ที่ดิ นท้ า
การเกษตร จึงยึดอาชีพเผาถ่านไม้ขายเป็นอาชีพหลัก
๒. ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน
ในภาพรวมชาวชุมชนกุดลิงง้อ มีความเป็นอยู่ที่มีความสุขตามอัตภาพของครอบครัว ภาพรวม
ของชุมชนมีวิถีชีวิตที่สงบสุข ชุมชนมีต้นทุนที่กล่าวข้างต้นดีมาก ท้าให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาสูง
มากและพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญมากขึ้น

๓๙

๓. บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ
บทเรียนและข้อเสนอแนะ : การบริหารจัดการน้า
๑) เสนอให้มีการพัฒนาหรือแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมชลประทานให้มี
กฎหมายที่เอื้ออ้านวยให้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้้ามีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ชุมชนมีบทบาทในการ
ดูแลรักษาอ่างเก็บน้้า ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติด้วย
๒) เมื่อมีการแก้ไขระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส้านึกเกิดความหวงแหน มีพลังที่จะพัฒนาดูแลรักษาอ่างเก็บ
น้้าซึ่งเป็นสมบัติของชุมชน
๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้้า ถนนทางเข้า ถนนสันเขื่อน รวมทั้งการขุดลอกทาง
น้้าและอ่างเก็บน้้า สร้างให้บ้านกุดลิงง้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามที่ชุมชนได้เสนอไว้ แล้วท้า
เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน รับประทานอาหารที่ป ลอดภัย โดยใช้
เป็นอ่างเก็บน้้าที่สวยงาม และเป็นแหล่งปลูกผักปลอดภัยจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะน้ามาให้เกิด
แหล่งรายได้อื่นๆ ตามมา เช่น การค้าขายสินค้าชุมชน หัตถกรรมต่างๆ การนวดแผนไทย การขายของที่
ระลึกต่างๆ และสามารถสร้างเครือข่างการท้างานอื่นๆตามมาได้อีก เป็นต้น
๔) จังหวัดอุดรธานีต้องมีนโยบายประกาศให้เป็น “วาระส้าคัญของจังหวัด” มีเปูาหมายจัดท้าให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี สร้างกลยุทธ์การเล่าต้านานประวัติความเป็นมาของ
บ้านกุดลิงง้อดึงความสนใจ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อ social media และ Application “Beyoud
Udon City” สร้างรายได้เข้าจังหวัดจะท้าให้ GPP และรายได้ต่อหัว (per capita income) สูงขึ้นได้ โดย
ที่ชุมชนบ้านกุดลิงง้อมีความพร้อมมากๆ เพียงรอให้ภาครัฐผลักดันและให้การสนับสนุนเท่านั้น
๕) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “จอกหูหนูยักษ์” เพื่อตัดวงจรชีวิตของจอกก้าจัด/ยับยั้งการ
แพร่ระบาด โดยเสนอเป็นหัวข้อการวิจัยไปที่สภาวิจัยแห่งชาติหรือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เพื่อตั้งงบประมาณให้นักวิจัยอิสระหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องรับไปด้าเนินการ ผลการวิจัยที่ได้สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างกับแหล่งน้้าอื่นๆได้ด้วย
๖) การพัฒนาอ่างเก็บน้้าโดยการขุดลอกทางน้้าและอ่างที่มีความตื้นเขินนั้น สามารถที่จะ
ประกาศให้ ผู้ ส นใจมาลงทุ น ขุด ลอก โดยสามารถน้ าดิ น ที่ไ ด้ จ ากการขุ ดลอกไปใช้ป ระโยชน์ เ ป็น การ
แลกเปลี่ยนแบบ win win หรือหากภาครัฐด้าเนินการชุมชนก็สามารถน้าดินที่อุดมไปด้วยปุ๋ยสะสมอยู่ใน
ดินมาใช้ประโยชน์ในการท้าสวนผักปลอดภัยของชุมชนได้
๗) จอกหูหนูยักษ์ที่ถูกก้าจัดออกจากอ่างเก็บน้้า ชุมชนยังสามารถน้าไปต่อยอดท้าเครื่องจักสาน
หรือท้าปุ๋ยหมักใช้ท้าการเกษตรได้อีกด้วย

๔๐

บทเรียนและข้อเสนอแนะ : กลุ่มปลูกผักปลอดภัย
๑) สร้างเอกลักษณ์ของผักปลอดภัยบ้านกุดลิงง้อ ให้มีความโดดเด่นแตกต่างกับผักที่อื่นๆ ด้วย
การเล่าเรื่องราวของกระบวนการปลูกผักที่ต้องให้ความพิถีพิถัน ระมัดระวัง ดูแลเป็นอย่างดี จนได้ผักที่
ปลอดภัย เพื่อดึงดูดให้คนให้มาเลือกผักปลอดภัยของบ้านกุดลิงง้อ
๒) โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และครือข่ายที่ต้องการผักปลอดภัย ควรจะบริหารจัดการด้าน
การเงิน “แบบคิดนอกกรอบแต่ได้ประโยชน์กับส่ ว นรวมอย่างคุ้มค่า ” เช่น หาเงินทุนส้ ารองที่จะใช้
หมุนเวียนซื้อผักปลอดภัย เพื่อช้าระค่าผักให้เร็วกว่าเดิม เพื่อให้ชาวบ้าน/สมาชิกกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน
ในการลงทุนปลูกผัก จูงใจให้เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยและยังเป็นการส่งเสริมและปูองกันสุขภาพของ
ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีด้วย
๓) การท้าสัญญาซื้อขายผักปลอดภัยระหว่างกลุ่มปลูกผักปลอดภัยกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ควรจะมีนิติกรให้ค้าแนะน้าและดูแลให้ทั้ง ๒ ฝุายได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและไม่เอาเปรียบ
๔) ประสานให้หน่วยงานราชการเข้ามาศึกษาและให้ค้าแนะน้าหารือมาจัดตั้งในพื้นที่ เพื่อจะได้
ด้าเนินการร่วมกับชุมชน เช่น ศูนย์เทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรประจ้าต้าบลนาดี เพื่อคอยให้ความ
ช่วยเหลือ
๕) ประสานขอรับการสนับสนุนด้านวิช าการเกษตรจากองค์การระหว่ างประเทศ (UN) เช่น
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization)
ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยมีส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยหลักในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
เกษตรปลอดภัยและการบริหารจัดการ
๖) จัดท้าให้เป็น “วาระแห่งจังหวัด” ในการพัฒนา/ประชาสัมพันธ์ให้บ้านกุดลิงง้อเป็นแหล่ง
ผลิตพืชผัก “เป็นคลังของจังหวัด” และจะพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เป็น “ครัวโลก”
๗) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส้านักชลประทานที่ ๕) ควรจะมีขบวนการจัดการที่ดินที่ชาวบ้านใช้ใน
การปลูกผั กให้ถูกต้องตามกระบวนการเพื่อจะได้ให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องและยั่งยืน
รวมทั้งข้อตกลงระหว่างชุมชน/กลุ่มปลู กผักปลอดภัย ในการจัดสรรที่ดิน ควรมีความยืดหยุ่นให้ชุมชน
สามารถปลูกพืชได้ตามฤดูกาล ซึ่งปัจจุบันก้าหนดให้ชุมชนสามารถปลูกผักได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
๘) ผลักดันให้ผักปลอดภัยเป็นสินค้าที่ต้องมีการก้าหนดราคามาตรฐานแต่ละชนิดผัก
๙) ดินที่ได้จากการขุดลอกอ่างเก็บน้้าจะเป็นดินที่มีปุ๋ยสะสมมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
คณะกรรมการกลุ่มปลูกผักปลอดภัยควรจะมีแผนบริหารจัดสรรดิน ให้สมาชิกน้าไปใส่ในแปลงปลูกผัก
หรือพืชอื่นๆให้ได้ประโยชน์จากดินที่ขุดลอกขึ้นมาจากอ่างเก็บน้้าด้วย เป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมชุมชน

๔๑

บทเรียนและข้อเสนอแนะ : การกาหนดนโยบายสู่พื้นที่
การก้าหนดนโยบายและมอบงบประมาณให้ท้องถิ่นปฏิบัติ เช่น โครงการ ๙๑๐๑ รัฐบาลแจ้งมา
ให้ด้าเนินการและมีระยะเวลาน้อยมาก ด้าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน เป็นเพียงการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ได้ตามแผนเท่านั้น โดยมิได้ค้านึงถึงผลที่จะได้จากการ
ใช้งบประมาณ
 ควรจะมีการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นก่อน
 เพราะแต่ละชุมชนท้องถิ่นมีบริบทและศักยภาพที่แตกต่างกัน
 ตามแนวพระราชด้าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
 การก้าหนดนโยบายเป็นภาพรวม ไม่สามารถท้า ตามความต้องการของชุมชนได้นั้น เป็น
เครื่องชี้วัดให้เห็นว่า หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
สรุป : ผลจากการศึกษา Action Learning ที่บ้านกุดลิงง้อนี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาการ
บริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สิ่งที่ส้าคัญที่สุด คือ การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน เป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อให้
ภายนอกเห็นว่า ชุมชนมีศักยภาพและความต้องการอะไร แล้วรัฐจึงจะพัฒนาได้ถูกทาง ชุมชนท้องถิ่นถือ
เป็ น ฐานรากที่ส้ า คัญของประเทศ หากภาครัฐ ร่ว มมือ กันบู รณาการการท้า งานร่ว มกันในการให้ การ
สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้อง ชุมชนท้องถิ่นจะเป็นจิ๊กซอส้าคัญที่ประกอบขึ้นเป็น
ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในอนาตคอันใกล้นี้ได้
ศักยภาพและความต้องการของชุมชนบ้านกุดลิงง้อทั้ง ๒ ประเด็นนี้ (การบริหารจัดการน้้า และ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัย) ตรงกับนโยบายการแก้จนของรัฐบาล ที่จะต้องแก้ไขหรือสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก (Strength from Bottom) และเป็น ๒ ใน ๒๐ โครงการที่ก้าหนดเป็นเปูาหมายของ
การพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๔๒

กลุ่มปฏิบัติการที่ 10
บ้านโคกล่าม–แสงอร่าม ต้าบลกุดหมากไฟ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
บทบาทของรัฐและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ด้านเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการท้านาปีมีน้อยเนื่องจากมีแหล่งน้้าและ
ระบบการส่งน้้าช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดภาวะฝนแล้ง
- สมาชิกในชุมชนมีช่องทางในการท้ากินมากขึ้น ทั้งจากการปลูกพืชหลังฤดูฝนและ
หลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงกิจกรรมโครงการที่ตอเนื่องกับโครงการพัฒนาแหลงน้้าฯ
- ได้ผลผลิตมากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น
- มีรายได้มากขึ้น
ด้านสังคม
- ชาวบ้านกลับมาท้ากินที่ถิ่นฐานบ้านเกิด ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า มีความสุข ความ
อบอุ่นมากขึ้น
- การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับสูง สมาชิกในชุมชนมความสมัครสมานสามัคคี
มีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่และประสานเครือข่าย
มีการวางแผนที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถระดม ทรัพยากรมาใช้ในการ
ด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องท้าให้ ชาวบ้านมีคุณอาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพูดคุยกัน
มากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการ เพื่อ
หาข้อตกลงร่วมกัน เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือแบ่งปันกันมากขึ้น เป็นการลด
ข้อขัดแย้งจากความแตกต่างของ ความคิดและคุณค่า ชุมชนรู้จักการประยุกต์สิ่งที่
ได้เรียนรู้มา ใช้แก้ปัญหาและจัดการปัญหาต่างๆ ในชุมชน จนท้าให้ ชาวบ้าน
สามารถก้าหนดทิศทางร่วมกัน เกิดการรวมกลุ่มกันภายในหมู่บ้านโดยการใช้ทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีความรู้สึก
รับผิดชอบร่วมกันและให้การสนับสนุนในการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนระบบความคิดของชุมชนที่เคยหวังรับความช่วยเหลือจากรัฐ
หรือหน่วยงานภายนอกมาเป็นการพึ่งตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ระดับสูงและกว้างขวางจึงมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการจัดการชุมชนที่ยั่งยืน

๔๓

ความคิดเห็นต่อความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการกิจกรรมฯ
แนวคิด ทิศทาง และประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
๑. ชาวบ้านต้องการเพิ่มทักษะและเรียนรู้ในด้านการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อ
แก้ปัญหาเรื่องการตลาดในอนาคต จึงควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแปรรูป และการตลาดมาร่วม
ด้าเนินการ
๒. ควรเตรียมการศึกษาในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ เพราะเกษตรกรให้ความสนใจและ
พยายามปลูก แต่เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก มีการใช้สารเคมีมาก จึง
อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตพืช อินทรีย์
๓. ลักษณะการด้าเนินงานของกลุ่มกองทุ นในปัจจุบัน ยังมีลักษณะแยกส่วนกันชัดเจน
แต่ในความเป็นจริงการด้าเนินกิจกรรมทางเกษตรล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งด้านพืช และสัตว์ ดังนั้น การ
ศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ค วรด้ า เนิ น การต่ อ ไป
ตัวอย่างเช่น การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว
๔. ควรให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ควรสร้างกิจกรรมให้
เยาวชนมามีส่วนร่วมเพื่อสร้างค่านิยมความพอเพียง สร้างความผูกพัน และสานต่อ
๕. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ Social Media เพื่อท้าการตลาดเชิงรุก ประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือกิจกรรมของชุมชนสู่สังคมกลุ่ มเปูาหมายภายนอก ซึ่งจะท้าให้ชุมชนมรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ
๖. การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
๗. พัฒนาการเป็นหมูบ้านต้นแบบ ต้องระวังการหายไปของอัตลักษณ์และความเป็น
ตัวตนของชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนต้องท้าการต้อนรับผู้มาเยือน และพยายามท้าในสิ่งที่ท้าให้ผู้มา
เยือนเกิดความประทับใจ และอ้านวยความสะดวก ซึ่งอาจท้าให้ความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชน
๘. การพัฒนาความรู้มิติเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการ
สร้างผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด
๙. ต้องรั กษามาตรฐานความเป็น หมู่บ้ านต้ นแบบ ต้อ งมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ
พัฒนาอยู่เสมอ

๔๔

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning)
๑. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๑) ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการด้าเนิน
ชีวิตของบุคคลเป็นเรื่องของการด้าเนินความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก
ภายในครอบครัว เดียวกัน วงศาคณาญาติและครอบครัว ของวงศาคณาญาติ ซึ่งกิจกรรมที่มุงเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีเรื่องของรายได้และผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง อีกทั้งการด้าเนินงานของกลุ่มเกี่ยวข้อง
กับบุคคลมากมายอาจจะกอให้เกิดความขัดแย้ง ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนไป หากไม่มีการท้าความเข้าใจ
การท้างานร่วมกันด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา
๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่าย ในการด้ารงชีวิต
สูงมากขึ้น ทุกคนมีโอกาสที่จะมีหนี้สิน และจากการส้ารวจพบว่าทุกครัวเรือนล้วนเป็นหนี้ เนื่องจากการ
ลงทุนในผลผลิต และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังพบว่าชาวบ้านสวนใหญ่มีความรู้เรื่องการบริหารจัด
การเงินน้อย ไม่มีการท้าบัญชีครัวเรือน ไม่มีการออมเงิน บอกว่าเงินออมไม่พอแน่นอนหากเกิดวิกฤติ ไม่มี
การวางแผนค่าใช้จ่าย และส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะใช้หนี้หมด ความเสี่ยงด้านหนี้สิน จึงเป็นเรื่องสภาวะที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขาดความสามารถในการช้าระคืนหนี้สิน หรือภาระผูกพัน เกิดการผิดนัด
การช้าระหนี้สินหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพัน ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยง
ด้ า นชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ในฐานะของบุ ค คลที่ ไ ว้ ว างใจหรื อ เชื่ อ ถื อ ไม่ ไ ด้ และอาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียด ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือบุคคลในครอบครัว ปัญหาการดื่มสุรา
ยาเสพติด และอื่นๆ ตามมา
๓) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยมีอยู่
มากมายในระหว่างการด้าเนินชีวิต เป็นความเสี่ยงความปลอดภัยที่เกิดจาการท้างาน ที่มีการใช้อุปกรณ์
เครื่องจักรการเกษตร รวมถึงมีการเดินทางมากขึ้น ต้องส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน
๔) ความยั่งยืนของโครงการการ หรือความยั่งยืนในการรวมตัวกันของชุมชนเมื่อมูลนิธิฯ
ถอนตัว
๒. ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน
๑. ชาวบ้านกลับมาท้ากินที่ถิ่นฐานบ้านเกิด ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า มีความสุข ความ
อบอุ่นมากขึ้น
๒. การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับสูง สมาชิกในชุมชนมความสมัครสมานสามัคคี
มีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่และประสานเครือข่าย มีการวางแผนที่ดี
มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถระดม ทรัพยากรมาใช้ในการด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องท้าให้ ชาวบ้านมี

๔๕

คุณอาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพูดคุยกันมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความ
ต้องการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือแบ่งปันกันมากขึ้น เป็นการลดข้อขัดแย้ง
จากความแตกต่างของ ความคิดและคุณค่า ชุมชนรู้จักการประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้มา ใช้แก้ปัญหาและ
จัดการปัญหาต่างๆ ในชุมชน จนท้าให้ชาวบ้านสามารถก้าหนดทิศทางร่วมกัน เกิดการรวมกลุ่มกันภายใน
หมู่บ้ านโดยการใช้ทุน ทางสังคมที่ มีอยู่ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้ นอกจากนี้ ชุมชนยังมี
ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันและให้การสนับสนุนในการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนระบบความคิดของชุมชนที่เคยหวังรับความช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานภายนอกมาเป็น
การพึ่งตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับสูงและกว้างขวางจึงมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการ
จัดการชุมชนที่ยั่งยืน
3. บทเรียนที่ได้รับในด้าน
 การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เป็ น การพั ฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (people’s
participation) รูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ต้องมีความเหมาะสมกับในแต่ละเรื่อง
พร้อมกับวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ เช่น
การเลือกตั้งในทุกระดับ แล้วก็ปล่อยให้ผู้ได้รับเลือกตั้งไปด้าเนินการทุกอย่างทุกเรื่อง แต่การมีส่วนร่วม
ของประชาชนคือการแสดงออกถึงสิ ทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนในการจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของ
ตนเอง มีกระบวนการที่ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย มีโ อกาสได้แสดงทัศนะและเข้าร่ว ม
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน รวมทั้ ง มี ก ารน้ า ความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วไป
ประกอบการพิจารณา ก้าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ์) การวางแผนร่วมกัน และการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยมีหลักการ ดังนี้คือ
1) หลั ก จิ ต ส้ า นึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบ คื อ หลั ก การที่ ส าคั ญ ที่ อ งค์ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให๎มีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะท๎อนถึงความรับผิดชอบตํอ
สาธารณะ และตํ อผู๎ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ งหรื อ ผู๎ มี สํ ว นได๎สํ ว นเสี ย (Stakeholders) เป็ นการแสดงถึ งความ
รับผิดชอบ จาเป็นต๎องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปรํงใส
2) หลักความคุ้มค่า คือ การคานึงถึงประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวม ในการบริหารจัดการ
และการใช๎ ทรั พยากรที่ มีอ ยูํ อ ยํ า งจ ากั ดให๎ เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด และยั่ งยื น รวมทั้ งมี การปู องกัน รัก ษา
สิ่งแวดล๎อมและมีความสามารถในการแขํงขันกับภายนอก
3) เป้าหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การมีสํวนรํวมอาจเป็นทั้ง
เปูาหมายและวิธีการ ซึ่งกระบวนการมีสํวนรํวมแบบวิธีการ ต๎องอาศัยการรวมกลุํมที่เข๎มแข็งทาให๎คนสํวน

๔๖

ใหญ่จะมีความรู้ สึกความเป็ นเจ้ าของ เกิดความรับผิ ดชอบร่วมกันและการเกิดผลประโยชน์ของกลุ่ ม
เนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเปูาหมายที่ได้รับ
ซึ่งทั้งหมดสามารถเรียนรู้ได้จากการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการเกษตรในชุมชนท้องถิ่น
ตามแนวพระราชด้าริ : โครงการบริห ารจัดการน้้ าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้้าห้ ว ยคล้ าย อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
 การบริหารการพัฒนาระดับตาบลและอาเภอ
ควรมีหน่วยงานบูรณาการที่เป็นหนวยงานที่มีหน้าที่ปกติรับผิดชอบ (ท้าหน้าที่แทน
มูลนิธิฯ) หน่วยงานพัฒนาระดับต้าบลและอ้าเภอ ต้องท้าหน้าที่ ดังนี้
- ต้องลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) โดยการวางแผนช่วยลดความ
ไม่แน่นอนในอนาคต
- สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค Encourages innovation and
Creativity)
- พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation)
- พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) ขยายขอบขายการท้างาน
เปลี่ยนแปลงวิธีการท้างาน ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
- ท้าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสราง
ความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมาย

๔๗

หัวข้อประเด็น “การเกษตรแบบผสมผสาน”
กลุ่มปฏิบตั ิการที่ 1 บ้านดงเรือง
 กลุ่มปฏิบต
ั ิการที่ 8 บ้านนางาม


๔๘

กลุ่มปฏิบัติการที่ 1
บ้านดงเรือง ม.๖ ต้าบลหนองเม็ก อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
1. บทบาทของภาครัฐและผลลัพธ์ของการน้านโยบายต่างๆ ของภาครัฐไปปฏิบัติในพื้นที่
เช่น นโยบายการจั ด การน้้า ดิ น ป่า การส่งเสริ มการเกษตร สิน เชื่อการเกษตร การรั บจ้า น้า ข้า ว
วิสาหกิจชุมชน การรักษาสุขภาพ ความยุติธรรมในชุมชน การปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อชุมชนในพื้นที่
นโยบายในการแก๎ปัญหาความยากจนถือเป็นนโยบายสาคัญในการยกระดับชีวิตความเป็นอยูํ
ของเกษตรกร บ๎านดงเรืองได๎มีการดาเนินตามโครงการพัฒนาหมูํบ๎านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชํนกิจกรรมการลดรายจําย ได๎ตั้งกลุํมทาปุ๋ยหมัก - ชีวภาพ กลุํมปลูกผักสวนครัว กลุํมทาเห็ดโดยใช๎พื้นที่
วํางของที่อยูํอาศัย (บ๎าน) จัดกิจกรรมดังกลําว กิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได๎ทอผ๎าพื้นเมือ ง สร๎างภูมิคุ๎มกัน
พัฒ นาทักษะกลุํ มอาชีพตํางๆ ที่ห ลากหลายให๎ มีรายได๎เพิ่มขึ้น ทาให๎ ห มูํบ๎านได๎รับเลื อกเป็นหมูํบ๎า น
เศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบจังหวัดอุดรธานี และรองอันดับ ๑ หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง “อยูํเย็น เป็นสุข”
ระดับจังหวัดอุดรธานี เป็นประโยชน์ตํอประชาชนโดยสํว นรวม สามารถบริหารกองทุนหมูํบ๎าน จนมีทุน
ดาเนินการ ๒,๗๐๐‚๐๐๐ บาท นอกจากนี้แล๎วยังมีกลุํมออมทรัพย์ มีทุนทั้งหมด ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
อีกทั้งยังมีกลุํมตํางๆที่มีการจัดสวัสดิการให๎กับสาธารณะประโยชน์เพื่อนามาพัฒนาชุมชนได๎เป็นอยํางดี
เชํน กลุํมเงินกลาง ธนาคารข๎าว ศูนย์สาธิตการตลาด ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต๎น
รัฐบาลได๎ให๎ความสาคัญกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งบ๎านดงเรืองได๎มีการนา
นโยบายไปปฏิบัติอยํางจริงจังและได๎รับการคัดเลือกเป็นหมูํบ๎านที่เอาชนะยาเสพติด โดยดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดหมูํบ๎านแบํงออกเป็นคุ๎มๆละ ๔๕-๖๐ ครัวเรือน มีหัวหน๎าคุ๎มรับผิดชอบ ให๎มีการเฝูา
ระวังตรวจสอบ และจัดทาข๎อมูลครัวเรือนให๎ถูกต๎อง ตรงกับข๎อเท็จจริง
๒) ออกกฎ กติกา ของหมูํบ๎าน หากครอบครัวใดยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดจะไมํให๎ความชํวยเหลือ
ทุกกรณี
๓) ตรวจสอบจัดเวทีประชาคมหมูํบ๎าน เป็นประจาอยํางน๎อย ๑ เดือน ตํอครั้งและมอบหมาย
ให๎คุ๎มตํางๆเฝูาระวังอยํางใกล๎ชิด
๔) จัดทาโครงการครอบครัวสีขาว โดยโครงการพลังแมํ พลังครอบครัวเข๎มแข็ง เทิดไท๎
องค์ราชินีพร๎อมมอบธงสีฟูาให๎กับครอบครัวที่ปลอดยาเสพติด และจัดทาทะเบียนข๎อมูลของบุคคลเป็นราย
ครัวเรือน

๔๙

๕) จัดตั้งศูนย์เรีย นรู๎ เกี่ยวกับยาเสพติดระดับหมูํบ๎าน จานวน ๑ ศูนย์ ตั้งอยูํ ณ วัดโพธิ์ศรี
สาราญ หมูํที่ ๕ ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๖) จัดชุดรักษาความสงบเรียบร๎อยประจาหมูํบ๎าน (ชรบ.) ผนึกกาลังฝุายปกครอง ตารวจ
อปพร. และอาสาสมัครประชาชน ออกตรวจตราจุดเสี่ยงอยํางสม่าเสมออยํางน๎อย ๑ ครั้งตํอสัปดาห์
๒. ผลลัพท์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆ ของภาครัฐก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถี
ชี วิ ต ของชาวบ้ า นในชุ ม ชนในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบอย่ า งไร ชุ ม ชนและครั ว เรื อ น มี ค วามเสี่ ย ง
ในด้านต่างๆ อย่างไร
ผลกระทบตํอการพัฒนาของบ๎านดงเรือง หมูํที่ ๖ ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี แบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
๑) ผลกระทบเชิงบวก
๑.๑) กฎหมายผังเมืองที่บังคับใช๎ในปัจจุบัน ได๎กาหนดให๎พื้นที่ตาบลหนองเม็ก อาเภอ
หนองหาน จั งหวัดอุดรธานี เป็ น พื้นที่สี เขียว ซึ่งแสดงวําเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการดาเนินการ
ภาคการเกษตร โดยห๎ามมีการอนุญาตให๎ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและสร๎างผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
๑.๒) เกษตรกรในหมูํบ๎านมีการทาการเกษตรผสมผสานจานวนมาก สํวนใหญํเป็นลักษณะ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนซึ่งเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ผลผลิตสามารถลดรายจําย ราษฎรใน
หมูํบ๎านมีสุขภาพดีจากการทาการเกษตร
๑.๓) ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคเองหรือผลิตเพื่อออกจาหนําย ซึ่งเป็นสินค๎าปลอด
สารเคมี มีสถานที่จาหนํายที่ชัดเจนในทุกวันพุธของสัปดาห์ คือ พื้นที่ตลาดชุมชนบริเวณโรงพยาบาล
หนองหาน
๑.๔) สินค๎าเป็น ที่ต๎องการของตลาด จูงใจให๎เกษตรกรเพิ่มผลผลิต เนื่องจากมีสถานที่
จาหนํายและราคาเป็นที่พอใจ
๑.๕) หมูํบ๎านมีระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ทาให๎เกษตรกรที่ต๎องการเข๎าถึงข๎อมูลสามารถ
สืบหาข๎อมูล และเผยแพรํผลิตภัณฑ์ของชุมชนให๎แพรํหลายได๎สะดวกและปลอดภัยโดยไมํมีคําใช๎จําย
๒) ผลกระทบเชิงลบ
๒.๑) ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูล เนื่องจากเกษตรกรบางสํวนขาดความรู๎ไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูล
ทาให๎ขาดโอกาสทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การลดรายจําย และการพัฒนาภาคการเกษตร
๒.๒) การขาดแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากแรงงานในหมูํบ๎านสํวนใหญํเป็นสุภาพสตรี
และผู๎สูงอายุ เพราะสํวนที่เหลือไปทางานตํางประเทศและตํางจังหวัด รวมทั้งไปศึกษาเลําเรียนนอกพื้นที่

๕๐

๒.๓) เกิดความเหลื่ อมล้ าของผลตอบแทนจากการผลิ ต เกษตรกรที่มีเครื่องจั กรหรื อ
มีแรงงานในครัวเรือนจะไดรับผลตอบแทนที่คุ๎มคําวําเกษตรกรที่จ๎างทั้งเครื่องจักรและแรงงาน
๒.๔) เกษตรกรบางรายยึ ด ติ ด กั บ การผลิ ต แบบเดิ ม และยั ง ไมํ ท ราบวิ ธี ก ารท าบั ญ ชี
ครัวเรือนรวมทั้งเกษตรกรบางรายไมํตระหนักวําการทาการเกษตรของตนเองในปัจจุบันนั้นต๎องประสบ
ภาวะขาดทุนทุกปี
๒.๕) เกษตรกรยังไมํรู๎จักการออมและพยายามจะลดการชาระหนี้ เกิดภาวะหนี้ตํอเนื่อง
3. ความคิดเห็นและความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้นโยบายแต่ละด้านที่มีการด้าเนินการในชุมชน
จากการสัมภาษณ์ชาวบ๎านดงเรืองเกี่ยวกับความสามารถในการใช๎ประโยชน์จากโครงการ
กิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับนโยบายแตํละด๎านที่มีการดาเนินการในชุมชน ได๎ข๎อมูลดังนี้
๑. โครงการระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ทาให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลตํางๆ ได๎เป็น
อยํางดี แตํปัญหาคือชาวบ๎านสํวนใหญํขาดความรู๎ความเข๎าใจ ทาให๎มีการใช๎ประโยชนฺน๎อย
๒. โครงการบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ ในร๎านค๎าในหมูํบ๎านไมํมีเครื่องรูดบัตร (EDC) ทาให๎ต๎อง
เสียคําใช๎จํายในการเดินทางไปในตัวเมือง
๓. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมูํบ๎านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
จัดทาโครงการที่ไมํสอดคล๎องกับปัญหาและความต๎องการชองประชาชน
๔. โครงการเกษตรผสมผสาน ได๎รับการสํงเสริมให๎ประชาชนในพื้นที่ดาเนิ นการ แตํมีปัญหา
เรื่องแหลํงน้าเพื่อการเกษตรคุณภาพของดิน
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)
1. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
เนื่องจากชุมชนนี้สํวนใหญํประกอบอาชีพทานาปลูกข๎าวไว๎บริโภคเอง มีการลงแขกแรงงาน
และจ๎างแรงงาน ผลผลิตสํวนใหญํใช๎บริโภคในครัวเรือน สํวนที่เหลือจึงนาไปจาหนําย อาจมีบางครัวเรือน
หารายได๎เสริมด๎วยการเลี้ยงสัตว์จานวนเล็กน๎อย (แบบพอเพียง) เพื่อเป็นรายได๎เพิ่มเติม
การเกษตรผสมผสานเริ่มจากผู๎นา คือ มีผู๎ใหญํบ๎านที่เข๎มแข็ง สร๎างเครือขํายชาวบ๎านที่มี ความ
รักในอาชีพเกษตรกรรม สร๎างแรงจูงใจเพื่อกระตุ๎นให๎หมูํบ๎าน/ชุมชน เกิดความต๎องการสร๎างอาชีพ สร๎าง
รายได๎ ต๎องการแสวงหาสิ่งใหมํๆ แตํก็ยังมีความเสี่ยงอยูํหลายประการ อาทิ
๑) ด้านแรงงาน
๑.๑) แรงงานในพื้นที่สํวนใหญํมีอายุอยูํในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ขาดแคลนวัยแรงงาน
ในหมูํบ๎าน
๑.๒) ราษฎรโดยเฉพาะวั ย แรงงานมี ก ารชั ก ชวนกั น ไปท างานตํ า งประเทศ เมื่ อ มี
บางครัวเรือนเคลื่อนย๎ายแรงงานไปตํางประเทศ อาจเกิดการชักชวนให๎เพื่อนบ๎านในวัยแรงงานไปทางาน
ตํางประเทศด๎วย
๒) ด้านสังคม
๒.๑) มีผู๎นาหมูํบ๎าน/ชุมชนที่เข๎มแข็ง สามารถจาชื่ อ นามสกุล และอาชีพ ของลูกบ๎าน
เกือบทุกคนได๎อยํางแมํนยา อยํางไรก็ตามควรพัฒนาและเตรียมพร๎อมสร๎างผู๎นารุํนใหมํที่สามารถรับชํวง
ของงานสํวนรวมเพื่อผลการพัฒนาหมูํบ๎านในอนาคตอยํางตํอเนื่อง
๒.๒) การใช๎ภาษาของประชาชนบางสํวนยังไมํสามารถใช๎ภาษาไทยเพื่อการอํานและการ
เขียนได๎อยํางถูกต๎อง
๒.๓) ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํของหมูํบ๎าน
เป็นเนิน ไมํมีแหลํงน้าตามธรรมชาติ มีเพียงบํอน้าที่ราษฎรขุดขึ้นเพื่อนาน้ามาใช๎ในภาคการเกษตร และน้า
บาดาล ประกอบกับสภาพของดินเป็นดินรํวนปนทราย และดินลูกรังบางสํวน ไมํ สามารถกักเก็บน้าไว๎ได๎
ต๎องอาศัยน้าจากธรรมชาติ เป็นหลัก
๒.๔) ปั ญ หาแมลงศั ต รู พื ช ระบาด บางครั้ ง เกษตรกรไมํ ท ราบสาเหตุ ข องโรคพื ช
จึงไมํสามารถแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองได๎อยํางถูกต๎อง อีกทั้งการทาเกษตรจะสามารถกระทาได๎ในฤดูกาล
เพาะปลูกเทํานั้น
๒.๕) ที่ ดิ น ท ากิ น สํ ว นใหญํ มี เ อกสารสิ ท ธิ์ (โฉนด) แตํ ใ ช๎ พื้ น ที่ ท าการเกษตรไมํ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากกาลังแรงงานไมํเพียงพอ ต๎องอาศัยการยืมแรงกันในครอบครัวหมูํบ๎านกันอยูํ
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๒.๖) ด๎านองค์ความรู๎ เกษตรกรบางรายสนใจศึกษาเรียนรู๎โดยอาศัยเทคโนโลยีภายนอก
เชํน สื่อออนไลน์ และนามาทดลองทาในพื้นที่ เป็นการลองผิดลองถูก เชํน กล๎วยเป็นโรคเชื้อรา (โรคตาย
พราย) บางครั้งหาคาตอบไมํได๎ทั้งหมด และขาดประสบการณ์จากภายนอกมาแก๎ไขตามสภาพความเป็น
จริง สํวนเรื่องความรู๎เฉพาะ จะทราบเฉพาะผู๎สนใจทาเรื่องเกษตรผสมผสานเทํานั้น ยังทาเฉพาะพืชบาง
ชนิดซึ่งสามารถนามาประยุ กต์ใช๎ได๎หลายอยํางแตํก็ยังไมํมีการดาเนินการเรื่องปศุสัตว์หรือการประมงที่
ชัดเจน
๒.๗) หนํวยงานรัฐไมํเข๎าถึงพื้นที่อยํางแท๎จริง เนื่องจากพื้นที่อยูํหํางไกลจากตัวเมืองและ
ควรหาชํองทางการตลาดหรื อตลาดให๎ แกํเกษตรกร อีกทั้งยังต๎องมีการประชาสั มพันธ์หาจุดเดํนของ
หมูํบ๎าน/ชุมชน และขยายผลให๎บุคคลทั่วไปทราบ
2. ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน
๒.๑ ครัวเรือนในหมูํบ๎านถือศีล ๕ เป็นหลักในการดาเนินชีวิต ชาวบ๎านเข๎าวัดปฏิบัติธรรม
ประชากรสํวนใหญํไมํดื่มสุรา ไมํเลํนการพนัน เป็นหมูํบ๎านปลอดอบายมุข
๒.๒ ด๎านความเป็นอยูํ ครัวเรือนสํวนใหญํยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเข๎มแข็ง
เห็นได๎จากการทานา ปลูกข๎าว ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม๎ผล การเลี้ยงสัตว์ จะมุํงเน๎นเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน รวมทั้งเอื้อเฟื้อเผื่อแผํคนในชุมชนด๎วยวิธีการแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัว ผลไม๎ เนื้อสัตว์ ฯลฯ
บางครั้งหากมีผลผลิตเหลือก็นาไปจาหนําย เกิดรายได๎ของครัวเรือน ทั้งหมดจะเป็นสินค๎าปลอดภัย (ผัก
ผลไม๎ เนื้อสัตว์ ไขํ ข๎าว)
๒.๓ ด๎านเกษตรกรรม เน๎นการเกษตรผสมผสาน ไมํเน๎นพืชเชิงเดี่ยว มีการรวมกลุํมหลายกลุํม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกลุํม อาทิ กลุํมปุ๋ยอินทรีย์ที่ มุํงเน๎นทาปุ๋ยไว๎ใช๎เอง ซึ่งเป็นกลุํมหลักของ
ชุมชนบ๎านดงเรือง เนื่องจากการปลูกพืชผักผลไม๎ ข๎าว ในชุมชนจะไมํเน๎นการใช๎สารเคมีอยํางเด็ดขาด
จุดเดํนข๎อนี้สามารถนาสูํหมูํบ๎านเกษตรอินทรีย์ได๎อยํางยั่งยืนในอนาคต
๒.๔ เกษตรได๎แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยอาศัยบทเรียนจากปัญหาที่พบตํางๆ คือ การ
ขาดแหลํงน้าตามธรรมชาติที่ชาวบ๎านต๎องลงทุนเจาะบํอบาดาลด๎วยตนเองเพื่อนาน้ามาใช๎ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และปั ญ หาขาดความรู๎ด๎ านการเกษตรที่ ภ าครัฐ ควรจะต๎ องให๎ ข๎อมู ล อาทิ ระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง , ชนิดพันธุ์ของพืชที่สมควรปลูก, และโรคของพืชที่ควรจะ
แก๎ไข
๒.๕ ภาครัฐควรเข๎ามาให๎ความรู๎เกษตรกร นอกจากนี้ควรให๎คาแนะนาเรื่องแนวโน๎มการตลาด
ให๎กับเกษตรกรด๎วย
จากความอยูํดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน ข๎างต๎น สํงผลทาให๎ทุกครัวเรือนมีความสุข
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางแท๎จริง

๕๓

๓. บทเรียนที่ได้รับในด้านต่างๆ
๓.๑ ด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
๑) บุคลากร
๑.๑) ผู๎ น า เป็ น ผู๎ ใ หญํ บ๎ า นสตรี ที่ มี ค วามเข๎ ม แข็ ง เสี ย สละ เป็ น แบบอยํ า งที่ ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ทันสมัย
๑.๒) ราษฎรมีความสามัคคี ให๎ความรํวมมือเข๎ารับการฝึกอบรมจากสํวนราชการ
เพื่อเพิ่มเติมความรู๎ และพัฒนาศักยภาพอยํางสม่าเสมอ ราษฎรสํวนใหญํสามารถนาไปปฏิบัติจริงในพื้นที่
ของตนในรูปแบบ “หัวไว ใจสู้” จานวนมาก
๑.๓) เจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎การสนับสนุนการบริหารงานของหมูํบ๎านอยูํเสมอ รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาที่ดี โดยให๎คาปรึกษาอยํางสม่าเสมอ
๒) การบริหารงานของหมู่บ้านและชุมชน
๒.๑) การมีสํวนรํวม โดยราษฎรสํวนใหญํในชุมชนได๎มีโอกาสในการเสนอแนะใน
การบริหารงานของหมูํบ๎านและรํวมปฏิบัติกันอยํางตํอเนื่อง
๒.๒) มีความโปรํงใสและเป็นธรรม
๒.๓) มีกฎระเบียบของหมูํบ๎าน ๑๐ ข๎อ ที่ทุกคนต๎องปฏิบัติรํวมกัน สามารถบังคับ
ใช๎ได๎อยํางแท๎จริง
๓) งบประมาณ
๓.๑) ได๎รั บ การสนับ สนุน งบประมาณด าเนิ นโครงการ “ชีว วิ ถี ” จากการไฟฟู า
ฝุายผลิตแหํงประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอยํางมีประสิทธิภาพ
๓.๒) มีการติดตามเรํงรัดจัดหางบประมาณจากหนํวยงานตํางๆ อยูํเสมอ และได๎รับ
การสนับสนุนเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง
๓.๓) การบริหารงบประมาณด๎วยความโปรํงใสตรวจสอบได๎โดยกระบวนการมีสํวน
รํวมของทุกภาคสํวนในหมูํบ๎าน
๔) ภูมิสังคม
๔.๑) การอยูํ รํ ว มกั น ในลั ก ษณะชํ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ซึ่ ง เป็ น ผลจากการอพยพ
โยกย๎ายถิ่นฐานในอดีต
๔.๒) การพั ฒ นาที่ ส อดคล๎ อ งกั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ ผู๎ ค น ทั้ ง ด๎ า นภู มิ ศ าสตร์
สิ่งแวดล๎อม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
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๕) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือน
๕.๑) มีการดารงชีพอยํางพอเพียงเนื่องจากได๎รับการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง ทาให๎
เห็นตัวอยํางที่ประสบผลสาเร็จเพื่อนามาพัฒนาตํอยอดความรู๎จากแหลํงความรู๎ในพื้นที่อื่นจานวนมาก
๕.๒) มีผักสวนครัวรั้วกินได๎ทุกครัวเรือน ซึ่งถือเป็นจุดเดํนของหมูํบ๎านดงเรือง
๕.๓) มีธนาคารข๎าว ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนชีวิตความเป็นอยูํอยํางพอเพียง
๕.๔) มีการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมที่มีคุณภาพ
๕.๕) มีจิตอาสา “เราทาความดีด๎วยหัวใจ” จานวน ๑๕ คน และมีผู๎มีจิตสาธารณะ
ที่ทางานเพื่อสังคมซึ่งได๎รับการยอมรับจากประชาชนในหมูํบ๎านจานวนมาก
๕.๖) มีกลุํมอาชีพ ๑๑ กลุํม และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๓.๒ ด้านการบริหารการพัฒนาระดับต้าบลและอ้าเภอ
๑) คณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านดงเรือง ได๎มีการจัดทาแผนพัฒนาหมูํบ๎านเป็นประจาทุก
ปี โ ดยน าข๎ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐานข๎ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ หมูํ บ๎ า น และข๎ อ มู ล การพั ฒ นาอื่ น ๆ มาเป็ น
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ แ ละแก๎ ไ ขปั ญ หาของหมูํ บ๎ า น โดยจั ด ท าเป็ น แผนงานโครงการกิ จ กรรมผํ า นเวที
ประชาคมของหมูํบ๎าน
๒) มีแผนพัฒ นาท๎องถิ่นและเทศบัญญัติ โดยที่บ๎านดงเรืองอยูํในเขตเทศบาลตาบล
โคกสูง แผนพัฒนาหมูํบ๎านดงเรืองจึงได๎รับการบูรณาการเชื่อมโยงกับหมูํบ๎านอื่นๆ ในเขตเทศบาลด๎วยกัน
โครงการได๎รับการบรรจุในแผนพัฒนาและเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลโคกสูง โดยผํานกระบวนการ
ประชาคมและสภาเทศบาลตาบลโคกสู งมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท๎องถิ่นและเทศบัญญัติในพื้นที่บ๎าน
ดงเรืองด๎วย
๓) มีแผนพัฒนาอาเภอ โดยคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) เป็นผู๎นาข๎อมูล
แผนพัฒนาท๎องถิ่นมาพิจารณาและบูรณาการเป็นแผนพัฒนาอาเภอหนองหาน ทั้งนี้ แผนพัฒนาแตํละ
ระดับจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีสํวนราชการรวมทั้งหนํวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องให๎คาแนะนา
และเสนอแนะ ให๎การจัดทาแผนพัฒนาฯ ครอบคลุมในทุกประเด็นปัญหาของหมูํบ๎าน
๓.๓ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
๑) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได๎นาเสนอนโยบายเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ข๎อ ๙ ระบุวํา “การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการ
ใช๎ ป ระโยชน์ อ ยํ า งยั่ ง ยื น ก าหนดให๎ มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น โดยยึ ด แนวพระราชด าริ
และบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๒) ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) กาหนดกรอบแนวทางการพัฒ นา
เพื่อให๎ บ รรลุ วิสั ย ทัศ น์ ป ระเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพัฒ นาแล๎ ว ด๎ว ยหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ข๎อ ๕ ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
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ซึ่งจากแนวทางดังกลํ าว บ๎านดงเรือง หมูํที่ ๖ ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได๎
บริหารจัดการภายใต๎แนวคิด “งาน ระบบ งบ คน” สามารถจาแนกได๎ดังนี้
๒.๑) งาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงพื้นที่ โดยมี เปูาหมายคือการน๎อมนา
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปสูํ ก ารปฏิ บัติ จนเป็น วิ ถีชี วิต ให๎ เ ป็ นไปตามนโยบายของรั ฐ บาล
และยุทธศาสตร์ชาติภายใต๎แนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านด๎านการจัดการน้า ดิน ปุา สํงเสริมการเกษตร และ
วิสาหกิจชุมชน
๒.๒) ระบบ เป็นการวางโครงสร๎างและเชื่อมโยงเครือขํายทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน เพื่อให๎ มีประสิ ทธิผลได๎แกํการจัดกลุํ มบ๎าน ๓ คุ๎มบ๎าน และกลุํ มตํางๆ จานวน ๑๑ กลุํ ม และ
คณะกรรมการหมูํบ๎านขณะเดียวกันมีเครือขํายจากภายนอก ได๎แกํ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน และการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทยเข๎ามาให๎ความชํวยเหลือในการพัฒนา อันเป็นผลจากความมุํงมั่นและ
ความสาเร็จในอดีตของการลดรายจํายและเพิ่มรายได๎ของชุมชน นอกจากนี้ ในหมูํบ๎านยังมีการวางระบบ
จัดการความรู๎ของชุมชนและแหลํงเรียนรู๎ภายในชุมชนเพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องอีกด๎วย
๒.๓ งบ (งบประมาณ) การเข๎ า มาของงบประมาณจากแหลํ ง ทุ น ตํ า งๆ ทั้ ง จาก
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการสํงเสริมตามนโยบายของรัฐบาลภายใต๎แนวคิดประชารัฐ ให๎ชุมชนค๎นหา
ปัญหาและความต๎องการของพื้นที่อยํางแท๎จริง เชํน ปัญหาแหลํงน้าทางการเกษตร เส๎นทางคมนาคมการ
จัดกองทุนสวัสดิการกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อแก๎ไขปัญหาในชุมชน
๒.๔ คน มีความสามารถและศักยภาพในการแปลงนโยบายไปสูํการปฏิบัติจนเกิด
เป็นโครงการตํางๆ ในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาและตํอยอดจนประสบผลสาเร็จ เป็นแบบอยํางแกํคนในชุมชน
และชุมชนใกล๎เคียง จนเป็นการขยายความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม ตํอเนื่อง ยั่งยืน ซึ่งขึ้นอยูํกับศักยภาพของ
ผู๎นาชุมชน หนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
สรุปได๎วํา การบริหารงานของบ๎านดงเรือง หมูํที่ ๖ ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ด๎วยศักยภาพของผู๎นา ความรํวมแรงรํวมใจของชาวบ๎านดงเรืองและการสนับสนุนจากหนํวยงาน
ตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สํงผลให๎การทาเกษตรผสมผสานของบ๎านดงเรืองประสบผลสาเร็จและสํงผล
ให๎บ๎านดงเรืองเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบที่ได๎รับความสนใจมาศึกษาเพื่อนาไปประยุกต์ใช๎ใน
พื้นที่ตํางๆ ตํอไป

๕๖

กลุ่มปฏิบัติการที่ 8
บ้านนางาม หมู่ที่ 11 ต้าบลตาดทอง อ้าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายรัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
1. บทบาทของภาครัฐ และผลลัพธ์ในการน้านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อชุมชน
ตามที่ชุมชนได๎ดาเนิ นปรับปรุงคุณภาพดินและแหลํ งน้า ตามนโยบายลดความเหลื่ อมล้ าของ
รัฐบาลและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยของจังหวัดอุดรธานี โดยใช๎รูปแบบ โคก
หนอง นา โมเดล สูํการเกษตรผสมผสานด๎วยศาสตร์พระราชาของกลุํมวิถีคริสต์ ภาครัฐมีบทบาทสาคัญใน
การสํงเสริมสนับสนุน เห็นได๎จากการที่นายอาเภอศรีธาตุและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามาสํงเสริมสนับสนุน
เชํน สานักงานเกษตรอาเภอศรีธาตุได๎จัดอบรมเกี่ยวกับการการพัฒนาด๎านการเกษตรปลอดภัย ศูนย์พัฒนาดิน
ได๎ให๎ความรู๎การปรับปรุงบารุงดินการปลูกหญ๎าแฝก สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีธาตุได๎ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และนายอาเภอศรีธาตุและปลัดอาเภอผู๎รับผิดชอบประสานงานตาบลตาดทอง ได๎
เข๎ามาติดตามสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด สาหรับองค์การบริหารสํวนตาบลได๎ดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงาน
กลุํมตํางๆในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนการจดทะเบียนกลุํมวิสาหกิจชุมชน และกานันในฐานะที่เป็น
ตัวแทนด๎านการปกครองท๎องที่ในตาบลก็ได๎เข๎ ามาเป็นสมาชิกเรียนรู๎เพื่อ ดาเนินการเกษตรผสมผสานโดย
ศาสตร์พระราชา ตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นแบบอยํางที่ดีแกํประชาชนในการนาสูํการขยายผล
อยํางทั่วถึงในตาบลตํอไป นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจ ได๎แกํการไฟฟูาสํวนภูมิภาคและภาคเอกชน ได๎แกํ
เครือเซ็นทรัลได๎เข๎ามาสํงเสริมชํองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยแกํชุมชนด๎วย
ผลลัพธ์จากการที่ภาครัฐมีบทบาทในการเข๎ามาสนับสนุนรํวมกับความตั้งใจจริงของชาวบ๎าน
นางาม ได๎แกํ
- ชุมชนเกิดทักษะการแก๎ปัญหาและพัฒนาชุมชน เห็นได๎จากเกิดการรวมกลุํม กสิกรรม
ธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ปรับวิถีชีวิต จากเกษตรเคมี...สูํเกษตรอินทรีย์ มีศูนย์
และแหลํงเรียนรู๎ชุมชน มีการตั้งเปูาหมายขยายผลสูํครัวเรือนอื่นๆ ให๎ทั่วถึง
- คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากชุมชนระบบพึ่งพาผู๎อื่น เป็นชุมชน
ระบบพึ่งตนเอง ซึ่งเกิดจากการ ระเบิดจากข้างใน
- การรวมกลุํม มีความรักสามัคคี และมีความเข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎
- สมาชิกในครัวเรือนในชุมชนมีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต รู๎จักสร๎างระบบพึ่งพาตนเองอยํางยั่งยืน
- ชุมชนเริ่มเกิดระบบนิเวศที่ดีและจะดีมากยิ่งๆขึ้นเมื่อเวลาผํานไปนานขึ้น เพราะต๎นไม๎ที่
ปลูกไว๎จะเริ่มงอกงามผลิตอออกผลมากยิ่งขึ้น
- คนในชุมชนชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น มีผลผลิตดีขึ้น มีรายได๎เพิ่มขึ้น

๕๗

2. ผลลัพธ์โดยรวม ที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆของภาครัฐ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนเชิง บวก และลบ อย่างไรบ้าง
จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู๎นาชุมชนและชาวบ๎านของบ๎านนางาม พบวํา นโยบายตํางๆ ของ
ภาครัฐมีหลายด๎าน แตํละนโยบายรัฐมีความมุํงหวัดชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และแก๎ไขปัญหา
ข๎อขัดข๎องที่เกิดกับคนในชุมชน แตํอาจมีบ๎างที่สํงผลกระทบตํอชุมชนบ๎าง พอสรุปได๎ ดังนี้
1) ผลลัพธ์เชิงบวก ได๎แกํ
- ชุมชนเกิดทักษะการแก๎ปัญหาและพัฒ นาชุมชน โดยการใช๎การมีสํวนรํวมของ
ชุมชน
- ชุมชนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากชุมชนระบบพึ่งพาผู๎อื่น เป็นชุมชน
ระบบพึ่งตนเอง
- เกิดการรวมกลุํม มีความรักสามัคคี และมีความเข๎มแข็ง
- ครัวเรือนรู๎จักนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต รู๎จัก
สร๎างระบบพึ่งพาตนเองอยํางยั่งยืน
- ชุมชนมีโอกาสได๎แก๎ไขปัญหาของชุมชนด๎วยตนเองอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน และด๎านอาชีพ ไมํต๎องรอคอยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่ นซึ่งมีข๎อจากัดในการจัดงบประมาณ
สนับสนุน
- ชุมชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น ภูมิปัญญาได๎รับการพัฒนา
- ชุมชนมีแหลํงเงินทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการชุมชน มากและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของชุมชน
- ผู๎ด๎อยโอกาส คนยากจน ได๎รับการดูแลชํวยเหลือ และมีสวัสดิการที่ดีจากรัฐ
2) ผลลัพธ์เชิงลบ ได้แก่
- กรณีนโยบายมีความเรํงดํวนเกินไป ทาให๎ขาดความรอบคอบในการค๎นหาความ
ต๎อ งการที่แท๎จ ริ งของชุมชน อาจมีการแก๎ปัญหาไมํตรงจุด ชาวบ๎า นให๎ ความส าคัญในการดูแลรักษา
โครงการให๎ เกิดความยั่ งยื น น๎ อยลง เชํน ชุมชนมักเสนอโครงการปรับปรุงแหลํ งน้าหรือสิ่ งสาธารณะ
ประโยชน์มากกวําสร๎างงานสร๎างอาชีพสร๎างรายได๎แกํครัวเรือนในชุมชน
- นโยบายชํวยเหลือหรือให๎สวัสดิการแกํประชาชน หากทาบํอยจะทาให๎ประชาชน
หวังพึ่งพารัฐมากเกินไป
- การมีกองทุนตํางๆให๎เกษตรกรกู๎ยืมมาก ทาให๎เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี
ภาวการณ์เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น รายได๎ที่ได๎มาจึงต๎องจัดออกชาระหนี้ ทาให๎รายได๎ไมํพอรายจํายในครัวเรือน
3. ความคิดเห็นและความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ภายใต้นโยบายภาครัฐแต่ละด้านที่ด้าเนินการในชุมชน
จากการที่ภาครัฐ มีนโยบายหลายๆด๎านตลอดทั้งโครงการ/กิ จกรรมตํางๆลงมาสูํ ชุมชนนั้น
ทาให๎ชุมชนได๎ใช๎ประโยชน์ชุมชนและมีความพึงพอใจ ที่สาคัญซึ่งชาวบ๎านนางามได๎ใช๎ประโยชน์ มีดังนี้

๕๘

1) นโยบายลดความเหลื่อมล้้า ของสังคมและการสร้า งโอกาสการเข้า ถึงบริการของรัฐ
ทั้ง ระยะเฉพาะหน๎ าที่มีการมุํงสร๎างงานสร๎างอาชีพผํานโครงการ/กิจกรรมตํางๆเป็นการเรํงดํวน การ
คุ๎มครองทางสังคม การออมและระบบสวัสดิการชุมชน การสงเคราะห์ผู๎ยากไร๎ ผู๎ขาดโอกาส จึงทาให๎
ชุมชนได๎ประโยชน์จากการสร๎างงานสร๎างอาชีพอยํางยั่งยืน เชํน
- การนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ใน
การดารงชีวิตและการทาการเกษตรผสมผสาน โดยมีรูปแบบโคก หนอง นาโมเดล ซึ่งมีกระบวนการที่
สํงผลอยํางยั่งยืนในชุมชน
- ผู๎ ย ากไร๎ / ขาดโอกาส ได๎ รั บ การสงเคราะห์ ดูแ ลด๎ า นสุ ข ภาพและความเป็ น อยูํ
- ชุมชนได๎มีการเรียนรู๎ด๎านตํางๆจนเกิดทักษะการแก๎ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดย
การใช๎การมีสํวนรํวมของชุมชน และครัวเรือนรู๎จักนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต รู๎จักสร๎างระบบพึ่งพาตนเองอยํางยั่งยืน
- ได๎โอกาสในการสํงเสริมกระตุ๎นเกษตรกรให๎มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จาก
ชุมชนระบบพึ่งพาผู๎อื่น เป็นชุมชนระบบพึ่งตนเอง จนเกิดการรวมกลุํม มีความรักสามัคคี และมีความ
เข๎มแข็ง
- ชุมชนมีโอกาสได๎แก๎ไขปัญหาของชุมชนด๎วยตนเองอยํางรวดเร็ว ไมํต๎องรอคอย
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีข๎อจากัดในการจัดงบประมาณสนับสนุน
- ครัวเรือนที่เข๎ารํวมโครงการตํางๆมีโอกาสสร๎างรายได๎เพื่อเป็นคําใช๎จํายแก๎ ปัญหา
ในครัวเรือนได๎อยํางรวดเร็ว แม๎ในระยะสั้น
2) นโยบายการศึกษาและการเรียนรู้การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทาให๎
ชุมชนได๎ป ระโยชน์ คือ มีการอนุ รั กษ์และสืบสานวัฒ นธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและท๎องถิ่นไว๎
ตํอเนื่องและชาวบ๎านหึความสาคัญ ภูมิปัญญาตํางๆในชุมชนได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาและมีบทบาทในการ
สํงเสริมอาชีพในชุมชน อีกทั้งมีการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
3) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข ทาให๎ชุมชนได๎ประโยชน์ คือ มีการ
จัดระบบดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแตํในครรภ์มาดา แรกเกิด จนถึงแกํความตาย ให๎มีสุขภาพดี กินอยูํ
อยํางถูกสุขลักษณะ ได๎รับการดูแลปูองกันโรคติดตํอ โรคระบาดตํางๆ
4) นโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให๎ชุมชนได๎โอกาสในการเชื่อมโยง
การพัฒนาชุมชนกับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เชํน
- สามารถจัดตั้งกองทุนชุมชนหลายประเภท เพื่อเป็นกองทุนสํงเสริมการประกอบ
อาชีพ สวัสดิการชุมชน ที่บริหารจัดการโดยชุมชน
- เกิดการสํงเสริมอาชีพด๎านตํางๆ เพื่อสร๎างงานสร๎างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเพิ่มมูล คํา มีชํองทางการตลาดเพิ่มเติมเชํน เชื่อมกับห๎ างเซ็นทรัล ในการหาชํองทางการตลาด มี
หนํวยงานให๎ความสาคัญและเข๎ามาสนับสนุน
- ได๎รับการสนับสนุนจากหลายภาคสํวนตามรูปแบบประชารัฐ
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- ได๎ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาโครงสร๎ า งพื้ น ฐานตํ า งๆให๎ เ อื้ อ ตํ อ การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ เชํน ถนน คอนกรี ตในหมูํบ๎าน การขุดแหลํ งน้าโดยงบประมาณจากประชารัฐ ภาคเอกชน
การสนับสนุนกลุํมอาชีพจากภาครัฐและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นต๎น
- นโยบายของจังหวัดอุดรธานีในการสํงเสริมการเกษตรปลอดภัย ทาให๎บ๎านนางาม
ได๎ ใ ช๎ ป ระโยชน์ ใ นการจะได๎ รั บ การสนั บ สนุ น จากหนํ ว ยงานในการผลิ ต สิ น ค๎ า เกษตรปลอดภั ย และ
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย รวมทั้งโอกาสทางการตลาดชํองทางตํางที่จะเกิดขึ้นตามมา
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning)
จากการได๎รับมอบหมายให๎ลงพื้นที่บ๎านนาเรียง ตาบลตาดทอง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ของกลุํม ปฏิบัติการ (กป.) ๘ ได๎มีการประชุมหารือเพื่อสอบถามสภาพความเป็นมาของหมูํบ๎าน สภาพพื้นที่
การท ามาหากิ น สภาพภู มิ สั ง คมและวิ ถี ชี วิ ตของชุ ม ชน ระบบการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนบ๎า นนาเรี ย ง
ตลอดจนการสังเกตความเป็นอยูํ การทามาหากิน กับนายอาเภอศรีธาตุ ปลัดอาเภอผู๎รับผิดชอบประจา
ตาบล พัฒนากร กานันตาบลตาดทอง ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน และกลุํมเกษตรกรทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โครงการนารํองโคก หนอง นา โมเดล และการสัมภาษณ์ช าวบ๎านนาเรีย ง ตาบลตาดทอง
พบวํา ชาวบ๎าน ครอบครัว ชุมชนยังมีความเสี่ยงหลายเรื่อง ได๎ ข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะจากการเรียนรู๎
ดังนี้
1. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
1) ความเสี่ย งต่อ บุค คล ได๎แ กํ ชาวบ๎า นบริโ ภคพืช ผั ก ที่ป นเปื้อ นสารเคมี จากยาปราบ
ศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ทาให๎มีสารพิษตกค๎างกระแสเลือด ซึ่งหากสะสมเกินขีดจากัดที่รํางกายรับได๎ อาจ
กํอให๎เกิดอันตรายตํอรํางกายและชีวิตได๎
ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข
ชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรดาเนินการ ดังนี้
- สร๎างความรู๎ความเข๎าใจชาวบ๎านให๎ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี และการหลีกเลี่ยง
การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี
- สํงเสริมสนับสนุนครัวเรือนทาการเกษตรปลอดภัย โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทาง
2) ความเสี่ยงต่อครอบครัว ได๎แกํ
- ภาวะหนี้สิน ครัว เรือ นมีสูง เนื่อ งจากเกษตรกรสํว นใหญํมีปัญ หาหนี้สิน ทั้ง ใน
ระบบและนอกระบบ จากการที่มีต๎นทุนการผลิตสูง แตํราคาผลผลิตตกต่า และผลผลิตตกต่าจากดิน
ขาดคุณภาพ ราคาผลผลิตถูกกาหนดโดยพํอค๎าคนกลางหรือนายทุนที่กู๎ยืมมา จากความด๎อยประสบการณ์
ในการบริหารจัดการทุนชุมชนที่เป็น“ตัวเงิน”และการขาดวินัยทางการเงิน และการทาการเกษตรปลูกพืช
เชิงเดี่ยวต๎องรอผลผลิตเพื่อจาหนํายได๎เพียงไมํกี่ครั้งตํอปี หลังจากนั้นครัวเรือนก็ไมํมีรายได๎ เนื่องจากไมํ
มีการการเกษตรด๎านอื่นหมุนเวียนตลอดปี ทาให๎รายได๎ไมํเพียงพอแกํการชาระหนี้ ต๎องกู๎เงินจากแหลํงทุน
เพิ่ มมากขึ้นเป็ นเทําตัว เพื่อให๎ มีเงินสํ วนหนึ่งไว๎ ช าระหนี้ และเหลื ออีกสํ วนหนึ่ง เพื่ อลงทุ นตํ อและเป็ น
คําใช๎จํายในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นวังวนไมํจบสิ้น
- ภาวะสินค๎าเกินความต๎องการของตลาด เนื่องจากเป็นการเกษตรต๎นน้า เกษตรกรยัง
ขาดความรู๎ทักษะเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มแกํสินค๎า เชํน การเก็บถนอมอาหาร การแปรรูปสินค๎าให๎มีคุณภาพ
และมีความหลากหลายตรงความต๎องการของตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร๎างแบรนด์สินค๎าเพื่อสุขภาพ
และการจัดหาชํองทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
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ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข
ชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรดาเนินการ ดังนี้
- สร๎างความรู๎ความเข๎าใจชาวบ๎านให๎ตระหนักถึงข๎อจากัดของการเกษตรเชิงเดี่ยว และ
ผลกระทบตํอดิน น้า ผลผลิต คําใช๎จํายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น จากการใช๎สารเคมีในการทาการเกษตร
- สํ งเสริ มสนั บ สนุ นครั ว เรื อนปรั บระบบการเกษตรจากพึ่ งพาสารเคมี สูํ การเกษตร
ผสมผสาน พึ่งพาอินทรีย์ โดยใช๎รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อสามารถ
ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ หมุนเวียนหลายชนิด นาออกจาหนํายได๎ตลอดปี
- สํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีความหลากหลาย มีคุณภาพ และสร๎างแบรนด์สินค๎า
สุขภาพ เพิ่มชํองทางการตลาด (ออฟไลน์ ออนไลน์)
- ประสานสถาบันการเงินเพื่อพักชาระหนี้สักระยะ เพื่อให๎เกษตรกรที่เริ่มทาการเกษตร
ผสมผสาน ได๎มีผลผลิตออกมาเพียงพอตํอการสร๎างได๎
- ประสานสถาบันการเงิน ปรับวิธีการรับชาระหนี้ เป็นกล๎าไม๎ซึ่งชุมชนผลิตได๎งําย แทน
การชาระเป็นตัวเงิน : กล๎าไม๎ชาระหนี้
3) ความเสี่ยงต่อชุมชน ได๎แกํ
- แหลํงน้าตามธรรมชาติตื้นเขิน ไมํสามารถกักเก็บน้าได๎ตลอดทั้งปี สํวนใหญํฤดูแล๎งจะไมํ
สามารถใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้าได๎เต็มที่ ถึงแม๎วํามีลาปาวแตํขาดระบบการกระจายน้าที่มีประสิทธิภาพ
ขาดระบบชลประทานที่ดี รวมทั้งขาดระบบการกักเก็บน้าไว๎ใช๎เพื่อการเกษตรในฤดูแล๎ง หรือในชํวงฝนทิ้ง
ชํวง
- ที่ดินทาการเกษตรในชุมชนขาดการบารุงรักษา ไมํมีความอุดมสมบูรณ์ทาให๎ผลผลิตที่
ได๎จากการเกษตร เชํน ปลูกอ๎อย มันสาปะหลัง ข๎าว ไมํได๎ผลผลิตอยํางเต็มที่ เนื่องมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เป็นระยะเวลายาวนาน การใช๎สารเคมียาปราบศัตรูพืช ทาให๎มีสารพิษตกค๎างในดินและแหลํงน้าสาธารณะ
- คํานิยมคนรุํนใหมํไมํได๎รับการปลูกฝังและเลี้ยงดูตามแบบแผนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
และยังไมํเข๎าใจศาสตร์พระราชาอยํางแท๎จริง มักชอบความรวดเร็วสะดวกสบาย จึงเปลี่ยนแปลงไปใช๎วิถี
ชีวิตแบบทุนนิยม ละทิ้งอาชีพภาคเกษตรกรไปทาอาชีพในเมือง ในภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม ทาให๎
วัฒนธรรมอันดีงามแบบดั้งเดิมของท๎องถิ่นถูกละเลย และอาจไมํสานตํอการเกษตรผสมผสานให๎มีความ
ยั่งยืนตลอดไป
- ชาวบ๎านเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ จะสํงผลให๎วัยแรงงานในชุมชนลดลง เนื่องจากการเกษตร
ผสมผสานตามแบบโคก หนอง นา โมเดล เกษตรกรต๎องมีรํางกายแข็งแรง เนื่องจากเน๎นการลงมือทาด๎วย
ตนเอง ผู๎สูงอายุจะกลายเป็นภาระให๎ลูกหลานต๎องดูแลเอาใจใสํ และอาจมีปัญหาด๎านสุขภาพ เนื่องจากคลุก
คลีกับการเกษตรแบบสารเคมีมาตลอดชีวิต หากไมํใสํใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว
- การบริหารจัดการชุมชนยังไมํเป็นเอกภาพ หนํวยงานจังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ยังไมํมีมาตรการ วิธีการในการหลอมรวมคนที่มีวิถีทางศาสนาตํางกันให๎สามารถดารงชีวิตและ
จัดทากิจ กรรมรํว มกัน อยํา งตํอ เนื่อ งเป็น หนึ่ง เดีย ว โดยสนับ สนุน การดาเนิน กิจ กรรมรํว มกัน ของ
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ชาวบ๎า นในชุม ชนที่ตํา งวิถีทางศาสนา หรือตํางกลุํม ตํางวัยอยํางใกล๎ชิด ควรจัดให๎มีกลไกทั้งในชุมชน
และนอกชุมชนทาหน๎าที่ออกแบบและจัดกิจกรรมเชื่อมตํอระหวํางกลุํมในชุมชนอยํางจริงจัง มีระบบ
การประเมินผลสาเร็จรํว มกัน เพื่อ สามารถขยายผลการเกษตรผสมผสานสูํครัวเรือนตํางๆอยํางทั่วถึง
- ปัญหาภัยธรรมชาติ เชํน ภัยแล๎ง ภัยจากการระบาดศัตรูของพืชเศรษฐกิจ
- นโยบายในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนจากการประกอบอาชีพ ไมํสามารถบรรเทา
ความเดือดร๎อนได๎อยํางทั่วถึง และครบวงจร
- ภาวะวิกฤติทางการเงิน ทางการตลาดที่ผันผวน ทาให๎เกษตรปรับตัวและแก๎ปัญหาไมํทัน
- ความผันผวน และความไมํมั่นคงทางการเมือง ทาให๎ประชาชนตื่นตระหนักในปัญหา
ตํางๆ ที่จะตามมา ปรับตัวตามนโยบายใหมํๆไมํทัน เนื่องจากขาดความรู๎ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ และพบ
กับปัญหาราคาสินค๎าการเกษตรตกต่า
ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข
จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรสํงเสริมสนับสนุน ดังนี้
- สนับสนุนงบประมาณดาเนินการขุดลอกแหลํงน้า และจัดระบบสํงน้ากระจายเข๎าถึง
พื้นที่การเกษตรอยํางทั่วถึง
- การใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้าเข๎าแหลํงน้าในไรํนาซึ่งอยูํที่สูง เพื่อลดคําน้ามัน
เชื้อเพลิงแกํเกษตรกร
- การขยายผลการปรับระบบการเกษตรจากพึ่งพาสารเคมี สูํการเกษตรผสมผสาน พึ่งพา
อินทรีย์ โดยใช๎รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให๎กระจายทั่วถึงในชุมชน และ
ขยายสูํพื้นที่อื่นในจังหวัด
- การรวมกลุํมเพื่อแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สร๎างแบ
รนด์สินค๎าสุขภาพ ลงทะเบียน OTOP เพื่อเข๎าสูํกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาสูํสากล และเพิ่มชํองทาง
การตลาด (ออฟไลน์ ออนไลน์)
- พัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชน เพื่อเป็นแหลํงทุนที่ชํวยเหลือเกษตรกรในชุมชน อยําง
ยั่งยืน
- จัดกิจกรรมปลูกฝังคํานิยมคนรุํนใหมํตั้งแตํในระบบโรงเรียน ด๎วยการฝึกปฏิบัติจริงด๎วย
ตนเอง ให๎เข๎าใจและตระหนักความสาคัญของศาสตร์พระราชา และการเกษตรผสมผสานที่เป็นเกษตร
ปลอดภัย โดยใช๎รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
- ใช๎เทคโนโลยีการผลิตอยํางํายโดยภูมิปัญญาชุมชน ทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
- สํงเสริมทุกครัวเรือนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อ
สามารถดาเนินชีวิตอยํางรอบคอบ ไมํกระทบตํอบุคคลอื่น
- มีกลไกเพื่อเชื่อมตํอ หลอมรวมความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนโดยปราศจาก
เงื่อนไขทางศาสนา แตํมุํงที่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน
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2. ความอยู่ดีมีสุขของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
1) ความอยู่ดีมีสุขของบุคคล ได๎แกํ
- ชาวบ๎านนาเรียง มีความขยัน ประหยัดและอดทน ในการประกอบอาชีพ ยึดมั่นในคา
สอนของศาสนา
- ชาวบ๎านนาเรียงมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีคุณคําและหลากหลาย
- การมีทรัพยากรมนุษย์ ที่ตระหนักรู๎และเข๎าถึงความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร สิทธิทางการเมือง
ระเบียบกฎหมาย ที่จาเป็นในการดารงชีวิต
2) ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว มีอะไรบ๎าง
- ชาวบ๎านนาเรียงมีอาชีพหลักด๎านการทาการเกษตร ทานา ทาไรํ ทาสวน มีที่ดินเป็นของ
ตนเอง และมีเอกสารสิทธิถูกต๎องตามกฎหมาย
- มีน้าเพื่อการเกษตรเพียงพอการตลอดปี มีดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชผักได๎
หลากหลายชนิ ดซึ่งกํอให๎ เกิดประโยชน์แกํครัวเรือน ได๎กินได๎ใช๎สอยและจาหนํายทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต
- ครัวเรือนที่ทาการเกษตรผสมผสานเริ่มมีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิตหมุนเวียนเกือบ
ทุกวัน ทาให๎มีรายได๎เข๎าสูํครัวเรือนเกือบทุกวัน ซึ่งเมื่อกํอนไมํเคยมี
- สมาชิกครัวเรือนมีความสุข ที่ได๎อยูํในบรรยากาศที่รํมรื่นจากระบบนิเวศได๎รับการฟื้นฟู
- คนในครัวเรือนมีสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงขึ้น จากการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
และสมาชิกในครอบครัวคืนถิ่นมาอยูํรํวมทางานกับครอบครัว
3) ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนบ้านนางาม ได๎แกํ
- การเป็นพื้นที่ต๎นแบบดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ ที่ภาครัฐให๎การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ในลักษณะโครงการนารํองเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ ในการดารงชีพการเกษตรแบบผสมผสาน
โคก หนอง นา โมเดล ที่ภาครัฐให๎การสนับสนุนเพื่อเป็นหมูํ บ๎านต๎นแบบในการพัฒนาตามหลักศาสตร์
พระราชา
- สภาพพื้ น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ขึ้น ชาวบ๎านสามารถปลู กพืชและเลี้ ยงสั ตว์ได๎
หลากหลายและให๎ผลผลิตสูง
- มีโอกาสได๎รั บการสนั บสนุนการพั ฒนาตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอที่ เอื้ออานวยตํอการพัฒนาหมูํบ๎านและชุมชน เชํน ยุทธศาสตร์
สํงเสริมการเกษตรปลอดภัย ตามนโยบายจังหวัดอุดร
- พื้นที่ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร “ปลา” ในลาน้าปาว
- มีหนํวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการให๎ความรํวมมือ
และสนับสนุนทั้งทางด๎านงบประมาณ และด๎านวิชาการ ในการพัฒนาหมูํบ๎านชุมชน
- มีทรัพยากรธรรมชาติด๎านแหลํงน้าที่สาคัญของภูมิประเทศ คือ ลาน้าปาว แตํยังขาด
ระบบการกระจายน้า และระบบเก็บกักน้าที่มีประสิทธิภาพ
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- มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เชํน โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และหอกระจายขําว ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับหมูํบ๎าน ๔.๐
- หมูํบ๎าน/ชุมชนนาเรียง มีกลุํมองค์กรตํางๆ ในหมูํบ๎าน ชุมชน มีความเข๎มแข็ง
- ในหมูํบ๎านนาเรียงมีปราชญ์/ภูมิปัญญาชาวบ๎าน หลายสาขา เชํน ฝังเข็ม ซึ่งหมูํบ๎านอื่น
ไมํมีสามารถถํายทอดความรู๎ได๎ดี
- มีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการบริหาร และจัดการชุมชนที่มีมาตรฐานโดยชาวบ๎าน
เข๎ามามีสํวนรํวมตั้งแตํต๎น
- หมูํบ๎านมีความปลอดภัย ไมํมีโจรผู๎ร๎ายในหมูํบ๎าน มีความสงบเรียบร๎อย ปราศจากสาร
เสพติดทุกชนิด
3. บทเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้ชุมชนจากประสบการณ์จริง มีดังนี้
๑) การบริหารการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่น
เห็นได๎วําทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนตาบลตาดทอง มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอศรีธาตุ แสดงให๎เห็นวํา
ท๎องถิ่นให๎ความสาคัญกับการพัฒนา ทีการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลไว๎อยํางชั ดเจน ด๎วยการ
กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลตาดทองวํา “ ชุมชนนําอยูํ เกษตรอินทรีย์ก๎าวหน๎า
พัฒนาคุณภาพชีวิต สํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ” โดยมีพันธกิจ (Mission) สาคัญมุํงเน๎นการสํงเสริมการเกษตร
ปลอดภัย ทั้งด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการผลิต การพั ฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการตลาด
ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความสอดคล๎องการขับเคลื่อนนโยบายจากระดับชาติถึงระดับชุมชน ยํอมจะทาให๎งานมี
ความสาเร็จ และบรรลุเปูาหมายได๎โดยงําย
2) การบริหารการพัฒนาระดับต้าบลและอ้าเภอ
บ๎านนางามได๎จัดทาแผนงานและจัดทาโครงการพัฒนาหมูํบ๎านสอดคล๎ องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของอาเภอศรีธาตุและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได๎กาหนดวิสัยทัศน์ “การเกษตรก๎าวหน๎า สิ่งแวดล๎อม
ยั่งยืน ชุม ชนเข๎มแข็งคุณภาพชีวิตดีต ามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให๎มีการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาหมู ํบ ๎า นให๎ เ ป็ น ไปในแนวทางเดีย วกั น โดยมี พั นธกิจ ๒ เรื่ อ ง ได๎ แกํ ( 1) สร๎า งจิ ตส านึ กของ
ประชาชนในพื้นที่ให๎มีคํานิยมดารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (๒) สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎หมูํบ๎าน/ชุมชนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคราชการที่มีสํว นรํว มในการรํว มคิดรํว ม
ลงมือ ทาและรํว มแก๎ไ ขปัญ หาของหมูํบ๎า น/ชุม ชน ซึ่งมีเปูาประสงค์หลัก ๔ ข๎อ คือ (1) ประชาชนใน
พื้น ที่ยึ ดถือ ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงเป็นปรั ช ญาในการด ารงชีว ิต (๒) หมูํ บ๎าน/ชุมชนมีก ารด าเนิ น
กิจกรรมแบบมีสํวนรํวม (๓) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสนับสนุน การแก๎ไขปัญหาของ
หมูํบ๎าน/ชุมชน และ (๔) หมูํบ๎าน/ชุมชน มีก ารทบทวนและปรังปรุงแผนหมูํบ๎าน/ชุมชน ให๎สอดคล๎อง
กับศักยภาพของหมูํบ๎าน/ชุมชน มีการวิเคราะห์ข๎อมูล ในทุกมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒ นาตาบล
ตาดทอง อาเภอศรีธาตุ กาหนดไว๎ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านการเกษตร ประเด็น
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ด๎า นผลิต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 3 การฟื้น ฟูร ะบบนิเ วศน์ ประเด็น
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ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ด๎ า นการเสริ ม สร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ของสั ง คมและคุ ณ ภาพของประชาชนที่ ดี และ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด๎ า นความมั่นคงและสงบเรียบร๎อย โดยในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ได๎กาหนด
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ไว๎ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตร
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย
1. เพิ่มผลผลิตสินค๎าการเกษตรและลดต๎นทุนการผลิต
2. พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร๎างรายได๎ ลดรายจําย ขยายโอกาสให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
4. พัฒนาฝีมือแรงงานให๎มีความสามารถยิ่งขึ้น
5. สร๎างเครือขํายการทาปุ๋ยอินทรีย์ไว๎ใช๎ในครัวเรือน
กลยุทธ์ ได้แก่
1. สนับสนุนให๎ความรู๎ในการปรับสภาพดินให๎เหมาะสมกับพืชแตํละชนิดและ
เทคนิคในการเพาะปลูก
2. พัฒนาสํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
3. พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพิ่มทักษะฝีมือให๎สูงขึ้น
4. สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย
1. สินค๎า OTOP ของอาเภอมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการค๎า ให๎มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎ได๎คุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. สํงเสริมชํองทางการจาหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูระบบนิเวศน์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2. ประชาชนมี สํ ว นรํ ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีมาตรฐาน
กลยุทธ์
1. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

๖๖

4. สํ ง เสริ ม การมี สํ ว นรํ ว มของทุ ก ภาคสํ ว นที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5. สร๎ า งภาคี เ ครื อ ขํ า ยในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อม ทั้งในระดับชุมชน ระดับอาเภอ
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้า นการเสริ มสร้ า งความเข้ม แข็ง ของสัง คมและคุณ ภาพ
ของประชาชนที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. การสร๎างความมั่นคงและพัฒนาสังคมให๎มีสันติสุข
2. คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด
5. บริการด๎านสาธารณสุขมีคุณภาพและได๎มาตรฐานขึ้น
6. พัฒนาการเรียนรู๎และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. เสริมสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให๎กับประชาชน
2. สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
3. สํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาระบบบริการภาครัฐให๎ได๎
มาตรฐาน
4. สํงเสริมให๎ครอบครัวมีภูมิคุ๎มกันและสามารถจัดการปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5. การเฝูาระวังภาวะสุขภาพและคุ๎มครองผู๎บริโภคให๎มีความปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคงและสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีการปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรม และแก๎ไขการแพรํระบาดของยา
เสพติดทุกชนิด
3. มีภาคีเครือขํายในการสร๎างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร๎อย
กลยุทธ์
1. การพัฒนาความรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชนในความมั่นคงและความ
สงบเรียบร๎อยภายใน
2. กาหนดมาตรการปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรม และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
3. สร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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ยํอมแสดงให๎ เห็ นวํา ในการพัฒ นาประเทศเพื่อตอบสนองตํอการบรรลุ วิสั ยทัศน์
ประเทศไทย “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใน 20 ปี ข๎างหน๎านั้น ยํอมต๎องมีการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให๎ มีความสอดคล๎องกันทุกระดับ ตั้งแตํรับดับชาติจนถึงระดับชุมชน ยํอมจะทาให๎
การพัฒนาประเทศให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้นมีความเป็นไปได๎อยํางแนํนอน
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
สาหรับประเด็นด๎านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
หมายถึงการนานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติให๎บังเกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น กลไกการปกครองตามที่จัด
องค์กรราชการบริหารสํวนภูมิภาค มีหนํวยราชการที่อยูํในการกากับดูแลของนายอาเภอ คือ สํวนราชการ
ตําง ๆ ในระดับอาเภอ ตาบล และหมูํบ๎าน สํวนราชการในระดับอาเภอเป็นหนํวยงาน ๒ ลักษณะ คือ
หนํวยราชการบริหารสํวนภูมิภาคประจาอาเภอ และหนํวยราชการบริหารสํวนกลางในอาเภอ ที่ขึ้นตรงตํอ
สํวนกลาง การจัดองค์กรราชการบริหารสํวนท๎องถิ่นมี ๒ รูปแบบคือ เทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
สํวนตาบล
สรุป จากการศึกษาเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ที่บ๎านนางาม จังหวัด
อุดรธานี จึงทาให๎ส ามารถเรีย นรู๎ ภูมิสัง คม วิถีชีวิต ของชุม ชน โอกาสข๎อ จากัด ชุม ชนในการบริห าร
จัด การพัฒ นาตนเองซึ่ง ยัง คงมีอยูํ แม๎วําหมูํบ๎านนางามจะเริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงที่จะพลิกผันตนเองจาก
วิถีเกษตรเชิงเดี่ยวสูํการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อพลิกผืนดินสร๎างแหลํงน้าให๎อุดมสมบูรณ์สร๎างระบบ
นิเวศที่เสื่อมลงให๎ชุมชนมีแตํความรํมรื่นยิ่ง มีข๎าวปลาอาหารพืชผักตํางๆอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นทุนที่
แข็งแกรํงของชุมชน จะได๎หลุดพ๎น จากการผจญกับภาวะเสี่ย งอัน ตรายตํอ สุข ภาพจากการใช๎ส ารเคมี
จานวนมากในแตํล ะฤดูกาลเพาะปลูก ล๎วนเป็นรายจํายที่สูงขึ้นในแตํละปี ที่เสี่ยงให๎เกิดภาวะชาระหนี้
ไมํได๎ รายรับไมํพอรายจํายในครอบครัว จึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐจะต๎องหนุนเนื่องเพื่อให๎เกิดการสาน
พลังประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆเข๎าให๎การสนับสนุนอยํางเป็นระบบตํอเนื่องโดยนาศาสตร์พระราชามา
ปรับใช๎ในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา ซึ่งจะสามารถทาให๎ชุมชนแหํงนี้พัฒนาตนเองขึ้นมาอยํางรวดเร็วและ
สามารถพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนในที่สุด
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หัวข้อประเด็น
“หมู่บ้าน Smart Farmer เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร”
กลุ่มปฏิบตั ิการที่ 3 บ้านหนองแวงพัฒนา
 กลุ่มปฏิบต
ั ิการที่ 6 บ้านโนนทอง
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กลุ่มปฏิบัติการที่ 3
บ้านหนองแวงพัฒนา ต้าบลกุดหมากไฟ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
1. บทบาทของภาครัฐที่ต้องการน้าหนดนโยบาย“Smart Farmer”
“Smart Farmer”เกษตรกรยุคดิจิทัล แนวคิดใหม่ ทีส ร้างชาติส านต่อเกษตกรไทยการ
ยกระดับเกษตรกร เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการยกระดับประชากรไทย และพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่การ
เป็นประเทศดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล ดังนั้นแนวคิดเรื่อง Smart
Farmer จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดใหม่ โดยมีหน่วยงานหลักคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาระส้าคัญคือ
ต้องมีการน้าเทคโนโลยี มาใช้ในการยกระดับตัว เอง พัฒนาเกษตรกรทั่ว ประเทศได้รับการพัฒ นาเป็น
“Smart Farmer” โดยเป็นบุคคลที่มีความพร้อมมี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่ ด้าเนินการ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการ
ประกอบการของแต่ละบุคคล ให้ความส้าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการ
น้าเทคโนโลยีภูมิปัญญาและวิธี การปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและ
ปริมาณตามความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ โดยมี
เกณฑ์ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าหนด ที่มีมีความโดดเด่นในการท้าการเกษตรในสาขานั้นของ
แต่ละพื้นที่ และสามารถ เป็นต้นแบบและเป็นบทเรียนให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้ Smart Farmer
ต้นแบบ จะสามารถถอดบทเรียนการน้าองค์ความรู้ประสบการณ์และ ปัจจัยแห่งความส้าเร็จหรือล้มเหลว
ในการท้าการเกษตร สามารถน้าไปสรุป สังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร
รายอื่นๆ หรือผู้สนใจได้ น้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ต่อไป
จังหวัดอุดรธานีได้จัดท้ายุทธศาสตร์จังหวัดรองรับนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดังปรากฏในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และ ๔ โครงการหลัก ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายผลองค์ความรู้การท้าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีเปูาหมายเพื่อเพิ่ม จ้านวนเกษตรกรในการน้อมน้าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการวาง
แผนการผลิตและการพัฒนาภาค เกษตร และเพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวได้จัดท้าโครงการขยายผล
องค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
๑) การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ก ารเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ให้
ความส้าคัญกับการด้า เนินงาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน รวมถึงการขยายผล
โครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นต้น
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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๓) การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งนี้ โดยมีส้านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้ าภาพหลัก และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรในจังหวัดทั้งหมด สภาเกษตรกรจังหวัด เป็นต้น
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเกษตร โดยมี เ ปู า หมายเพื่ อ เพิ่ ม จ้ า นวนพื้ น ที่
การเกษตรที่ได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานดินและน้้าให้มากขึ้น และเพื่อให้ บรรลุ
เปูาหมายดังกล่าวได้จัดท้า โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาแหล่งน้้า
๒) การปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ทั้งนี้โดยมีโครงการชลประทานอุดรธานี เป็นเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วม
เป็นเจ้าภาพ อาทิ ส้านักงานทรัพยากรน้้า ภาค ๓ ส านักงานทรัพยากรน้้าบาดาลเขต ๑๐ สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอทุกอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
โดยมี เปูาหมายเพื่อเพิ่มสัดส่ วนของจ้านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์และ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวได้จัดท้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์
๒) การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและคุณ ภาพการผลิ ต พืช และสั ต ว์เ ศรษฐกิ จ (โคเนื้อ ปลา
ตะเพียน และปลากระพง)
๓) การส่งเสริมพืชสมุนไพร ทั้งนี้โดยมีส้านักงานเกษตรจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การยางแห่ งประเทศไทยสาขาจั งหวัด ส้า นักงานประมงจังหวัด ส้ า นักงานปศุสั ตว์จังหวัด ส้ า นักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
กลยุ ท ธ์ ที่ ๔ ส่ ง เสริ ม การตลาดสิ น ค้ า เกษตร โดยมี เ ปู า หมายเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ผลทาง
การเกษตรและรายได้ ของเกษตรกร และเพื่อให้ บรรลุเปู าหมายดังกล่ าวได้จัดท้าโครงการส่ งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตร มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
๑) การส่งเสริมการตลาดการท้าเกษตรแปลงใหญ่ (๕๒ แปลง)
๒) การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
๓) การพัฒนาช่องทางการตลาดเกษตรกรโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ โดยมี
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้ าภาพหลัก และมีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ ส้านักงาน
เกษตรจังหวัด ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หอการค้ าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัด อุดรธานี เป็นต้น
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๒. ผลลัพธ์โดยรวมที่เกิดจากนโยบาย “Smart Farmer”ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตาบลกุดหมากไฟ
คณะนักศึกษาได้ลงพื้นที่หมู่ที่ ๙ พบว่ามีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๒ กลุ่ม ที่มีการจัดการ
โดยเกษตรกรที่มีลักษณะเป็น “Smart Farmer” ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ประกอบด้วย
เกษตรกรชาวต้าบลหนองกุดไฟ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ริเริ่ม ด้าเนินการ ประมาณปี พ.ศ.
๒๕๓๒ โดยการปลูกมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้สีทองแทนการปลูกข้าว โดยแบ่งที่ดินแปลงนาข้าวมาท้าสวน
และปลูกมะม่วงพันธ์น้าดอกไม้สีทอง ปัจจุบันมี จ้านวนเกษตรกรที่ปลูก ๕๓ ราย เนื้อที่ในการปลูกมะม่วง
ประมาณ ๔๙๗ ไร่ โดยการปลูกมะม่วงนอกฤดู ท้าให้มีผลผลิตมะม่วงแตกต่างจากปกติ เกษตรกรมีรายได้
จากการขายมะม่วงโดยการส่งอกไปยังต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๗ ล้านบาท
จากการได้ รั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานจากเกษตรกรผู้ ป ลู ก มะม่ ว งหลายรายในกลุ่ มฯนี้ ก็ ยั ง พบว่ า
ผลผลิตมะม่วงยังมีปัญหาหลายประการดังนี้
๑) ผลผลิตไม่สัมพันธ์กับความต้องการของตลาด
๒) มีข้อจ้ากัดด้านพื้นที่ กรณีทชี่ าวบ้านไม่มีที่ดินส้าหรับการเพาะปลูก
๓) ที่ดินราคาแพง กรชาวบ้านต้องการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มเติม
๔) ต้นทุนการด้าเนินการค่อนข้างสูง เช่น มีรานจ่ายเกี่ยวกับ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ถุงห่อ
มะม่วงปูองกันแมลง ฯ
๕) ราคาผลผลิตถูกก้าหนดด้วย กลไก การตลาดเป็นหลัก
๖) มีการแข่งขันจากพ่อค้าภายนอกพื้นที่
๗) มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิดมะม่วงหลายกลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ของต้าบลกุดหมากไฟ ตามที่พื้นทีต้าบลกุดหมากไฟ
มีการปลูกมะม่วงเป็นจ้านวนมาก ทางกลุ่มฯจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพของมะม่วงอย่างจริงจัง
กลุ่มฯ จึงควบคุมสมาชิกตั้งแต่การให้ปุ๋ย สารเคมีบ้ารุงดิน เพื่อไม่ให้เกิดสารตกค้างตามมาตรฐานการ
ส่งออก ขุดบ่อน้้าบาดาลให้น้าได้ตลอดทั้งปี จนท้าให้ชื่อเสียงวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง จังหวัดอุดรธานี
ดังไปทั้งภาคอีสาน และจังหวัดต่างๆ ผลิตมะม่วงคุณภาพขนาดลูกละ ๒.๕ขีดขึ้นไป ไม่มีต้าหนิ น้าออกสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น น้้าดอกไม้สีทอง ส่งออกไปยัง ญี่ปุน เกาหลี น้้าดอกไม้เบอร์ ๔ ฟูาลั่น
เขียวเสวย ส่งออกไปยังเวียดนาม
ชุมชนคนรักมะม่วง จ.อุดรธานี จึงเพิ่มสมาชิกจากสิบกว่าคนได้เพิ่มเป็น ๑๓๒ คน รวม
พื้นที่ปลูก ๖,๐๐๐ไร่ ก้าลังการผลิต ๕,๐๐๐ตันต่อปี เมื่อปลูกมะม่วงมาตรฐานคุณภาพ จึงดึงราคาให้สูงได้
เพื่อท้าตลาดส่งออก ทาง จังหวัดอุดรธานี จึงสนับสนุนงบประมาณสร้างโรงคัดแยกที่ได้มาตรฐาน ๓.๕
ล้านบาท หลังได้มาใบรับรอง GAP การันตีส้าหรับการส่งออก ช่วงหน้าร้อน เมื่อตลาดเริ่มเติบโต ต้องใช้
ทุนหมุนเวียนสูงขึ้น จึงขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. และให้ บสย. ช่วยค้้าประกัน ท้าให้มีทุนหมุนเวียนดูแลรักษา
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และท้าตลาดมะม่วงคุณภาพออกสู่ตลาด รองรับการขยายกิจกรรมไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
เพิ่มเติม ทั้งน้้ามะม่วง แยม ไอศกรีมมะม่วง เพื่อสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มชาวบ้านเพิ่มเติม และเพื่อให้
กลุ่มเติบ โตอย่างยั่งยืน จึงเตรีย มท้าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อหวัง ลดต้นทุน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
ร่วมกัน ตามนโยบายรัฐบาล
มะม่วงนอกฤดู พันธุ์น้าดอกไม้สีทอง เพื่อส่งออกต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มฯนี้
๑) เพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูง จากการจ้างแรงงาน
๒) สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ผ่านระบบการจัดการ โดยให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรแก่สมาชิก
๓) ให้สมาชิกซื้อปัจจัยการผลิตในราคาต้นทุนต่้า
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการพัฒนากิจกรรมเกษตร เพื่อสร้างเสริมรายได้
ในการรวบรวมผลผลิตของกลุ่มสร้างอ้านาจต่อรองราคาสินค้าในตลาดได้
๕) เพื่อให้สมาชิกมีรายได้จากการจ้าหน่ายมะม่วงนอกฤดูได้สูงกว่าเดิม
๖) ลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบของสมาชิก
ปัจจุ บัน กลุ่มวิส าหกิจชุมชนนี้ฯมี นายภูชิต อุ่นเที่ยว เป็นประธาน จบการศึกษาชั้น
ปวส.การเกษตร เป็นตัวอย่างของ Smart Farmer ของต้าบลกุดหมากไฟ ผ่านการศึกษาอบรม ดูงานเรื่อง
การเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มจากประเทศญี่ปุน เกาหลี เป็นต้น
กลุ่มแปรรูปจากมะม่วง
นอกจากกลุ่ ม คนรั ก มะม่ ว งแล้ ว จากการศึ ก ษาพบว่ า ทางต้ า บลกุ ด หมากไฟมี ก าร
ด้าเนินการจัดตั้งกลุ่ม มีจุดประสงค์เพื่อช่วยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของต้าบลกุดหมากไฟ ด้วย
วัตถุประสงค์ว่ าชุมชนของต้าบลกุดหมากไฟ มีมะม่วงอยู่เป็นจ้านวนมาก และเกิด การล้นตลาด ในพื้น
ต้าบลกุดหมากไฟที่มีการท้าสวนปลูกมะม่วงนอกฤดูจ้านวนมาก ในช่วงหลัง มะม่วงมีราคาตกต่้า ยิ่งถ้าลูก
ใหญ่หรือเล็กเกินมาตรฐาน จะจ้าหน่ายไม่ได้ราคา ประกอบกับในช่วงฤดูที่ มะม่วงออกผลผลิตนั้น จึงได้มี
การริ เริ่ มจั ดตั้งกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ แปรรูปจากมะม่ว ง เพื่อแปรรูป มะม่ว งให้มีราคา ในยามที่มีฝนตก หรือ
มะม่วงล้นตลาด ท้าให้ในต้าบลต้องหาวิธีที่ท้าให้มะม่วงมีมูลค่าขึ้น มีการแปรรูปด้วยวิธีกวน และท้ามะม่วง
แช่อิ่ม แต่ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงหาวิธีถนอมอาหารอื่น โดยการน้าวิทยาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี มาให้ความรู้ในการท้าวุ้นมะม่วง และน้าความรู้ที่ได้มาประยุกต์เรื่อยๆ จนเกิด เป็นการรวมกลุ่ม
กันขึ้น
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
จากการสอบถามข้อ มูล จากชาวบ้ านเมื่อ ปี ๒๕๖๐ เกิ ดพายุลู กเห็ บท้า ให้ ต้ นมะม่ว ง
เสียหายอย่างหนัก ท้าให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้รับความเดือดร้อน ส้านักงานเกษตรอ้าเภอหนองวัวซอ
จึงได้แนะน้าให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหันมาปลูกกล้วยหอมทองแซมกับต้นมะม่วง เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและปูองกันความเสี่ยง
กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองได้ไปศึกษาดูงานที่สวนกล้วย อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
และกลับมาส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมอย่างจริงจัง ท้าให้เกษตรกรบางรายมีรายได้เสริมวันละ ๕,๐๐๐ –
๗,๐๐๐ บาท
ปัจจุบันมีผู้สนใจปลูกกล้วยหอมทองมากขึ้น จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองขึ้น นอกจากนี้คณะผู้ศึกษาได้ดูงานกลุ่มอื่นๆอีกได้แก่
กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย
กระบื อเป็ น สัตว์ที่อยู่คู่กับสั งคมไทย มาเป็นเวลาช้านาน แต่ในปัจจุบันกระบือได้ล ด
จ้านวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อปูองกันมิให้กระบือสูญพันธุ์ กลุ่มได้รณรงค์ให้มีการเลี้ยงกระบือมากขึ้น
โดยได้รับทุนสนับสนุนในการเลี้ยงจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีการน้าเอามูลกระบือมาท้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีอีกด้วย
กลุ่มร้านค้าชุมชน
ประวัติความเป็นมา
บ้านกุดหมากไฟอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอเป็นระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ท้าให้ไม่สะดวก
ในการออกไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สมาชิกในต้าบลกุดหมากไฟจึงมีแนวคิดที่อยากจะให้สมาชิกและคน
ในชุมชน มีสถานที่ซื้อสินค้าที่จ้าเป็นในครัวเรือนได้โดยสะดวกและในราคาถูก จึง ระดมหุ้นกันเพื่อจัดตั้ง
ร้านค้าชุมชนขึ้น
ร้านค้าชุมชน มีการด้าเนินการในลั กษณะสหกรณ์ชุมชน เพื่อจ้าหน่ายสิ นค้าอุปโภค
บริโภคต่าง ๆ ทั้งจากภายนอก และสินค้าการเกษตร ผลผลิต สินค้าแปรรูปที่ผลิตได้ในชุมชนเอง ร้านค้า
ชุมชนจึงเป็นช่องทางในการจ้าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง
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กลุ่มโฮมสเตย์
ชาวบ้านเริ่มต่อตั้งกลุ่มนี้ โดยคณะที่ศึกษาดูงาน เป็นคณะแรกที่ได้เข้าพักโฮมสเตย์ของ
หมู่บ้านหนองแวงพัฒนา มีจ้านวน ๕ หลังคาเรือน แตกต่างกันไป
กลุ่มรถนาเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้าน(ซาเล้ง)
กลุ่มชาวบ้านที่ต้องการหารายได้เพิ่มจากการน้าเที่ยวแหล่ง ท่องเที่ยวในชุมชน ใช้เวลา
ช่วงวันหยุด หรือยามที่ว่างจากงานประจ้า โดยมีพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์พวงข้างติดร่มกันแดด ฝน
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning)
คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านในพื้นที่ ตามหัวข้ อ “หมู่บ้าน Smart Farmer
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร” มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ความเสี่ยงของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้าบลกุดหมากไฟแต่ละประเภทหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
เกิดขึ้นนั้น เป็นศูนย์หรือกลุ่มที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของภาคีการพัฒนาประกอบด้วย
๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาโนนหวาย อ้าเภอหนองวัวซอ
๒) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอหนองวัวซอ
๓) ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอหนองวัวซอ
๔) คณะกรรมการหมู่บ้านกุดหมากไฟ
เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะน้าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส้าหรับ
ประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่ง เรียนรู้
และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์ฯ ของประชาชน ที่ด้าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน
ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ส้าหรับผลการศึกษาความเสี่ยงของชุมชน นั้น คณะนักศึกษามีความเห็นดังนี้
(๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง
จากการศึกษาพบว่าข้อมูล พื้นฐานของกระบวนการเพาะปลูกมะม่วงน้้าดอกไม้ นอก
ฤดู มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อบังคับและเร่งในการออกผลของมะม่วงให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
เกษตรกรต้องการ โดยไม่พบข้อมูลว่า ภายหลังจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกแล้ว เกษตรกร ผู้เป็น
Smart Farmer ของหมู่บ้าน ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับคุณสมบัติ ผลข้างเคียง สาร
ตกค้าง ของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร หรือไม่ เพียงใด
ความเสี่ยงที่พบจากกลุ่มฯนี้ ก็คือ เมื่อเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ของหมู่บ้าน
ประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด มีข้อจ้า กัดด้านพื้นที่ กรณีชาวบ้านไม่มีที่ดิน
ส้าหรับการเพาะปลูก ที่ดินราคาแพง การที่ชาวบ้านต้องการที่ดินเพื่อการเพาะปลุกเพิ่มเติม ต้นทุนการ
ด้าเนินการค่อนข้างสูง เช่น มีรายจ่ายเพิ่ม เกี่ยวค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ถุงห่อผลมะม่วงปูองกันแมลง ฯ ราคา
ผลผลิตถูกก้าหนดด้วยกลไกตลาดเป็ นหลัก และมีการแข่งขันจากพ่อค้าภายนอกพื้นที่ เกษตรกรยังไม่
สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการรวมกลุ่มได้อย่างเต็มที่และไม่พบว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้
อย่างชัดเจน
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นอกจากนี้ เมื่อมีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด ต้องมีกระบวนการแปรรูป
ผลผลิต เกษตรกรพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ในการแปรรูปมะม่วง เน้นการแปรรูปหลากหลายรูปแบบ
เช่น ท้ามะม่วงกวน น้้ามะม่วง ไอศกรีมมะม่วง แต่มักไม่ประสบความส้าเร็จ บางหน่วยงานเข้าไปช่วยสอน
วิธีการแปรรูป แต่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
(๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
การเพาะปลุกกล้วยหอมทองเป็นเรื่องใหม่ส้าหรับชุมชนกุดหมากไฟ การเพาะปลูก
จึงเป็นในลักษณะ ท้าไปศึกษาไปพร้อมกัน แต่เนื่องจากกล้วยหอมทองเป็นพืชล้มลุก อายุการเจริญเติบโต
สั้น ปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็ว จึงสามารถท้ารายได้เพิ่มแก่เกษตรกรได้รวดเร็วและตลอดปี แต่เนื่องจากภูมิ
ประเทศของหมู่บ้านต้าบลกุดหมากไฟ มีลักษณะเป็นหุบเขา แอ่งกระทะ มีลมพัดตลอดเวลา การปลูก
กล้วยหอมทองในพื้นที่โล่งและมีลมพัดแรงอาจเกิดผลท้าให้ต้นกล้วยล้ม ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย
เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ ( มะม่วงนอกฤดูและกล้วยหอมทอง)
๑) ในการใช้ ส ารเคมี เ พื่ อ การควบคุ ม /เร่ ง ผลของมะม่ ว ง หรื อ กล้ ว ยหอมทอง
เกษตรกรผู้เป็น Smart Farmer ของหมู่บ้าน ทุกคน ควรมีความระมัดระวัง
ประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้้า อากาศ ต่อเนื่องถึงผลผลิต
และอนามัยของคนในพื้นที่ เกษตรกรจึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารเคมี
และวิธีใช้สารเคมี อย่างถู กต้อง หรือใช้กระบวนการทางเกษตรอินทรีย์(ปุ๋ยน้้า
หมัก พืชคลุมดิน )ทดแทน
๒) เกษตรกรผู้เป็น Smart Farmer ของหมู่บ้าน ทุกคน ต้องร่วมกันเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ในการด้าเนินการในเรื่องการผลิตมะม่วงนอกฤดู อย่างเป็นระบบ มี
ความชั ด เจน ตรวจสอบ อ่ า งอิ ง และใช้ เ ผยแพร่ แ ก่ เ กษตรกรรายอื่ น ได้
ตลอดเวลา และเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นสืบเนื่องต่อไป
(๓) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านพักโฮมสเตย์ พบว่ามีชาวบ้านรวมตัวกันจัดให้มีโฮมสเตย์ของหมู่บ้าน ที่หมุ่ที่ ๙
บ้านหนองแวงพัฒนา มีจ้านวน ๕ หลัง ที่มีความพร้อมจะเปิดให้เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวได้ แต่ปัญหาที่
พบคือ บ้านแต่ละหลังมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่นบางหลังติดแอร์คอนดิชั่น ความไม่เข้าใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่นระหว่างนักท่องเที่ยวผู้พักกับเจ้าของบ้าน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรเสริมให้ชาวบ้านผู้ที่สนใจจะท้าบ้านพักโฮมสเตย์ มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องใน
การด้ า เนิ น การ ฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า งภู มิ ค วามรู้ เทคนิ ค การจั ด ท้ า บ้ า นพั ก
โฮมสเตย์ เป็นต้น
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๒) ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก้ า กั บ ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ แนะน้ า เพื่ อ ให้ ที่ พั ก เป็ น
มาตราฐานที่มีคุณภาพต่อไป
๓) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่นแผ่นพับ หนังสั้น คลิปเสียง สื่อโซเซียล
มีเดีย ต่างๆ เป็นต้น (website / Facebook / Line เป็นต้น)
กลุ่มรถลมโชย (ซาเล้ง) จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรภายหลังจากมีเวลาว่างจากการ
ท้าการเกษตร หรืองานประจ้า โดยเฉพาะช่วงวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ เกษตรกรได้รวมตัว
กันน้ารถจักรยานยนต์ของตนเองต่อพวงที่นั่งด้านข้าง ที่ชาวบ้านเรียกว่า รถซาเล้ง ประมาณ ๒๖ คัน จาก
๒๘ ครัวเรือน มาร่วมกันขับรับส่งบริการนักท่องเที่ยว เพราะเป็นพาหนะที่สะดวกในการท่องเที่ยวชุมชน
หรือสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน แต่ปัญหาหรือความเสี่ยงของชุมชนในเรื่องนี้คือ ความไม่ปลอดภัย
ของผู้โดยสารรถซาเล้งที่ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุอาจท้าให้เกิดความเสียหายกับ
การท่องเที่ยวชุมชน และบั่นทอนความตั้งใจในการรวมตัวตั้งกลุ่มรถลมโชย
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรมีการควบคุมผู้ขับขี่
๒) ควรก้าหนดค่าบริการ ต่อครั้งให้มีความชัดเจน
๒. ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน
จากการเข้าศึกษาในพื้นที่ โดยน้าแบบสอบถามของทาง สถาบันนิด้า โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้แทนครัวเรือนจ้านวน ๑๐ ครัวเรือน สรุปข้อมูลได้โดยสังเขป ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานสมาชิกในครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือน มีเฉลี่ยครัวเรือนละ ๕ คน มีการศึกษาเฉลี่ยระดับ
ประถมศึกษา คนในครอบครัวมีงานท้า อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และท้างานในเขตต้าบลกุดหมากไฟ
ข้อมูลพื้นฐานเรื่องที่อยู่อาศัยและการถือครองที่ดิน
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีบ้านและที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง มีรายได้จากการท้า
เกษตร โดยการปลูกข้าว มะม่วง กล้วยหอมทอง อ้อย มีการเลี้ยงสัตว์บ้าง ครอบครัวมีรายได้จากการท้า
เกษตรกรรม ไม่มีรายได้จากช่องทางอื่น มีทั้งเงินออม และหนี้สิ น มีรายจ่ายค่าเครื่องอุปโภคบริโภค
ระดับปานกลาง ไม่ต้องซื้อข้าวเนื่องจากทุกครัวเรือนมีที่นาและสามารถปลู กข้าวกินเองได้ ชาวบ้านมี
ทรัพย์สิน ทั้งที่ดิน เครื่องอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถยนต์ ระบรรทุก รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรทาง
การเกษตร คอมพิวเตอร์ เครื่องไฟฟูา เครื่องประดับของมีค่า
ความสามารถในการจัดการชีวิตครอบครัว
ชาวบ้านมีเงินพอกินพอใช้ มีการลดกิจ กรรมอบายมุขในวันส้าคัญต่างๆทางศาสนา
หรืองานบุญของชุมชน สมาชิกในครัวเรือนมความสัมพันธ์กันอย่างดี เหมือนญาติและพี่น้องครอบครัว
เดียวกัน
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านต้าบลหนองกุดไฟมีการรวมกลุ่ม มีการให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชน จากการแสดงออกด้ วยความจริงใจ โครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในลักษณะเครือญาติ ช่วยเหลือกันและกัน พึ่งพา
อาศัยกัน ชาวบ้านหนองแวงพัฒนามีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ มีข้อ
ห้ามและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติก็กลายเป็นบรรทัดฐานที่ถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อกันมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การท้าพิธีรับขวัญผู้มาเยือน การให้ความเคารพผู้เฒ่า ผู้สูงอายุ อย่างมาก
ประเด็นอื่นเพิ่มเติมจากการดูงานในพื้นที่
ระบบการจัดการขยะชุมชน
หมู่บ้านหนองแวงพัฒนายังไม่มีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ควร
ให้หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต้าบลกุดหมากไฟ ร่วมบริหาร
จัดการ ทั้งนี้ผู้น้าท้องที่ควรส่งเสริมให้ชุม ชนควรมีความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะต้นทาง และวิธีการก้าจัดขยะที่ถูกต้อง
ระบบการจัดการน้าประปา
ระบบน้้า ประปาของหมู่ บ้า นยั ง ไม่ ส ะดวกเท่ าที่ ควร แต่ล ะบ้ า นนิ ยมขุ ด
น้้ า บาดาลเพื่ อ ใช้ ภ ายในครั ว เรื อ น และเพื่ อ การเกษตร จึ ง ยั ง ขาดการ
บริหารจัดการที่ดีพอ ทั้งคุณภาพและปริมาณ
ระบบการจัดการน้าเพื่อการเกษตร
เกษตรกรใช้ น้ า จากแหล่ ง ธรรมชาติ ได้ แ ก่ น้้ า จากอ่ า งเก็ บ น้้ า ควรมี
การจั ด ท้ า ระบบชลประทานให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ เ กษตรของหมู่ บ้ า น
ควรมีการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณะ
๓. บทเรียนที่ได้รับ
คณะผู้ศึกษาพบว่า ชาวบ้านต้าบลหนองกุดไฟมีการรวมกลุ่ม มีการให้ความช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกันของชุมชน จากการแสดงออกด้วยความจริงใจ โครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิ กในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในลักษณะเครือญาติ ช่วยเหลือกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ชาวบ้าน
หนองแวงพัฒนามีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ มีข้อห้ามและกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติก็กลายเป็นบรรทัดฐานที่ถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อกันมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท้าพิธีรับขวัญ
ผู้มาเยือน เป็นชุมชนที่น้าใจ ขยัน อดทน ใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันจัดให้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน เป็นศูนย์รวมของข้อมูล กลุ่มอาชีพ ฯ รวมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลก รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน
องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน และผู้น้าชุมชนได้มีความพยายามจัดการให้มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรม เพื่อเป็นศูนย์ประสานและบูรณาการท้างานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น้า กลุ่ม/
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องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ ในหมู่บ้านมีสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อการประชาคมในเรื่องต่างๆที่ชาวบ้านทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การด้าเนินงานของ
กลุ่มหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่างๆ ของต้าบลกุดหมากไฟที่คณะศึกษาได้ท้าการศึกษาเรียนรู้ จึงสอดคล้อง
กับภารกิจของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ดังได้
กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว จึงถือได้ว่าต้าบลกุดหมากไฟเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
แม้ว่านโยบายของรัฐบาล ต้องการให้ เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer จะต้องมีการ
พัฒนาตามรูปแบบของหลักการเป็น Smart Farmer กล่าวคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อม มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร มีระบบ
การด้าเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบการของแต่ละบุคคล ให้ความส้าคั ญในการ
ใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน้าเทคโนโลยีภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้
หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาด รวมถึงความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญก็ตาม คณะนักศึกษาพบว่า Smart Farmer ของหมู่บ้าน
หนองแวงพัฒนา ได้ปฏิบัติตนตามหลักการเป็น Smart Farmer แล้ว แต่ในความเป็นจริง ปัจจัยทางด้าน
การเกษตรหลายๆด้านยังไม่เอื้ออ้านวยต่อการพัฒนาศักยภาพของ Smart Farmer ของหมู่บ้านหนอง
แวงพัฒนา โดยเฉพาะงบประมาณในการลงทุนเพื่อการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรของหมู่บ้านหนอง
แวงพัฒนา เช่น ความต้องการของเกษตรกรในการจัดท้าโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตมะม่วง
ซึ่งมีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด เป็นต้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์จ้านวนมาก กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer ไม่มีทุนเพื่อการจัดท้าโครงการดังการ จึงต้องรอพึ่ง
งบประมาณของรัฐบาลที่มีจ้านวนจ้ากัด เป็นต้น
อย่ างไรก็ตาม ต้องถือว่า ต้าบลกุดหมากไฟก็มีการพัฒ นาต่อเนื่ อง และมีความเป็ น
ต้นแบบของ Smart Farmer ด้านการปลูกมะม่วงน้้าดอกไม้นอกฤดู ได้เป็นอย่างดียิ่ง สมกับค้าขวัญของ
ต้าบลที่ว่า “ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนกุดหมากไฟ ก้าวไกลเศรษฐกิ จ ชีวิตรุ่งเรือง ลือเลื่องมะม่วงนอกฤดู
สวยหรูน้าตกหินตั้ง พร้อมพรั่งคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
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กลุ่มปฏิบัติการที่ 6
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 7 ต้าบลเชียงเพ็ง อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
1. โครงการตามนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีตํอศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน ครั้งนี้
กลุํมปฎิบัติการที่ (กป.) 7 ในการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุํนที่ 96 ได๎กาหนด
ของเขตวิเคราะห์ โ ครงการที่เ ป็ น นโยบายของรัฐ ที่มุํงเสริมสร๎ างความเข๎ม แข็งของชุมชนและกระตุ๎ น
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในชํวงปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 ตาบลเชียง
เพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีจานวน 3 โครงการ ได๎แกํ
1.1 โครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต้าบล (ต้าบลละ 5 ล้าน)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เห็ นชอบกาหนดหลั กเกณฑ์
ขั้ น ตอน แนวทาง และคูํ มื อ การด าเนิ น งานมาตรการสํ ง เสริ ม ความเป็ น อยูํ ร ะดั บ ต าบลตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท) เสนอโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาโครงการ โดยจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดทาโครงการตามมาตรการสํงเสริมความเป็นอยูํระดับตาบล ตาบลละ 5 ล๎านบาท และมีแนว
ทางการจัดทาโครงการดังนี้
ลักษณะของโครงการ
1) เป็นโครงการเกี่ยวกับการซํอมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ตํอสาธารณะ
เชํน การซํอมแซมแหลํ งน้ าและระบบสํ งน้า การซํอมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และ
ปรับปรุงและพื้นฟูแหลํงขยะ เป็นต๎น
2) เป็ น โครงการสํ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชน ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหมํที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร๎างฝาย ปลูกต๎นไม๎หรือปลูกปุาชุมชน
เป็นต๎น
หลักเกณฑ์การตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ
1) โครงการได๎ผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการหมูํบ๎าน/คณะกรรมการชุมชน
2) จะต๎องไมํซ้าซ๎อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสํวนราชการ/หนํวยงาน/ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ดาเนินการในพื้นที่
3) เป็นโครงการที่หมูํบ๎าน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและสามารถใช๎ประโยชนได๎อยําง
ตํอเนื่อง
4) มีความพร๎อมที่จะดาเนินการได๎ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ
5) ควรเป็นโครงการที่สามารถดาเนินการได๎ภายใน 31 ธันวาคม 2558
6) เป็นโครงการที่จะชํวยในการบรรเทาหรือแก๎ไขปัญหาให๎ประชาชนในหมูํบ๎านหรือ
ชุมชนที่กาลังประสบปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบัน

๘๑

7) สถานที่ดาเนินการต๎องเป็นสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์จาก
หนํวยงานที่ดูแลหรือหากเป็นสถานที่สํวนบุคคลต๎องมีเอกสารยืนยันให๎ใช๎สถานที่โดยระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรมีระยะเวลา
บ๎ านโนนทอง หมูํที่ 7 ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวั ดอุดรธานี ได๎เสนอโครงการ
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 246,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 5 ของ
1.2 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ (กทบ.)
โครงการเพิ่มความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเป็นโครงการที่
คณะกรรมการกองทุ น หมูํ บ๎ า นและชุ ม ชนเมื อ งแหํ ง ชาติ ไดมี ม ติ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ได๎เห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และอนุมัติห ลั กการงบประมาณในการดาเนิน
โครงการฯ ในกรอบวงเงิน 35,000 ล๎านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให๎กับกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง
งบประมาณกองทุน ละ 500,000 บาท เพื่อใช๎ในการลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานในชุมชนและเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุม เห็นวําเป็นประโยชน์ในการสํงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความ
เป็ น อยูํ ในชุม ชนที่ดีขึ้น โดยมอบให๎ ส านักงานกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือ งแหํ งชาติขั บเคลื่ อนการ
ดาเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา ความต๎องการของหมูํบ๎านและ
ชุมชน
2) เพื่อสํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
3) เพื่ อ เสริ ม สร๎ า งและสํ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงการพื้ น ฐานฐานในการสํ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการสร๎างอาชีพ สร๎างงาน สร๎างรายได๎ ในหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่มุํงเน๎นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป
และการตลาดอยํางครบวงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยูํของคนใน
หมูํบ๎านและชุมชนให๎ดีขึ้น
4) เพื่อเสริ มสร๎ างและปลู กจิต ส านึ กในการบริ การงบประมาณ ดาเนินการกิจ กรรม
รํวมกันยึดหลักการบริการแบบมีสํวนรํวม โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎
5) ซื้อจัดหา รับ เชํา เชําซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช๎ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิน อันเกิดจากการดาเนินโครงการ
6) ขายโอน จานอง จานอง แลกเปลี่ยน และจาหนํายทรัพย์สิน อันเกิดจากการดาเนิน
โครงการ
7) กู๎ยื มเงิน นิ ติบุ คคล หรือสถาบันการเงินอื่น ที่คณะกรรมการกองทุนหมูํบ๎านและ
ชุมชนเมืองแหํงชาติกาหนด
กาหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามที่กองทุนหมูํบ๎านหรือกองทุนชุมชนเมืองมี
ความต๎องกการตามมติของที่ประชุม โดยโครงการจะต๎องมีลักษณะ ดังนี้
1) สนับสนุนความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
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2) เป็นการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานสาหรับการสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างอาชีพ
สร๎างงาน สร๎างรายได๎ ในหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่มุํงเน๎นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอยํางครบ
วงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยูํของคนในหมูํบ๎านและชุมชน
3) โครงการมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ตํอเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได๎/ผลกาไร ซึ่งทา
ให๎เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนกองทุนประชารัฐตํอไปในอนาคต
4) เป็นโครงการที่ไมํซ้าซ๎อนกับโครงการภายใต๎นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลหรือโครงการอื่นที่มีลักษณะการดาเนินงานเดียวกัน
5) เป็นโครงการที่สอดคล๎องหรือสอดรับกับแผนพัฒนาของหมูํบ๎าน/ชุมชน เชํน แผน
ชุมชน แผนสภาเกษตรกร หรือแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหมูํบ๎าน/ชุมชนบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 ตาบลเชียงเพ็ง
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได๎ดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (กทบ.) โดยได๎เสนอโครงการโรงสีข๎าวประชารัฐ งบประมาณ 500,000 บาท
1.3 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่ บ้า นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ
โครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
แนวทางการดาเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารั ฐ คณะกรรมการระดั บ อ าเภอ หมายถึ ง คณะกรรมการ กบอ.และหนํ ว ยทหารในพื้ น ที่
คณะกรรมการหมูํบ๎าน หมายถึง กม. และ คณะกรรมการกลางหมูํบ๎าน อพป. หมูํบ๎านหมายถึงหมูํบ๎าน
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องที่พระพุทธศักราช 2457 ที่มีคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม) กํอน
วันที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จานวน 74,655 หมูํบ๎าน ระยะเวลาตามโครงการ วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
1) กรอบแนวคิด : เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาขน ทาโดยประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกหมูํบ๎านทั่วไทย”
- ใช๎คณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการใน
หมูํบ๎าน
- กิจกรรมที่เกิดจากปัญหาหรือความเดือดร๎อนหรือความจาเป็นของประชาชนในหมูํบ๎าน
- แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนความต๎องการของประชาชน
- จ๎างแรงงานภายในหมูํบ๎านเป็นหลัก
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริตามความเหมาะสมของแตํละพื้นที่
อยํางเป็นรูปธรรม
- เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อยของประชาชนและสร๎างงานสร๎างรายได๎
- เพื่อให๎เกิดการกระจายรายได๎ไปสูํประชาชนสํงผลให๎เกิดการกระตุ๎นเศรษฐกิจในระดับ
ฐานราก
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- เพื่อให๎ประชาชนรํวมมือรํวมใจ ในการดาเนินโครงการอันจะกํอให๎เกิดความรั กความ
สามัคคีประชาชนมีจิตสานักในความเป็นเจ๎าของสาธารณสมบัติสํวนรวม
3 ระยะเวลาดาเนินการ : 1 พฤศจิกายน 2559- 31 มกราคม 2560 เรํงรัดการเบิกจํายเงินให๎แล๎ว
เสร็จ ภายใน 31 มกราคม 2560
4 งบประมาณ : งบกลางรายการเงินสารองจําย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็น รวมเป็น
วงเงินทั้งสิ้น 18,760 ล๎านบาท โดยแบํงเป็นงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแกํหมูํบ๎านเพื่อ
กิจ การสาธารณประโยชน์ หมูํ บ๎ า นละไมํเ กิ น 250,000 บาท จ านวน 74,655 หมูํ บ๎ าน เป็น เงิ น
18,663.75 ล๎านบาท และคําดาเนินโครงการ จานวน 96.25 ล๎านบาท
4 ขั้นตอนการดาเนินการ
- กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองรํวมกันสานักงบประมาณและกรทรวงการ
คลัง (กรมบัญชีกลาง จัดทาคูํมือและหลักเกณฑ์ การดาโครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- กรมการปกครองเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี การดาเนิน
โครงการยกระดับ ศักยภาพหมูํบ๎ านเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อให๎สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
- กรมการปกครองแจ๎งหลักเกณฑ์แนวทาง ขั้นตอน และคูํมือการจัดทาโครงการการ
ยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ให๎จังหวัด/อาเภอ/และคณะ
กรรมหมูํบ๎านดาเนินการ คณะกรรมการหมูํบ๎านเรียกประชุมประชาคมหมูํบ๎าน โดยมีชุดปฎิบัติการตาบล/
ทีมประชารัฐตาบลเข๎ารํวมสังเกตการณ์ เพื่อจัดทารายละเอี ยดโครงการตามมติที่ประชุมหมูํบ๎าน และ
คัดเลือกคณะกรรมการ 3 ชุด แตํละชุดบุคคลไมํซ้ากัน ประกอบด๎วย
1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง
จานวน 3 คน
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จานวน 3 คน
3. คณะกรรมการเบิกจํายและจัดทาบัญชี
จานวน 3 คน
- คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและคําใช๎จําย
ของหมูํบ๎าน ตามหลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายของทางราชการ สาหรับกรณีที่ทางราชการมีกาหนดอัตรา
คําใช๎จํายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว๎ให๎ใช๎จําย ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและจัดทาแผนปฎิบัติการ
และแผนการใช๎จํ ายงบประมาณ ตามแบบที่ส านักงบประมาณกาหนดและเสนอผู๎ วําราชการจังหวั ด
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช๎จํายงบประมาณ
- ผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด เสนอแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช๎ จํ า ยให๎ ก องจั ด ท า
งบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 พิจาณาให๎ความเห็นชอบ เมื่อได๎รับความเห็นชอบแล๎วให๎ที่ทาการปกครอง
จั ง หวั ด โอนเงิ น ตามวงเงิ น ที่ ไ ด๎ รั บ อนุ มั ติ เ ข๎ า บั ญ ชี ข องหมูํ บ๎ า น และแจ๎ ง คณะกรรมการระดั บ อ าเภอ
คณะกรรมการหมูํบ๎านทราบ
- คณะกรรมการหมูํบ๎าน ดาเนินโครงการตามที่ได๎รับอนุมัติ เมื่อดาเนินโครงการแล๎ว
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เสร็ จ ให๎ จั ด ประชุ ม ประชาคม เพื่ อ ให๎ ค วามเห็ น ชอบผลการด าเนิ น โครงการและอนุ มั ติ เ บิ ก จํ า ยเงิ น
งบประมาณจากธนาคาร
- ธนาคารแจ๎งผลการเบิกจํายให๎อาเภอทราบ
อาเภอรายงานผลการดาเนินโครงการให๎จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดรายงานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และกรทรวงการคลัง
- การติดตามและประเมินผล
1. การรายงานผล
1.1 คณะกรรมการหมูํบ๎านรายงานผลการดาเนินงานให๎อาเภอทราบ
1.2 ชุดปฏิบัติการตาบล/ ทีมประชารัฐตาบลเข๎ารํวมสักเกตการณ์ติดตามผล
การดาเนินงานของหมูํบ๎านและรายงานผลการดาเนินงานให๎อาเภอ ทราบ
1.3 อาเภอบันทึกข๎อมูลลงในระบบ e – form เพื่อรายงานผลการดาเนิน
โครงการให๎จังหวัด จังหวัดยืนยันผลการดาเนินการให๎กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและกองจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ ทราบ
2. การสังเกตการณ์
2.1 มอบหมายผู๎ ต รวจราชการกรมการปกครอง ตรวจติ ดตามการดาเนิ น
โครงการ
3. การประเมินผล
3.1 ที่ทาการปกครองจั งหวัดประเมินผลประสิทธิภาพจาการดาเนินโครงการ
และการเบิกจํายงบประมาณ และการจัดทารายงานให๎กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
เป็นรายเดือน
บ๎ า นโนนทอง หมูํ ที่ 7 ต าบลเชี ย งเพ็ ง อ าเภอกุ ด จั บ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได๎
ดาเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 2
รอบ 2 โครงการ คือ
รอบที่ 1 หมูํ บ๎ า นละ 200,000 บาท ได๎ เ สนอโครงการตํ อ เติ ม ศาลา
อเนกประสงค์ งบประมาณ 200,000 บาท
รอบที่ 2 หมูํบ๎านละ 50,000 บาท ได๎เสนอโครงการปรับปรุงลานตาก โรงสี
ข๎าว งบประมาณ 250,000 บาท
3.2 ผลลัพธ์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายตําง ๆ ของภาครัฐ
จากการเข๎ า ไปศึ ก ษาการด าเนิ น งานโครงการตามนโยบายภาครั ฐ ที่ มี ตํ อ
ศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน จานวน 4 โครงการสาคัญ ซึ่งรัฐบาลมุํงหวังจะใช๎เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน กระตุ๎นระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยกลไกประชารัฐ ในชํวง ปี
พ.ศ. 2559 – 2560 ดังกลําวข๎างต๎น มีโครงการที่สาคัญที่เกิดประโยชน์ในหมูํบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7
ได๎แกํ
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3.2.1 โครงการตามมาตรการสํงเสริมความเป็นอยูํระดับตาบล (ตาบล 5 ล๎าน)
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 246,000 บาท ซึ่งใช๎เป็นศูนย์กลางการดาเนินงาน
ตําง ๆ ของหมูํบ๎าน เชํน ศาลาประชาคม ห๎องประชุม ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร ที่ทาการกลุํม องค์กรตําง ๆ ใน
หมูํบ๎าน รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน มีครัวเรือนที่ได๎รับผลประโยชน์
จานวน 130 ครัวเรือน
3.2.2 โครงการเพิ่มความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(กทบ.) โครงการโรงสีข๎าวประชารัฐ งบประมาณ 500,000 บาท ให๎บริการรับสีข๎าวของเกษตรกรซึ่งสํวน
ใหญํจะปลูกไว๎สาหรับบริโภคในครัวเรือน โดยจัดเก็บคําบริการ เป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการเล็กน๎อย
สํวนเกษตรกรเจ๎าของข๎าว จะได๎รับข๎าว รา ปลายข๎าว ครบถ๎วน มีเกษตรกรที่ทานาและนาข๎าวมาสีที่โรงสี
ข๎าว จานวน 90 ครัวเรือน
3.2.3 โครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ โครงการปรับปรุงลานตากโรงสีข๎าว งบประมาณ 250,000 บาท ซึ่งสํวนใหญํใช๎เป็น
ลานซื้อขายผลิตผลทางการเกษตร เชํน ข๎าวโพด ยาง เป็นต๎น จานวนครัวเรือนที่ได๎รับประโยชน์ จานวน
130 ครัวเรือน
3.2.4 โครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ โครงการตํอเติมศาลาอเนกประสงค์ งบประมาณ 200,000 บาท สํวนใหญํใช๎เป็นโรง
ประกอบอาหารของหมูํบ๎าน ในงานตําง ๆ มีผู๎ประโยชน์ จานวน 130 ครัวเรือน
จากการประชุมกลุํมยํอย (Focus Group) กลุํมผู๎นาในชุมชนประกอบด๎วย
ผู๎ใหญํบ๎าน อบต. ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน กรรมการกลางหมูํบ๎าน (อพป.) หัวหน๎าคุ๎ม หัวหน๎ากลุํม องค์กรตํางๆ
มีความเห็นตรงกันวําโครงการตามนโยบายของรัฐบาลดังกลําวข๎างต๎น เป็นโครงการที่เป็นไปตามความ
คาดหวังของรัฐบาล สามารถเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน กระตุ๎นเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
และบรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยเหตุผลดังตํอไปนี้
1) สามารถแก๎ปัญหาและสนองตอบความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน
กระบวนการกาหนดโครงการ เริ่มต๎นด๎วยการจัดประชุมชาวบ๎านจัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ปัญหาความ
ต๎องการที่แท๎จริง โดยพิจารณาจากแผนชุมชน แล๎วขอมติจากที่ประชุมวําบ๎านโนนทอง ทาโครงการอะไร
ใช๎หลักการประชาธิปไตย คือ ยึดเสียงสํวนใหญํ (Major Rule) และเคารพเสียงสํวนน๎อย (Minor Right)
ทุกโครงการเป็นโครงการที่สามารถแก๎ปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชนได๎
2) เกิดการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน โครงการตามนโยบาย
รัฐบาลทั้ง 4 โครงการ ไมํได๎ดาเนินการโดยการจ๎างเหมาเอกชนหรือผู๎รับเหมา จึงมีการจ๎างงานในพื้นที่
โดยตรงผลประโยชน์แรกที่สํงผลกระทบตํอชุมชน คือ การสร๎างงาน สร๎างรายได๎ เพิ่มกาลังซื้อให๎กับชุมชน
เกิดการจับจํายใช๎สอยในชุมชน เป็นการกระตุ๎นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนเป็นอยํางดี
3) ฝึ ก การบริ ห ารจั ด การให๎ กั บ ชุ ม ชน คณะกรรมการกลางหมูํ บ๎ า น
(อพป.) บ๎านโนนทอง และคณะกรรมการกองทุนหมูํ บ๎านโนนทอง เป็นองค์กรหลักในการในการบริหาร
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จัดการโครงการ โครงการดังกลําวจึงเป็นเวทีสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู๎นาชุมชน ให๎เกิดการเรียนรู๎
จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ในเรื่องการบริหารจัดการ การตัดสินใจ ภาวะผู๎นา การจัดการ
ความขัดแย๎ง เป็นต๎น
4) คุ๎มคํางบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวทีประชาคม
ของผู๎นาชุมชน มีความเห็นตรงกันวํา การที่โครงการทั้ง 4 โครงการ ดาเนินการโดยชุมชนทั้งกระบวนการ
ตั้งแตํการเสนอโครงการ จัดทารายละเอียดโครงการ จัดทาแบบแปลนแผนผัง จัดทารายการงบประมาณ
ทาให๎โครงการทั้งหมด ดาเนินการไปด๎วยความประหยัด มีประสิทธิภาพ คือ ต๎นทุนตํอหนํวยต่าและมี
ประสิทธิผล คือ สามารถสร๎างผลลัพธ์ได๎ตามความคาดหวังของโครงการ จึงถือวําเป็นโครงการที่คุ๎มคํา มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) เสริมสร๎างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน
โครงการดังกลําวข๎างต๎น นอกจากจะเป็นโครงการที่ที่คุ๎มคํา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล๎ว ยังเกิดผล
พลอยได๎ที่สาคัญ (By Product) คือเกิดการรํวมมือกันระหวํางคนในชุมชน เริ่มตั้งแตํกระบวนการประชุม
เพื่อรํวมพิจารณาโครงการ โดยการทาประชาคมหมูํบ๎านเพื่อเสนอปัญหาความต๎องการของหมูํที่ 7 เพื่อ
นามาจัดทาเป็นโครงการ มีการแตํงตั้งกรรมการชุดตําง ๆ เพื่อทาหน๎าที่ทั้งจัดซื้อจัดจ๎าง ตรวจรับการจ๎าง
ทั้งยังเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านในหมูํบ๎านเข๎ามาทาโครงการ โดยการจ๎างแรงงานจากประชาชน
ในหมูํบ๎าน จึงเป็นการสร๎างความสามัคคีของคนในหมูํบ๎าน เป็นการเสริมสร๎างความรัก ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการสร๎างความภาคภูมิใจของประชาชนที่ได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
พัฒนาหมูํบ๎านของตนเอง ได๎ลงมือทางานเองด๎วย
๖) ชุ ม ชนเกิ ด การเรี ย นรู๎ แ ละพร๎ อ มปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง โครงการตามนโยบายของรัฐบาล กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ ซึ่งนับเป็นเรื่องสาคัญอยํางยิ่งสาหรับ
โลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยํางรวดเร็ว ถ๎าชุมชนไมํสามารถเรียนรู๎และ
ปรับตัวให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงได๎ นับวําเป็นความเสี่ยงอยํางยิ่ง
3.3 ความคิดเห็นและความสามารถจากชุมชนในการใช๎ประโยชน์จากโครงการ
ตามโยบายภาครัฐ
จากการประชุมกลุํมผู๎นาชุมชน ในลักษณะ Focus Group เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีตํอศักยภาพและการพัฒนาชุมชน ซึ่งความเห็นโดยรวมของผู๎นาชุมชน
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตํางเห็นตรงกันวํา โครงการตามนโยบายภาครัฐที่มุํงหวังเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน และกระตุ๎นเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นโครงการที่ดี ชุมชนสามารถบริหารจัดการตาม
กรอบแนวทางที่กาหนดได๎อยํางมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล แตํอยํางไรก็ตาม ที่ประชุมก็มีความ
คิดเห็น ข๎อวิจารณ์และข๎อเสนอแนะ ตํอการดาเนินงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ ดังกลําว ได๎แกํ
3.3.1 การจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากในการจัดสรรงบประมาณของ
โครงการดังกลํ าว สํวนใหญํเป็นไปในรูปแบบของการจัดสรรตํอหนํวยตาบล หรือตํอหนํวยหมูํบ๎านใน
จานวนที่เทํากัน เชํน ตาบลละ 5 ล๎านบาท, หมูํบ๎านละ 2 แสนบาท, หมูํบ๎านละ 2 แสนห๎าพันบาท หรือ
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กองทุนละ 5 แสนบาท เป็นต๎น ควรมีหลักเกณฑ์การจัดสรรให๎สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงซึ่งอาจ กํอให๎เกิด
ความไมํ เป็ น ธรรมในการจั ดสรรงบประมาณ ได๎แ กํ หมูํบ๎า นเล็ ก หรือ หมูํบ๎ านใหญํ ได๎รั บการจัด สรร
งบประมาณเทํากัน เชํน หมูํบ๎านเล็กได๎งบประมาณ 2 แสนบาท หมูํบ๎านใหญํก็ได๎งบประมาณ 2 แสนบาท
เป็ น ต๎น ที่ป ระชุมจึ งมีข๎อเสนอแนะวํา ในการจัดสรรงบประมาณโครงการตามนโยบายภาครัฐ โดยมี
หลักเกณฑ์ที่สาคัญ ดังตํอไป
1) เกณฑ์ จ านวนประชากร ควรจั ด สรรตามจ านวนประชากร
หมูํบ๎านที่มีจานวนประชากรมาก ควรได๎รับการจัดสรรงบประมาณมากกวําหมูํบ๎านที่ ประชากรน๎อย หรือ
ตาบลที่มีจานวนหมูํบ๎านมาก ควรได๎รับการจัดสรรงบประมาณมากกวําตาบลที่มีจานวนหมูํบ๎านน๎อยกวําเป็นต๎น
2) เกณฑ์สภาพปัญหา ควรใช๎ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
การสารวจ วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด๎วย
3) เกณฑ์การมีสํวนรํวมของชุมชน และความเข๎มแข็งของชุมชน
หมูํบ๎านตาบล ที่ผลการดาเนินงาน มีกลุํม องค์กร ที่สะท๎อนถึงความเข๎มแข็ง และการมีสํวนรํวมของชุมชน
ควรได๎รับการเสริมแรงด๎วยการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น เป็นต๎น
3.3.2 ระเบียบการใช๎งบประมาณ มีข๎อจากัดในการบริหารจัดการ ในการ
เสนอโครงการตามนโยบายของภาครัฐ มีข๎อจากัด และถูกกาหนดมาวําต๎องทาอะไรบ๎าง ห๎ามทาอะไรบ๎าง
ซึ่งในบางครั้งหมูํบ๎านมีความต๎องการใช๎งบประมาณเพื่อดาเนินการจัดทาโครงการตามปัญหา และความ
ต๎องการของประชาคมหมูํบ๎าน แตํไมํสามารถกระทาได๎ เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรมา ระบุรูปแบบ
โครงการ ระบุ ก ารใช๎ ง บประมาณ จึ ง อาจท าให๎ ไ มํ ต รงกั บ ความต๎ องการของประชาชนอยํ า งแท๎ จ ริ ง
ตัว อยํ างเชํน ไมํให๎ จั ดทาโครงการที่ซ้าซ๎อนกับโครงการที่มีอยูํในแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองสํ ว น
ท๎องถิ่น หรือหนํวยงานอื่นๆ ซึ่งในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแผนระยะ 3 ปี และมี
การปรับปรุงทุกปี ในแตํละหมูํบ๎านได๎เสนอโครงการเข๎าบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาตามลาดับความสาคัญแล๎ว
แตํเมื่อมีโครงการของภาครัฐ ที่จัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อให๎หมูํบ๎าน ตําง ๆ ได๎จัดทาโครงการของ
หมูํบ๎านเอง จึงไมํสามารถดาเนินการได๎ เนื่องจากได๎บรรจุเข๎าไว๎ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแล๎ว ถือวําเป็นการซ้าซ๎อนกัน แตํในความเป็นจริงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็น
แผนระยะยาว 3 ปี ซึ่งโครงการที่หมูํบ๎านต๎องการทาอาจจะอยูํในแผน ปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ก็ได๎
3.3.3 โครงการสาคัญที่มีความจาเป็น ไมํสมารถดาเนินการได๎ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ปุาไม๎ เชํน โครงการปรับปรุงเส๎นทางไปพื้นที่การเกษตร โครงการประปาภูเขา เป็นต๎น ในการ
ดาเนินโครงการไมํวําจะเป็นงบประมาณจากขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาเภอ จังหวัด หรือโครงการ
ภาครัฐ ที่ในแตํละหมูํบ๎านได๎รับการจัดสรรมานั้น ไมํสามารถดาเนินการในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของปุาไม๎ ปุา
สงวนได๎ หรือถ๎าหากสามารถดาเนินการได๎ ก็ต๎องใช๎ระยะเวลาในการทาเรื่องนานมาก ซึ่งในการจัดทา
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มีระยะเวลาสั้น เป็นการกระตุ๎นเศรษฐกิจ จึงไมํ
สามารถดาเนินโครงการที่มีความจาเป็น และเป็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริงได๎
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning)
1. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การศึกษาเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ (Action Learning) บ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 ตาบล
เชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุ ดรธานี ในครั้งนี้พอสรุปได๎วํา บ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 ตาบลเชียงเพ็ง
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนี้
1.1 โครงสร้างประชากร ก้าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จากจานวนประชากรของบ๎านโนนทอง พบวําประชากรร๎อยละ 32.32% ของประชากร
ทั้งหมดมีอายุระหวําง 40-60 ปี และ 15.54% ของจานวนประชากรทั้งหมดเป็นผู๎มีอายุตั้งแตํ 60 ปี
ขึ้นไป หรือเรียกวํา “ผู๎สูงอายุ” ชี้ให๎เห็นวํากาลังก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุแล๎ว สํงผลให๎เกิดความเสี่ยงของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เป็นอยํางสูง และจะสํงผลสะท๎อนในด๎านตํางๆ ดังนี้
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีวัยแรงงานมาก (21-40 ปี) เป็นสังคมของผู๎สูงอายุ
โดยจะพบผู๎ที่มีอายุยืนมากขึ้น แตํจะขาดแคลนแรงงานที่จะปูอนสูํภาคเกษตรกรรม
1.1.2 การเพิ่ม ของจานวนผู๎สูงอายุจะสํงผลตํอการลดลงของรายได๎เฉลี่ยของประชากรและ
สํงผลตํอรายได๎จากเงินภาษีของรัฐลดน๎อยลงด๎วย แตํรัฐจะต๎องมีรายจํายเพิ่มขึ้น เชํน การประกันสังคม
สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของผู๎สูงอายุ เป็นต๎น
1.1.3 รูปแบบของการพึ่งพากันระหวํางกลุํมประชากรในชํวงอายุตํางๆ จะเปลี่ยนไปโดย
พบวําโครงสร๎างประชากรที่เปลี่ยนไปจะทาให๎จานวนประชากรในวัยเด็กที่ต๎องพึ่งพิงวัยทางานลดลง แตํ
กลับมีวัยสูงอายุที่ต๎องพึ่งพิงวัยทางานมากขึ้น สํงผลตํอปัญหาผู๎สูงอายุถูกทอดทิ้งมีมากขึ้นตามลาดับ
1.1.4 การสํ งเสริมการประกอบอาชีพที่ใช๎แรงงานจากผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐและ
เอกชนควรมีนโยบายในการสํงเสริมการประกอบอาชีพที่ให๎ผู๎สูงวัยเหลํานี้ได๎เข๎ามาทางานมากขึ้นซึ่งจะชํวย
แก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจได๎สํวนหนึ่ง
1.2 คนวัยแรงงานทิ้งถิ่น
ชํวงระยะเวลา 3.-5 วัน ที่ได๎ศึกษาเรียนรู๎ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 พบวํา
ในชุมชนมีแตํผู๎สูงวัยและเด็กๆ คนหนุํมสาวบางสํวนจาเป็นต๎ องไปหางานทาในเมือง หรือในตํางประเทศ
โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งสํงผลกระทบที่เป็นความเสี่ยงของครอบครัว ชุมชน ดังนี้
1.2.1 ขาดแคลนแรงงานวัยหนุํมสาว
1.2.2 ขาดการพัฒนาชนบท
1.2.3 ขาดผู๎สืบทอดวัฒนธรรมท๎องถิ่น
1.2.4 ชนบทเงียบเหงา มีเฉพาะวัยเด็กและวัยชรา
1.2.5 ขาดผู๎นารุํนใหมํที่จะรับชํวงการพัฒนาชุมชนจากคนรุํนกํอน
1.2.6 ขาดนวัตกรรม
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1.3 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จากการพบปะพูดคุยกลับกลุํมผู๎นาและกลุํมชาวบ๎านโดยทั่วไป ทราบวําเดิมบ๎านโนนทอง
หมูํที่ 7 เป็นชุมชนที่มีความสงบ ปลอดปัญหาอาชญากรรมตํางๆ รวมทั้งปัญหายาเสพติด ซึ่งมีน๎อยมาก
และอยูํในวิสัยที่ชุมชน โดยผู๎นาในชุมชน ครอบครัว สามารถใช๎กระบวนการทางสังคมเข๎ามาแก๎ปัญหาได๎
แตํในปัจจุบัน จากความเจริญทางด๎านตํางๆ หมูํบ๎านโนนทอง เริ่มเห็นความเสี่ยงในเรื่องของการระบาด
ด๎ า นยาเสพติ ด ซึ่ ง แม๎ วํ า จะมี ไ มํ ม ากแตํ มี ค วามเสี่ ย งที่ ปั ญ หานี้ จ ะไมํ ส ามารถจั ด การในระดั บ ชุ ม ชน
จาเป็นต๎องอาศัยกลไกอานาจจากภาครัฐเข๎ามาชํวยจัดการอยํางจริงจัง
ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยาเสพติดที่นําสนใจประการหนึ่งจากชุมชน คือ บางโครงการจาก
ภาครัฐที่มุํงหวังจะดาเนินการเพื่อปูองกัน แก๎ไขปัญหายาเสพติด กลับกลายเป็น ตัวเรํงให๎ปัญหายาเสพติด
ทวีความรุนแรงขึ้น เชํน โครงการที่นาผู๎เสพไปเข๎าคํายทหาร แทนที่จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
กลุํมนี้ให๎กลายเป็นคนดี เป็นคนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ กลับกลายเป็นทาให๎คนกลุํมนี้มีเครือขํายที่
กว๎างขวางขึ้น และเพิ่มปัญหายาเสพติดให๎รุนแรงกวําเดิม
1.4 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
บ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 เป็นอีกชุมชนหนึ่งซึ่งมีแนวโน๎มจะเจอกับปัญหาการจัดการเรื่อง ขยะ
มูลฝอย ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมที่ชุมชนชนบท สามารถจัดการขยะ
มูลฝอยได๎โดยธรรมชาติ แตํในปัจจุบันสิ นค๎าอุปโภค บริโภคตํางๆ สร๎างขยะมูลฝอยเป็นภาระของชุมชน
มากขึ้น ไมํมีระบบจัดการปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย จะเป็นความเสี่ยงสาคัญของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
1.5 การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ประชากรสํวนใหญํของบ๎านโนนทอง ประกอบอาชีพการเกษตร เชํน ทานา ทาไรํอ๎อย ทามัน
สาปะหลัง เป็ นต๎น ซึ่งพบปัญหาเชํนเดียวกับพื้นที่ช นบทอื่นๆ เชํน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
ปัญหาการใช๎สารเคมี เป็นต๎น สถานการณ์ที่ได๎พบก็คือ เกษตรกรหมูํบ๎านโนนทองบางคนยังขาดความรู๎
ความเข๎ า ใจ ในการเตรี ย มความพร๎ อ มให๎ ส ามารถเรี ย นรู๎ และปรั บ ตั ว ให๎ เ ทํ า ทั น ตํ อ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
2. ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน
2.1 ชุมชนน่าอยู่ ไม่มีปัญหาอาชญากรรม
ชํว งระยะเวลา 3-4 วัน ที่ได๎ไปศึกษาเรียนรู๎ สั มผั ส วิถีชีวิตชุมชนบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7
พบวําหมูํบ๎านนี้เป็นชุมชนวิถีพุทธ วิถีพอเพียง ที่นําอยูํ ประชาชนในหมูํบ๎านล๎วนแล๎วแตํเป็นคนในชุมชน ที่
มีความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติคํอนข๎างสูง ไมํมีปัญหาอาชญากรรม
2.2 ชุมชนเอื้อเฟื้อ สมานฉันท์
จุดแข็งของบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 คือ ความรัก ความสามัคคี กลมเลียวกันในชุมชนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ สมานฉันท์ คนในชุมชนมีความเป็นมิตรตํอแขกผู๎มาเยือน ยิ้มแย๎ม แจํมใส แทบจะไมํมี
ความขัดแย๎งในชุมชน
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2.3 ชุมชนพึ่งพาตน
บ๎ า นโนนทอง หมูํที่ 7 เป็น หมูํบ๎ านเศรษฐกิจ พอเพี ยงหมูํ บ๎ านหนึ่ งของจั งหวัด อุด รธานี
คุณ ลั กษณะส าคั ญ ของคนที่ นี่ คือ มี ความขยั น ขัน แข็ ง ใช๎ชี วิ ต บนวิ ถี เศรษฐกิ จ พอเพี ยง พึ่ง พาตนเอง
ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ ใช๎ทรัพยากรตํางๆ อยํางประหยัดและคุ๎มคํา ขยายโอกาสกิจกรรมสร๎างสรรค์ ใช๎
ความรู๎ควบคูํคุณธรรม ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว ปลูกทุกอยํางที่กินได๎ กินทุกอยํางที่ปลูก
2.4 สังคมวิถีประชาธิปไตย
ปั จ จุ บั น เราพบวําในชุนชนชนบทหลายหมูํบ๎าน เกิดความแตกแยก เป็นกลุํ ม เป็นฝุ า ย
มากมาย ซึ่งมีสาเหตุสาคัญประการหนึ่งคือ มาจากการเลือกตั้ง ยิ่งเลือกตั้งบํอยเทําไหรํก็ยิ่งแตกแยกกัน
มากขึ้ น แตํ ที่ บ๎ า นโนนทอง หมูํ ที่ 7 ไมํ พ บปรากฏการณ์ ใ นลั ก ษณะนี้ คนในชุ ม ชนยื น ยั น วํ า ยึ ด หลั ก
ประชาธิปไตย ยึดเสียงสํวนใหญํ เคารพเสียงสํวนน๎อย ผู๎นาท๎องถิ่นกับผู๎นาท๎องถิ่นที่สามารถทางานรํวมกัน
ได๎อยํางมีความสุข
3. บทเรียนที่ได้รับในด้าน
3.1 การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
กลํ า วได๎ วํ า บ๎ า นโนนทอง หมูํ ที่ 7 ต าบลเชี ย งเพ็ ง อ าเภอกุ ด จั บ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
เป็ น หมูํบ๎ านที่มีความเข๎มแข็ง เป็ นชุมชนต๎นแบบ ซึ่งมีเหตุปัจจัยมากมาย ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ส รุป
บทเรี ย นส าคัญ ที่ นํ า จะเป็ น เหตุ ปั จ จั ยในการบริ ห ารการพั ฒ นาชุ ม ชนท๎ อ งถิ่น ประสบความส าเร็ จ 3
เหตุปัจจัยสาคัญ คือ
3.1.1 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด เนื่องจากชาวบ๎านโนนทอง ยังคงรักษาสิ่งดี
งามของสั ง คมไทยในชนบทไว๎ ไ ด๎ อ ยํ า งดี คื อ ความรั ก ความสามั ค คี กลมเกลี ย ว สมานฉั น ท์
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น กลายเป็ น ชุ ม ชนแหํ ง ความเกื้ อ กู ล เพิ่ ม พู น น้ าใจ ซึ่ ง จากการท าเวที ก ารเรี ย นรู๎
ให๎ ช าวบ๎ านเลื อกสิ่ งที่เขาภูมิใจที่สุ ดในหมูํบ๎านโนนทอง หลั งจากแลกเปลี่ ยนกันอยํางกว๎างขวางแล๎ ว
ที่ประชุมของประชาคมเห็นตรงกันวํา “คน” บ๎านโนนทอง คือ ปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให๎บ๎านโนนทอง
เป็นหมูํบ๎านเข๎มแข็ง
3.1.2 ผู๎นา ปรากฏการณ์ที่นําสนใจประการหนึ่งในสังคมชนบทในปัจจุบันก็คือ หลังจากมี
การกระจายอานาจ มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ ในหลายชุมชน หลายหมูํบ๎านจะเจอ
วิกฤตผู๎นา มีความขัดแย๎ง โดยเฉพาะระหวํางผู๎นาท๎องที่ ได๎แกํ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ซึ่งอยูํในสํวนของการ
ปกครองท๎องที่ และผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํที่หมูํบ๎านโนนทอง พบวําผู๎นาท๎องที่ และผู๎นา
ท๎องถิ่นของหมูํบ๎านโนนทองสามารถทางานรํวมกันอยํางบูรณาการ สํงผลทาให๎การพัฒนาในเรื่องตํางๆ
สามารถดาเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1.3 การเรียนรู๎และการประสานงานกับภาคีภายนอก บ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 รํวมเรียนรู๎
กับภาคีพัฒนาหลายฝุาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอยํางยิ่ง พบวําชุมชนแหํงนี้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสํวนราชการตํางๆ ผู๎นาชุมชนมีความคุ๎นเคยกับหัวหน๎าสํวนราชการระดับอาเภอ เป็น
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อยํ า งดี การสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากสํ ว นราชการตํา งๆ จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จึ ง กลํ า วได๎ วํ า เป็ น ชุ ม ชนที่
ขับเคลื่อนด๎วยพลังของ “ประชารัฐ” อยํางแท๎จริง
3.2 การบริหารการพัฒนาระดับต้าบล และอ้าเภอ
3.2.1 กลไกการพัฒนา ตั้งแตํระดับอาเภอ คือ คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ (กพอ.) ระดับ
ตาบล คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และระดับหมูํบ๎านคือ คณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) มีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน มีการเชื่อมประสานกันอยํางดี
3.2.2 การบริหารจัดการชุมชน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ มีระบบข๎อมูล เพื่อการ
พัฒนาชุมชน มีกระบวนทัศน์มุํงสูํอนาคตรํวมกัน และมีกระบวนทัศน์การเรียนรู๎เพื่อปรับตัวให๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง
3.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
ได๎พิจารณาจากโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาลสาคัญที่มุํงเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
และกระตุ๎นเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประกอบด๎วย โครงการ 9101 ตามรอยเท๎าพํอ ภายใต๎รํม
พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยํางยังยืน และโครงการไทยนิยมยัง ยืนมีความเห็นวําโครงการตาม
นโยบายของรั ฐ บาลดั ง กลํ า วข๎ า งต๎ น เป็ น โครงการที่ เ ป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของรั ฐ บาล สามารถ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน กระตุ๎นเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และบรรลุวัตถุประสงค์อยํางมี
ประสิทธิภาพ คือ
3.3.1 สามารถแก๎ปัญหาและสนองตอบความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน
3.3.2 เกิดการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน
3.3.3 ฝึกการบริหารจัดการให๎กับชุมชน
3.3.4 คุ๎มคํางบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3.5 เสริมสร๎างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน
3.3.6 ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และพร๎อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4. ข้อเสนอจากการเรียนรู้
การศึกษาเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Action Learning) ที่บ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 ตาบล
เชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี คณะผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะจากการเรียนรู๎เพื่อการพัฒนา ดังนี้
4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร๎างพื้นฐาน ในสํวนของถนนหนทางเพื่อการสัญจร และการขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร ในปัจจุบันยังมีปัญหาที่จาเป็นต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน เนื่องจากมีสภาพชารุด ทรุดโทรม
4.2 การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จากปรากฏการณ์ทางประชากรที่ชี้ชัดวําบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 กาลังก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุ จึง
จาเป็นอยํางยิ่งในการเตรียมความพร๎อมรองรับ ทั้งในสํวนของผู๎สูงอายุเอง และชุมชน ซึ่งสิ่งสาคัญที่สุดก็
คือกรอบวิธีคิดที่จะต๎องปรับเปลี่ยน ดังตํอไปนี้
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4.2.1 ตัวผู๎สูงอายุ ซึ่งกรอบวิธีคิดเดิมอาจมองวําตนเองไร๎คุ ณคํา รอรับการชํวยเหลือ เป็น
ภาระ ต๎องดูแล ต๎องปรับเปลี่ยนเป็น เห็นคุณคํา มั่นใจในสุขภาพที่มี ถํายทอดคุณคําสูํครอบครัวและชุมชน
และมีสํวนรํวมสาคัญในการตัดสินใจและกิจกรรมชุมชน
4.2.2 ชุม ชน ซึ่งไมํ คํอยเห็ นคุ ณคําของผู๎ สู งอายุ จะต๎ องเห็ นคุณ คํา ให๎ เกีย รติ ถื อเป็ น
ต๎นแบบของวิถีชุมชน และจะต๎องเตรียมความพร๎อมในเรื่องตํางๆ ที่เป็นความจาเป็นของผู๎สูงอายุ ซึ่งมี
ประเด็นที่ควรดาเนินการ ดังนี้
1) ปรับปรุงฐานข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎สูงอายุให๎ทันสมัยมีประเด็นตํางๆ ครบถ๎วนเพื่อสามารถ
ให๎การสนับสนุน ชํวยเหลือได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2) สร๎ างหลั กประกั นด๎านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลโดยประสานกั บระบบการ
สํงเสริมสุขภาพ เชํน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล อยํางใกล๎ชิด
3) สนั บ สนุ น การดู แ ลระยะยาว สํ ง เสริ ม การรวมกลุํ ม ท ากิ จ กรรมของผู๎ สู ง อายุ
ทั้งกิจกรรมด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านสันทนาการ เป็นต๎น
4) สํงเสริมการทางานของผู๎สูงอายุและการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
5) สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํระบบครอบครัวและชุมชน
6) สร๎าง พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่เอื้ออานวยตํอผู๎สูงอายุ เชํน ศูนย์กิจกรรมผู๎สูงอายุ
สวนสาธารณะ เป็นต๎น
4.3 การเตรียมความพร้อมเกษตรกร
เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักของบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 ซึ่งที่ผํานมาเจอสถานการณ์ปัญหา
หลายอยําง เชํน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ปัญหาน้าแล๎ง น้าทํวม ปัญหาศัตรูพืช ปัญหาต๎นทุน
การผลิต เป็นต๎น และในปัจจุบันปัญหาดังกลําวมีแนวโน๎มจะรุนแรงยิ่งขึ้น จึงเห็นควรเตรียมความพร๎อมให๎
เกษตรกร ดังนี้
4.3.1 ในด๎านข๎อมูล ความรู๎ในการทาการเกษตร ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมที่ทา
ตามๆ กัน ไมํรู๎ต๎นทุน ไมํรู๎แนวโน๎มการตลาด ไมํสนใจปรับปรุงผลิตภาพการผลิต (Productivity) เป็นการ
พลิกแนวคิดของเกษตรกรที่จะต๎องมีองค์ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี การแปรรูป และการทาตลาดเอง ควบคูํ
กันไปด๎วย
4.3.2 เน๎นการบริหารจัดการโดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข๎ามาชํวย เชํน การใช๎
แอพพลิ เคชั่น ตรวจสอบความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพอากาศฯ ซึ่งจาเป็นต๎องอาศัย
เกษตรกรรุํนใหมํ จึงต๎องสํงเสริม สร๎างแรงจูงใจ ให๎คนรุํนใหมํสนใจการทาเกษตรให๎มากขึ้น
4.3.3 เปลี่ ย นจากเกษตรกรธรรมดามาเป็ น ผู๎ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ด๎ า นเกษตรสร๎ า ง
แบรนด์ ปลูกเอง ขายเอง ทาตลาดเอง มี Story ที่ใช๎ในการเพิ่มมูลคําสินค๎า มีการวางแผนจดบันทึกการ
เพาะปลูกในครั้งตํอไป
4.3.4 สํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ ซึ่งเน๎นการดาเนินงานในลักษณะการรวมกลุํมของ
เกษตรกรรายยํอยหลายๆ ราย โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
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ประหยัดต๎นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่สาคัญคือเกษตรกรยังคงเป็นเจ๎าของพื้นที่ และทาการ
ผลิตเองอยํางเชํนเคย
4.4 การเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ
แนวโน๎มนโยบายของรัฐบาล ยังคงให๎ความสาคัญกับการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
และกระตุ๎นเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดังนั้น เพื่อการสร๎างโอกาสของบ๎านโนนทอง หมูํที่ 7 จึงควร
เตรียมโครงการให๎พร๎อมที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อมีนโยบายลงมา จะสามารถเสนอขอ
ได๎อยํางทันทํวงที โดยควรดาเนินการ ดังนี้
4.4.1 เมื่อจัดทาแผนชุมชนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ให๎ตรวจสอบวํามีโครงการใดบ๎างที่สามารถ
ดาเนินการได๎เองโดยไมํต๎องขอรับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อมีนโยบายลงมาจะสามารถเสนอขอได๎อยําง
ทันทํวงที โดยควรดาเนินการ ดังนี้
4.4.2 สาหรับโครงการที่จาเป็นจะต๎องขอรับการสนับสนุนงบประมาณให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน (กม.) จัดทารายละเอียดโครงการ โดยขอคาแนะนาจากสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เชํน สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ, สานักงานเกษตรอาเภอ, สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เป็นต๎น
4.4.3 กรณีโครงการที่จาเป็ นต๎องจัดทาแบบแปลน ให๎ขอความรํวมมือจาก อปท. (องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น) รายการงบประมาณ การขออนุญาตใช๎พื้นที่ เพื่อจัดทาโครงการ ไว๎ให๎พร๎อมเมื่อ
ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถดาเนินการได๎ทันที
4.4.4 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให๎ดาเนินการ ดังนี้
1) เสนอโครงการให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาตาบล และ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2) กรณีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่น ให๎ คณะกรรมการ
หมูํบ๎านประสานงานไปยังสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เสนอโครงการไปยังอาเภอบรรจุเข๎าแผนพัฒนาอาเภอ/
จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตํอไป
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หัวข้อประเด็น
“หมู่บ้านกลุ่มอาชีพตัวอย่าง”
กลุ่มปฏิบตั ิการที่ 7 บ้านดงเย็น
 กลุ่มปฏิบต
ั ิการที่ 9 บ้านพรพิบูลย์
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กลุ่มปฏิบัติการที่ 7
บ้านดงเย็น ม.๔ ต้าบลบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
นโยบายและโครงการส าคั ญ ของภาครั ฐ ที่ มี ตํ อ ศัก ยภาพและการพั ฒ นาของชุ ม ชน รวมถึ ง
บทบาทของภาครัฐอื่น ๆ ที่สาคัญ สรุปได๎ดังนี้
๑. โครงการหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญเรํงดํวนของรัฐบาล ที่
แถลงตํอรัฐบาลไทย มีเปูาหมายมุํงเน๎นให๎แตํละชุมชนได๎นาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการพัฒนาสินค๎า
โดยภาครัฐ พร๎อมที่จะเข๎าชํวยเหลือในด๎านความรู๎สมัยใหมํ และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค๎าจาก
ชุมชน สูํ ตลาดทั้ งในและตํางประเทศ ด๎ว ยระบบร๎านค๎ าเครือขํ ายและอินเตอร์เน็ต และเพื่อ สํ งเสริ ม
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างชุมชนที่เข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎ ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
สร๎างงาน สร๎างรายได๎ ด๎วยการนาทรัพยากร ภูมิปัญญาในท๎องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
คุ ณ ภาพ มี จุ ด เดํ น และมี มู ล คํ า เพิ่ ม เป็ น ที่ ต๎ อ งการของตลาดทั้ ง ใน และตํ า งประเทศ สอดคล๎ อ งกั บ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท๎องถิ่น เปูาหมายของโครงการ คือ สร๎างงานสร๎างรายได๎แกํชุมชน สร๎างความ
เข๎มแข็งแกํชุมชนให๎สามารถคิดเอง ทาเองในการพัฒนาท๎องถิ่น สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น สํงเสริมการ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และ สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ให๎
สอดคล๎องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท๎องถิ่
๒. นโยบายส่งเสริ มพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งการพัฒ นารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให๎ตอบสนองแกํทุกกลุํม พัฒนาชํองทางการตลาดในประเทศและตํางประเทศ สร๎างเครือขําย
ผู๎ประกอบการ OTOP พันธมิตรรํวมพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ พร๎อมสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ
และเอกชนตามโครงการประชารั ฐ ภายใต๎นโยบายของรัฐ บาลในการสํ งเสริม สิ น ค๎า ไทยและพั ฒ นา
ศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนสร๎างความยั่งยืนให๎แกํเศรษฐกิจฐานราก
๓. นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศ ภายใต๎วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” เปูาหมายหรือภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยํางเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21
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๔. โครงการไทยนิยมยั่งยืน เปูาหมายสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชนท๎องถิ่น โดยสอบถาม
ความต๎องการและจั ดโครงการเพื่อการแก๎ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ กับประชาชนตามความ
ต๎องการ นาโดย กระทรวงมหาดไทย และหนํวยงานอื่น รํวมบูรณาการ เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายที่ มาจาก
ความต๎องการของประชาชน
๕. นโยบายสนับสนุน SME โดย สานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม(สสว.)
เปูาหมายสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาธุรกิจให๎มีประสทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข็งขัน และมีโครงการ
ให๎การสนับสนุน สํงเสริม สร๎างความรู๎ความสามารถของชุมชนมากมาย
๖. นโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน เปูาหมายแก๎ไขปัญหาน้าทํวม พัฒนา
และปรับปรุงด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให๎เป็นเมืองนําอยูํ ชุมชนนําอยูํ
รองรับกับขนาดของเมืองและชุมชน สร๎างความสะดวกสบาย ในการอยูํอาศัย และดาเนินกิจกรรมตํางๆ
อยํางมีความสุข
๗. นโยบายส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เปูาหมายแก๎ไขปัญหา
ของเมืองที่เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล๎อม และการย๎ายที่อยูํอาศัยจากการบุกรุกที่ดิน
ของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการด๎านที่ดินอยํางเหมาะสม ที่จะสามารถรองรับการอยูํอาศัยของ
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ชุมชนแออัด รวมทั้งชุมชนผู๎มีรายได๎น๎อย ให๎มีที่อยูํอาศัยอยํางเหมาะสม เกิดความมั่นคง
ในการอยูํอาศัย สํงเสริมการออมทรัพย์ ชํวยลดภาระคําใช๎จํายในการเดินทางและคําใช๎จํายอื่น ๆ จากการ
ย๎ายชุมชนไปอยูํในที่ใหมํ ซึ่งหํางไกลจากเมือง เพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให๎ดีขึ้น
อยํางยั่งยืน เน๎นการประสานความรํวมมือทางวิชาการและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อาทิ การพัฒนา
ความมั่นคงในที่อยูํอาศัย เชํน การปรับปรุงชุมชนให๎มั่นคงในที่ดินเดิมการปรับผังที่ดินใหมํ , การแบํงปัน
ที่ดิน, การกํอสร๎างที่อยูํอาศัยใหมํในที่ดินเดิม, การรื้อย๎ายชุมชนออกไปอยูํในที่ใหมํหรือซื้อที่ดิน การจัดหา
ที่ดินในการสร๎างบ๎านอยูํอาศัยในโครงการ "บ๎านวันละบาท" ในชื่อชุมชนวํา บ๎านมั่นคงนเรศวรจากการเชํา
ที่ของเทศบาลนครอุดรธานี หรือการจัดซื้อที่ดินจากเอกชน การสงเคราะห์และสนับสนุนผู๎ด๎ อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎ ผู๎พิการหรือผู๎ทุพพลภาพให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได๎และได๎รับการบริการอยํางทั่ง
ถึง เป็นธรรม และสร๎างแนวทางของการบริหารจัดการรํวมกับชุมชน และเครือขํายการพัฒนาในท๎องถิ่น
ให๎เกิดรูปแบบหลากหลายและเกิดความมั่นคงทางกายภาพ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ทั้งทางสังคม
และเศรษฐกิจ
๘. นโยบายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ประเพณี วัฒ นธรรม การกี ฬ า
รองรับประชาคมอาเซียน เปูาหมายพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
สามารถนาเอาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาปรับประยุกต์ ตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีสมัยใหมํในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาท๎องถิ่น ให๎มีสมรรถนะสามารถแขํงขันเพื่อ
รองรับการเข๎ารํวมเป็นประชาคมอาเซียน
๙. นโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรให้เข้มแข็ง เปูาหมายให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการทางานรํวมกันของประชาชนในชุมชน ในด๎านการ
พัฒนา การดาเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร๎างโอกาสให๎ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม ให๎
สามารถเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning)
๑. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ความเสี่ยง ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน หรือความเสี่ยงทางสังคม เป็นเหตุการณ์หรือการ
กระทาที่จะสํงผลกระทบตํอความสูญเสียหรือความเสียหายตํอวิถีการดารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และ
เปลี่ยนแปลงชุดความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยปัจจัยหรือลักษณะของปัญหาที่บํงชี้ถึงความเสี่ยงทาง
สังคม สาระสาคัญดังนี้
1) ปัญหาเยาวชนและผู๎สูงวัย ไมํพบ ประเด็นยาเสพติดและปัญหาเยาวชนมั่วสุํม - เสพยา ไมํพบ
ปัญหาท๎องกํอนวัยอันควร พบเพียงประเด็น “สังคมหํางวัย” ซึ่งหมายถึง คนชั้นแรงงานขาดหายไป โดย
เมื่อเรียนจบแล๎วไปทางานตํางถิ่น แตํมีการจัดสํงรายได๎เพื่อการเลี้ยงดูบิดา – มารดา
2) ปัญหาหนี้สิน การพนัน ไมํพบปัญหาการเลํนการพนัน แตํพบปัญหาหนี้สินนอกระบบ ซึ่งใน
สํวนนี้ คณะกรรมการหมูํบ๎าน เทศบาลตาบลบ๎านเชียง และหนํวยงานรัฐ ทาการสารวจ ตรวจสอบ ให๎
ความชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาแล๎วเสร็จทั้งหมูํบ๎าน โดยกลไกหลักคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ผํานเงินทุนจากกองทุนหมูํบ๎าน (กองทุนเงินล๎าน) หรือ โครงการบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ เพื่อมอบสิทธิให๎
ประชาชนคนไทยผู๎มีรายได๎น๎อย เพื่อชํวยเหลือแบํงเบาคําครองชีพ จาพวกสินค๎าและบริการตํางๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
3) ปั ญ หาการลดความส าคั ญ ของงานบุ ญ ประเพณี จากการลงพื้ น ที่ พ บวํ า ในงานบุ ญ งาน
ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หรือแม๎แตํการลงพื้นที่เพื่อศึกษา Action Learning บุคลากรในชุมชน
ทั้งหมด ให๎ความสาคัญ ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี โดยประเด็นที่ค๎นพบคือ งานพิธีศพ ทุกครัวเรือนจะ
หยุดงานเพื่อมารํวมงาน รํวมชํวยเหลือ และรํวมเป็นกาลังใจให๎กับผู๎สูยเสีย หรือแม๎แตํการลงแขกจับปลา
สมาชิกในชุมชนจะรํวมกันจับปลาและแบํงปันเพื่อเป็นอาหารหรือ สินน้าใจ
4) การสูญหายขององค์ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในประเด็นนี้มีความเสี่ยงตํอการสูญหาย
ของความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เนื่องจากเป็น ชุมชนหํางวัย ทาให๎การถํายทอดองค์ความรู๎จากรุํนสูํรุํน
หายไป คงเหลือเพียง การถํายทอดแบบข๎ามรุํน (ผู๎สูงวัยสูํวัยเด็ก)
5) การขาดการมีสํวนรํวมและไมํตระหนักถึงปัญหาของชุมชน จากการลงพื้นที่ไมํพบปัญหาเมื่อ
พิจารณาจาก การลงแขกจับปลา การมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ รวมถึง ความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหา
ชุมชน อาทิ คณะกรรมการหมูํบ๎าน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งพบวํามีความเข๎มแข็ง
จากการศึกษา พบวํา ชุมชนบ๎านดงเย็น ม.๔ ตาบลบ๎านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
มีต๎นทุนทางสังคมสูงและมีรากเหง๎าที่แข็งแรง พิจารณาจาก ลักษณะทางวัฒนธรรมที่งดงาม เอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผํ แบํงปัน ถ๎อยทีถ๎อยอาศัย รวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกําแกํ และที่สาคัญที่สุดคือ รูปแบบการปกครอง
แบบพํอ – ลูก พี่ – น๎อง ทาให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง เกิดความรํวมมือรํวมใจในการทางาน โดยถือเอาเรื่อง
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น้าใจเป็นใหญํเงินเป็นเรื่องรอง ความมีน้าใจชํวยเหลือเกื้อกูล อยูํแบบพอเพียงแม๎วํารายได๎ที่ได๎รับจะไมํ
มากนัก รวมถึงพบการพัฒนาโดยน๎อมนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช๎ ทาให๎
การบริหารจั ดการชุมชนมีความเข๎มแข็ง นามาสูํความสุขแกํประชาชนในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี สํงผลถึง
ความสามารถด๎านอื่นๆ อาทิ การแก๎ไขปัญหาตํางๆ ปัญหายาเสพติดและการพนัน ถึงขั้นได๎รับรางวัล
“ชุมชนต๎นแบบการพัฒนา” ภายใต๎กลไกการขับเคลื่อนหลักที่สาคัญคือ “คณะกรรมการหมูํบ๎าน”
๒. ความอยู่ดีมีสุขของ คน ครอบครัว และชุมชน
ความอยูํดีมีสุขของ คน ครอบครัว และชุมชน จากการศึกษานี้นา ดัชนีความสุข จานวน 6 หมวด
(หมวดเศรษฐกิจ ครอบครัว สุขภาพ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม และสวัสดิการสังคมและธรรมาภิ
บาล) เป็นสํวนประกอบในการพิจารณาเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ความสาเร็จหรือความสุขของคน ครอบครัวหรือ
ชุมชนนั้น ๆ ขึ้นอยูํกับ การให๎ความสาคัญในแตํละหมวด บางชุมชนให๎ความสาคัญกับด๎านเศรษฐกิจ บาง
ชุมชนให๎ความสาคัญกับครอบครัว โดยดัชนีและสาระสาคัญที่สรุปได๎จากการลงพื้นที่
1) ด้ า นเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวํา รายได๎เฉลี่ ยตํอคนตํ อปีของชุมชนบ๎านดงเย็นคื อ
๕๗,๓๘๔ บาท ซึ่งต่ากวําคําเฉลี่ยรายได๎ประเทศตํอคนตํอปี 258,416 บาท รายได๎หลักจากภาค
การเกษตร (ข๎าวนาปี) และพืชสวน (กล๎วย อ๎อย) เป็นหลัก พบการเลี้ยงสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก (ไกํ) สัตว์น้า
(ปลา) และสุกร ในลักษณะการเลี้ยงเพื่อการยังชีพ พบปัญหาภัยน้าทํวม (Flash flood) เกือบทุกปี พบ
ปัญหาหนี้นอกระบบ (แก๎ไขแล๎วเสร็จ) ไมํพบปัญหาการพนัน ไมํพบปัญหาความแร๎นแค๎นอดอยากแม๎วํา
คําเฉลี่ยรายได๎จะต่า ซึ่งจากการศึกษาพบวํามีการประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีอาชีพเสริม
“กลุํมงานจักสาน” มีความเป็นอยูํแบบพอมีพอกิน สํงผลให๎สมาชิกของชุมชนมีความสุข
2) ด้านครอบครัว จากการศึกษาพบวําเป็น สังคมชุมชนหํางวัย (ผู๎สูงอายุ – วัยเด็ก) วัยแรงงาน
หายไปจากชุมชนเพื่อทางานในโรงงาน พื้นที่เมืองใหญํ หรือตํางประเทศ แตํจากการสารวจพบวํา แรงงาน
ไมํได๎ทอดทิ้ง พบการสํงรายได๎กลับให๎ครอบครัวเพื่อซื้อที่และสร๎างบ๎าน มีการติดตํอเป็นประจาตํอเนื่อง
สํงผลให๎ดัชนีความสุขด๎านครอบครัวไมํเป็นปัญหาสาหรับชุมชนนี้
3) ด้านสุขภาพ จากกลุํมตัวอยํางพบวํา คําเฉลี่ยอายุของสมาชิก กลุํมจักสานบ๎านดงเย็น เกิน
กวํา ๖๐ ปี สุขภาพแข็งแรง สามารถทาการเกษตรและงานเสริมได๎เป็ นอยํางดี ไมํมีสัญญาณของความ
เจ็บปุวยเมื่อพิจารณาจากการมีสํวนรํวมในการตอบแบบสารวจ Action Learning พบปัญหาการเจ็บปุวย
ตามปกติอาทิ ความดัน ไมํพบปัญหาโรคติดตํอ
4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากวิถีชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรม รวมถึงรากเหง๎าที่แข็งแกรํง
ของชุมชนพบวํา ด๎านสังคมและวัฒนธรรม ไมํเป็นปัญหาสาหรับชุมชนบ๎านดงเย็น
5) ด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากข๎อมูลจังหวัดพบวํา สัดสํวนพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพ
สมบูรณ์คงเหลือเพียง ๗๑๙,๓๕๘ ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ ๒๔.๗ ของพื้นที่ปุาไม๎ แตํในพื้นที่ชุมชนไมํมี
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สภาพพื้นที่ปุาไม๎ คงเหลือเพียงลักษณะของพื้นที่สีเขียวแบบปุาโปรํง สาหรับ ทรัพยากรน้้าพบวํามีลาห๎วย
ดงเย็ น และล าห๎ วยน๎ อยไหลผํ านหมูํบ๎าน สํ งผลให๎ การปลู กพืช ฤดูแล๎งไมํคุ๎ม คําเนื่องจากปริมาณน้าไมํ
เพียงพอ ปัจจุบันได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวนโดยการขุดลอกลาห๎วย
ระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร เปูาหมายคือการเพิ่มปริมาณความจุ เรํงการระบายน้าและลดปัญหาน้า
ทํวม สาหรับน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคพบ ระบบประปา (กรมอนามัย) และพบการใช๎น้าบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภค นอกจาดนั้น พบปัญหา คุณภาพดิน ไมํเหมาะสมตํอการเกษตรโดยเฉพาะอยํางยิ่ง สภาพ
ดินไมํเหมาะสมตํอการปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบ (ต๎นไผํ) รองรับกลุํมงานจักสานบ๎านดงเย็น
สาหรับประเด็นด๎านสิ่งแวดล้อม พบระบบการจัดเก็บขยะ แตํไมํพบการคัดแยกอยํางเป็นระบบ
แตํมีการคัดแยกในระดับครัวเรือน รวมถึงไมํพบปัญหาฝุุนควันและไมํพบปัญหาขยะติดเชื้อ
6) ด้านสวัสดิการสังคมและธรรมาภิบาล จากการศึกษาพบวํา
(1) นโยบายส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เปูาหมาย แก๎ไข
ปัญหาความแออัดของเมือง การบุกรุกที่ดินของประชาชน ชุมชนและผู๎มีรายได๎น๎อยให๎มีความมั่นคงในการ
อยูํอาศัย สํงเสริมการออมทรัพย์ ชํวยลดภาระคําใช๎จําย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให๎
ดีขึ้นอยํางยั่งยืน การสงเคราะห์และสนับสนุนผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการหรือผู๎ทุพพลภาพให๎มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จากการศึกษาพบวํา นโยบายดังกลําวเป็นประโยชน์ตํอชุมชนบ๎านดงเย็นอยํางมากเมื่อพิจารณา
จาก
- การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในชุ มชน โดยเทศบาลและคณะกรรมการ
หมูํบ๎านรํวมสารวจ รํวมแก๎ไขปัญหา ประเด็นการซํอมแซมที่อยูํอาศัยของผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎มีรายได๎น๎อย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎พิการจานวน ๗ คน
- การช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย โดย กรมการปกครอง ตามกรอบบัตรสวัสดิการภาครัฐ
กลุํมที่มีรายได๎ตั้งแตํ 30,000 บาทขึ้นไป แตํไมํเกิน 100,000 บาท ในชุมชนบ๎านดงเย็น เพื่อสินค๎า
อุปโภค-บริโภค สินค๎าเพื่อการศึกษา และสินค๎าเพื่อการเกษตร
- การจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งสามารถแก๎ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ลดคดีความระหวํางประชาชนได๎เป็นอยํางดี
- กองทุนหมูบ้านดงเย็น ตาบลบ๎านเชียง จานวนสมาชิก ๑๐๑ คน แยกเป็น เงินล๎าน
(ออมสิน) กู๎ยืม ๓๗ ราย วงเงิน ๑.๐๐๐ ล๎านบาท เงินล๎านรัฐบาล กู๎ยืม ๙๐ ราย วงเงิน ๒.๕๔๘ ล๎านบาท
และเงินล๎านของ คสช. รัฐบาล กู๎ยืม ๕๓ ราย วงเงิน ๑.๐๐๐ ล๎านบาท วงเงินกองทุรวมทั้งสิ้น ๔.๕๔๘
ล๎านบาท ไมํพบปัญหาการสํงคืน
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(2) โครงการหนึ่งต้ า บล หนึ่งผลิตภัณ ฑ์ (OTOP) และ นโยบายส่งเสริ มพัฒนาด้า น
การตลาดให้แก่ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP เปูาหมายคือ การสร๎างรายได๎เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผํ าน
กระบวนการผลิตสินค๎าท๎องถิ่น ของกลุํมงานจักสานบ๎านดงเย็น มีประโยชน์และสามารถยกระดั บคุณภาพ
ชีวิต เป็นการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนเป็นอยํางดี ยืนยันได๎จาก รางวัล OTOP ระดับ ๔ ดาว
(3) นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เปูาหมายภารกิจสาคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนา
ประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็วและรุนแรงใน
ศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาพบวํา ชุมชนบ๎านดงเย็น สามารถดาเนินงานตามกรอบนโยบายได๎เป็นอยําง
ดีในประเด็น มั่นคงและยั่ งยืน ตามรากเหง๎า วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยูํที่แข็งแกรํง ส าหรับ
ประเด็นความมั่งคั่ง ชุมชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจึงอาจกลําวได๎วํา ชุมชนสามารถบรรลุเปูา
หมายความมั่งคั่งตามหลักแล๎ว
(4) นโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน เปูาหมาย แก๎ไขปัญหาน้าทํว ม
พัฒนาและปรับปรุงด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให๎เป็นเมืองนําอยูํ ชุมชนนํา
อยูํ รองรับกับขนาดของเมืองและชุมชน สร๎างความสะดวกสบาย ในการอยูํอาศัย และดาเนินกิจกรรม
ตํางๆ อยํางมีความสุข จากการศึกษาพบวํา ชุมชนยังคงประสบปัญหาน้าทํวมฉับพลัน (flash flood)
เนื่องจากปริมาณน้าฝนที่ตกเป็นประจา ซึ่งทางเทศบาลได๎จัดสรรงบประมาณชํวยเหลือโดยการขุดลอกลา
ห๎วยเพื่อแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎นแล๎ว สาหรับโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พบวํา ระบบสาธารณูปโภคใน
ชุมชนมีความพร๎อม มีมาตรฐาน อาทิ ระบบไฟฟูา ประปา ถนน ระบบ internet เป็นต๎น
(5) นโยบายสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาชนและทุ ก ภาคส่ ว น เปู า หมาย การ
เสริมสร๎างศักยภาพองค์กรให๎เข๎มแข็ง ให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการทางานรํวมกันของประชาชนในชุมชน
ในด๎านการพัฒนา การดาเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร๎างโอกาสให๎ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาส
ในสังคม ให๎สามารถเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะที่ทั่ วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานไปสูํความสาเร็จ อาทิ คณะกรรมการหมูํบ๎าน อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุ ายพลเรือน (อปพร) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ) พิจารณาได๎จากปัญหา การ
ปูองกันพิบัติภัย การชํวยเหลือผู๎ปุวย การลดปัญหาหนี้นอกระบบ การไมํพบคดีลักทรัพย์ ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการพนัน ปัญหาการมั่วสุมของวัยรุํน
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๓. บทเรียนที่ได้รับในด้าน
๓.๑ การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เมื่อพิจ ารณาจากสภาพปัญหา ลักษณะและรูปแบบของนโยบายหรือโครงการเพื่อสวัสดิการ
ภาครัฐสร๎างความสุข การสํงเสริมเพื่อยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิต รวมถึงผลสาเร็จตามเปูาหมายและ
เปูาประสงค์ พบความสาเร็จในระดับหนึ่ง แตํสิ่งที่แตกตํางจากพื้นที่อื่น ๆ คือ รูปแบบทางวัฒนธรรม
รากเหง้าที่ดี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามัคคี ทาให๎ ชุมชนบ๎านดงเย็น มีศักยภาพ มีความ
เข๎มแข็ง ความรํวมมือน๎อมรับการพัฒนาโดย น้อมน้าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ ๙
มาประยุกต์ใช๎ ทาให๎การบริหารจัดการชุมชนมีความเข๎มแข็ง นามาสูํความสุขแกํประชาชนในพื้นที่ได๎ดีกวํา
รวมถึ ง มี ก ลไกขั บ เคลื่ อนที่ ดี ภ ายใต๎ ความรํ ว มมื อระหวํ า ง คณะกรรมการหมูํ บ๎ า น และภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน หรือตามกรอบไทยแลนด์ ๔.๐ เรียกวํา “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่นาพาให๎ ชุมชน
บ๎านดงเย็น ไปสูํความสาเร็จ
๓.๒ การบริหารการพัฒนาระดับต้าบลและอ้าเภอ
นอกเหนือจาก ๓ ปัจจัยหลัก (๑. รูปแบบทางวัฒนธรรม รากเหง๎าที่ดี รวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และความสามัคคี ๒. น๎อมนาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. กลไกขับเคลื่อนตามกรอบ“ประชา
รัฐ”) ตามกรอบการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นแล๎ว สาหรับระดับ ตาบลและอาเภอ สิ่งที่เรียนรู๎คือ ความใส่ใจ
ความตั้งใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงระหวํางระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชนในฐานะของตัวกลางหรือ “โซ่ข้อกลาง” เพื่อร๎อยเรียงปัญหา สํงตํอข๎อมูล สื่อสารความต๎องการจาก
ภาคประชาชน พร๎อมติดตามตรวจสอบและรายงานความสาเร็จ เป็นอีกปัจจัยที่ทาให๎ ชุมชนบ๎านดงเย็น มี
ความสุข มีความเจริญ ในฐานะของ ชุมชนตัวอยําง
๓.๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
จากการศึกษาพบวํา ในพื้นที่ชุมชนบ๎านดงเย็น หมูํ ๔ ตาบลบ๎านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี มีความสาเร็จเมื่อพิจารณาจาก
1. นโยบายภาครัฐ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี สํงผลตํอการแก๎ไขปัญหา อาทิ การแก๎ไข
ปัญหาความยากจน การซํอมแซมบ๎านพักผู๎ย ากไร๎ โครงการเบี้ยคนจน ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาคดี
ความ ความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภค ปัญหายาเสพติด การพนัน ปัญหาวัยรุํนกํอความราคาญและ
วัยรุํนท๎องกํอนวัยอันควร ได๎เป็นอยํางดี
2. ดัชนีชี้วัด ความสุข 6 หมวด (หมวดเศรษฐกิจ ครอบครัว สุ ขภาพ สั งคมและวัฒ นธรรม
สิ่งแวดล๎อม และสวัสดิการสังคมและธรรมาภิบาล) พบวํา เกือบ ๔ จาก ๖ หมวดดัชนีวัดความสุขของ
ชุมชนบ๎านดงเย็นอยูํในเกณฑ์ดีมาก ยกเว๎น หมวดเศรษฐกิจ ซึ่งแม๎วําระดับรายได๎ของชุมชนจะต่ากวํา
คําเฉลี่ยประเทศ (ชมชนบ๎านดงเย็น ๕๗,๓๘๔ บาท ต่ากวําคําเฉลี่ยรายได๎ประเทศตํอคนตํอปี 258,416
บาท) แตํ จ ากการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพพบวํ า มี ค วามสุ ข ไมํ เ ดื อ ดร๎ อ น คงมี เ พี ย งหมวดดั ช นี ด๎ า น
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่ชุมชนบ๎านดงเย็นต๎องได๎รับการสนับสนุนแก๎ไขปัญหาคือ การแก๎ไข
ปัญหาคุณภาพดิน สนับสนุนวิชาการและพันธ์พืชซึ่งเป็นวัตถุดิบของ กลุํมจักสาน
3. ปัจจัยเสริมสู่ ความส้าเร็จ ที่ผลักดันให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายและ
โครงการภาครัฐประสบความสาเร็จของ ชุมชนบ๎านดงเย็น คือ ๑) รูปแบบทางวัฒนธรรม รากเหง๎าที่ดี
รวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความสามัคคี ๒) ความรํวมมือและยอมรับการพัฒนา “น้าไมํเต็มแก๎ว” ๓)
ความรํว มมือระหวําง คณะกรรมการหมูํบ๎าน ภาครัฐ และภาคเอกชน หรือตามกรอบไทยแลนด์ ๔.๐
เรียกวํา “ประชารัฐ” และ ๔) ความใสํใจ ความตั้งใจของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ในฐานะผู๎
เชื่อมโยงระหวํางระดับจังหวัดและระดับชุมชน ในฐานะของตัวกลางหรือ “โซํข๎อกลาง
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการชุมชนบ้านดงเย็นและกลุ่มจักสาน
1) การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจํายภายในครัวเรือน หรือ “บัญชีครัวเรือน” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของประชาชน ประเด็นการใช๎จํายเงินภายในครัวเรือน เพื่อนาไปสูํการลดการใช๎จํายที่ไมํจาเป็น และเพิ่ม
โอกาสเรื่องเงินออม
2) การน๎อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์และเลือกใช๎เพิ่มเติม ตามกรอบ “โคก
หนองนาโมเดล” ซึ่งเป็นการรวบรวมหลักการ แนวทาง กรอบการทางาน วิธีการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน
3) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ เพื่อรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพิ่มศักยภาพชุมชน เพิ่มผลผลิตจาก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาชีพ การเรียนรู๎อื่นๆ ทั้งในเชิงวิชาการและสนับสนุนอาชีพ รวมถึงการสร๎างเครือขํายหรือ
การรวมกลุํมประเภทงานหัตถกรรม งานจักสาน หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล๎เคียงกัน เพื่อรํวมบูรณาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ถํายทอดองค์ความรู๎ และอาชีพเสริมอื่น (การเลี้ยงปลา)
4) ภาครั ฐ ต๎ อ งให๎ ก ารสนั บ สนุ น ในเบื้ อ งต๎ น เรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพดิ น และพั น ธุ์ ไ ม๎
โดยเฉพาะไม๎ประเภทไผํ ที่สามารถเติบโต ใช๎ประโยชน์เป็นวัตถุดิบของกลุํมจักสาน รวมถึงพัฒนาวัสดุ
ทดแทนอื่น ๆ ที่มีคุณภาพใกล๎เคียง อาทิ ต๎นคล๎า หรือ ต๎นกก แตํต๎องพิจารณาถึงความเหมาะสมและไมํ
ทาให๎ภูมิปัญญาของ กลุํมจักสานไม๎ไผํ บ๎านดงเย็น เสียเอกลักษณ์ไปจากเดิม
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กลุ่มปฏิบัติการที่ 9
บ้านพรพิบูลย์ หมู่ที่ 15 ต้าบลบ้านแดง อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน
หมูํบ๎านพรพิบูลย์ หมูํที่ ๑๕ ได๎มีการจัดทาแผนชุมชนของหมูํบ๎าน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของหมูํบ๎าน เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด อาเภอ
ตามศักยภาพของหมูํบ๎าน เพื่อแก๎ไขปัญหาและพัฒนาหมูํบ๎านให๎ตรงกับ ความต๎องการของประชาชนมาก
ที่สุด
๑. สิ่งที่หมู่บ้านต้องการจะพัฒนา ได้แก่
๑) การพัฒนาให๎มีน้าอุปโภคบริโภคให๎เพียงพอ
๒) การพัฒนาถนนให๎มีการคมนาคมที่สะดวก สบาย ปลอดภัย
๓) การสร๎างตลาดชุมชนให๎ได๎มาตรฐาน
๒. ความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
๑) ผลผลิตทางการเกษตร ได๎แกํ การทานา การทาไรํอ๎อย ปลูกกล๎วยหอมทอง
๒) กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๓) การลดละเลิกอบายมุข
๔) กลุํมอาชีพ ผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม
๕) การประมง
๖) เงินเดือน รายได๎ประจาเป็นรายเดือน
๓. ผลกระทบของนโยบายภาครัฐ
ด๎ ว ยรั ฐ บาลได๎ มี น โยบายการพั ฒ นาตํ า งๆ ลงสูํ จั ง หวั ด อ าเภอ ต าบล และหมูํ บ๎ า น
โดยเฉพาะเป็นนโยบายเรํงดํวน เพื่อสร๎างอาชีพ /รายได๎ และความเป็นอยูํของประชาชน ปรากฏวํา บ๎าน
พรพิบูลย์ สามารถสนองการปฏิบัติตามนโยบายฯ ได๎อยํางดี ซึ่งมีนโยบายที่สาคัญๆดังนี้
๑) นโยบายไทยนิยมยั่งยืน หมูํบ๎ านละสองแสนบาทซึ่งหมูํบ๎านได๎มีการประชาคมและ
ระดมความคิ ด เห็ น ตามกรอบนโยบายทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น การทั้ ง หมด ๔ ครั้ ง และหมูํ บ๎ า น
ได๎เสนอโครงการจัดสร๎างถนนในหมูํบ๎านความยาว ๕๘ เมตร แตํเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช๎งบประมาณ
ดาเนินการไมํเพียงพอ ทาให๎สนองตอบความต๎องการของชาวบ๎านได๎เพียงบางสํวนเทํานั้น
๒) นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยกาหนดให๎มีการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะภายใต๎หลัก 3Rs (ใช๎น๎อย, ใช๎ซ้า, นากลับมาใช๎ใหมํ) รวมทั้งการจัดทาทั้ง
ขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ซึ่งปรากฏวํา บ๎านพรพิบูลย์มีการบริหารจัดหารขยะได๎บางสํวน
และมีการจัดทาถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์น๎อยกวําเปูาหมาย เนื่องจากมีการนาเศษอาหาร/ขยะ
อินทรีย์ ไปเป็นอาหารเป็ด ไกํ สุกร จึงยังไมํบรรลุเปูาหมายการจัดทาถังขยะเปียก ในการนี้ หมูํบ๎านพร
พิบูลย์ควรปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบริหารจัดการเองโดยชุมชน/ครัวเรือน ไมํต๎องให๎
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องค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านแดง เข๎ามาจัดเก็บขยะที่ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะทาให๎หมูํบ๎านชุมชนมี
ความสะอาด สวยงาม หน๎าบ๎านนํามอง ด๎วยพลังการบริหารจัดการตนเองได๎อยํางยั่งยืน
๓) นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พบวํา หมูํบ๎านให๎ความสาคัญในการ
ดาเนินงานให๎เป็นหมูํบ๎านปลอดยาเสพติด ประกอบกับสถิติคดีตํางๆ ที่เกิดขึ้นในหมูํบ๎านไมํปรากฏวํามี
การค๎า การเสพ และมีผู๎เสพยาเสพติด แตํอยํางใด ทาให๎หมูํบ๎านมีความสงบสุข ไมํมีการลักเล็กขโมยน๎อย
และภัยทางสังคมแตํอยํางใด
๔) นโยบายตลาดประชารัฐ จากระยะทางที่อยูํหํางจากอาเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร
การเดินทางไปมาสะดวก ในพื้นที่หมูํบ๎านยังไมํมีตลาดซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค๎า แตํหากจะพัฒนาหมูํบ๎าน
ให๎มีความเจริญด๎านเศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎ในพื้นที่ให๎มากขึ้น คณะกรรมการหมูํบ๎านควรพิจารณาการ
จัดตั้งตลาดประชารัฐ โดยในระยะแรก อาจจัดตั้งเป็นตลาดขนาดเล็กๆ จัดผลิตภัณฑ์ของหมูํบ๎านและ
สินค๎าทางการเกษตรวางจาหนํายกํอน เมื่อมีความมั่นคงเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปจึงขยายตัวให๎เป็นตลาด
ถาวรตํอไป
๕) นโยบายผลิตภัณฑ์ OTOP จากศักยภาพในปัจจุบันพบวําหมูํบ๎านพรพิ บูลย์มีชื่อเสียง
ในการผลิตผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม และจัดวางจาหนําย/แสดงในศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ผ๎ามัดมี่ย๎อมครามของ
หมูํบ๎าน ได๎แกํ
- ผ๎าธรรมดา ราคาขายเมตรละ ๒๐๐-๒๕๐ บาท แล๎วแตํลาย
- ผ๎าสี่ตะกอ ราคาขายเมตรละ ๒๕๐-๓๕๐ บาท แล๎วแตํลาย
- กลํองกระดาษทิชชูํ ราคาขาย ๑๕๙-๑๙๙ บาท ตามขนาด
- แฟูมกลําวรายงาน ราคาขาย ๑๙๙ บาท
- ผ๎าคลุมไหลํ ราคาผืนละ ๔๐๐ บาท
- กระเป๋า ราคาขาย ๑๕๙-๑๙๙ บาท ตามขนาดฯลฯ
ด๎วยภูมิปัญญาของท๎องถิ่นในการย๎อมคราม เริ่มตั้งแตํการปลูกต๎นครามเองในหมูํบ๎าน
การทอผ๎ามัดหมี่ย๎อมครามซึ่งมี ๗ ขั้นตอน (ขึ้นหัวหมี่, มัดเป็นลายตามต๎องการ, ย๎อมคราม, แก๎หมี่, แต๎ม
ลาย, ปั่นหลอด และการทอ) จากผลิตภัณฑ์ดังกลําวอยํางเดียวทาให๎เกิดการสร๎างงานและสร๎างรายได๎ใน
ทุกครัวเรือนที่เข๎ารํวมกลุํมวันละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท (ไมํได๎รวมการจาหนํายผลิตภัณฑ์) จากการดาเนิน
กิจกรรมของกลุํมทาให๎ผลิตภัณฑ์ผ๎ามัดหมี่ย๎อมครามเป็นสินค๎า OTOP ของหมูํบ๎าน สร๎างงานและสร๎าง
รายได๎ให๎แกํกลุํมเป็นจานวนมาก ถึงครัวเรือนละ ๓๐๐,๐๐๐– ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตํอปี
แม๎วําผลิตภัณฑ์ผ๎ามัดหมี่ย๎อมครามจะเป็น OTOP ที่มีชื่อเสียงของหมูํบ๎าน เพื่อ
เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่ นให๎คงอยูํตํอไป ภาครัฐหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องเข๎ามามีบทบาท
ในการสํงเสริมการถํายทอดภูมิปัญญาสูํรุํนลูกรุํนหลาน การพิมพ์ลายผ๎า และการตลาด ให๎แกํหมูํบ๎านพร
พิบูลย์ ให๎มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป
๖) นโยบายการพัฒนาแหลํงน้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค และเพื่อการเกษตรด๎วยหมูํบ๎าน
พรพิบูล ย์มีอาชีพหลั ก คือ การเกษตร ทานา ทาไรํ เลี้ ยงปลา ฯลฯ แม๎จะเป็นหมูํบ๎านขนาดเล็ ก แตํ
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ปรากฏวําน้าอุปโภคบริโภค (ประปาหมูํบ๎าน) ยังไมํเพียงพอ อาทิ ฤดูแล๎ง น้าต๎นทุนจะไมํเพียงพอ หรือขุด
บํ อ บาดาลจะเจอน้ าเค็ ม ท าให๎ ช าวบ๎ า นต๎ อ งหาแหลํ ง น้ าอื่ น เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ แหลํ ง น้ าธรรมชาติ
ที่ใช๎ในการเกษตรคือ ลาห๎วยหลวง และหนองน้าธรรมชาติ ซึ่งในแตํละที่สามารถใช๎น้าได๎ตลอดทั้งปี ทั้งนี้
หากภาครัฐจัดสรรงบประมาณการขุดลอกแหลํงน้าธรรมชาติ หรือสร๎างแหลํงน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม จะทาให๎ชาวบ๎านสามารถทาการเกษตรได๎มากขึ้น และสร๎างงานสร๎างรายได๎
ให๎แกํชาวบ๎านมากยิ่งขึ้น
๗) นโยบายด๎า นสาธารณสุ ขและอนามั ย ด๎ว ยหมูํ บ๎า นพรพิบู ล ย์ เ ป็น ชุ ม ชนต๎ น แบบ
มีการรณรงค์ให๎ ความรู๎ ด๎านการปู องกันโรคไข๎เลื อดออก โรคมือเท๎าปาก และปูองกันโรคพิษสุ นัขบ๎ า
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปีที่ผํานมาสถานการณ์ปกติ ไมํมีผู๎ปุวยร๎ายแรง และไมํมีสถานการณ์
ของโรคพิษสุนัขบ๎าแตํอยํางใด
๘) นโยบายด๎านการศึกษา ในหมูํบ๎านจะมีศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก เพื่อรองรับเด็กกํอ น
วัยเรียน (๒-๕ ปี) ให๎มีการพัฒนากํอนเข๎าสูํระดับอนุบาลและปฐมศึกษา สาหรับการเรียนระดับมัธยมจะ
สํงบุตรหลานไปศึกษาที่โรงเรียนระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ตามแตํความพร๎อมและศักยภาพของแตํ
ละบุคคล
๙) นโยบายด๎ า นการทํ อ งเที่ ย ว อ าเภอพิ บู ล ย์ รั ก ษ์ เป็ น อ าเภอขนาดเล็ ก มี ส ถานที่
ทํองเที่ยวที่สาคัญได๎แกํ วัดพระแทํน ซึ่งเป็นวัดที่เกําแกํและมี หลวงปูุพิบูลย์ที่เคารพศรัทธาของชาวบ๎าน
หากพัฒนาจุดขายและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม บ๎านพรพิบูลย์ หมูํที่ ๑๕ และบ๎านดงยาง
หมูํที่ ๔ เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวมากราบไหว๎หลวงปูุพิบูลย์ แล๎วเดินทางตํอมายังบ๎านพรพิบูลย์เพื่อเยี่ยมชม
ผลิตภัณฑ์ฯ ในหมูํบ๎าน แล๎วเดินทางตํอไปยังคาชะโนดดินแดนมหัศจรรย์ ก็นําจะเป็นไปได๎ แตํชาวบ๎านพร
พิบูลย์พร๎อมที่จะพัฒนาให๎ถึงจุดหมายดังกลําวหรือยัง เพราะต๎องเตรียมพร๎อมสิ่งอานวยความสะดวก และ
ผลิตภัณฑ์รองรับให๎ผู๎มาเยือนได๎พบเห็นและประทับใจที่ได๎มา
นอกจากนี้ หมูํบ๎านพรพิบูลย์ยังเป็นหมูํบ๎านศีล ๕ จัดกิจกรรมถนนสายบุญ ต๎นทุนความ
ดี บารมีศีล ๕ ทุกวันเสาร์ของเดือน (เสาร์ที่สามของเดือน) โดยการทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ และรํวม
ทาบุญของพุทธศาสนิ กชน แสดงให๎ เห็นวํามีการนาหลัก “บวร” อันได๎แกํ บ๎าน วัด โรงเรียน มารํว ม
ประสานการทางาน และพัฒนาไปด๎วยกัน ด๎วยเหตุนี้จึงกลําวได๎วําบ๎านพรพิบูลย์น๎อมนาหลักพุทธศาสนา
ให๎เป็นที่พึ่งทางจิตใจ ทาให๎สังคมสงบสุข มีความเอื้อเฟื้อตํอกัน ยึดความรักความสามัคคี และพร๎อมที่จะ
นาสมาชิกทุกคนในหมูํบ๎านให๎มีความเป็นอยูํที่ดีมีอาชีพและสร๎างรายได๎กระจาย อยํางทั่วถึงทุกครัวเรือน
และเป็ น หมูํ บ๎ า นกลุํ ม อาชีพ ที่ แ ท๎ จ ริง ทั้ ง มีค วามส าเร็ จ เกิ ดขึ้ น ได๎ ก็ด๎ ว ยผู๎ น า ผู๎ บ ริ ห ารจั ด การที่ ดี ม อง
ประโยชน์ของสํวนรวม และมุํงสร๎างความเจริญและพัฒนาเพื่อชาวบ๎านเป็นสาคัญ
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning)
๑. ความเสี่ยงของครอบครัว บุคคล และชุมชน
ด้านสังคม
- ประชากรสํวนใหญํจะอยูํในวัยกลางคนถึงผู๎สูงอายุ ด๎านประชากรชายน๎อยกวําประชากรหญิง
ซึ่ ง จะเป็ น ปั ญ หาตํ อ ไปในเรื่ อ งการใช๎ แ รงงานส าหรั บ ภาคเกษตรกร หรื อ ภาคอื่ น ๆ รวมทั้ ง
การปูองกันรักษาความสงบเรียบร๎อย
ประชากรที่ อ ยูํ ใ นวั ย แรงงานสํ ว นใหญํ จ ะไปท างานตํ า งจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร และที่
ตํางประเทศ แม๎กระทั่งเด็กและเยาวชนในวัยศึกษาเลําเรียน เกือบร๎อยละห๎าสิบจะไปเรียนในตัวจังหวัด
หรืออาเภออื่น ๆ และกลับบ๎านในชํวงวันเสาร์ -อาทิตย์ ซึ่งอาจจะมีปัญหาด๎านความอบอุํน การถํายทอด
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถิ่นตําง ๆ
- ปัญหาผู๎สูงอายุที่ต๎องรับภาระดูแลลูกหลานที่พํอแมํไปทางานในตํางถิ่น ทาให๎ไมํมีเวลาวํางที่จะ
มาฝึกพัฒนาอาชีพได๎อยํางเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่เกิดจากความเครียด ทั้งรํางกาย
และจิตใจ และลู กหลานที่ถูกเลี้ย งดูโดยผู๎สู งอายุสํว นใหญํจะมีนิ สั ยเอาแตํใจตนเอง ขาดความอดทน
รวมทั้งปัญหาการติดเพื่อน หรือใช๎ยาเสพติด
- เยาวชนในหมูํบ๎านสํวนใหญํไมํเข๎ารํวมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีพื้นฐาน รับแตํกระแสบริโภค
นิยมของตะวันตก ไมํสืบสานการอนุรักษ์การทาผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม ซึ่งเป็นงานที่ละเอียด ต๎องใช๎ความ
อดทน และภูมิปัญญาดั้งเดิมสืบทอดตํอมาเป็นเวลานาน เนื่องจากคิดวําต๎องใช๎เวลานาน และได๎เงินไมํคุ๎ม
กันกับที่เสียเวลาทาไป
ด้านเศรษฐกิจ
- ชุมชนทาการเกษตรเชิงเดี่ยว ไมํทาการเกษตรในชํวงฤดูแล๎ง หรือปลูกพืชสวน เลี้ยงสัตว์ ควบคูํ
ไปกับการทานา ทาให๎ประสบปัญหาหากราคาผลผลิตตกต่า แตํก็มีบางสํวนที่ปลูกกล๎วยหอมทองควบคูํไป
ด๎วย ซึ่งควรสํงเสริมให๎ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
- ไมํมีการจัดทาบัญชีรับจํายครัวเรือน ทาให๎มีทราบวําตนมีคําใช๎จํายใดที่ไมํจาเป็น และควร
รวมกลุํมกันผลิตสินค๎าใดที่จะบดคําใช๎จําย หรือเสริมเป็นรายได๎เพิ่มขึ้น
- สํวนใหญํจะมีคําใช๎จํายเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคมากเกินไป หลายครัวเรือนที่มีคําใช๎จํายสํวนนี้เกิน
ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
- น้าใต๎ดินที่ใช๎ในการผลิตประปาไมํเพียงพอ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ดินขาดคุณภาพขาดสารอาหาร ดินแข็ง ทาให๎ต๎องเสียคําใช๎จํายในการใสํปุ๋ย หรือปรับ ปรุงดิน
ปีละจานวนมากๆ
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- ประสบปัญหาน้าทํวมบํอย สาเหตุมาจากสภาพภูมิประเทศที่มีลาห๎วยหลวงไหลผําน และขาด
แหลํงเก็บกักน้า การขุดลอกคูคลอง ตลอดจนการสร๎างฝายน้าล๎นน้าที่พอเพียง
ด้านการถ่ายทอดความรู้ทาง IT การสร้างนวัตกรรม
- ชุมชนยังขาดองค์ความรู๎เรื่องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎คอมพิวเตอร์ การใช๎สื่อ
Social-media เพื่อการเรียนรู๎และการสร๎างเครือขํายสินค๎า ตลอดจนนวัตกรรมการทาให๎ การทาผ๎าย๎อม
คราม เป็นสิ่งที่งําย สนุก เยาวชนและผู๎สนใจอยากเข๎ามาเรียนรู๎และเป็นสิ่งที่เพิ่มรายได๎
๒. ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน
ด้านภูมิสังคม
- เป็นหมู่บ้านที่คนในบ้านมีความรักใคร่ความผูกพันกัน เนื่องจากมีประวัติศาสตร์หรือเรื่องราว
(Story) ร่วมกันดูจากประวัติการจัดตั้งหมู่บ้าน อีกทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมก็มีความเข้มแข็ง
(ฮี ต ๑๒ ครอง ๑๔) มี ผู้ น้ า ที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ป ราชญ์ ช าวบ้ า นที่ ค อยถ่ า ยทอดความรู้ จ ากรุ่ น สู่ รุ่ น มี
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการแบ่งคุ้มที่มีประธานคุ้มน้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปถ่ายทอด สรุปก็คือ มีทุนทาง
สังคมที่ดี สามารถต่อยอดพัฒนาได้อีกมากมาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ติดถนนสายหลักที่เข้าสู่อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ เป็นที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ค้าขาย และมีคลองส่ งน้้ าด้ว ยไฟฟูา ๒ แห่ ง ที่สู บน้้าจากล้ าห้ วยหลวงไปสู่ พื้นที่การเกษตร สามารถ
ท้านาในฤดูแล้งได้ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส้าคัญในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ขยายเขตไฟฟูา และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งคาดว่าต่อไปน่าจะได้เห็นการ
พัฒนายกระดับเป็นเทศบาล
ด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์
- มีกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และสิน ค้าที่ผ ลิ ตสิ น ค้าที่ผลิ ตก็พัฒ นาจากระดับ ๓ ดาวไปจนถึงระดับ ๕ ดาว ได้รับรางวัลต่างๆ
มากมายจึงนับเป็นโอกาสของหมู่บ้านในการที่จะพัฒนาด้านสินค้าทุน และตลาดให้ขยายเติบโตต่อไป ท้า
ให้คนวัยแรงงานอาจจะกลับมาท้างานในท้องถิ่นตนเองกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรฯ, กลุ่มทอผ้า
มัดหมี่ย้อมคราม, กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน, กลุ่มนาแปลงใหญ่, กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น
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3. บทเรียนที่ได้รับในด้าน
1) การบริหารพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
บ๎านพรพิบูล ย์ หมูํที่ 15 ตาบลบ๎านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นหมูํบ๎าน/
ชุม ชน ท างานโดยใช๎แ ผนชุ มชนเป็ นหลั กในการท างานโดยยึ ด หลั ก กระบวนการจั ด ทาแผนฯ ตั้ง แตํ
การค๎นหาปัญหาความต๎องการ การจัดประชาคม การวิเคราะห์จุดอํอน-จุดแข็ง จนได๎ปัญหาความต๎องการ
และมาเรีย งล าดับ ความส าคัญและที่ส าคัญที่สุ ดคือหมูํบ๎านไมํได๎รอรับความชํว ยเหลื อจากหนํว ยงาน
ราชการแตํ อ ยํ า งเดี ย ว โครงการที่ เสนอในแผนชุ ม ชนนั้ น สํ ว นใหญํ จ ะมี ลั ก ษณะท าเองกั บ
ทารํ วม มากกวําขอความชํว ยเหลือจากภายนอก เชํน โครงการขยายเมล็ ดพันธ์คราม โครงการเลี้ยง
ไส๎เดือนดิน โครงการสนับสนุนผู๎ทานาปรัง ศูนย์ข๎าวชุมชน เป็นต๎น
มีแหลํงเงินทุนที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คนในหมูํบ๎า นเห็นความสาคัญของการ
ออมและคณะกรรมการบริ ห ารกองทุนและกลุํ มออมทรั พย์มีประสิ ทธิภ าพ ทาให๎ ส ามารถขับเคลื่ อ น
กิจกรรมพัฒนาและตํอยอดกลุํมอาชีพเป็นไปอยํางมีทิศทางและก๎าวหน๎าไปเรื่อยๆ ตัวชี้วัดคือ กลุํมออม
ทรัพย์และกลุํมอาชีพที่ได๎รับรางวัลตํางๆ มากมาย ตลอดจนมีการดูแลสวั สดิการ การสงเคราะห์สมาชิก
และการปันผลที่ทุกคนยอมรับ ซึ่งนําเป็นแหลํงที่ควรศึกษาดูงานด๎านนี้ เป็นอยํางยิ่ง
จากวิ สั ย ทั ศ น์ บ๎ า นพรพิ บู ล ย์ “สื บ สานภู มิ ปั ญ ญา พั ฒ นาผ๎ า มั ด หมี่ ย๎ อ มคราม อนุ รั ก ษ์
ตามแนวพระราชดาริ สร๎างความมั่งมีให๎ชุมชน” แสดงให๎เห็นถึงความรํวมมือรํวมใจของชาวบ๎านพรพิบูลย์
ที่มุํงบริหารการพัฒนาชุมชนสูํความเข๎มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง โดยอาศัยทุนของชุมชน คือ ภูมิปัญญาโดยเฉพาะ
ผ๎ ามัดหมี่ย๎ อมครามและน๎ อมน าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาใช๎ในการดาเนินชีวิต มีการ
รวมกลุํมทาการเกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรผสมผสาน นาแปลงใหญํ การลดรายจําย เพิ่มรายได๎ จัดตั้งกลุํม
อาชีพตํางๆ เพื่อสร๎างงานสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎และจัดตั้งกลุํมออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ซึ่งได๎รับการ
คัดเลือกเป็นกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเดํนประจาปี ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด
ให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การน้ าทั้ ง น้ าที่ ใ ช๎ ใ นกา รเกษตรและน้ าที่ ใ ช๎ ส าหรั บ
การอุปโภคบริโภค น้าที่ใช๎ทาการเกษตรมีการสร๎างสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟูาจานวน 2 แหํง ที่สามารถสํงน้า
ดู แ ลครั ว เรื อ นทั้ ง สองหมูํ บ๎ า นกวํ า 300 ครั ว เรื อ นและมี ร ะบบการจั ด เก็ บ และจํ า ยคํ า ไฟฟู า สู บ น้ า
ที่เป็นธรรม สํ วนน้าใช๎ที่ยังไมํพอเพียงก็กาลังดาเนิน การหาแหลํงน้าประปาฝังดิน และจัดหาแหลํงน้า
ใต๎ดิน เพื่อจัดสร๎างประปาหมูํบ๎านตํอไป
2) การบริหาร การพัฒนาระดับต้าบลและอ้าเภอ
-บ๎านพรพิบูลย์ หมูที่ 15 ตาบลบ๎านแดง เป็นหมูํบ๎านที่ได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพที่
เป็นตัวอยํางระดับอาเภอและจังหวัด จึงได๎รับความรํวมมือจากองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น คือ องค์การ
บริ ห ารสํ ว นต าบลบ๎ า นแดง และจากอ าเภอพิ บู ล ย์ รั ก ษ์ ในการขั บ เคลื่ อ นในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด๎ า น
เศรษฐกิจ ด๎านสังคม และโครงสร๎างพื้นฐาน โดยดูได๎จากแผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ )
และแผนพั ฒ นาอ าเภอ เชํ น โครงการกํ อ สร๎ า งเปิ ด -ปิ ด ฝายน้ าล๎ น โครงการกํ อ สร๎ า งคลอง
สํงน้า เป็นต๎น
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3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล
-โครงการปิดทองหลังพระ เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยหมูํบ๎านพรพิบูลย์ได๎จัดทาฝายกระสอบ
ทรายกั้นน้าที่ห๎วยไรํขนาด 4 เมตร ใช๎งบประมาณ 100,000 บาท จัดซื้อกระสอบและทราย โดยใช๎
แรงงานชาวบ๎านชํวยกันสร๎างในรูปแบบประชารัฐ
ผลของโครงการ คื อ สามารถเก็ บ กั ก น้ าไว๎ ใ ช๎ ใ นฤดู แ ล๎ ง ในการท านาปรั ง และปลู ก พื ช
ในฤดูแ ล๎ ง ตลอดจนเป็ น ที่ อ ยูํ อาศั ยของสั ต ว์ น้า ประชาชนได๎ รั บผลประโยชน์ และกระตุ๎น จิ ตส านึ ก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
โครงการไทยนิ ย มยั่ ง ยื น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการกํ อ สร๎ า งประปาหมูํ บ๎ า น
ของบ๎านพรพิบูลย์ หมูํที่ 15 และบ๎านดงยาง หมูํที่ 4 (หมูํบ๎านละ 200,000.-บาท) เนื่องจากทั้งสอง
หมูํบ๎านขาดแคลนน้าใช๎ในชํวงฤดูแล๎งสาเหตุจากปริมาณน้าใต๎ดินไมํเพียงพอ สรุปผลประชาชนทั้งสอง
หมูํบ๎านมีความพอใจและสามารถแก๎ไขปัญหาหมูํบ๎านได๎จริง
สาหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ บ๎านพรพิบูลย์ หมูํที่ 15 จะดาเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อใช๎ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร และแก๎ไขปัญหาฝุุนละอองที่เกิดจากถนนลูกรัง คาดวํา
ประชาชนจะได๎รับความพึงพอใจและเกิดประโยชน์ตํอชุมชนอยํางแท๎จริง
4. ข้อเสนอแนะการพัฒนาตามนโยบาย
๑) การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ด๎วยบ๎านพรพิบูลย์ หมูํที่ ๑๕ ยังยึดอาชีพเกษตรเป็นหลัก ได๎แกํ การทานาทาไรํ โดยมี
แหลํงน้าธรรมชาติที่สาคัญในพื้นที่สาคัญในพื้นที่ คือ ลาห๎วยหลวง, อํางเก็บน้าโค๎กซ๎ง แตํปรากฏวําคลอง
สํงน้าหรือคลองใส๎ไกํดาดคอนกรีตยังไมํทั่วถึงพื้นที่การเกษตร ทาให๎บางพื้นที่ขาดน้าเพื่อการเกษตร สํงผล
ให๎การผลิตลดลงหรือเสียหาย เสียโอกาสและเงินทุนในการประกอบอาชีพ ดังนั้น เพื่อเพิ่มการสํงเสริม
และพัฒนาการลาน้าให๎ทั่วถึงพื้นที่ทาการเกษตร จึงเห็นควรที่ คณะกรรมการหมูํบ๎านฯ ได๎เรํงรัดจัดทา
แผนและเสนอขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทานตํอไป
๒) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ระบบประปาหมูํ บ๎ า นพรพิ บูล ย์ หมูํ ที่ 15 กํ อ สร๎ า งตั้ ง แตํ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ ใ ห๎ บ ริ ก าร
น้ าประปาทั้ ง ครั ว เรื อ น ปรากฏวํ า ในชํ ว งฤดู แ ล๎ ง น้ าต๎ น ทุ น (บาดาล) ที่ ใ ช๎ ใ นการผลิ ต น้ าประปา
จึงไมํเพียงพอ ทาให๎ประสบปัญหาเรื่องน้าอุปโภคบริโภค ในการนี้ได๎รับการชํวยเหลือโดยเชื่อมตํอทํอสํง
น้าจากหมูํที่ ๑ ไปสูํถังเก็บระบบประปาหมูํบ๎านพรพิบูลย์ ทาให๎บรรเทาความเดือดร๎อนลงได๎ แสดงวํา
ชาวต าบลบ๎ า นแดงมี ค วามรั ก ความสามั ค คี ป รารถนาดี ตํ อ กั น ไมํ แ บํ ง แยก ทั้ ง นี้ ห ากต๎ อ งการ
จะแก๎ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งระบบประปาในหมูํ บ๎ า นเพื่ อ ให๎ ส ามารถแก๎ ไ ขความเดื อ ดร๎ อ นของชาวบ๎ า น
ในระยะยาวก็ต๎องขอความชํวยเหลือโดยของบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านแดง
หรือจากหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องตํอไป
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๓) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เมื่ อ ชุ ม ชน/หมูํ บ๎ า นปรั บ ตั ว เป็ น สั ง คมเมื อ ง ก็ จ ะประสบปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การ
ขยะมูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนไมํได๎ การคัดแยกขยะจากครัวเรือนและจัดทาถังขยะ
เปียก/ถังขยะอินทรีย์ หรือจากการนาไปใช๎ประโยชน์ ในการเพิ่มอาหารสัตว์เลี้ยง จึงต๎องบริหารจัดการ
เพื่อลดปริมาณขยะได๎อยํางเป็นรูปธรรม เพราะการเป็นชุมชนต๎นแบบต๎องรองรับการมาศึกษาดูงาน การ
มาเยี่ยมเยือนของกลุํมบุคคลหรือหนํวยงานตํางๆ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย จึงเป็นสํวน
สาคัญที่จะทาให๎ผู๎มาเยือนประทับใจ และกลําวถึงเป็นตัวอยํางที่ดี หากชาวบ๎านไมํให๎ความสาคัญการ
บริหารจัดการขยะโดยถือเป็นหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ต๎องมาจัดเก็บก็จะทาให๎ปริมาณขยะ
เพิ่มมากขึ้น หากองค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น ไมํสามารถจัดเก็บได๎ทันหรือเก็บ ไมํได๎ในทุกวันก็จะเกิด
ปริมาณขยะสะสมทาให๎สํงกลิ่นเหม็น สร๎างมลภาวะในหมูํบ๎าน จึงเป็นสิ่งที่คนในหมูํบ๎านต๎องรํวมมือกันใน
การจัดเก็บ
๔) ส่งเสริมสวัสดิการภาครัฐให้ครอบคลุม
ในสํ ว นของสวั ส ดิ การสั ง คมที่เป็ นนโยบายของรั ฐ ยัง ไมํ ทั่ว ถึงครอบคลุ ม คื อการเข๎า เป็ น
ผู๎ประกันตนของสานักงานประกันสังคมที่ให๎ผู๎ประกอบอาชีพอิสระมีโอกาสสมัครเข๎าเป็นผู๎ประกันตนตาม
มาตรา ๔o ซึ่งจะได๎รับการคุ๎มครองให๎สิทธิประโยชน์ตํางๆ ที่ใกล๎เคียงกันกับผู๎ประกันตนที่อยูํในระบบการ
จ๎างงานในสถานประกอบการ (ผู๎ประกันตนตามมาตรา ๓๓) คือกรณีเจ็บปุวย สงเคราะห์บุตร ทุพพล
ภาพ ตาย และเงินออมกรณีชราภาพ เห็นควรให๎ผู๎นากลุํมหรือผู๎ใหญํบ๎าน มีหนังสือถึงอาเภอเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์จากสานักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรธานี จัดสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ามาให๎ความรู๎ สํงเสริม
ให๎สมัครเข๎าสูํระบบประกันสังคม (ผู๎ประกันตนตามมาตรา ๔o) ตํอไป
๕) ส่งเสริมการน้าหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน
โดยที่ บ๎ า นพรพิ บู ล ย์ เ ป็ น หมูํ บ๎ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ “อยูํ ดี กิ น ดี ” ต๎ อ งพั ฒ นาการ
ดาเนินงานพัฒนากลุํมตํางๆ ให๎รวมตัวกันเป็นเครือขํายระหวํางกลุํม หมูํบ๎าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
ตํอไป เพื่อเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ที่ชาวบ๎านจะอยูํในหมูํบ๎านอยํางมีความสุข
อยําง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดไป
๖) การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ภายใต๎โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลซึ่งเน๎นการพัฒนาหมูํบ๎านให๎เป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยว
น าการเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
สิ น ค๎ า ภู มิ ปั ญ ญาซึ่ ง บ๎ า นพรพิ บู ล ย์ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดํ น
ของหมูํบ๎ า นคือ ผ๎ าฝู ายมัดหมี่ย๎ อมครามที่ส ามารถพัฒ นา แปรรูป ให๎ เป็นสิ นค๎า ที่ใช๎ได๎กับ คนทุกเพศ
ทุกวัย เป็ น เสื้ อผ๎าสวมใสํ ได๎ทั้งชาย/หญิง เป็นของใช๎ของตกแตํง ของที่ระลึ ก ตั้งแตํชิ้นเล็ กถึงชิ้นให ญํ
ที่ทรงคุณคําทางภูมิปัญญา สามารถรองรับตํอยอดกับการเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 ใน 81
หมูํบ๎าน ของจังหวัดอุดรธานี ควรพัฒนาทั้ง 4 ด๎าน เพื่อสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ที่ยั่งยืน คือ
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1. People : ประชาชนมีสํวนรํวม
2. Place : สถานที่ ตั้งแตํ ต๎นน้า-กลางน้า-ปลายน้า
3. Product : ผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่หลากหลายด๎วยนวัฒกรรม
4. Preserve : สืบสานภูมิปัญญา
๗) การสร้างความชุ่มชื้นของป่าไม้ให้กับหมู่บ้าน
สร๎ า งปุ าชุ มชนในหมูํ บ๎ า นให๎ มากขึ้ น โดยจากการที่ ได๎ ศึก ษาจากหมูํ บ๎า นพรพิบู ล ย์ พบวํ า
มีปุาชุมชนอยูํจานวน 30 ไรํ ซึ่งควรจะเพิ่มการปลูกปุาชุมชนให๎มากขึ้นโดยวิธีการเพิ่มปุาชุมชนสามารถ
ดาเนินการได๎ ดังนี้
1. ปุาชุมชนเดิมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน
2. เพิ่ ม เติ ม ทุ ก บ๎ า นที่ อ าศั ย ในหมูํ บ๎ า นแตํ ล ะบ๎ า นมี พื้ น ที่ ม ากควรปลู ก ไม๎ เ ป็ น ไม๎ ยื น ต๎ น
ในบ๎ า นของแตํ ล ะคนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สร๎ า งความชุํ ม ชื่ น และความสมบู ร ณ์ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มของหมูํ บ๎ า น
ในหมูํบ๎าน
3. ปลูกไม๎ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมูํ บ๎านและถนนทุกเส๎นในหมูํบ๎าน ซึ่งมีวิธีการโดยมีผู๎นาทาง
ศาสนาและผู๎ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ๎านรํวมกับผู๎นาในชุมชนและชาวบ๎านทั้งในหมูํบ๎านและพื้นที่
ใกล๎เคียง โดยเริ่มทากฎ กติกาของหมูํบ๎านในการปลูกต๎นไม๎และการดูแลรักษา
๘) ส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์
หมูํบ๎านพรพิบูลย์ เป็นหมูํบ๎านที่มีประวัติความเป็นมารํวมกันทาให๎คนในชุมชนมีความรู๎สึก
ผูกพันที่ดี ไมํมีเรื่องทาให๎ขาดความสามัคคี ดังนั้นจึงเห็นสมควรตํอยอดเรื่องความสามัคคีพร๎อมเพรียงกัน
โดยสํ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ท ารํ ว มกั น ตํ า งๆ เชํ น การฟู อ นร าที่ เ ป็ น ประเพณี ข องตนเอง, การลงแขก
เกี่ยวข๎าว, การจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และการรักษางานบุญประเพณี
ตํางๆ ทั้งนี้ควรให๎สถานศึกษาจัดไว๎ในหลักสูตรของโรงเรียนด๎วย
ปัจ จุบั น โลกได๎เข๎าสูํ ยุ คเทคโนโลยีดิจิตอล และการเสนอขายสิ นค๎า การปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร๎างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการย๎อมผ๎าย๎อมครามนั้นสามารถใช๎สื่ออินเตอร์เน็ตให๎
เป็นประโยชน์ทั้งการขายสินค๎าและการค๎นหาความรู๎ได๎อีกด๎วย เพื่อให๎เข๎ากับยุค ๔.o
๙) ด้านสาธารณภัย
9.1 ภัยแล๎งเกิดภาวะแห๎ งแล๎งชํวงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ของทุกปี ทาให๎ หมูํบ๎าน
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการเกษตร
แนวทางแก้ไข
- ขอสนับสนุนบํอน้าบาดาลเพื่อผลิตประปาเพิ่มเติม
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- ขุดลอกหนองน้าที่ตื้นเขินเพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎ สาหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์
และการเพาะปลูก
- กํอสร๎างระบบสํงน้าเพิ่มเติมจากสถานีสูบน้าของกรมชลประทาน ให๎ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตร
- กํอสร๎างฝายเก็บกักน้าในลาห๎วยหลวงเพิ่มเติม
9.2 อุทกภัย เกิดจากกน้าจากลาห๎วยหลวงล๎นตลิ่งในชํวงฤดูฝน ทาให๎ทํว มบ๎านเรือนราษฎร
และพื้นที่การเกษตร เป็นเวลานานประมาณ ๒ - ๓ เดือนทาให๎พืชผลทางการเกษตร (นาข๎าว) เสียหาย
โดยสิ้นเชิง
แนวทางแก้ไข
- กํอ สร๎ างแนวปู องกันตลิ่ ง เพื่ อปู องกัน น้าทํ ว มในรูป แบบชั่ ว คราวชํว งฤดูน้ าหลาก
(กระสอบทราย) และอาคารปูองกันตลิ่งอยํางถาวร
- ขุดลอกคูคลองในหมูํบ๎านและพื้นที่การเกษตรเพื่อระบายน้า
- จัดระบบผลักดันน้าในคลองห๎วยหลวงเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้า และลดระดับน้า
9.๓ วาตภัย เกิดวาตภัยในชํวงฤดูแล๎งประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ทาให๎บ๎านเรือน
ราษฎรและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย (กล๎วยหอม, อ๎อย, สวนยางพารา)
แนวทางแก้ไข
- ให๎จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แจ๎งเตือนราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อ
รับทราบขําวสารจากทางราชการ (กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- ประกาศแจ๎งเตือนให๎ราษฎรปิดประตู หน๎าตําง กํอนออกจากบ๎าน, ทาการตัดแตํงกิ่งไม๎
ใช๎ไม๎ค้ายันพืชผลทางการเกษตร ไมํใช๎โทรศัพท์ในที่โลํงแจ๎งเพื่อปูองกันฟูาผํา เป็นต๎น
9.๔ การประกาศแจ๎งเตือนและให๎ความชํวยเหลือ
9.๔.๑ เมื่ อ ได๎ รั บ การแจ๎ ง เตื อ นจากกรมอุ ตุ อ นิ ย มวิ ท ยา กรมปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย จั ง หวั ด อุ ด รธานี จะแจ๎ ง เตื อ นประชาชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ผํ า นอ าเภอ องค์ ก ารบริ ห าร
สํวนตาบลบ๎านแดง ผํานสื่อตํางๆ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เพื่อให๎เตรียมพร๎อมรับกับสถานการณ์
9.๔.๒ เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ให๎ ร าษฎรประสบภั ย แจ๎ ง ผู๎ น าชุ ม ชน (ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น)
เพื่อรายงานเหตุดํวนตํอองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านแดงไปยังอาเภอพิบูลย์รักษ์ และจังหวัดอุดรธานี
ตามลาดับ โดยให๎ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ ความเสียหาย (บ๎านเรือน,สิ่งสาธารณประโยชน์,พืชผลทาง
การเกษตร) พื้นที่ที่ได๎รับความเสียหาย โดยให๎ระบุเพิ่มเติมวํา ทั้งนี้ผู๎นาชุมชน อาสาสมัคร องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นให๎ความชํวยเหลือในเบื้องต๎นแล๎ว สํวนความเสียหายจริงอยูํระหวํางการสารวจ (รายละเอียด
ตามภาพถําย)
9.๔.๓ จั ง หวั ด จะจั ด ประชุ ม คณะกรรมการให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย จั ง หวั ด
(ก.ช.ภ.จ.) ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ๒ ประเภท คือ
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- ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให๎หนํวยงาน องค์กร นาไปใช๎ประโยชน์
ตามอานาจหน๎าที่
- ประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติเพื่อให๎สามารถใช๎เงินทด
รองราชการ ทั้งนี้ ต๎องดาเนิน การให๎ ความชํวยเหลื อภายใน ๓ เดือน นับจากเกิดภัยพิบัติ กรณีการ
ชํ ว ยเหลื อ ยั ง ไมํ เ สร็ จ สิ้ น ก็ ส ามารถขยายเวลาการชํ ว ยเหลื อ ออกไปได๎ โดยขอความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง
9.๔.๔ การให๎ความชํวยเหลือ
- ใช๎งบประมาณประมาณขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎ตั้งไว๎เพื่อการนี้
ได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอานาจ หน๎ า ที่ ข อง. .. . .
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐, ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
- หากไมํเพียงพอสามารถขอสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อชํว ยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จากอาเภอ จังหวัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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บทวิเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส. 71)
Action Learning ณ จังหวัดอุดรธานี
โดย นายพินัย อนันตพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายปริญญา อุดมทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ด้านกรอบการศึกษาเรียนรู้ Action Learning ตามคูํมือ หน๎า 2 ถือวําดี เชํน คาถามที่ต๎องตอบใน
รายงานการศึกษา 3 คาถาม ชํวยให๎ผู๎เข๎าอบรม สามารถทางานได๎ชัดเจน เพราะมีเวลาน๎อย เพียง 2 – 3
วันซึ่งผลออกมา ดีทุกกลุํม โดยเฉพาะบทเรียนที่ได๎รับ
2. ด้านตัวผู้เข้าอบรม จากการที่ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ออกไปเยี่ยมเยียนการทางานของทั้ง 10 กป
ขณะศึกษาในหมูํบ๎านอาจารย์มีโอกาสฟังทัศนะของ 90 คน เป็นรายบุคคล คนละประมาณ 2-3 นาที
(ขอโทษ กป.9 ไมํมีโอกาสได๎สนทนา เพราะ เป็นกป.แรกที่เพิ่งจะไปถึงสถานที่หมูํบ๎าน เห็นวําผู๎เข๎าอบรม
มากกวํา 80% สนใจทางาน สร๎างความเป็นมิตรกับชาวบ๎านได๎รวดเร็ว
2.1 นปส. 71 ได๎บทเรียนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยขณะนี้ ทั้ง 5
ประเด็นที่หลังสูตรกาหนดให๎ ได๎แกํ
2.1.1 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
2.1.2 การจัดการทรัพยากรน้า
2.1.3 การเกษตรแบบผสมผสาน
2.1.4 หมูํบ๎าน Smart Farmer
2.1.5 หมูํบ๎านกลุํมอาชีพ
เป็ น งานที่ผู๎ เ ข๎ าอบรมสํ ว นใหญํก าลั งท าอยูํ จ ริ ง ถื อเป็ นบทเรีย นส าคั ญ เพราะเป็ น “กับ ดั บ ”
ประเทศไทยก๎าวหน๎า ประชาชนลาบาก
2.2 จากการไปเยี่ยมเยื อนทุก กป. สังเกตวําทุกคนแบํงงานกันทา เพราะต๎องแขํง กับเวลาต๎อง
รายงานผลในวันสุดท๎ายของการเรียนรู๎ (6 กค.61) ที่ ศาลากลางจังหวัด ทาให๎เชื่อวําทุกคนได๎ความรู๎
ทักษะ ทัศนคติ เปลี่ยนแปลงพอสมควร
2.3 หากนักศึกษา/ผู๎เข๎าอบรมแตํละทํานได๎นาไปใช๎ในเวลาปฏิบัติการจริง เชื่อวําจะทาให๎งาน
นั้นๆ ประสบผลสาเร็จมากขึ้น เชํน การต๎องรับฟังข๎อมูลของประชาชน การต๎องทาความเข๎าใจกับปัญหา
การทาอาชีพของประชาชน ซึ่งอยูํในภาวะคํอนข๎างยาก บางอยํางราชการแทบจะชํวยหรือแก๎ปัญหาให๎
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ไมํได๎ เชํน ตลาดสินค๎าเกษตร การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้า เป็นต๎น ทาให๎นักบริหารระดับสูง รุํน
ใหมํต๎องศึกษาหาความรู๎และเห็นสภาวะแวดล๎อมที่เป็นจริง ๆ ซึ่งบุคคลที่เตรียมพร๎อมเทํานั้นจึงจะสามารถ
ทางานได๎ผล
3. หน่วยงานเกี่ยวข้อง เนื่องจาก นปส. 71 ลงไปเรียนรู๎ หรือฝึกงาน หรื อเข๎าไปอยูํในสถานการณ์จริง
24 ชม. ข๎อมูลที่ได๎รับและบางสํวนเขียนไว๎ในรายงาน จึงเป็น เรื่องที่หนํวยงานเกี่ยวข๎อง สมควรรับฟังและ
นาไปใช๎ปรับปรุงแก๎ไข เชํน
3.1 สานักงานจังหวัด ควรนาไปใช๎เป็นข๎อมูลบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด หรือ โครงการในระดับ
ใดที่เหมาะสม หรือประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานประเภทอื่น ๆ ของรัฐ เชํน
- ชาวบ๎านขอโซลาร์เซลล์ (กป.4)
- ขอบํอบาดาล (กป.1)
- ขอให๎นักวิชาการเข๎าไปชํวย (กป.3)
- การแนะนาโครงการที่ครบวงจร การผลิต การตลาด การบริโภค เชํน ผักปลอดภัย การ
ทานาข๎าว (กป.6, กป.7)
- การขุดลอกแหลํงน้า (กป.5)
- การใช๎กล๎าไม๎แลกหนี้ ธกส.(กป.8) เป็นต๎น
3.2 สํวนราชการทั้ง 3 ระดับ (กลาง ภูมิภาค ท๎องถิ่น) ควรถือเป็นเรื่องที่ควรนาไปศึกษาทบทวน
แนวทางแก๎ไข เพราะทุกเรื่องเป็นความอยูํดี กินดีของประชาชน
ปัญหาที่เกิดขึ้นสํวนหนึ่งเกิดจากสํวนราชการชํวยเหลือหรือเป็น Facilitator ไมํครบวงจร เพราะ
ขาดการบูรณาการรวมทั้งอุดมการณ์ของตัวราชการเองยังไมํชัดเจน
4. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาพบวํา ประชาชนชาวบ๎านในเวลานี้ โดยเฉพาะชาวอุดรธานีที่ได๎พบใน
ชํวงเวลาการเรียน
- มีความขยันขันแข็ง อดทน
- มีความรู๎ ความสามารถ ทาอะไรได๎มาก
- พยามทาตามคาแนะนาของรัฐแทบทุกเรื่อง ฯลฯ
อยูํแล๎ว แตํชีวิตความเป็นอยูํก็ยังไมํดีขึ้นเทําที่ควรจะเป็น เชํน ต๎องออกไปหางานทานอกหมูํบ๎าน
เกินความจาเป็นเพราะสภาวะแวดล๎อมหมูํบ๎านเกือบไมํมีอะไรทาอาชีพได๎ ทาให๎การศึกษาของลูกหลาน
ได๎ผลไมํเต็มที่ เป็นผลตํอการทางานในอนาคตด๎วย

๑๑๗

4.2 มท.ควรทาหลักสูตรนี้ไปใช๎ตามเหมาะสม โดยเฉพาะกับ ข๎าราชการระดับชานาญการพิเศษ
ขึ้นไป เพื่อให๎มีทัศนคติที่ดีกับประชาชน สามารถทาโครงการตอบสนองประชาชนได๎มากกวําที่เป็นอยูํ
รวมทั้งประชาชน สามารถทาโครงการด๎วยตนเองได๎ไมํต๎องรอพึ่งพาราชการมากเกินไป

