องคความรูถอดบทเร�ยน

ชุมชนทองถิ�น

คุณธรรมตนแบบ

องคความรูเลมนี้เปนการดําเนินการตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคณะกรรมการสงเสร�มคุณธรรมแหงชาติ

โดย ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
และองคกรภาคีเคร�อขาย

(องค์การมหาชน)

องค์ความรู้ถอดบทเรียน

ชุมชนท้องถิ่น

คุณธรรมต้นแบบ

องค์ความรู้เล่มนี้เป็นการดำ�เนินการตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และองค์กรภาคีเครือข่าย

คำำ�นิิยม
		 การถอดบทเรีี ย นชุุ มชนท้้ องถิ่่� นต้้ นแบบด้้ า นคุุ ณ ธรรม ซึ่่� ง ศูู นย์์ คุุณ ธรรม
(องค์์การมหาชน) เป็็นหน่่วยงานหลัักในการดำำ�เนิินงาน เป็็นไปตามแผนปฏิิรููปประเทศ
ด้้านวััฒนธรรมของรััฐบาล โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรวบรวมทุุนความดีีต่่าง ๆ ในบริิบท
ของไทย แล้้วนำำ�ไปขยายผลส่่งต่่อความดีีงามในทุุกมิิติิให้้เป็็นแบบอย่่างในวิิถีีปฏิิบััติิของ
สัังคม และเป็็นแรงกระตุ้้�นให้้ชุุมชนท้้องถิ่่�นตระหนัักในความสำำ�คััญของการเสริิมสร้้าง
สภาพแวดล้้อมในชุุมชนให้้เอื้้�อต่่อการส่่งเสริิมและปลููกฝัังคุุณธรรมให้้อยู่่�ในรากฐาน
แห่่งจิิตใจอย่่างมั่่�นคง เนื่่�องจากชุุมชนท้้องถิ่่�นเป็็นฐานรากสำำ�คััญของการพััฒนาประเทศ
หากคนในชุุมชนมีีความสมััครสมานสามััคคีี ยึึดมั่่�นในคุุณธรรมจริิยธรรม มีีสถาบัันชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์
เป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจประพฤติิปฏิิบัติั ติ นตามหลัักธรรมของศาสนา ดำำ�เนิินชีีวิติ ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ฯลฯ เหล่่านี้้� ถืือเป็็นตัันทุุนแห่่งความดีีทั้้�งปวง ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมสร้้างความสงบสุุขในสัังคม เป็็นรากฐานของการสร้้าง
อาชีีพ ทำำ�ให้้เกิิดรายได้้ อีีกทั้้�งจะช่่วยต่่อยอดให้้เกิิดมููลค่่าทางเศรษฐกิิจและการพััฒนาด้้านต่่าง ๆ ได้้อย่า่ งเป็็นรููปธรรม
ดัังเช่่นตััวอย่่างของชุุมชนท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ ที่่�ได้้ถอดบทเรีียนไว้้นี้้�
		 โอกาสนี้้� ขอชื่่�นชมศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหลััก พร้้อมทั้้�งองค์์กร
สนัับสนุุน ได้้แก่่ สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงวััฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่่งเสริิมการปกครอง
ท้้องถิ่่น� กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์ โดยสำำ�นักั งานปลััดกระทรวง และสถาบัันพััฒนาองค์์กร
ชุุมชน (องค์์การมหาชน) ที่่�สนัับสนุุนการรวบรวมเรีียบเรีียงองค์์ความรู้้�จากการปฏิิบััติิตามบริิบทของแต่่ละหน่่วยงาน
และคััดเลืือกชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรมที่่�มีีความโดดเด่่น จำำ�นวน ๒๐๔ แห่่ง ที่่�อยู่่�ในหนัังสืือองค์์ความรู้้�บทเรีียนชุุมชน
ท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบเล่่มนี้้� และหวัังว่่าจะได้้เห็็นการขยายผลเรื่่�องราวดีี ๆ เช่่นนี้้�ให้้ครอบคลุุมทั่่�วประเทศต่่อไป

นายอิิทธิิพล คุุณปลื้้�ม
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม

คำำ�นิิยม
ผมในฐานะประธานอนุุกรรมการด้้านวััฒนธรรม คณะกรรมการปฏิิรูปู ประเทศ
ด้้านวััฒนธรรม กีีฬา แรงงาน และการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ขอขอบคุุณและชื่่�นชมใน
ความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจของหน่่วยงาน องค์์กรเครืือข่่ายที่่�ร่่วมสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนภารกิิจ
ภายใต้้แผนการปฏิิรููปประเทศ โดยเฉพาะแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านวััฒนธรรมฯ
ซึ่่�งมีีศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหลััก และมีีองค์์กรสนัับสนุุน
ประกอบด้้วย กระทรวงวััฒนธรรม โดยสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงวััฒนธรรมและกรมการ
ศาสนา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โดยสำำ�นัักปลััดงานกระทรวงฯ และสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน)
ที่่�เห็็นความสำำ�คััญของการส่่งเสริิม และขัับเคลื่่�อนชุุมชน ท้้องถิ่่�นคุุณธรรมในมิิติิต่่างๆ ซึ่่�งมีีเป้้าหมายสุุดท้้ายเดีียวกััน
คืือ “การสร้้างสัังคมคุุณธรรม”
ประเทศไทยของเรา จะพััฒนาต่่อไปได้้ยาก หากขาดซึ่่ง� ความเข้้มแข็็งของชุุมชน ท้้องถิ่่น� โดยเฉพาะด้้านคุุณธรรม
ซึ่่ง� เป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั และเป็็นรากฐานของการพััฒนาและปฏิิรูปู ประเทศ ในการรวบรวมสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้� บทเรีียน
ชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การปฏิิรููปประเทศ และแผนการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม
(Big Rock) ตามเป้้าหมายย่่อยชุุมชนท้้องถิ่่น� และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่�เป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม ภายใต้้แผน
ปฏิิรููปประเทศด้้านวััฒนธรรม กีีฬา แรงงาน และการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
		 ในหนัังสืือองค์์ความรู้้�ถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบเล่่มนี้้� จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการเผยแผ่่
ขยายผลให้้เกิิดการพััฒนาคุุณธรรมความดีีที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของสัังคมไทยต่่อไป
							

นายวีีระ โรจน์์พจนรััตน์์
ประธานอนุุกรรมการด้้านวััฒนธรรม
คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านวััฒนธรรม กีีฬา แรงงาน และการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

คำำ�นิิยม
		 กระทรวงวััฒนธรรม โดยสำำ�นักั ปลััดกระทรวงวััฒนธรรม มีีความยิินดีีอย่า่ งยิ่่ง�
ที่่�ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ และการปฏิิรูปู ประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� แผน
ปฏิิรูปู ประเทศด้้านวััฒนธรรม กีีฬา แรงงาน และการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ กิิจกรรมปฏิิรูปู
(Big Rock) การส่่งเสริิมคุุณธรรมฯ ในเป้้าหมายย่่อยชุุมชนท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่�เป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม สำำ�นักั ปลััดกระทรวงวััฒนธรรม ได้้มีกี ารส่่งเสริิม
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลัังบวร และยกระตัับชุุมชนคุุณธรรมฯ ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยววิิถีีชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิม
คุุณธรรมจริิยธรรมในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่�น พร้้อมฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจฐานราก จากเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยในระยะที่่�ผ่่านมา ได้้มีีการส่่งเสริิมพััฒนาชุุมชนคุุณธรรมฯ ทั่่�วประเทศ
กว่่า ๒๕,๐๐๐ ชุุมชน ได้้มีีการประกาศยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ “๑๐๐ สุุดยอดชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียงต้้นแบบ” ที่่�มีคว
ี ามโดตเด่่นด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมและความพอเพีียง และ “๑๐ สุุดยอดชุุมชน
ต้้นแบบ เที่่�ยวชุุมชน ยลวิิถีี” ที่่�มีีศัักยภาพและความพร้้อมด้้านการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม นอกจากนี้้� ยัังได้้คััดเลืือก
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ ที่่�มีีความโดดเด่่นของคุุณธรรมในมิิติิต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกรณีีตััวอย่่างในหนัังสืือ
องค์์ความรู้้�ถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบเล่่มนี้้�
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า หนัังสืือองค์์ความรู้้�เล่่มนี้้� จะเป็็นประโยชน์์และเป็็นแนวทางสำำ�หรัับชุุมชนที่่�ต้้องการ
ยกระดัับให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ ได้้นำำ�ไปศึึกษาและประยุุกต์์ใช้้ให้้เข้้ากัับบริิบททางวััฒนธรรมในพื้้น� ที่่�หรืือชุุมชน
ของตนเองให้้มีีประสิิทธิิภาพต่่อไป

นางยุุพา ทวีีวััฒนะกิิจบวร
ปลััดกระทรวงวััฒนธรรม

คำำ�นิิยม
กรมการศาสนา มีีบทบาทในการดำำ�เนิินงานชุุมชนคุุณธรรมด้้วยการนำำ�มิติิ ทิ าง
ศาสนาเป็็นกลไกสำำ�คััญขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมด้้วยพลััง “บวร” อัันได้้แก่่ บ้้าน วััด/
ศาสนสถาน และโรงเรีียน/ราชการ ซึ่่�งเป็็นองค์์ประกอบหลัักในชุุมชน โดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
แกนหลัักในการรวมพลัังพััฒนาและตััดสิินใจร่่วมกัันในชุุมชน รวมทั้้�งนำำ�นโยบายหลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และหลัักวิิถีีวััฒนธรรมไทยที่่�ดีีงาม มาเป็็นจุุดเน้้นเพื่่�อ
สร้้างให้้เกิิดชุุมชนคุุณธรรมที่่�มีคว
ี ามเข้้มแข็็ง และมีีอัตั ลัักษณ์์อันั โดดเด่่น ที่่�คนในชุุมชนมีี
คุุณธรรมความพอเพีียง วิินััย สุุจริิต และจิิตอาสา อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสามััคคีีบนความหลาก
หลายทางวััฒนธรรม และเกิิดการรวมกลุ่่�มสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรม สร้้างรายได้้สามารถพึ่่�งพาตนเองใน
ทุุกสถานการณ์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวทางการส่่งเสริิมพััฒนาชุุมชน องค์์กร อำำ�เภอ และจัังหวััดคุุณธรรม ภายใต้้แผน
แม่่บทส่่งเสริิมคุุณธรรมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
		 กรมการศาสนา มีีความยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิินการคััดเลืือกชุุมชนคุุณธรรมขัับเคลื่่�อน
ด้้วยพลััง “บวร” ที่่�มีีความโดดเด่่นเป็็นรููปธรรม เพื่่�อถอดบทเรีียนองค์์ความรู้้�บรรจุุไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกรณีีตัวอย่
ั ่าง
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ ในหนัังสืือ “องค์์ความรู้้�ถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่น� คุุณธรรมต้้นแบบ” เล่่มนี้้� และในฐานะฝ่่าย
เลขานุุการของคณะกรรมการส่่งเสริิมคุุณธรรมแห่่งชาติิร่่วมกัับศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) ได้้เห็็นความสำำ�คััญ
ของการเผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าว จึึงได้้สนัับสนุุนการจััดพิิมพ์์หนัังสืือองค์์ความรู้้�นี้้� เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างและ
ขยายเครืือข่่ายชุุมชนคุุณธรรมให้้เป็็นต้้นแบบทั่่�วประเทศ

นายเกรีียงศัักดิ์์� บุุญประสิิทธิ์์�
อธิิบดีีกรมการศาสนา

คำำ�นิิยม
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ขอชื่่�นชมกัับความตั้้�งใจ
ของหน่่ ว ยงานสนัั บ สนุุ น การขัั บ เคลื่่� อ นการปฏิิ รูู ป ประเทศด้้ า นวัั ฒ นธรรมทั้้� ง
๕ หน่่วยงาน ที่่�ร่่วมสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม (Big Rock) เพื่่�อตอบสนอง
เป้้าหมายย่่อยที่่� ๑ เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนท้้องถิ่่น� และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
ที่่�เป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรมและถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�น ในปีีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภายใต้้แผนการปฏิิรููปประเทศด้้านวััฒนธรรม กีีฬาแรงงาน และการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ ที่่�เป็็นหลัักฐานของการพััฒนาสัังคมและประเทศไทยอย่่างมั่่�นคงและยัังยืืน
	ด้้วยบทบาทของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคนและสัังคม
ให้้มีีคุุณภาพ มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง สร้้างเสริิมเครืือข่่ายจากทุุกภาคส่่วนในการมีีส่่วนร่่วมพััฒนาสัังคม
พััฒนาองค์์ความรู้้� ขีีดความสามารถ และระบบการบริิหารจััดการด้้านการพััฒนาสัังคม จััดระบบสวััสดิิการที่่�เหมาะสม
กัับบริิบทของประเทศไทย เพื่่�อให้้ประชาชนมีีหลัักประกัันและมีีความมั่่�นคงในชีีวิิต ให้้สัังคมไทยเป็็นสัังคมที่่�ไม่่
ทอดทิ้้�งกััน จึึงมีีความยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาตััวชี้้�วััดร่่วมการส่่งเสริิมคุุณธรรมของ
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในการดำำ�เนิินการคััดเลืือกชุุมชนต้้นแบบที่่�ดำำ�เนิินการตามบริิบท
ของกระทรวงเพื่่�อนำำ�มารวบรวมเป็็นกรณีีศึึกษาในหนัังสืือองค์์ความรู้้�ถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�นต้้นแบบเล่่มนี้้�
และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่ากรณีีตัวอย่
ั า่ งชุุมชนท้้องถิ่่น� ต้้นแบบทุุกแห่่งที่่�รับั การคััดเลืือกมาเผยแพร่่ จะสร้้างแรงบัันดาลใจ
ในการเสริิมสร้้างศัักยภาพของคนในชุุมชนทุุกระดัับ ให้้มีีความเข้้มแข็็ง มีีความสุุข และมีีคุุณธรรมเพิ่่�มมากขึ้้�น
เป็็นสัังคมที่่�ไม่่ทอดทิ้้�งกััน ตามวิิสััยทััศน์์ของกระทรวงที่่�ว่่า “สร้้างสัังคมดีี คนมีีคุุณภาพ”

นางพััชรีี อาระยะกุุล
ปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์

คำำ�นิิยม
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (พอช.) เป็็นหน่่วยงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ มีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการพััฒนาคุุณภาพและความเข้้มแข็็งของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนให้้เป็็นไปอย่่างมีี
มาตรฐานและมีีธรรมาภิิบาล โดยที่่�ผ่่านมา พอช. ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายได้้มอบรางวััล
ป่่วย อึ้้�งภากรณ์์ เพื่่�อเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจให้้กัับกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเพื่่�อเป็็นต้้นแบบใน
การขยายผลสู่่�พื้้�นที่่�อื่่�น
พอข. มีีความยิินดีีที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาตััวชี้้�วััดร่่วมการ
ส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมถึึงดำำ�เนิินการคััดเลืือกชุุมชนคุุณธรรมจาก
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนต้้นแบบ เพื่่�อนำำ�มารวบรวมเป็็นกรณีีศึึกษาในหนัังสืือองค์์ความรู้้�ถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�น
คุุณธรรมต้้นแบบเล่่มนี้้�
		 หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า บทเรีียนจากชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบในเครืือข่่ายกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลที่่�ได้้รับั
การเผยแพร่่ครั้้ง� นี้้� จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การขยายผลไปยัังชุุมชนอื่่น� ๆ ให้้มีคว
ี ามเข้้มแข็็ง สามารถบริิหารจััดการกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนด้้วยหลัักคุุณธรรม นำำ�ไปสู่่�ชุุมชนพึ่่�งพาตนเองที่่�เข้้มแข็็งและยั่่�งยืืนต่่อไป

นายสมชาติิ ภาระสุุวรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน)

คำำ�นิิยม
		 กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทย มีีบทบาทส่่งเสริิม
สนัับสนุุนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยการพััฒนาและให้้คำำ�ปรึึกษา แนะนำำ�องค์์กร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ให้้ เข้้ ม แข็็ ง และมีี ศัั ก ยภาพในการให้้ บ ริิ ก ารสาธารณะตาม
หลัักธรรมาภิิบาล และให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเห็็นความสำำ�คััญกัับการเข้้าร่่วม
เป็็ น องค์์ ก รสนัั บ สนุุ น และดำำ� เนิิ น การคัั ด เลืือกชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น คุุ ณ ธรรมต้้ น แบบที่่�
ดำำ�เนิินการตามบริิบทของท้้องถิ่่�น ขอชื่่�นชมยกย่่องผลงานที่่�เป็็นประจัักษ์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับรางวััลธรรมาภิิบาลเป็็นองค์์กรต้้นแบบ ให้้เป็็นกรณีีศึึกษา
ในหนัังสืือองค์์ความรู้้�ถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบเล่่มนี้้�
		 หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� คุุณธรรมต้้นแบบ ที่่�ได้้รับั การเผยแพร่่ ในหนัังสีีอองค์์ความรู้้�นี้้�
จะสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ใี ห้้กับั องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การนำำ�รูปู แบบการบริิหารจััดการองค์์กร
ด้้วยหลัักคุุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาล ที่่�เข้้มแข็็งไปเป็็นแนวทางการพััฒนาองค์์กรอื่่�นต่่อไป

นายประยููร รััตนเสนีีย์์
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
กระทรวงมหาดไทย

คำำ�นำำ�
หนัั ง สืือองค์์ คว ามรู้้�ถอดบทเรีี ย นชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น คุุ ณ ธรรมต้้ น แบบชุุ ด นี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจััดการความรู้้�จากการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนคุุณธรรม ซึ่่�งมีีเป้้าหมาย
ในการถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรม และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�
ต้้นแบบด้้านคุุณธรรม ๒๐๐ แห่่ง ครอบคลุุมทุุกจัังหวััด ทั่่�วประเทศ โดยเน้้นคุุณธรรม
๕ ประการ คืือ พอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา และกตััญญูู พร้้อมทั้้�งเผยแผ่่ขยายผลให้้
เกิิดการพััฒนาคุุณธรรมความดีีที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของสัังคมไทย
		 การจััดทำำ�หนัังสืือองค์์ความรู้้�นี้้� คณะรััฐมนตรีีมีมี ติิเห็็นชอบให้้จัดั ทำำ�ขึ้้น� โดยความร่่วมมืือขององค์์กรเครืือข่่าย
ซึ่่ง� มีีศูนู ย์์คุณ
ุ ธรรม (องค์์การมหาชน) เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหลััก และมีีองค์์กรสนัับสนุุน ประกอบด้้วย กระทรวงวััฒนธรรม
โดยสำำ�นัักปลััดกระทรวงวััฒนธรรมและกรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โดยสำำ�นัักปลััดกระทรวง และสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน
(องค์์การมหาชน) เป็็นการรวบรวมเรีียบเรีียงองค์์ความรู้้�จากการปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้เห็็นกระบวนการทำำ�งานขัับเคลื่่�อน
คุุณธรรมในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่น� และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� สำำ�เร็็จได้้ด้ว้ ยดีีจากความร่่วมมืือและความเอื้้อ� เฟื้้อ�
ของทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง จนเกิิดเป็็นหนัังสืือการสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�พื้้�นที่่�ต้้นแบบด้้านคุุณธรรมที่่�สมบููรณ์์แบบ
กรมการศาสนาในฐานะฝ่่ายเลขานุุการคณะกรรมการส่่งเสริิมคุุณธรรแห่่งชาติิ เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการเผยแพร่่ข้อมู
้ ลู
ดัังกล่่าวซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวทางการส่่งเสริิมและพััฒนาองค์์กร ชุุมชนคุุณธรรม ตามแผนแม่่บทส่่งเสริิมคุุณธรรม
แห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ได้้ร่่วมสนัับสนุุนการจััดพิิมพ์์เผยแพร่่หนัังสืือองค์์ความรู้้�นี้้� ให้้ขยายผล
ในวงกว้้างยิ่่�งขึ้้�น
		 ขอบพระคุุณคณะทำำ�งานประสานโครงการ ที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนการสัังเคราะห์์บทเรีียน
และจััดการความรู้้� พร้้อมทั้้�งอำำ�นวยความสะดวกในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลอัันเป็็นประโยชน์์ และขอบคุุณนายอิิทธิิพร วัันดีี
และคณะผู้้�เรีียบเรีียงและสัังเคราะห์์ข้้อมููลองค์์ความรู้้�ให้้มีีความสมบููรณ์์และน่่าสนใจยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นชุุดความรู้้�
ที่่�เปรีียบเสมืือนแนวทางในการพััฒนากลไกการขัับเคลื่่�อนสัังคมคุุณธรรมให้้เกิิดขึ้้น� ได้้เหมาะสมกัับบริิบทของพื้้น� ที่่�ใน
สัังคมไทย เนื้้�อหาดัังกล่่าวได้้รวบรวมไว้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้�แล้้ว และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ที่่�ได้้ศึึกษา
เรีียนรู้้� พร้้อมนำำ�ไปปฏิิบััติอย่
ิ ่างแท้้จริิง หากมีีข้้อผิิดพลาดประการใด ขอน้้อมรัับไว้้ ณ โอกาสนี้้�

รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์สุุริิยเดว ทรีีปาตีี
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน)

สารบััญ
หน้้า
คำำ�นิิยม
คำำ�นำำ�
ส่่วนที่่� ๑ : สืืบสานปณิิธานคุุณธรรม
ฐานคิิดการสัังเคราะห์์ท้้องถิ่่�นคุุณธรรม
เจตนารมณ์์ของการพััฒนาองค์์ความรู้้�	
กลุ่่�มเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ขอบเขตของงานถอดบทเรีียน
เครืือข่่ายความร่่วมมืือ	
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
หลัักเกณฑ์์กลาง ๕ ประการ	
กรอบแนวทางการถอดบทเรีียนต้้นแบบคุุณธรรม : Story Telling
ส่่วนที่่� ๒ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรม ภาคเหนืือ
ต้้นแบบคุุณธรรม : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านศรีีดอนชััย ตำำ�บลศรีีดอนชััย อำำ�เภอเชีียงของ จัังหวััดเชีียงราย
๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดป่่าตาล ตำำ�บลบวกค้้าง อำำ�เภอสัันกำำ�แพง จัังหวััดเชีียงใหม่่
๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสัันทราย ตำำ�บลศรีีดงเย็็น อำำ�เภอไชยปราการ จัังหวััดเชีียงใหม่่
๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเกยไชยเหนืือ ตำำ�บลเกยไชย อำำ�เภอชุุมแสง จัังหวััดนครสวรรค์์
๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองกระดููกเนื้้อ� ตำำ�บลหนองนมวััว อำำ�เภอลาดยาว จัังหวััดนครสวรรค์์
๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองโพ ตำำ�บลหนองโพ อำำ�เภอตาคลีี จัังหวััดนครสวรรค์์
๗) ชุุมชนตำำ�บลเขาชนกััน ตำำ�บลเขาชนกััน อำำ�เภอแม่่วงก์์ จัังหวััดนครสวรรค์์
๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดแสนเมืืองมา ตำำ�บลหย่่วน อำำ�เภอเชีียงคำำ� จัังหวััดพะเยา
๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดตุ่่�นใต้้ ตำำ�บลบ้้านตุ่่�น อำำ�เภอเมืืองพะเยา จัังหวััดพะเยา
๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดต๊ำำ��ม่อ่ น อำำ�เภอเมืืองพะเยา จัังหวััดพะเยา
๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเขาทราย ตำำ�บลเขาทราย อำำ�เภอทัับคล้้อ จัังหวััดพิิจิิตร	
๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดดงกลาง ตำำ�บลดงกลาง อำำ�เภอเมืืองพิิจิิตร จัังหวััดพิิจิิตร	
๑๓) ชุุมชนลำำ�ประดา อำำ�เภอบางมููลนาก จัังหวััดพิิจิิตร	
๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านทัับเกวีียนทอง ตำำ�บลบึึงบััว อำำ�เภอวชิิรบารมีี จัังหวััดพิิจิิตร	
๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดราษฎร์์ศรััทธาทรงธรรม ตำำ�บลวัังสำำ�โรง อำำ�เภอบางมููลนาก จัังหวััดพิิจิิตร	
๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเซิิงหวาย ตำำ�บลตลุุกเทีียม อำำ�เภอพรหมพิิราม จัังหวััดพิิษณุุโลก
๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดผดุุงราษฎร์์ ตำำ�บลท้้ายดง อำำ�เภอวัังโป่่ง จัังหวััดเพชรบููรณ์์
๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเสาธงทอง ตำำ�บลนายม อำำ�เภอเมืืองเพชรบููรณ์์ จัังหวััดเพชรบููรณ์์
๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดศรีีฐานปิิยาราม อำำ�เภอหล่่มเก่่า จัังหวััดเพชรบููรณ์์
๒๐) เทศบาลเมืืองแพร่่ จัังหวััดแพร่่
๒๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านผาบ่่อง อำำ�เภอเมืืองแม่่ฮ่่องสอน จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านไร่่ศิิลาทอง ตำำ�บลพิิชััย อำำ�เภอเมืืองลำำ�ปาง จัังหวััดลำำ�ปาง
๒๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดผาปัังกลาง ตำำ�บลผาปััง อำำ�เภอแม่่พริิก จัังหวััดลำำ�ปาง
๒๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดป่่าบุุก ตำำ�บลแม่่แรง อำำ�เภอป่่าซาง จัังหวััดลำำ�พููน
๒๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหลุุก ตำำ�บลเหมืืองง่่า อำำ�เภอเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน
๒๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดตระพัังทอง ตำำ�บลเมืืองเก่่า อำำ�เภอเมืืองสุุโขทััย จัังหวััดสุุโขทััย
๒๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดวัังตะคร้้อ ตำำ�บลหนองหญ้้าปล้้อง อำำ�เภอบ้้านด่่านลานหอย จัังหวััดสุุโขทััย
๒๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดทุ่่�งเสลี่่�ยม ตำำ�บลทุ่่�งเสลี่่�ยม อำำ�เภอทุ่่�งเสลี่่�ยม จัังหวััดสุุโขทััย
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สารบััญ (ต่่อ)
หน้้า
๒๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดดอยท่่าเสา ตำำ�บลท่่าเสา อำำ�เภอเมืืองอุุตรดิิตถ์์ จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
๓๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดคุ้้�งตะเภา ตำำ�บลคุ้้�งตะเภา อำำ�เภอเมืืองอุุตรดิิตถ์์ จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
ต้้นแบบคุุณธรรม : วิินััย
๓๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านสัันทางหลวง ตำำ�บลจัันจว้้าใต้้ อำำ�เภอแม่่จััน จัังหวััดเชีียงราย
๓๒) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านกลาง อำำ�เภอสอง จัังหวััดแพร่่
๓๓) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลอุุโมงค์์ อำำ�เภอเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน
๓๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยแมง ตำำ�บลไคร้้ อำำ�เภอน้ำำ��ปาด จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
๓๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดไผ่่รอบ ตำำ�บลไผ่่รอบ อำำ�เภอโพธิ์์�ประทัับช้้าง จัังหวััดพิิจิิตร	
ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๓๖) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลวััดขวาง อำำ�เภอโพทะเล จัังหวััดพิิจิิตร	
๓๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลริิมกก อำำ�เภอเมืืองเชีียงราย จัังหวััดเชีียงราย
๓๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านเหล่่า อำำ�เภอแม่่ใจ จัังหวััดพะเยา
๓๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย อำำ�เภอปง จัังหวััดพะเยา
๔๐) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลศรีีถ้้อย จัังหวััดพะเยา
๔๑) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้ อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้ จัังหวััดพะเยา
๔๒) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนเเก้้ว อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๔๓) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล อำำ�เภอคลองลาน จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
๔๔) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนครชุุม อำำ�เภอเมืืองกำำ�แพงเพชร จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
๔๕) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโค้้งไผ่่ อำำ�เภอขาณุุวรลัักษบุุรีี จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
๔๖) เทศบาลแม่่เหีียะ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
๔๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพระพุุทธบาทเขารวก ตำำ�บลวัังหลุุม อำำ�เภอตะพานหิิน จัังหวััดพิิจิิตร	
๔๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดโฆษา ตำำ�บลห้้วยไร่่ อำำ�เภอหล่่มสััก จัังหวััดเพชรบููรณ์์
๔๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลตำำ�หนัักธรรม อำำ�เภอหนองม่่วงไข่่ จัังหวััดแพร่่
๕๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาไม้้แดง ตำำ�นายาง อำำ�เภอสบปราบ จัังหวััดลำำ�ปาง
๕๑) เทศบาลตำำ�บลศรีีเตี้้�ย อำำ�เภอบ้้านโฮ่่ง จัังหวััดลำำ�พููน
ต้้นแบบคุุณธรรม : กตััญญูู
๕๒) เทศบาลตำำ�บลวัังทอง อำำ�เภอวัังทอง จัังหวััดพิิษณุุโลก
๕๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสููงเม่่น ตำำ�บลสููงเม่่น อำำ�เภอสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่
๕๔) เทศบาลตำำ�บลเสริิมงาม อำำ�เภอเสริิมงาม จัังหวััดลำำ�ปาง
๕๕) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลน้ำำ�� ไคร้้ อำำ�เภอปาด จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
ส่่วนที่่� ๓ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรม ภาคอีีสาน
ต้้นแบบคุุณธรรม : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพรหมราช ตำำ�บลตููม อำำ�เภอปัักธงชััย จัังหวััดนครราชสีีมา
๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเจริิญสุุข ตำำ�บลเจริิญสุุข อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสนวนนอก ตำำ�บลสนวน อำำ�เภอห้้วยราช จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านโนนศิิลา ตำำ�บลยายแย้้มวััฒนา อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๕) 	องค์์กการบริิหารส่่วนตำำ�บลแก่่งเลิิงจาน อำำ�เภอเมืืองมหาสารคาม จัังหวััดมหาสารคาม
๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดชััยประสิิทธิ์์� ตำำ�บลแพง อำำ�เภอโกสุุมพิิสััย จัังหวััดมหาสารคาม
๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััครเทวดามีีคาแอล ซ่่งแย้้ ตำำ�บลคำำ�เตย อำำ�เภอไทยเจริิญ จัังหวััดยโสธร	
๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดโพธาราม ตำำ�บลห้้องแซง อำำ�เภอเลิิงนกทา จัังหวััดยโสธร	
๙) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านกุุดแข้้ ตำำ�บลนางาม อำำ�เภอเสลภููมิิ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
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๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านโนนชััยศรีี ตำำ�บลโนนชััยศรีี อำำ�เภอโพนทอง จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองบััว ตำำ�บลหนองบััว อำำ�เภออาจสามารถ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านกู่่� ตำำ�บลกู่่� อำำ�เภอปรางค์์กู่่� จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสำำ�โรงเกีียรติิ ตำำ�บลบัักดอง อำำ�เภอขุุนหาญ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดจำำ�ปา ตำำ�บลหนองแก้้ว อำำ�เภอกัันทรารมย์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสุุทธานิิวาส ตำำ�บลบ้้านแป้้น อำำ�เภอโพนนาแก้้ว จัังหวััดสกลนคร	
๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองบััว ตำำ�บลกระโพ อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุริินทร์์
๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเทพพลประดิิษฐาราม ตำำ�บลเวีียงคุุก อำำ�เภอเมืืองหนองคาย จัังหวััดหนองคาย
๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนาหมอม้้า ตำำ�บลนาหมอม้้า อำำ�เภอเมืืองอำำ�นาจเจริิญ จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ
๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านคีีรีีวงกต ตำำ�บลนาแค อำำ�เภอนายููง จัังหวััดอุุดรธานีี
๒๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเชีียง ตำำ�บลบ้้านเชีียง อำำ�เภอหนองหาน จัังหวััดอุุดรธานีี
๒๑) ชุุมชนคุุณธรรมท่่าเมืือง ตำำ�บลท่่าเมืือง อำำ�เภอดอนมดแดง จัังหวััดอุุบลราชธานีี
ต้้นแบบคุุณธรรม : มีีวิินััย
๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านใหม่่อััมพวััน ตำำ�บลทะเมนชััย อำำ�เภอลำำ�ปลายมาศ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๒๓) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจาน อำำ�เภอกัันทรารมย์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๒๔) เทศบาลตำำ�บลขุุนหาญ อำำ�เภอขุุนหาญ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๕) ชุุมชนคุุณธรรมรอบวััดศิิริิมงคลวราราม ตำำ�บลบึึงโขงหลง อำำ�เภอบึึงโขงหลง จัังหวััดบึึงกาฬ
๒๖) ชุุมชนคุุณธรรมตำำ�บลโคกเหล็็ก อำำ�เภอห้้วยราช จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๒๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลโคกกลาง อำำ�เภอลำำ�ปลายมาศ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๒๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืืองแก อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุริินทร์์
๒๙) กองบุุญคุุณธรรมเพื่่�อการจััดสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืืองลีีง จัังหวััดสุุริินทร์์
๓๐) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์
ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๓๑) เทศบาลเมืืองกาฬสิินธุ์์� ตำำ�บลกาฬสิินธุ์์� อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�	
๓๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเจดีีย์์ ตำำ�บลคอนสาร อำำ�เภอคอนสาร จัังหวััดชััยภููมิิ
๓๓) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืืองฝ้้าย อำำ�เภอหนองหงส์์ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๓๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองสะแกกวน ตำำ�บลส้้มป่่อย อำำ�เภอโนนดิินแดง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๓๕) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองโพรง ชุุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ตำำ�บลอิิสาณ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๓๖) ชุุมชนบ้้านหนองเต็็ง ตำำ�บลหััวถนน อำำ�เภอนางรอง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๓๗) ชุุมชนคุุณธรรมเทศบาลเมืืองวัังสะพุุง ตำำ�บลวัังสะพุุง อำำ�เภอวัังสะพุุง จัังหวััดเลย
๓๘) เทศบาลตำำ�บลนาอ้้อ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเลย
๓๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลโคกเพชร อำำ�เภอขุุขัันธ์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๔๐) กองทุุนพััฒนาระบบสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลห้้วยตามอญ อำำ�เภอภููสิิงห์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๔๑) 	ป่่าชุุมชนโนนใหญ่่ ตำำ�บลเสีียว - ตำำ�บลอีีเซ อำำ�เภอโพธิ์์�ศรีีสุวรร
ุ ณ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๔๒) ชุุมชนบ้้านปรืือคัันตะวัันออก ตำำ�บลปรืือใหญ่่ อำำ�เภอขุุขัันธ์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ	
๔๓) 	องค์์กรสวััสดิิการประชาชนชุุมชนเมืืองท่่าบ่่อ-น้ำำ��โมง ตำำ�บลน้ำำ�� โมง อำำ�เภอท่่าบ่่อ จัังหวััดหนองคาย
๔๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดถ้ำำ�� กลองเพล ตำำ�บลโนนทััน อำำ�เภอเมืืองหนองบััวลำำ�ภูู จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
๔๕) กลุ่่�มทอผ้้าโบราณบ้้านโนนกอก ตำำ�บลหนองนาคำำ� อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี
๔๖) เทศบาลตำำ�บลคำำ�น้ำำ��แซบ อำำ�เภอวาริินชำำ�ราบ จัังหวััดอุุบลราชธานีี
๔๗) เทศบาลตำำ�บลหััวนา อำำ�เภอเมืืองหนองบััวลำำ�ภูู จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
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ส่่วนที่่� ๔ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรม ภาคกลาง ตะวัันตก
ต้้นแบบคุุณธรรม : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านธาตุุใต้้ ตำำ�บลบ้้านธาตุุ อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี
๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านดงยาง ตำำ�บลทองเอน อำำ�เภออิินทร์์บุุรีี จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี
๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองเพีียร ตำำ�บลบางงาม อำำ�เภอศรีีประจัันต์์ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเกาะเรีียน ตำำ�บลเกาะเรีียน อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
๕) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านไทรน้้อย ตำำ�บลไทรน้้อย อำำ�เภอบางบาล จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
๖) ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านสามเรืือน ตำำ�บลสามเรืือน อำำ�เภอบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
๗) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนา ตำำ�บลหััวไผ่่ อำำ�เภอเมืืองอ่่างทอง จัังหวััดอ่่างทอง
๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััมพวััน ตำำ�บลบางขัันหมาก อำำ�เภอเมืืองลพบุุรีี จัังหวััดลพบุุรีี
๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดญาณเสน ตำำ�บลโก่่งธนูู อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลพบุุรีี
๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดแก่่นจัันทน์์เจริิญ (บ้้านบางพลัับ) ตำำ�บลพรม อำำ�เภอบางคนทีี จัังหวััดสมุุทรสงคราม
๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััมพวััน ตำำ�บลป่่ามะม่่วง อำำ�เภอเมืืองตาก จัังหวััดตาก
๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาหนอง ตำำ�บลดอนแร่่ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรีี
๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเจ็็ดเสมีียน ตำำ�บลเจ็็ดเสมีียน อำำ�เภอโพธาราม จัังหวััดราชบุุรีี
๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดไชยชุุมพลชนะสงคราม ตำำ�บลบ้้านใต้้ อำำ�เภอเมืืองกาญจนบุุรีี จัังหวััดกาญจนบุุรีี
๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดท่่าขนุุน ตำำ�บลท่่าขนุุน อำำ�เภอทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมนาพัันสาม ตำำ�บลนาพัันสาม อำำ�เภอเมืืองเพชรบุุรีี จัังหวััดเพชรบุุรีี
๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านทางสาย อำำ�เภอบางสะพาน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านม้้าร้้อง ตำำ�บลพงศ์์ประศาสน์์ อำำ�เภอบางสะพาน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
ต้้นแบบคุุณธรรม : มีีวิินััย
๑๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุด อำำ�เภอสรรคบุุรีี จัังหวััดชััยนาท
๒๐) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลห้้วยงูู อำำ�เภอหัันคา จัังหวััดชััยนาท
๒๑) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลดงดิินแดง อำำ�เภอหนองม่่วง จัังหวััดลพบุุรีี
๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดโคกกะเทีียม ตำำ�บลโคกกะเทีียม อำำ�เภอเมืืองลพบุุรีี จัังหวััดลพบุุรีี
ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๓) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบััวลอย อำำ�เภอหนองแค จัังหวััดสระบุุรีี
๒๔) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลท่่างาม อำำ�เภออิินทร์์บุุรีี จัังหวััดสิิงห์์บุรีุ ี
๒๕) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลหาดท่่าเสา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท
๒๖) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลหนองขาว อำำ�เภอท่่าม่่วง จัังหวััดกาญจนบุุรีี
๒๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองสาหร่่าย อำำ�เภอพนมทวน จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ต้้นแบบคุุณธรรม : กตััญญูู
๒๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดฝั่่�งคลอง ตำำ�บลเกาะหวาย อำำ�เภอปากพลีี จัังหวััดนครนายก
ส่่วนที่่� ๕ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรม กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก
ต้้นแบบคุุณธรรม : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมกระซ้้าขาว ตำำ�บลบ้้านบ่่อ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร	
๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านชายทะเลรางจัันทร์์ ตำำ�บลนาโคก อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรสาคร	
๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางช้้างเหนืือ ตำำ�บลคลองใหม่่ อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม
๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสำำ�โรง ตำำ�บลวััดสำำ�โรง อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
๕) เทศบาลเมืืองท่่าโขลง จัังหวััดปทุุมธานีี
๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเขีียนเขต ตำำ�บลบึึงยี่่�โถ อำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี
๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดชิินวราราม ตำำ�บลบางขะแยง อำำ�เภอเมืืองปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี
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๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางหลวง ตำำ�บลคููขวาง อำำ�เภอลาดหลุุมแก้้ว จัังหวััดปทุุมธานีี
๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางพลีีใหญ่่ใน ตำำ�บลบางพลีีใหญ่่ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ	
๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดปานประสิิทธาราม ตำำ�บลคลองด่่าน อำำ�เภอบางบ่่อ จัังหวััดสมุุทรปราการ	
๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดตะปอนใหญ่่ ตำำ�บลตะปอน อำำ�เภอขลุุง จัังหวััดจัันทบุุรีี
๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางสระเก้้า ตำำ�บลบางสระเก้้า อำำ�เภอแหลมสิิงห์์ จัังหวััดจัันทบุุรีี
๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองอ้้อ ตำำ�บลมะขาม อำำ�เภอมะขาม จัังหวััดจัันทบุุรีี
๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหลัังวััด (วััดปากน้ำำ�� ) ตำำ�บลปากน้ำำ�� อำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
๑๕) ชุุมชนบ้้านตลาดบางเสร่่ ตำำ�บลบางเสร่่ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านช่่องแสมสาร ตำำ�บลแสมสาร อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี
๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดใหม่่ดงกระทงยาม ตำำ�บลดงกระทงยาม อำำ�เภอศรีีมหาโพธิิ จัังหวััดปราจีีนบุุรีี
๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านค่่าย ตำำ�บลบ้้านค่่าย อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดราชบััลลัังก์์ประดิิษฐาราม ตำำ�บลทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง
๒๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านคลองอาราง ตำำ�บลบ้้านแก้้ง อำำ�เภอเมืืองสระแก้้ว จัังหวััดสระแก้้ว	
ต้้นแบบคุุณธรรม : มีีวิินััย
๒๑) เทศบาลตำำ�บลทัับมา อำำ�เภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง
๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมตะลุุกพุุก จัังหวััดสระแก้้ว	
ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๓) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลคลองนกกระทุุง อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
๒๔) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบางเลน อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
๒๕) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลทัับมา อำำ�เภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง
๒๖) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลทัับพริิก อำำ�เภออรััญประเทศ จัังหวััดสระแก้้ว	
๒๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลคลองทัับจัันทร์์ จัังหวััดสระแก้้ว	
๒๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลคลองหิินปููน อำำ�เภอวัังน้ำำ��เย็็น จัังหวััดสระแก้้ว	
๒๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางหลวง อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๓๐) เทศบาลตำำ�บลค่่ายเนิินวง ตำำ�บลบางกะจะ อำำ�เภอเมืืองจัันทบุุรีี จัังหวััดจัันทบุุรีี
๓๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบางปรง ตำำ�บลบางพระ อำำ�เภอเมืืองฉะเชิิงเทรา จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
๓๒) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเสม็็ดใต้้ ตำำ�บลเสม็็ดใต้้ อำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
๓๓) เทศบาลเมืืองบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง
๓๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านวัังเย็็น ตำำ�บลวัังเย็็น อำำ�เภอแปลงยาว จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
ส่่วนที่่� ๖ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรม ภาคใต้้
ต้้นแบบคุุณธรรม : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมมััสยิิดบ้้านร่่าหมาด ตำำ�บลเกาะกลาง อำำ�เภอเกาะลัันตา จัังหวััดกระบี่่�
๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านพรุุใหญ่่ ตำำ�บลสะพลีี อำำ�เภอปะทิิว จัังหวััดชุุมพร	
๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยยอด ตำำ�บลห้้วยยอด อำำ�เภอห้้วยยอด จัังหวััดตรััง
๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพรหมโลก ตำำ�บลพรหมโลก อำำ�เภอพรหมคีีรีี จัังหวััดนครศรีีธรรมราช	
๕) เทศบาลตำำ�บลชะมาย อำำ�เภอทุ่่�งสง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช	
๖) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านจุุฬาภรณ์์พััฒนา ๑๒ ตำำ�บลสุุคิิริิน อำำ�เภอสุุคิริิ ิน จัังหวััดนราธิิวาส
๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดประเวศน์์ภููผา ตำำ�บลตรััง อำำ�เภอมายอ จัังหวััดปััตตานีี
๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลหนองพ้้อ อำำ�เภอควนขนุุน จัังหวััดพััทลุุง
๙) 	บ้้านคลองหรั่่�ง ตำำ�บลคลองทรายขาว อำำ�เภอกงหรา จัังหวััดพััทลุุง
๑๐) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลควนขนุุน อำำ�เภอเขาชััยสน จัังหวััดพััทลุุง
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๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดมงคลวราราม (วััดในยาง) ตำำ�บลสาคูู อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต
๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหงาว ตำำ�บลหงาว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระนอง
๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพะโคะ ตำำ�บลชุุมพล อำำ�เภอสทิิงพระ จัังหวััดสงขลา
๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านผััง ๗ ตำำ�บลนิิคมพััฒนา อำำ�เภอมะนััง จัังหวััดสตููล
๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดมาตุุคุุณาราม อำำ�เภอตะกั่่�วทุ่่�ง จัังหวััดพัังงา
๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางใบไม้้ ตำำ�บลบางใบไม้้ อำำ�เภอเมืืองสุุราษฎร์์ธานีี จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ต้้นแบบคุุณธรรม : มีีวิินััย
๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมมััสยิิดบ้้านสิิเหร่่ ตำำ�บลบ่่อน้ำำ��ร้้อน อำำ�เภอกัันตััง จัังหวััดตรััง
๑๘) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเทพราช อำำ�เภอสิิชล จัังหวััดนครศรีีธรรมราช	
๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบ่่อน้ำำ��ร้อ้ น ตำำ�บลตาเนาะแมเราะ อำำ�เภอเบตง จัังหวััดยะลา
๒๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหน้้าถ้ำำ�� ตำำ�บลหน้้าถ้ำำ�� อำำ�เภอเมืืองยะลา จัังหวััดยะลา
๒๑) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแว้้ง อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส
๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านกล้้วยเภา ตำำ�บลดอนประดู่่� อำำ�เภอปากพะยููน จัังหวััดพััทลุุง
๒๓) 	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชะมวง อำำ�เภอควนขนุุน จัังหวััดพััทลุุง
๒๔) เทศบาลตำำ�บลนาท่่อม อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง
๒๕) 	บ้้านป่่าไสออก ตำำ�บลกงหรา อำำ�เภอกงหรา จัังหวััดพััทลุุง
๒๖) เทศบาลตำำ�บลโคกม่่วง อำำ�เภอเขาชััยสน จัังหวััดพััทลุุง
๒๗) เทศบาลตำำ�บลบางเหรีียง อำำ�เภอควนเนีียง จัังหวััดสงขลา
๒๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบ้้านส้้อง อำำ�เภอเวีียงสระ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลฉวาง อำำ�เภอฉวาง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช	
๓๐) เทศบาลตำำ�บลเกาะเพชร อำำ�เภอหััวไทร จัังหวััดนครศรีีธรรมราช	
๓๑) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองหงส์์ อำำ�เภอทุ่่�งสง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช	
๓๒) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนสััจจะวัันละ ๑ บาท เทศบาลตำำ�บลที่่�วััง อำำ�เภอทุ่่�งสง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช	
๓๓) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านออกเขาชััยสน ตำำ�บลเขาชััยสน อำำ�เภอเขาชััยสน จัังหวััดพััทลุุง
๓๔) กองทุุนสวััสดิิการภาคประชาชน ตำำ�บลรมณีีย์์ อำำ�เภอกะปง จัังหวััดพัังงา
ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๓๕) เทศบาลเมืืองกระบี่่� จัังหวััดกระบี่่�
๓๖) เทศบาลเมืืองระนอง จัังหวััดระนอง
๓๗) เทศบาลเมืืองเขารููปช้้าง อำำ�เภอเมืืองสงขลา จัังหวััดสงขลา
๓๘) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านคลองขุุดเหนืือ ตำำ�บลคลองขุุด อำำ�เภอเมืืองสตููล จัังหวััดสตููล
๓๙) ชุุมชนคุุณธรรมมััสยิิดมิิฟต้้าฮุุดดีีน ตำำ�บลเขาขาว อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล
๔๐) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญาขััน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง
ส่่วนที่่� ๗ : อิินโฟกราฟิิกชุุมชนและท้้องถิ่�นคุ
่ ณ
ุ ธรรมต้้นแบบ
บรรณานุุกรม		
คณะทำำ�งาน		
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ส่่วนที่่� ๑ : สืืบสานปณิิธานคุุณธรรม

พระพุุทธเจ้้าก็็ตรััสไว้้ว่า่ บุุคคลใดประกอบความดีี
คุุณงามความดีีนั้้�นย่่อมต้้องสนองตอบ ข้้าพเจ้้าจึึง
ขอเชิิญชวนแต่่ละท่่านให้้พยายามบำำ�เพ็็ญความดีี
ด้้วยน้ำำ��ใจอัันบริิสุุทธิ์์� แม้้บางโอกาสอาจจะต้้องเสีีย
สละบ้้าง ก็็จงมานะอย่่าท้้อถอย จงสมััครสมานสามััคคีี
ร่่วมใจกัันให้้มั่่�นคงด้้วยดีี ทั้้�งนี้้�เพื่่�อความสุุขสวััสดีี
ของท่่าน เพื่่�อความวััฒนาถาวรของประเทศชาติิ
อัันเป็็นที่่�รัักของเราทั้้�งหลาย
พระราชดํํารััส
พระราชทานแก่่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้้�นปีีใหม่่ พุุทธศัักราช ๒๔๙๗
วัันที่่� ๓๑ ธัันวาคม ๒๔๙๖

การทำำ�เพื่่อ� ประโยชน์์ส่วน
่ รวมนั้้น� ได้้ประโยชน์์
มากกว่่าประโยชน์์ส่่วนตน และบอกได้้ว่่าคนไหนทำำ�
เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวแท้้ ๆ ล้้วน ๆ เชื่่�อว่่าประโยชน์์
นั้้�นจะไม่่ได้้ เท่่ากัับรวบรวมของหนัักมาวางบนหััว
แบกเอาไว้้ตลอดเวลา ซึ่�ง่ ก็็ไม่่สบาย ก็็หนััก ก็็เหนื่่�อย
แต่่ถ้้าผู้้�ใดทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม ยิ่่�งมาก ยิ่่�งดีี
ยิ่่�งคล่่องแคล่่วว่่องไว และยิ่่�งมีีความสุุข
พระราชดํํารััส
พระราชทานแก่่นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ณ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
วัันที่่� ๑๑ กัันยายน ๒๕๒๓
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ฐานคิิดการสัังเคราะห์์ชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรม
การขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนและองค์์ ก รปกครอง
ส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น คุุ ณ ธรรม ได้้ เ ป็็ น กลไกหนึ่่� ง ที่่� ส นัั บ สนุุ น
การขัั บ เคลื่่� อ นคุุ ณ ธรรมของประเทศ โดยยึึดถึึง
หลัั ก ความสอดคล้้ อ งตามกรอบนโยบายรัั ฐ บาล
และยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ด้้ า นคุุ ณ ธรรม
ประกอบด้้วย แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� ๑๒ มุ่่�งเน้้นให้้ประชาชนทุุกช่่ วงวััยเกิิดการ
เปลี่่� ย นแปลงพฤติิ ก รรมในด้้ า นคุุ ณ ธรรม นโยบาย
รััฐบาลในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศ
๒๐ ปีี โดยมีีเป้้าหมายให้้ประเทศไทย มั่่น� คง มั่่ง� คั่่ง� ยั่่ง� ยืืน
ด้้วยการบููรณาการความร่่วมมืือประชารััฐเพื่่�อสร้้าง
สัังคมคุุณภาพและสัังคมคุุณธรรม แผนแม่่บทส่่งเสริิม
คุุณธรรมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
ซึ่่� ง คณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรมแห่่ ง ชาติิ
ได้้ ใ ห้้ คว ามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การขัั บ เคลื่่� อ นแผนแม่่ บ ทฯ
ดัั ง กล่่ า ว ชุุ ม ชนและองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น
จึึ ง มีี ส่่ ว น สำำ�คัั ญ ต่่ อ ก า รพัั ฒ น า ด้้ า น คุุ ณ ธรร ม
ใ น พื้้� น ที่่� ก า รที่่� จ ะ ส ร้้ า ง ชุุ ม ช น ใ ห้้ เ ข้้ ม แ ข็็ ง
มีีความสมััครสมานสามััคคีี รัักใคร่่กลมเกลีียว เกิิดคนดีี
ที่่�มีีคุุณธรรมจริิยธรรม และมีีกระบวนการพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ต้้องใช้้เวลาและอาศััยการมีีส่ว่ นร่่วมจากทุุก
ภาคส่่วนในชุุมชนหรืือในองค์์กรปกครองท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ
	สัังคมไทยในปััจจุุบัันนี้้� เป็็นสัังคมยุุคโลกาภิิวััตน์์
เกิิดการพััฒนาขึ้้น� ทุุก ๆ ด้้าน แต่่คนในสัังคมกลัับละเลย
เรื่่อ� งของคุุณธรรม เห็็นประโยชน์์ส่ว่ นตนมากกว่่าส่่วนรวม
จึึงทำำ� ให้้ ผู้้�ค นขาดคุุ ณ ธรรมจริิ ย ธรรม นำำ� มาซึ่่� ง
ความแตกแยกสามัั คคีี การนำำ� โครงการเกี่่� ย วข้้ อ ง
กัั บ ก า รพัั ฒ น า ชุุ ม ช น คุุ ณ ธรร ม แ ล ะ อ ง ค์์ ก ร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น คุุ ณ ธรรมจึึงเป็็ น เรื่่� อ งสำำ�คัั ญ
อย่่ า งมากต่่ อ การพัั ฒ นาคุุ ณ ธรรมของประเทศ
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ที่่� จ ะเป็็ น เครื่่� อ งมืือและกลไกขัั ด เกลาจิิ ต ใจของ
คนในชุุ ม ชน ในองค์์ ก ร ทำำ� ให้้ เ กิิ ด คุุ ณ ธรรมความดีี
เกิิ ดความรัั กความสามัั คคีี ซึ่่� งเป็็ นสิ่่� งที่่� ส่่งเสริิ มและ
สนัับสนุุนกัันมาตั้้ง� แต่่ในอดีีตที่่�ผ่า่ นมา จนถึึงในปััจจุบัุ นั
ได้้มีชุี มุ ชนและองค์์กรปกครองท้้องถิ่่น� คุุณธรรมต้้นแบบ
เกิิดขึ้้น� ทั่่�วประเทศ แต่่ยังั ขาดการรวบรวมและเรีียบเรีียง
เรื่่�องราวข้้อมููลของแต่่ละชุุมชนและองค์์กรปกครอง
ท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบ ให้้เป็็นหมวดหมู่่�ตามหลััก
คุุณธรรมร่่วม เพื่่�อให้้สืืบค้้น ค้้นหาได้้ง่่าย และเพื่่�อให้้
เกิิดความน่่าสนใจในการที่่�จะเรีียนรู้้�ผ่่านแหล่่งเรีียนรู้้�
ต้้นแบบจริิง รวมถึึงเป็็นการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับ
ชุุมชนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการยึึดถืือเป็็น
แนวทางการพััฒนา
ฐานคิิดนี้้�ได้้มีคว
ี ามสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์
การปฏิิ รูู ป ภายใต้้ แ ผนการปฏิิ รูู ป ประเทศด้้ า น
วััฒนธรรม กีีฬา แรงงาน และการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ ที่่�คณะรััฐมนตรีีมีีมติิให้้ ศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การ
มหาชน) เป็็นหน่่วยงานหลัักการขัับเคลื่่�อน กิิจกรรม
(Big Rock) เพื่่�อตอบสนองต่่อเป้้าหมายย่่อยที่่� ๑ ชุุมชน
ท้้ อ งถิ่่� น และองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ที่่� เ ป็็ น ต้้ น
แบบด้้ า นคุุ ณ ธรรมและถอดบทเรีี ย นชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น
ปีีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๒๐๐ แห่่ง (และใน
ปีีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำำ�นวน ๒๐๐ แห่่ง) และตอบ
สนองนโยบายรััฐบาล นโยบายกระทรวงวััฒนธรรม และ
เพื่่�อให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์การจััดตั้้ง� องค์์กรตามมาตรา ๗ (๑)
ที่่�ส่ง่ เสริิมสนัับสนุุนการรวมพลัังกลุ่่�มหรืือเครืือข่่ายทาง
สัังคม และประสานความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนจััด
สมััชชาคุุณธรรมแห่่งชาติิที่่�สอดคล้้องกัับแนวทางคณะ
กรรมการส่่งเสริิมคุุณธรรมแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
บรรลุุผลตามแผนยุุทธศาสตร์์ศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� ๑
ส่่ ง เสริิ ม ความร่่ ว มมืือประชารัั ฐ ขัั บ เคลื่่� อ นงานด้้ า น
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คุุณธรรมจริิยธรรม กลยุุทธ์์ที่่� ๓ สนัับสนุุนและดำำ�เนิินการ
จััดสมััชชาคุุณธรรม และกลยุุทธ์์ที่่� ๔ สนัับสนุุนการ
ขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บทส่่งเสริิมคุุณธรรมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็็นกรอบแนวทางในการจััดทำำ�
แผนปฏิิบััติิงานในองค์์กร พร้้อมสร้้างกลไกการติิดตาม
และทำำ�งานแบบบููรณาการร่่วมกัันระหว่่างศููนย์์คุณ
ุ ธรรม
กัับหน่่วยงานองค์์กรเครืือข่่ายทั้้�งในส่่วนกลาง และใน
พื้้น� ที่่�ศูนู ย์์คุณ
ุ ธรรม (องค์์การมหาชน) เป็็นหน่่วยงานรััฐ
ในกำำ�กัั บ ของรัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวงวัั ฒ นธรรม
มีีบทบาทสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างคุุณธรรม ดำำ�เนิินการ
สร้้าง พััฒนา เผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้า้ นคุุณธรรมจริิยธรรม
ด้้ ว ยกระบวนการจัั ด การความรู้้�ในรูู ป แบบต่่ า ง ๆ
การสร้้างเสริิม สนัับสนุุนพลัังความเข้้มแข็็งของภาคีี
เครืือข่่าย และการพััฒนากระบวนการสมััชชาคุุณธรรม
พร้้อมรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุณธรรมจริิยธรรม

ในการถอดบทเรีียนและสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�
การดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมคุุณธรรม เพื่่�อให้้ได้้ชุุดความรู้้�
ที่่� สามารถนำำ�ไปขยายผล ให้้ มีีการปฏิิ บััติิสร้้ างคนดีี
สัั ง คมดีี เ พิ่่� ม มากขึ้้� น โดยมีี ก ลุ่่�มเป้้ า หมายที่่� สำำ�คัั ญ
๒ กลุ่่�ม ดัังนี้้�
๑) ชุุมชนท้้องถิ่่น� คุุณธรรม ที่่�ได้้มีกี ารดำำ�เนิินงาน
ส่่งเสริิม และขัับเคลื่่�อนคุุณธรรม จนสำำ�เร็็จผลอย่่างเป็็น
รููปธรรม สามารถเป็็นแบบอย่่างดีีที่่�ในการศึึกษาเรีียนรู้้�
ของผู้้�สนใจ
๒)	องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ที่่� ไ ด้้ มีี ก าร
ดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนคุุณธรรม พร้้อมปลููกฝัังคุุณธรรม
ให้้กัับบุุคลากร และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการบริิหาร
ท้้ องถิ่่�นคุุณธรรม โดยคััดเลืือกจากองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นทั่่�วประเทศ

เจตนารมณ์์ของการพััฒนาองค์์ความรู้้�

ขอบเขตของงานถอดบทเรีียน

การจััดการองค์์ความรู้้�การดำำ�เนิินงานในการ
ขัับเคลื่่�อนส่่งเสริิมชุุมชนคุุณธรรม และองค์์กรปกครอง
ท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบ มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
๑) เพื่่�อรวบรวมเรีียบเรีียง สัังเคราะห์์ข้อมู
้ ลู จาก
การถอดบทเรีียนการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนคุุณธรรมของ
ชุุมชนท้้องถิ่่น� และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่�เป็็นต้้น
แบบด้้านคุุณธรรม
๒) เพื่่� อจัั ด ทำำ� เป็็ น หนัั ง สืือองค์์ คว ามรู้้�ชุุ ม ชน
ท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�เป็็นต้้นแบบ
คุุณธรรม จำำ�นวน ๒๐๐ แห่่ง จากทั่่�วประเทศ
๓) เพื่่�อจัดั ทำำ�และออกแบบชุุดข้้อมูลู องค์์ความรู้้�
ชุุมชนท้้องถิ่่น� และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่�เป็็นต้้น
แบบด้้านคุุณธรรม จำำ�นวน ๒๐ แห่่ง ในรููปแบบสื่่�อ
อิินโฟกราฟิิก

ศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) ได้้ มีีความ
ประสงค์์ ใ นการสัั ง เคราะห์์ อ งค์์ คว ามรู้้�จากการถอด
บทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่น� และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
พื้้� น ที่่� ต้้ น แบบด้้ า นคุุ ณ ธรรมทั่่� ว ประเทศ นำำ� มาจัั ด
กลุ่่�มประเภทตามหลัักคุุณธรรมร่่วมและการส่่งเสริิม
คุุ ณ ธรรม ๕ ประการหลัั ก ภายใต้้ น โยบายปฏิิ รูู ป
ด้้านคุุณธรรม ซึ่่�งประกอบด้้วย พอเพีียง วิินััย สุุจริิต
จิิตอาสา กตััญญูู เพื่่�อเชื่่อ� มโยงร้้อยประสานยกย่่องเชิิดชูู
ต้้นแบบด้้านคุุณธรรมความดีี ของชุุมชนท้้องถิ่่�นและ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่�เป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม
ทั่่�วประเทศ รวมถึึงการนำำ�ไปจััดทำำ�เป็็นสื่่�อองค์์ความรู้้�
ในรููปแบบหนัังสืือ หนัังสืืออิิเล็็คทรอนิิก อิินโฟกราฟิิก
ได้้อย่่างเข้้าใจง่่าย ทำำ�ให้้เกิิดความตื่่�นตััวที่่�จะสร้้างผล

กลุ่่�มเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
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กระทบด้้านบวกต่่อชุุมชนและสัังคมภายนอก ได้้ทราบ
แนวทางและเกิิดแรงบัันดาลใจในการช่่วยเหลืือ พััฒนา
ชุุ ม ชนหรืือองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ให้้ ป ระสบ
ผลสำำ�เร็็จจนสามารถเป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม และ
ส่่งผลต่่ อภาพรวมของประเทศทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา
สร้้ า งสัั ง คมไทยให้้ มีี คว ามยั่่� ง ยืืนด้้ า นคุุ ณ ธรรมอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง และสร้้างกระแสการทำำ�ความดีีให้้กับั สัังคมไทย
อย่่างกว้้างขวางต่่อไป

เครืือข่่ายความร่่วมมืือ
โครงการนี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือของภาค
ส่่วนต่่าง ๆ โดยมีีมติิคณะรััฐมนตรีีเห็็นชอบให้้มีีหน่่วย
งานรัับผิิดชอบหลััก และหน่่วยงานให้้ความร่่วมมืือ
๒ ส่่วน ดัังนี้้�
๑) หน่่ ว ยงานรัั บ ผิิ ด ชอบหลัั ก ได้้ แ ก่่ ศูู น ย์์
คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) รัับผิิดชอบกระบวนการ
ดำำ� เนิิ น งานทั้้� ง หมดในการจัั ด ทำำ� พร้้ อ มประสาน
เครืือข่่ายความร่่วมมืือ
๒) หน่่ ว ยงานสนัั บ สนุุ นค วามร่่ ว มมืื อ คืือ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับท้้องถิ่่�นคุุณธรรมทั้้�งหมด ดัังนี้้�
กระทรวงวััฒนธรรม โดย สำำ�นัักปลััดกระทรวง
วััฒนธรรม และกรมการศาสนา
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่่ ง เสริิ ม
การปกครองท้้องถิ่่�น
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของ
มนุุษย์์ โดย สำำ�นัักปลััดกระทรวง
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน)
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ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
การถอดบทเรีี ย นพื้้� น ที่่� ต้้ น แบบในมิิ ติิ ด้้ า น
คุุณธรรมในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่น� ครั้้�งนี้้� ได้้ดำำ�เนิินการตาม
มติิคณะรััฐมนตรีี ซึ่่ง� คาดหวัังถึึงผลลััพธ์์ที่่จ� ะเป็็นตััวอย่า่ ง
ในการสร้้ า งความเปลี่่� ย นแปลงสัั ง คมระดัั บ ท้้ อ งถิ่่� น
ไปจนถึึงระดัับชาติิโดยเล็็งเห็็นถึึงผลลััพธ์์ที่่�ได้้ ดัังนี้้�
๑) ได้้ชุุดองค์์ความรู้้�ชุุมชนท้้องถิ่่�น และองค์์กร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ที่่� เ ป็็ น ต้้ น แบบด้้ า นคุุ ณ ธรรม
จำำ�นวน ๒๐๐ แห่่ง ในปีี งบประมาณ ๒๕๖๔
๒) ได้้หลัักเกณฑ์์ และกรอบความคิิด แนวทาง
ในการส่่งเสริิมและพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�น และองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในมิิติด้ิ ้านคุุณธรรม ที่่�สอดคล้้อง
กัับสัังคมไทย

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) ได้้ร่่วมกัับ
กระทรวงวัั ฒ นธรรม โดยสำำ�นัั ก งานปลัั ด กระทรวง
วัั ฒ นธรรม กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงการ
พัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่� นคงของมนุุ ษย์์ โดยสำำ�นััก
ปลัั ด กระทรวง และ สถาบัั น พัั ฒ นาองค์์ ก รชุุ ม ชน
(องค์์การมหาชน) ร่่วมกัันดำำ�เนิินการถอดบทเรีียนชุุมชน
ท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�เป็็นต้้นแบบ
ด้้านคุุณธรรม โดยมีีแนวทางการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
๑) ประสานงาน และสำำ�รวจข้อมู
้ ูล หลัักเกณฑ์์
การพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�น และองค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�นต้้นแบบของแต่่ละหน่่วยงาน
๒)	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์กลาง กรอบความคิิด
ในการถอดบทเรีียนพื้้�นที่่�ต้้นแบบ ในมิิติิด้้านคุุณธรรม
ที่่�สอดคล้้องกัับภารกิิจของแต่่ละหน่่วยงาน
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๓) 	ดำำ�เนิินการรวบรวมข้้อมููล ถอดบทเรีียน
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ภายใต้้
หลัักเกณฑ์์กลาง และกรอบแนวคิิดในการถอดบทเรีียน
๔)	พิิ จ า ร ณาคัั ด เ ลืื อ ก ชุุ ม ชนท้้ อ ง ถิ่่� น
และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในการถอดบทเรีียน
เพื่่�อให้้ได้้ตามจำำ�นวนและเป้้าหมาย รวมถึึงการเยี่่�ยม
ชมพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
๕) เรีียบเรีียงบทเรีียนชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น หรืือ
องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ต้้ น แบบด้้ า นคุุ ณ ธรรม
ให้้เป็็นหนัังสืือที่่�พร้้อมผลิิต และรายงานต่่อหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและรััฐบาล
๖)	จัั ด เวทีีสัั ง เคราะห์์ ถอดบทเรีียนชุุ ม ชน
ท้้องถิ่่�น และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้นแบบด้้าน
คุุณธรรม
๗)	จัั ด พิิ ม พ์์ ห นัั ง สืื อ และส่่ ง รายงานผลต่่ อ
สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
(สศช.) หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง และรััฐบาล ในลำำ�ดับั ต่่อไป

หลัักเกณฑ์์กลาง ๕ ประการ
	คณะทำำ�งานเครืือข่่ายความร่่วมมืือได้้พิิจารณา
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์กลางสำำ�หรัับการพิิจารณาชุุมชน
ท้้ อ งถิ่่� น และองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ต้้ น แบบ
ด้้านคุุณธรรมนั้้�น สามารถพิิจารณาจากหลัักเกณฑ์์
ที่่�สำำ�คััญ ๕ ประการ ได้้แก่่ มีีหลัักคุุณธรรมร่่วม การมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชน การมีีผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ดำำ�เนิินงาน การมีีผลกระทบเกิิดขึ้้น� ในวงกว้้าง การมีีเป้้า
หมายความยั่่�งยืืน โดยมีีแนวทางให้้ไว้้ เพื่่�อตรวจสอบ
ทบทวนหรืือพิิจารณาเบื้้อ� งต้้น ดัังนี้้�
๑) มีี ห ลัั ก คุุ ณ ธรรมร่่ ว ม ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น
ที่่�ดำำ�เนิินการได้้ประสบผลสำำ�เร็็จจนเกิิดเป็็นต้้นแบบด้้าน
คุุณธรรมได้้นั้้�น ย่่อมจะมีีการยึึดมั่่�นในหลัักคุุณธรรม

เป็็นพื้้�นฐาน ผ่่านกิิจกรรมกลุ่่�ม และวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต
ของชาวชุุมชน ซึ่่�งกิิจกรรมมีีชีีวิิตนั้้�น จะสะท้้อนถึึงการ
มีีและการส่่งเสริิมคุุณธรรม ภายใต้้นโยบายปฏิิรููปด้้าน
คุุณธรรม ประกอบด้้วย
		 ๑.๑ พอเพีียง หมายถึึง คนในชุุมชนท้้องถิ่่น�
นั้้� น ๆ ดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต แบบทางสายกลาง มีี เ หตุุ มีี ผ ล
ใช้้ คว ามรู้้� ใ นการตัั ด สิิ น ใจแก้้ ไขปัั ญ หา มีี คว ามพอดีี
ไม่่เบีียดเบีียนตนเอง ผู้้�อื่่�นและสิ่่�งแวดล้้อมให้้เดืือดร้้อน
เสีียหาย สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีี รู้้�เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้วยข้้อมููลจริิง วางแผนงานชุุมชนทุุกระยะ
		 ๑.๒	วิินััย หมายถึึง คนในชุุมชนท้้องถิ่่�น
นั้้�น ๆ ยึึดมั่่น� และรัับผิิดชอบในหน้้าที่่�ของตนเอง ทั้้�งวิินัยั
ต่่อตนเองในการดำำ�เนิินชีีวิติ วิินัยั ต่่อส่ว่ นรวม ต่่อองค์์กร
ต่่อสัังคม เคารพและปฏิิบััติิตามกฎหมายบ้้านเมืือง
ต่่อกฎกติิกา มารยาทอัันดีีงามของสัังคมนั้้�น ๆ
		 ๑.๓	สุุจริิต หมายถึึง คนในชุุมชนท้้องถิ่่�น
นั้้�น ๆ มีีความซื่่อ� ตรง ซื่่อสั
� ตั ย์์สุจริ
ุ ติ ทำำ�แบบตรงไปตรงมา
โปร่่งใส ตรวจสอบกัันได้้ ยึึดมั่่�น ยืืนหยััดในการรัักษา
ความจริิง ความถููกต้้อง ความเป็็นธรรมทั้้�งปวง นอกจาก
ตนเองจะเป็็นคนซื่่อ� ตรงแล้้ว ต้้องกล้้าปฏิิเสธการกระทำำ�
ที่่�ไม่่ซื่่อ� ตรง ไม่่ซื่่อสั
� ตั ย์์ของบุุคคลอื่่น� ที่่�จะทำำ�ให้้ส่ว่ นรวม
เกิิดความเสีียหาย
		 ๑.๔ จิิตอาสา หมายถึึง คนในชุุมชนท้้องถิ่่น�
นั้้� น ๆ เป็็ น ผู้้�ที่่� ใ ส่่ ใจต่่ อสัั ง คมสาธารณะ และอาสา
ลงมืือทำำ�อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งอัันมิิใช่่หน้้าที่่�ของตนเอง
ด้้วยความรััก ความสามััคคีี เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�อื่่�น
ของสัังคม ของประเทศชาติิ โดยมิิได้้หวัังผลตอบแทน
ทำำ�คว ามดีี เ พื่่� อคว ามดีี เอื้้� ออ าทรต่่ อค นร่่ ว มสัั ง คม
ทำำ�อย่่างสม่ำำ��เสมอจนเป็็นนิิสััย
		 ๑.๕ กตััญญููรู้้�คุุณ หมายถึึง คนในชุุมชน
ท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ แสดงออกถึึงการรู้้�คุุณค่่าของบรรพชน
ผู้้�มีีพระคุุณ สำำ�นึึกรัักต่่อชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์
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และสำำ�นึึกคุุณในทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ได้้พึ่่�งพาอาศััย ได้้ลงมืือปฏิิบััติิต่่อบุุคคลและสิ่่�งเหล่่า
นั้้�นในทางบวก ไม่่ก่อคว
่ ามเสีียหาย สร้้างให้้เกิิดเป็็นผล
ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตร่่วมกัันในทุุกเพศ วััย ศาสนา อาชีีพ
ชาติิพัันธุ์์�
		 ๑.๖ หลัักคุุณธรรมอื่่�น ๆ ที่่�ชุุมชนท้้องถิ่่�น
นั้้�น ๆ ร่่วมกัันกำำ�หนด หมายถึึง ชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�เป็็นต้้น
แบบด้้านคุุณธรรมนั้้�น อาจยึึดมั่่�นในหลัักการอื่่�น ๆ
ตามที่่� ร่่วมกัั นกำำ�หนดขึ้้� นมาก็็ ได้้ เช่่ น การยึึดมั่่� นใน
หลัักธรรมทางศาสนา หมู่่�บ้้านศีีลห้้า หลัักชุุมชนศรััทธา
กำำ�ปงตัักวา วิิถีีธรรมนููญชุุมชนอื่่�น ๆ ตามชาติิพัันธุ์์�
เป็็นต้้น
๒) การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน ชุุมชน
ท้้องถิ่่�น ที่่�ดำำ�เนิินการได้้ประสบผลสำำ�เร็็จจนสามารถ
เป็็ นต้้ น แบบด้้ า นคุุ ณ ธรรมได้้ นั้้� น จะต้้ องมีี ห ลัั ก การ
ดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ สามารถสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของ
คนในชุุมชนท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ ในกระบวนการทำำ�งานแต่่ละ
ขั้้�นตอนหรืือบางขั้้�นตอน โดยประกอบไปด้้วย
		 ๒.๑	มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการค้้ น หาข้้ อมูู ล จริิ ง
ข้้อเท็็จจริิง การค้้นหาต้้นทุุนความดีีของชุุมชนท้้องถิ่่�น
นั้้�น ๆ หรืือค้้นหาปััญหาที่่�อยากแก้้ร่ว่ มกััน
		 ๒.๒ การมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการประกาศ
เจตนารมณ์์ การแสดงออกถึึงความมุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจ กิิจกรรม
เชิิงสััญลัักษณ์์ใด ๆ ที่่�จะดำำ�เนิินการให้้เรื่่�องนั้้�น ๆ สำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมายของชุุมชนท้้องถิ่่�น
		 ๒.๓ การมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรมแผนงาน หรืือ
โครงการนั้้�น ๆ และได้้ดำำ�เนิินการตามแผนงานนั้้�น
ร่่วมกััน จนเป็็นวิิถีี
		 ๒.๔ การมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างและปฏิิบััติิ
ตามกติิกา ข้้อตกลง ธรรมนููญของชุุมชนท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ
		 ๒.๕ การมีีส่่วนร่่วมในการชื่่�นชม ยกย่่อง
บุุคคล หน่่วยงานที่่�ควรค่่าแก่่การยกย่่อง
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		 ๒.๖ การมีีส่ว่ นร่่วมในการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
ถอดบทเรีียน เพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไข หรืือจััดระบบการ
ดำำ� เนิิ น งานให้้ มีี คว ามเหมาะสมและการจัั ด สภาพ
แวดล้้อมต่่าง ๆ ให้้เอื้้อต่
� อ่ การดำำ�เนิินงานที่่�มีสี ภาพยิ่่ง� ขึ้้น�
๓) มีี ผ ลลัั พ ธ์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการกระบวน
ดำำ�เนิินงาน ของชุุมชนท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ ชุุมชนท้้องถิ่่�น
ที่่�ดำำ�เนิินการได้้ประสบผลสำำ�เร็็จจนสามารถเป็็นต้้นแบบ
ด้้านคุุณธรรมได้้นั้้�น จะมีีผลการดำำ�เนิินที่่�สำำ�คััญหรืือ
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเชิิงประจัักษ์์ กล่่าวคืือ พฤติิกรรมของ
คนในชุุมชนท้้องถิ่่น� นั้้�น ๆ จะต้้องเปลี่่ย� นแปลงไปในทาง
ที่่�ดีีขึ้้�น เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมที่่�ดีี ที่่�สามารถ
สััมผััสได้้ จัับต้้องได้้ ดำำ�รงอยู่่�ในวิิถีี โดยพิิจารณาจาก
การแสดงออก ดัังนี้้�
		 ๓.๑ 	มีีพฤติิกรรมที่่�ส่่งผลดีีต่่อตััวเอง
		 ๓.๒ 	มีีพฤติิกรรมที่่�ดีีต่่อครอบครััว
		 ๓.๓ 	มีีพฤติิกรรมที่่�ดีีต่่อเพื่่�อนบ้้าน
		 ๓.๔ 	มีี พ ฤติิ ก รรมที่่� ดีี ต่่ อ เพื่่� อ นร่่ ว มงาน
ในกลุ่่�ม องค์์กร หรืือหน่่วยงานที่่�ทำำ�งาน
		 ๓.๕ การมีีพฤติิกรรมที่่�ดีีต่่อชุุมชน ท้้องถิ่่�น
ของตนเอง
		 ๓.๖ การมีีพฤติิกรรมที่่�ดีีต่่อผู้้�มาเยืือน หรืือ
ประชาชน ชุุมชนอื่่�น ๆ ภายนอก
		 ๓.๗	มีี พ ฤ ติิ ก รร ม ที่่� ดีี ต่่ อสิ่่� ง แว ด ล้้ อ ม
ทรััพยากรธรรมชาติิ
๔. มีี ผ ลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในวงกว้้ า ง ชุุ ม ชน
ท้้องถิ่่�น ที่่�ดำำ�เนิินการได้้ประสบผลสำำ�เร็็จจนสามารถ
เป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรมได้้นั้้�น จะสามารถสร้้างสิ่่�งที่่�
เป็็นผลกระทบต่่อชุุมชนและสัังคมภายนอก ซึ่่ง� สะท้้อน
ถึึงความยั่่�งยืืนและการพััฒนาที่่�ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งพิิจารณา
ได้้จาก
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		 ๔.๑	มีีผลกระทบต่่อชุุมชน ได้้แก่่ “ความ
สงบสุุขที่่�เกิิดกัับชุุมชน” ซึ่่�งพิิจารณาได้้จากการหลุุด
พ้้นอาชญากรรม การลดละเลิิกอบายมุุข สิ่่�งเสพติิด
การพนััน การหลุุดพ้้นปััญหาหนี้้�สิินที่่�สร้้างทุุกข์์ให้้กัับ
คนในชุุมชน การมีีแหล่่งทุุนทำำ�กิินของตนเองที่่�มั่่�นคง
การมีีระบบสวััสดิิการในชีีวิิตตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย การเป็็น
สัั ง คมที่่� ไ ม่่ ท อดทิ้้� ง กัั น การมีี สัั ม มาชีี พ และรายได้้
ที่่�มั่่�นคงขึ้้�น การมีีที่่�ดิินทำำ�กิินและที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มั่่�นคง
การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม การสืืบทอดรัักษา
ประเพณีีวััฒนธรรมอัันดีีงามจากรุ่่�นต่่อรุ่่�น การสร้้าง
ชื่่�อเสีียงภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีงามต่่อชุุมชน และหน่่วยงาน
ภายนอกให้้เกิิดการยอมรัับ
		 ๔.๒	มีีผลกระทบต่่อสัังคมภายนอก เช่่น
การมีีหน่่วยงานหรืือภาคส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้อง ได้้นำำ�เรื่่อ� งราว
ความสำำ�เร็็จนั้้น� จากชุุมชนท้้องถิ่่น� ในจุุดหนึ่่ง� ไปขยายผล
หรืือนำำ�ไปปรัับใช้้ต่อ่ ในบ้้านเมืืองตนเอง หรืือไปดำำ�เนิิน
นโยบายทางสัังคม ในพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ หรืือมากกว่่านั้้�น
๕) มีี เ ป้้ า หมายความยั่่� ง ยืื น หมายถึึง การมีี
เป้้าหมายที่่�จะเดิินต่่อ ในอนาคต ความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ
ที่่�จะทำำ� หรืือสิ่่�งที่่�บ่่งบอกเป็็นหลัักประกัันได้้ว่่าชุุมชน
ท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ จะเกิิดความยั่่�งยืืน ได้้แก่่ ความมุ่่�งมั่่�น
ตั้้�งใจ ที่่�จะขยายผลภููมิิปััญญา องค์์ความรู้้�ของตนเอง
ต่่อสัังคมภายนอก ให้้สามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จาก
ชุุมชนท้้องถิ่่�นตนเอง ไปขยายผลต่่อในที่่�อื่่�น ๆ หรืือการ
พััฒนาคนรุ่่�นใหม่่ ที่่�จะสามารถถ่่ายทอดเรื่่�องราวความ
สำำ�เร็็จ มีีการพััฒนาทีีมงาน มีีสื่่�อ หรืือฐานการเรีียนรู้้�
สำำ�หรัับการศึึกษาดููงานขององค์์กรภายนอก หรืือการ
สร้้างนวััตกรรมการพััฒนาที่่�เกิิดขึ้้น� จากการดำำ�เนิินงาน
ของชุุมชนท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง

กรอบแนวทางการถอดบทเรีียน
ต้้นแบบคุุณธรรม : Story Telling
การเขีี ย นเรื่่� อ งราวกรณีี ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น และ
องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ต้้ น แบบด้้ า นคุุ ณ ธรรม
เมื่่�อได้้พิิจารณาเลืือกพื้้�นที่่�ต้้นแบบจากหลัักเกณฑ์์ที่่�
กำำ�หนดแล้้ว หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ นำำ�หััวข้้อเหล่่านี้้�
ไปประกอบการทบทวนข้้อมููลเดิิมและปรัับปรุุงใหม่่
หรืือส่่งกลัับข้้อมูลู เดิิมให้้ชุมุ ชนท้้องถิ่่น� นั้้�น ๆ ได้้ทบทวน
ตนเองตามกรอบแนวทางนี้้� หรืือมอบหมายให้้ผู้้�ปฏิิบััติิ
งานของหน่่วยงาน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการถอด
บทเรีียนเขีียนเรื่่�องราว ไม่่เกิิน ๓ ถึึง ๕ หน้้ากระดาษ
A๔ พร้้อมภาพประกอบ โดยมีีเนื้้อ� หา ดัังนี้้�
๑. เรื่่�องราวความโดดเด่่น ของชุุมชนท้้องถิ่่�น
นั้้�น ๆ ที่่�นำำ�มาตั้้�งเป็็นชื่่�อเรื่่�องได้้ เช่่น
		 • ชุุมชนคุุณธรรมวััดเชิิงหวาย “บุุญนำำ�พา
ชีีวิิตสดใส”
		 •	ม้้าร้้องสามััคคีีสิ่่�งแวดล้้อมดีีวิิถีีเป็็นสุุข
		 •	ธนาคารความดีี ความดีีที่่�กิินได้้
		 ๒. กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้� มีีเรื่่�องราวที่่�เป็็นมา
อย่่างไร โดยคร่่าว ๆ เพื่่�อให้้รู้้�ว่า่ ก่่อนที่่�จะมาเป็็นต้้นแบบ
ได้้ สภาพเป็็นแบบไหน เจอปััญหาอะไรมาบ้้าง
๓. เส้้ น ทางสู่่�ความสำำ� เร็็ จ ของการมาเป็็ น
ต้้นแบบ เริ่่ม� ต้้นมาได้้อย่า่ งไร เล่่าขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั หิ รืือ
พััฒนาการของเรื่่�องราวนั้้�น ๆ ให้้ได้้รัับการบัันทึึกเป็็น
ประสบการณ์์ของชุุมชน
๔.	ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้น� อุุปสรรคต่่าง ๆ มีีอะไร
ที่่�สำำ�คัญ
ั เกิิดขึ้้น� และสามารถก้้าวข้้ามปััญหาอุุปสรรคนั้้�น
ผ่่านมาได้้อย่่างไร
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สืืบสานปณิิธานคุุณธรรม

๕. ผลลัั พ ธ์์ แ ละผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น คืือ
พฤติิกรรมคนในชุุมชนท้้องถิ่่�น เปลี่่�ยนแปลงไป เป็็น
แบบไหน (สะท้้ อ นถึึงคุุ ณ ธรรมเรื่่� อ งอะไร) เกิิ ด ผล
กระทบอะไรตามมา
๖. เป้้าหมายที่่�จะเดิินต่่อ ในอนาคต ความตั้้ง� ใจ
หรืือสิ่่�งที่่�บ่่งบอกถึึงหลัักประกัันว่่าจะเกิิดความยั่่�งยืืน
(ตามกรอบผลกระทบข้้างต้้น)
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๗.	ชื่่� อ ชุุ ม ชน ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น ข้้ อมูู ล พื้้� น ฐาน
ที่่�ติิดต่่อได้้ พร้้อมชื่่�อ ที่่�อยู่่� เบอร์์ติิดต่่อ ผู้้�ประสานงาน
(ไว้้สำำ�หรัับการติิดต่่อสอบถาม และจััดพิิมพ์์ลงในหนัังสืือ)
๘.	ชื่่�อหน่่วยงานที่่�เสนอบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�น
ต้้นแบบด้้านคุุณธรรม (๕ หน่่วยงานหลัักข้้างต้้น)

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ

ส่่วนที่่� ๒ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ
พระพุุทธเจ้้าก็็ตรััสไว้้ว่่า บุุคคลใดประกอบ
ความดีี คุุ ณ งามความดีี นั้้� น ย่่ อ มต้้ อ งสนองตอบ
ข้้าพเจ้้าจึึงขอเชิิญชวนแต่่ละท่่านให้้พยายามบำำ�เพ็็ญ
ความดีีด้้วยน้ำำ��ใจอัันบริิสุุทธิ์์� แม้้บางโอกาสอาจจะ
ต้้องเสีียสละบ้้าง ก็็จงมานะอย่่าท้้อถอย จงสมััคร
สมานสามััคคีีร่ว่ มใจกัันให้้มั่่น� คงด้้วยดีี ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ความ
สุุขสวััสดีีของท่่าน เพื่่อ� ความวััฒนาถาวรของประเทศ
ชาติิอัันเป็็นที่่�รัักของเราทั้้�งหลาย
พระราชดํํารััส
พระราชทานแก่่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้้�นปีีใหม่่
พุุทธศัักราช ๒๔๙๗ วัันที่่� ๓๑ ธัันวาคม ๒๔๙๖

	การทำำ�เพื่่อ� ประโยชน์์ส่วน
่ รวมนั้น้� ได้้ประโยชน์์
มากกว่่าประโยชน์์ส่่วนตน และบอกได้้ว่่าคนไหนทำำ�
เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตัวั แท้้ ๆ ล้้วน ๆ เชื่่�อว่่าประโยชน์์
นั้้�นจะไม่่ได้้ เท่่ากัับรวบรวมของหนัักมาวางบนหััว
แบกเอาไว้้ตลอดเวลา ซึ่่�งก็็ไม่่สบาย ก็็หนััก ก็็เหนื่่�อย
แต่่ถ้้าผู้้�ใดทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม ยิ่่�งมาก ยิ่่�งดีี
ยิ่่�งคล่่องแคล่่วว่่องไว และยิ่่�งมีีความสุุข
พระราชดํํารััส
พระราชทานแก่่นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ณ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
วัันที่่� ๑๑ กัันยายน ๒๕๒๓

การดำำ� เนิิ น งานสร้้ า งคุุ ณ งามความดีี ใ ห้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์ ต่่ อ เพื่่� อ นมนุุ ษย์์ เป็็ น สิ่่� ง ที่่� ไ ด้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ
สืืบต่่ อกัันมาในสัังคมแบบเกื้้� อกููล เป็็นรากฐานของ
สัังคมไทยมาอย่่างยาวนาน ตั้้�งแต่่อดีีตจวบจนปััจจุุบััน
เกิิดเป็็นสัังคมสัันติิสุุข ที่่�ผู้้�คนมีีจิิตใจงดงามเห็็นคุุณค่่า
ของความเป็็นมนุุษย์์ โดยยึึดหลัักปฏิิบััติิร่่วมกัันของ
คนในสัังคม จนกลายเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตน ในการ
สร้้างคุุณงามความดีี ที่่�สามารถเรีียกได้้ว่่า “คุุณธรรม”
ซึ่่ง� เป็็นการทำำ�ความดีีเพื่่�อคนอื่่น� เพื่่�อส่ว่ นรวม เพื่่�อสังั คม
ส่่ ง ผลให้้ ผู้้�คนในสัั ง คมมีี ห ลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ร่่ว มกัั นที่่� ชัั ด เจน
ที่่�เรีียกว่่า อััตลัักษณ์์คุุณธรรม เป็็นแก่่นกลางในการ
ถืือปฏิิบััติิของสัังคมนั้้�น ๆ เฉกเช่่นสัังคมไทย มีีหลััก
คุุณธรรมพื้้น� ฐานที่่�ผู้้�คนในสัังคมปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มกััน คืือความ
พอเพีียง มีีวิินััย สุุจริิต จิิตอาสา และกตััญญูู
การดำำ�เนิินงานสร้้างสัังคมคุุณธรรม ได้้เกิิดขึ้้�น
ในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่ระดัับชุุมชน ท้้องถิ่่�น องค์์กรต่่าง ๆ
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม รวมทั้้�งองค์์กร
อิิสระ ซึ่่ง� แต่่ละแห่่งจะมีีแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ เ� ป็็นเอกลัักษณ์์
เฉพาะตน เป็็นที่่�น่่าสนใจศึึกษาเรีียนรู้้� เป็็นต้้นแบบ
ของการดำำ�เนิินงานคุุณธรรม เพื่่�อให้้เกิิดการต่่อยอด
ถืือเป็็ นการถ่่ ายทอดและส่่ งต่่ อองค์์ ความรู้้�ที่่� เกิิ ดขึ้้� น
จากการปฏิิบััติิ
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ต้้นแบบคุุณธรรม : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านศรีีดอนชััย
ตำำ�บลศรีีดอนชััย อำำ�เภอเชีียงของ จัังหวััดเชีียงราย
“เชิิญแอ่่วบ้้านลื้้�อ แวะซื้้�อผ้้าทอ
เจ้้าบ่่อคู่่�บ้้าน ตระการหนองรงค์์
มั่่�นคงสามััคคีี ประเพณีีงดงาม
มาศรีีดอนชััย เหมืือนได้้ไปสิิบสองปัันนา”

ชุุมชนบ้้านไทลื้้�อศรีีดอนชััยในอดีีต ประชากร
ในชุุมชนทั้้�งหมดเป็็นชาติิพัันธุ์์�ไทลื้้�อ การดำำ�เนิินชีีวิิต
ของคนในชุุมชนเป็็นไปด้้วยความเรีียบง่่าย อยู่่�ด้้วยกััน
แบบญาติิพี่่น้� อ้ ง คนในชุุมชนมีีความศรััทธาในพระพุุทธ
ศาสนา โดยมีีวััดท่่าข้้ามศรีีดอนชััยเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจ
ของคนในชุุมชน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	จุุดเริ่่�มต้้นเกิิดจากการความเข้้มแข็็งของผู้้�นำำ�
ทางศาสนา พระครููสุุจิิณวรคุุณ เจ้้าอาวาสวััดท่่าข้้าม
ศรีีดอนชััย ที่่�ได้้สร้้างให้้วััดเป็็นศููนย์์กลางของชุุมชน
มีีพระพุุทธศาสนาเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของคนในชุุมชน
มีีจััดทำำ�โครงการ “ไทลื้้�อโมเดล” โดยการนำำ�นโยบาย
ของคณะสงค์์ที่่�กล่่าวถึึงการบรููณาการการทำำ�งานร่่วม
กัันโดยใช้้พลัังบวร เพื่่�อดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิม
กิิจกรรมประเพณีีในท้้องถิ่่น� ตลอดจนมีีการปลููกฝัังด้้าน
คุุณธรรม จริิยธรรม นอกจากนี้้�ชุมุ ชนไทลื้้อศรี
� ดี อนชััยยััง
มีีความโดดเด่่นด้้วยศิิลปะด้้านพุุทธศิิลป์์แบบสิิบสอง
ปัันนา มีีบ้้านเรืือนที่่�ปลููกสร้้างแบบไทลื้้�อที่่�มีีใต้้ถุุนสููง
และยัังมีีวิิถีีชีีวิิตชาวบ้้านการทอผ้้าไทลื้้�อด้้วยกี่่�และวิิธีี
การทอที่่�ยังั คงรัักษาเอกลัักษณ์์และการทอด้้วยความประณีีต
แบบดั้้�งเดิิมสามารถเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�การทอผ้้า และยััง
มีีสินิ ค้้าผ้้าทอที่่�มีีชื่่�อเสีียงสามารถเป็็นของฝากหรืือของ
ที่่�ระลึึกได้้ รวมไปถึึงอาหารที่่�มีคว
ี ามเป็็นเอกลัักษณ์์ของ
ชุุมชน สิ่่ง� เหล่่านี้้�ถืือได้้ว่า่ เป็็นจุุดแข็็งที่่�สำำ�คัญ
ั ของหมู่่�บ้้าน
ศรีีดอนชััย ทำำ�ให้้เกิิดแหล่่งเรีียนรู้้�ในชุุมชนซึ่่�งสามารถ
นำำ�ไปสู่่�การท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
การดำำ�เนิินกิิจกรรม ที่่�ผ่่านมาในระยะเริ่่�มแรก
มัักจะเกิิดอุุปสรรคและปััญหาต่่าง ๆ ตลอดจนอาจมีี
ทั้้�งคนที่่�เห็็นด้้วยและเห็็นต่่าง อีีกทั้้�งคณะทำำ�งานต่่างยััง
ไม่่เข้้าใจในกระบวนการ วิิธีกี ารทำำ�งาน หรืือรายละเอีียด
ของงาน รวมทั้้�งยัังมีีผู้้�คนบางกลุ่่�มยัังไม่่เข้้าใจ ยัังมองไม่่
เห็็นประโยชน์์ร่ว่ ม และไม่่ให้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรม
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการดำำ�เนิินงานในการขัับเคลื่่�อนให้้ชุุมชน
ศรีีดอนชััย เป็็นชุุมชนคุุณธรรมที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลััง
“บวร” เป็็ น ชุุ ม ชนวิิ ถีี วัั ฒ นธรรมแบบไทลื้้� อ ของ
บ้้านศรีีดอนชััย ที่่�ยัังคงอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม ทั้้�งการพููด
การแต่่งกาย อาหารและอุุปนิิสััยใจคอไว้้อย่่างเหนี่่�ยว
แน่่นมาก เกิิดจากหลัักคำำ�สอนของบรรพบุุรุษุ และความ
เชื่่�อที่่�ปฏิิบััติิสืืบกัันมาจนกลายเป็็นจารีีตและวิิถีีชีีวิิต
ของคนไทลื้้�อแห่่งบ้้านศรีีดอนชััย อีีกทั้้�งชุุมชนไทลื้้�อ
ศรีีดอนชััย ยัังมีีความโดดเด่่นในหลายด้้านตามที่่�กล่่าวไป
ข้้างต้้น จึึงเป็็นเสน่่ห์ดึึ์ งดููดนัักท่่องเที่่�ยวให้้มาเยี่่ย� มเยืือน
ชุุมชนอยู่่�เสมอ และยัังเป็็นชุุมชนที่่�ได้้รัับรางวััลและ
ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นศููนย์์กลางในการดำำ�เนิินการจััด
กิิจกรรมบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสัังคมทั้้�งในระดัับตำำ�บล อำำ�เภอ และจัังหวััด
สิ่่�งเหล่่านี้้�ถืือได้้ว่่าเป็็นจุุดแข็็งที่่�สำำ�คััญของหมู่่�บ้้านศรีี
ดอนชััย ทำำ�ให้้เกิิดแหล่่งเรีียนรู้้�ในชุุมชน นำำ�ไปสู่่�การ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม ซึ่่�งทำำ�ให้้ชุุมชนก่่อเกิิดรายได้้
และที่่�สำำ�คัญ
ั ยัังช่่วยรัักษาความเป็็นชาวไทลื้้อ� ของชุุมชน
บ้้านศรีีดอนชััยให้้คงอยู่่�สืืบไป

โดยเริ่่�มจากการสร้้างความตระหนัักและความเข้้าใจ
ในความเป็็นอััตลัักษณ์์ของชุุมชน เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
และความภาคภููมิิใจในชาติิพัันธุ์์�ไทลื้้�อให้้แก่่ลููกหลาน
และให้้เห็็นความสำำ�คัญ
ั ส่่งเสริิมสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ
รวมทั้้�งโครงการต่่าง ๆ ของชุุมชนไทลื้้�อศรีีดอนชััย
ตลอดจนการพััฒนาในชุุมชน เน้้นการสร้้างเครืือข่่าย
เพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทุุกภาคส่่วน ทั้้�งกลุ่่�ม
พระภิิ ก ษุุ ส งฆ์์ สามเณร เยาวชน กลุ่่�มพัั ฒ นาสตรีี
กลุ่่�มผู้้�นำำ�ชุุมชน กลุ่่�มข้้าราชการ รััฐวิิสาหกิิจ เอกชน
เพื่่�อให้้พลัังเครืือข่่ายใช้้ในการขัับเคลื่่�อนโครงการ และ
กิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนต่่อไป

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
พระครูู สุุ จิิ ณ วรคุุ ณ เจ้้ า อาวาสวัั ด ท่่ า ข้้ า ม
ศรีีดอนชััย พร้้อมด้้วยผู้้�นำำ�และคนในชุุมชน มีีความ
มุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจดำำ�เนิินตามเป้้าหมาย ภายใต้้การเป็็นชุุมชน
“สัั ง คมอุุ ด มสุุ ข ” เพื่่� อ ให้้ ค นในชุุ ม ชนดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต
ตามหลััก พอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา ผู้้�คนมีีความสุุข
สามัั คคีี และภาคภููมิิใจในความเป็็นชาติิพัันธุ์์�ไทลื้้� อ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสุุจิิณวรคุุณ เจ้้าอาวาสวััดท่่าข้้ามศรีีดอนชััย
โทร. ๐๘ ๘๙๗๕ ๕๖๙๙
พระมหาอภิิวรรณ อภิิวณฺฺโณ
โทร. ๐๙ ๙๐๘๐ ๗๔๕๑
นายสมชาย วงศ์์ชััย ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านศรีีดอนชััย หมู่่�ที่่� ๗
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๑๙๐๘
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๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดป่่าตาล
ตำำ�บลบวกค้้าง อำำ�เภอสัันกำำ�แพง เชีียงใหม่่
“ส่่งเสริิมการศึึกษา วิิทยากล้้าแกร่่ง
แหล่่งรวมธรรมะ พระพุุทธรููปศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
พิิพิิธภััณฑ์์ชาวยอง”

	บ้้ า นป่่ า ตาล มีี จำำ� นวนครัั ว เรืือนทั้้� ง หมด
๑๔๒ ครััวเรืือน ชาวบ้้านมีีอาชีีพเกษตรกร รัับจ้้าง
และมีีวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านมาจากชาวไทยองอาศััยอยู่่�
เกืือบร้้อยละ ๙๔ ของประชากรทั้้�งหมด ซึ่่�งผู้้�คนโดย
เฉพาะคนรุ่่�นใหม่่ไม่่ค่่อยสนใจและให้้ความสำำ�คััญการ
อนุุรัักษ์์ ภาษาพููด การแต่่งกายและวิิถีีชีีวิิตในอดีีต
ค น ใ น ชุุ ม ช น ป ร ะ ก อ บ อ า ชีี พ ด้้ า น หัั ต ถ ก รร ม
ภููมิิปััญญาต่่าง ๆ อาทิิ การทำำ�กระดาษสา การจัักสาน
ทำำ�โคม ทอผ้้า เป็็นต้้น
	ปััจจุบัุ นั คนรุ่่�นใหม่่ไม่่ได้้สืืบทอดภููมิปัิ ญั ญาเหล่่านี้้�
เพราะเห็็นว่่าล้้าสมััย มีีรายได้้ไม่่พอเลี้้�ยงชีีพจึึงหัันไป
ทำำ�งานนอกบ้้าน ทำำ�งานโรงงานซึ่่�งมีีรายได้้มากกว่่า
จึึงทำำ�ให้้คนรุ่่�นใหม่่ไม่่เห็็นคุุณค่่าความสำำ�คััญภููมิิปััญญา
ต่่าง ๆ ของบรรพบุุรุษุ เมื่่อทำ
� ำ�งานนอกบ้้านความสััมพัันธ์์
ของคนในชุุมชนก็็เริ่่�มห่่างหาย กิิจกรรมที่่�จะได้้เจอทำำ�
ร่่วมกัันก็็ไม่่ค่อ่ ยมีีโอกาส จึึงทำำ�ให้้ ประเพณีี วััฒนธรรม
และภููมิปัิ ัญญาบางอย่่างเริ่่�มหายไป
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	วััดป่่าตาล โดยการนำำ�ของเจ้้าอาวาส ได้้รวม
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและผู้้�ที่่ส� นใจมาคิิดริิเริ่่ม� ทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ
ขึ้้�นมา เช่่น โครงการละอ่่อนยองใกล้้วััด โครงการอุ๊๊�ย
สอนหลาน โครงการสืืบฮีีตสานฮอยวิิถีไี ทยอง โครงการ
สร้้ า งแหล่่ ง เรีี ย นรู้้�ในชุุ ม ชน โครงการสร้้ า งแหล่่ ง
ท่่ อ งเที่่� ย วในชุุ ม ชนเพื่่� อ กระตุ้้�นให้้ ค นรุ่่� น ใหม่่ ไ ด้้ เ ห็็ น
คุุณค่่าประเพณีีวััฒนธรรม ภููมิิปััญญาต่่าง ๆ ของคนใน
ชุุมชน จึึงได้้ทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ขึ้้�นมา เพื่่�อให้้คนใน
ชุุมชนได้้มีีส่่วนร่่วม ส่่งเสริิม และกระตุ้้�น ให้้คนเห็็น
ความสำำ�คัญ
ั ของสิ่่ง� เหล่่านี้้�พร้้อมร่่วมกัันสืืบสานสืืบทอด
ให้้คงอยู่่� พััฒนาชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้�ภููมิปัิ ญ
ั ญา
ของเด็็ ก นัั ก เรีี ย น นัั ก ศึึกษา กลุ่่�มสตรีี แ ม่่ บ้้ า น
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ และพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เชิิงวััฒนธรรม เพื่่�อสร้้างความภููมิิใจให้้คนในชุุมชนและ
ยัังสร้้างรายได้้ให้้คนในชุุมชนด้้วย จากการได้้ดำำ�เนิินการ
จััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง จนกลายเป็็นกิิจกรรมประจำำ�ปีี
ทำำ�ให้้คนในชุุมชนได้้เห็็นความสำำ�คััญของการได้้รัักษา
ภูู มิิ ปัั ญ ญาวัั ฒ นธรรมท้้ อ งถิ่่� น เกิิ ด ความภาคภูู มิิ ใจ
ในอััตลัักษณ์์ท้้องถิ่่�นตน จนชุุมชนได้้รัับรางวััล และการ
ประกาศยกย่่องให้้เป็็นหมู่่�บ้้านต้้นแบบหลายด้้าน อาทิิ
เช่่น หมู่่�บ้้านรัักษาศีีลห้้าระดัับจัังหวััด หมู่่�บ้้านโอทอป
นวััตวิิถีีระดัับประเทศ หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
สุุดยอดเสน่่ห์์ชุุมชนที่่�มีีความโดดเด่่น ชุุมชนคุุณธรรม
บวร On Tour ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ เป็็นต้้น
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้าทายและความเข้้มแข็็งของชุุมชน ที่่�เกิิด
จากแนวคิิด ค่่านิิยม ของคนในสัังคมและปััญหาในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต เช่่น เด็็กเยาวชนสนใจในเทคโนโลยีีสมััย
ใหม่่จนไม่่สนใจรากฐานทางวััฒนธรรม ผู้้�ใหญ่่วัยั ทำำ�งาน
ก็็มุ่่�งแต่่ทำำ�งานมาจุุนเจืือครอบครััว จนละทิ้้�งประโยชน์์
ส่่วนรวม ผู้้�สููงอายุุขาดการดููแลเอาใจใส่่ ถููกลดคุุณค่่า
ทางสัังคม ถููกละทิ้้�งอยู่่�เฝ้้าบ้้านตามลำำ�พััง ความท้้าทาย
เหล่่านี้้� ชุุมชนสามารถก้้าวข้้ามปััญหาอุุปสรรค ด้้วยการ
ใช้้แนวทางพััฒนาบนพื้้�นฐาน คืือ การทำำ�บุุญ โดยใช้้
วััดเป็็นศููนย์์กลางในการขัับเคลื่่�อน ผ่่านกระบวนการ
ขัับเคลื่่�อนโดยใช้้กิจิ กรรม โครงการที่่�หลากหลาย จนได้้
รัับการยกย่่องเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ และหมู่่�บ้้าน
ท่่องเที่่�ยวโอทอปนวััตวิิถีี เพราะความศรััทธา ความรััก
ความสามััคคีีของคนในชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุมชนมีีความภาคภููมิิใจ และเกิิดการรวม
กลุ่่�มสร้้างกิิจกรรม มีีความรัักความสามััคคีี มีีจิิตอาสา
ที่่�จะช่่วยเหลืืองานของชุุมชน มีีความสนใจ ใส่่ใจใน
การอนุุรัักษ์์ประเพณีี วััฒนธรรม ภููมิิปััญญามากขึ้้�น
ถึึงแม้้บริิบทของสัังคมจะเปลี่่ย� นไป อัันเป็็นการสะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความมีีวิินััย สุุจริิต จิิตอาสาและกตััญญููรู้้�คุุณ
ของคนในชุุมชนมากขึ้้�นทวีีคููณ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	สำำ�หรัับเป้้าหมายที่่�จะก้้าวต่่อคืือ ทำำ�อย่่างไรถึึง
จะยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� เป็็นเป้้าหมายร่่วมของชุุมชนที่่�ต้อ้ งการสร้้าง
ชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง ให้้ชุุมชนมีีรายได้้ที่่�มั่่�นคง อยู่่�ดีี กิินดีี
มีีสุุข บนพื้้�นฐานศีีลธรรมอัันดีีงาม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููถิิรบุุญวััฒน์์ เจ้้าอาวาสวััดป่่าตาล
โทร. ๐๘ ๐๑๓๕ ๒๕๘๙
นายสมเจตน์์ คำำ�แสง ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านป่่าตาล
โทร. ๐๙ ๑๐๗๑ ๐๓๔๔
นางนงลัักษณ์์ นามแฮด ปราชญ์์ชาวบ้้าน
โทร. ๐๘ ๖๐๗๑ ๕๔๖๒
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๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสัันทราย
ตำำ�บลศรีีดงเย็็น อำำ�เภอไชยปราการ
จัังหวััดเชีียงใหม่่
“ดิินเผาเป็็นศรีี มากมีีน้ำำ��ใจ
คงไว้้วััฒนธรรม”

	บ้้านสัันทราย เป็็นหมู่่�บ้้านเล็็ก ๆ ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่
มีีอาชีีพทำำ�นา ทำำ�สวน และ รัับจ้้างทั่่�วไป เดิิมชาวบ้้าน
อยู่่�กัั น แบบครอบครัั ว ใหญ่่ มีี น้ำำ�� ใจไมตรีี เ อื้้� อ เฟื้้� อ
เผื่่� อ แผ่่ แ บ่่ ง ปัั น แต่่ ใ นสภาพสัั ง คมปัั จจุุ บัั น มีี คว าม
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ทางด้้านวิิถีีชีีวิิต แนวคิิด ค่่านิิยมของบุุคคลในสัังคม
ที่่�เบี่่�ยงเบนหนีีห่า่ งจากหลัักศีีลธรรม จริิยธรรม คุุณธรรม
วััฒนธรรม และค่่านิิยมที่่�ดีงี ามอัันก่่อให้้เกิิดความสัับสน
วุ่่�นวาย และปััญหาในการดำำ�เนิินชีีวิิตต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�น
มากมาย เช่่น เด็็กเยาวชนก็็สนใจในเทคโนโลยีีสมััย
ใหม่่จนลืืมรากฐานทางวััฒนธรรม ผู้้�ใหญ่่วััยทำำ�งานก็็มุ่่�ง
แต่่ทำำ�งานเพื่่�อหาเงิินมาจุุนเจืือครอบครััวจนละเลย
เอาใจใส่่สมาชิิกในครอบครััว
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
เนื่่� อ งด้้ ว ยสภาพปัั ญ หาของชุุ ม ชนที่่� ก ล่่ า วมา
ข้้างต้้น ทางวััดและคณะกรรมการได้้ร่่วมปรึึกษาหารืือ
หาแนวทางการแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น จึึงได้้เกิิดการจััด
กิิจกรรมแรก นั่่�นคืือ โครงการค่่ายครอบครััวอบอุ่่�น
ด้้วยธรรมะ โดยได้้เขีียนโครงการขอรัับงบประมาณ
จากมููลนิิธิิเครืือข่่ายครอบครััว สำำ�นัักกองทุุนสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ต่่อมาก็็ได้้รัับสนัับสนุุน
งบจากองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลศรีีดงเย็็น ซึ่่ง� ภายหลััง
จากดำำ�เนิินกิิจกรรมโครงการค่่ายครอบครััวอบอุ่่�นด้้วย
ธรรมะมาระยะหนึ่่�ง ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการอีีกหนึ่่�งโครงการ
คืือ โครงการปฏิิ บัั ติิ ธรร มบวชชีี พ ราหมณ์์ เ ฉลิิ ม
พระเกีียรติิฯ โดยกำำ�หนดเอาวัันที่่� ๒ - ๓ เมษายน
ของทุุกปีี ทำำ�ติิดต่่อกัันมา ๒๒ ปีี และเสริิมด้้วยกิิจกรรม
ด้้านสุุขภาพและเสริิมสร้้างความสามััคคีี คืือ กิิจกรรม
รวมพลคนสามวััยใส่่ใจศีีล ๕ พร้้อมทั้้�งรวมกลุ่่�มเยาวชน
ด้้วยการตั้้�งสภาเยาวชนวััดสัันทราย และ เมื่่�อเกิิดมีี
โครงการหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ ก็็ได้้รัับคััดเลืือกให้้ร่่วม
โครงการ จััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายหลัังได้้เข้้า
ร่่วมงานกัับเครืือข่่ายพระสงฆ์์นักั พััฒนาชุุมชนภาคเหนืือ
เครืือข่่ า ยองค์์ ก รงดเหล้้ า จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ สสส.
สภาพลเมืืองเชีียงใหม่่ สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ยิ่่ง� ทำำ�ให้้
เกิิดกิิจกรรมต่่าง ๆ อีีกมากมาย
	ทั้้�งนี้้� ได้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของการพููด
คุุยของชุุมชน และ คณะกรรมการ โดยมุ่่�งนำำ�เอาการ
ทำำ�กิิจกรรมที่่�หลากหลายเพื่่�อเป็็นการหลอมรวมและ
กระตุ้้�นประชาชนในชุุมชนให้้ออกมาร่่วมกัันสร้้างชุุมชน
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ให้้เข้้มแข็็ง โดยใช้้หลัักธรรมในทางพระพุุทธศาสนา
เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิตตามครรลองของศีีลธรรม
จริิยธรรม คุุณธรรม ตลอดจนวััฒนธรรม ประเพณีี
วิิ ถีี ชีี วิิ ต ระเบีี ย บวิิ นัั ย และค่่ า นิิ ย มที่่� ดีี ง ามของไทย
จนต่่อมาได้้รัับคััดเลืือกจากวััฒนธรรมจัังหวััดเชีียงใหม่่
เข้้าร่่วมโครงการชุุมชนคุุณธรรมและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
โดยอาศััยทุุนเดิิมจากที่่�ทำำ�กิิจกรรมมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ประกอบกัับมีีภาคีีเครืือข่่าย ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
ทั้้�งในพื้้น� ที่่� และนอกพื้้น� ที่่� จนได้้มีกี ารพััฒนาเป็็นชุุมชน
คุุณธรรมต้้นแบบแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััด
	จากอุุปสรรคที่่�พบและวิิธีีแก้้ไขปััญหาที่่�ได้้กล่่าว
ถึึงไปแล้้วในข้้างต้้นนั้้�น ทำำ�ให้้ชุุมชนแห่่งนี้้�เป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�ชุุมชนคนสู้้�เหล้้า อัันดัับที่่� ๗ ของภาคเหนืือตอนบน
เป็็นพื้้น� ที่่�ชมรมคนหััวใจเพชร อัันดัับที่่� ๕ ของภาคเหนืือ
ตอนบน เป็็นหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ ต้้นแบบ ระดัับประเทศ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
กระบวนการขัับเคลื่่�อนคุุณธรรมในแบบฉบัับ
ของชุุมชนวััดสัันทราย มีีเป้้าหมายที่่�จะก้้าวเดิินต่่อ คืือ
การสร้้างสวััสดิิการชุุมชนให้้ครอบคลุุมทุุกมิิติิของการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต เพื่่�อให้้ชุุมชนนี้้� อยู่่�ดีี กิินดีี มีีสุุข บนพื้้�นฐาน
พุุทธธรรม เป็็นการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้เกิิดขึ้้�นอย่่าง
เป็็นรููปธรรม
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	ด้้วยกระบวนการทำำ�งานดัังกล่่าวมาเกิิดการปรัับ
เปลี่่ย� นพฤติิกรรมของคนในชุุมชน ให้้เป็็นผู้้�ที่่ดำ� ำ�เนิินชีีวิติ
แบบพอเพีียงเคีียงธรรม ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง สมาชิิกในชุุมชนสามารถพึ่่�งตนเอง และพึ่่�งพิิง
กัันเองได้้ แม้้บริิบทของสัังคมจะเปลี่่ย� นไปอย่่างไรก็็ตาม
อัันเป็็นการสะท้้อนคุุณธรรม พอเพีียง วิินััย สุุจริิต
จิิตอาสา และ กตััญญููรู้้�คุณ
ุ ให้้เห็็นและเกิิดเป็็นมรรคผล
อย่่างเป็็นรููปธรรม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููวรสุุตเขต ประธานชุุมชนคุุณธรรม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๒ ๓๔๙๘
นายสายชน จัันทร์์สม ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านสัันทราย
โทร. ๐๘ ๘๔๐๐ ๗๔๑๕
นายบุุญมา กิิติิใจ ปราชญ์์ชาวบ้้านด้้านประวััติิชุุมชน
โทร. ๐๙ ๓๒๖๙ ๕๕๖๖
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๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเกยไชยเหนืือ
ตำำ�บลเกยไชย อำำ�เภอชุุมแสง
จัังหวััดนครสวรรค์์
“ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�พระธาตุุล้ำำ�� วััฒนธรรมสืืบเนื่่�อง
ปราชญ์์เปรื่่�องวิิถีีชีีวิิต นิิรภััยสถิิตนิิรัันดร”

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด เกยไชยเหนืือ (บรมธาตุุ )
ขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมด้้วยพลััง บวร มาตั้้�งแต่่ปีี
๒๕๕๙ ปััจจุบัุ นั วััดเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของชุุมชน เกิิดการ
รวมกลุ่่�มทำำ�กิิจกรรมทางด้้านศาสนา ศิิลปวััฒนธรรม
ประเพณีี และเทศกาล ฯลฯ โดยเน้้นการบููรณาการด้้วย
พลััง “บวร” เป็็นวิิถีชีี วิี ติ ที่่�ดีงี าม ประชาชนเกิิดความรััก
และสามััคคีีกััน ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้วััดแห่่งนี้้�เป็็นศููนย์์กลาง
ชุุมชน เพราะว่่าวััดมีีทุุนทางวััฒนธรรมครบทุุกด้้าน
อย่่างสมบููรณ์์ มีีประเพณีี วััฒนธรรม ที่่�สืืบทอดกัันมา
อย่่างยาวนาน อาทิิ ประเพณีีการห่่มผ้้าองค์์หลวงพ่่อ
พระบรมธาตุุเจดีีย์์ การแข่่งขัันเรืือยาวและเรืือหััวตะเข้้
เป็็นต้้น
ชุุมชนคุุณธรรมวััดเกยไชยเหนืือ (บรมธาตุุ) ได้้เข้้า
ร่่วมโครงการชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร ตั้้�งแต่่ปลายปีี ๒๕๕๙
เป็็นต้้นมา ส่่งผลให้้ในปีีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้้รัับ
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รางวััลอัันดัับที่่� ๑ ชุุมชนต้้นแบบ ตามโครงการชุุมชน
คุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร จัังหวััดนครสวรรค์์ จากสำำ�นััก
ปลัั ด กระทรวงวัั ฒ นธรรม โดยได้้ มีี ก ารดำำ� เนิิ น งาน
มาอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด เกยไชยเหนืือ (บรมธาตุุ )
เป็็นศููนย์์กลางชุุมชน ด้้วยการปฏิิบััติิภารกิิจด้้านต่่าง ๆ
มากมายครอบคลุุ ม งานทุุ ก มิิ ติิ เช่่ น การสนัั บ สนุุ น
ส่่งเสริิมรายได้้ของชุุมชน สู่่�การมุ่่�งพััฒนาเศรษฐกิิจ
ฐานรากให้้มีีความมั่่�นคงในด้้านสััมมาชีีพของชุุมชน
อย่่างแท้้จริิง มีีการต่่อยอด ถ่่ายทอด สืืบสาน และ
อนุุรัักษ์์ภููมิิปััญญา ศิิลปวััฒนธรรมประเพณีีที่่�ควรค่่า
ต่่ อ การรัั ก ษาไว้้ ใ ห้้ อนุุ ช นคนรุ่่�นหลัั ง ได้้ ศึึ กษาเรีี ย นรู้้�
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง พร้้ อ มมีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ง านตอบสนอง
พัันธกิิจของ กระทรวงวััฒนธรรม ในการส่่งเสริิม สนัับสนุุน
กิิจกรรม งานโครงการครบทุุกมิิติิอย่่างสมบููรณ์์แบบ
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
แม้้ชุุมชนคุุณธรรมวััดเกยไชยเหนืือ (บรมธาตุุ)
เป็็ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมต้้ นแบบของจัั ง หวัั ดนครสวรรค์์
ด้้วยการร่่วมกัันปฏิิบััติิภารกิิจด้้านต่่าง ๆ โดยพลัังบวร
แต่่ยัังพบปััญหาอุุปสรรคอยู่่� คืือ พื้้�นที่่�เป็็นที่่�ราบลุ่่�มเกิิด
น้ำำ��ท่่วมบ่่อย พืืชผลทางการเกษตรและสวนเกิิดความ
เสีียหาย การประกอบอาชีีพรอง คืือ อาชีีพการทำำ�
ตาลโตนด ไม่่สามารถทำำ�ได้้เป็็นระยะเวลานาน เพราะ
พื้้�นที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการประกอบอาชีีพ จึึงมีีการนำำ�
การเกษตรแบบผสมผสานศาสตร์์พระราชาเกี่่�ยวกัับ
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้ เพื่่�อลด
รายจ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็น และพััฒนาอาชีีพ
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	รายได้้ ข องชุุ ม ชนที่่� มุ่่� งสู่่�การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ
ฐานรากให้้ มีี คว ามมั่่� น คงในด้้ า นสัั ม มาชีี พ เกิิ ด
ประสิิ ท ธิิ ภ าพและส่่ ง ผลต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานอย่่ า งมีี
คุุณภาพที่่�ดีีขึ้้�น มีีการต่่อยอด ถ่่ายทอด สืืบสาน และ
อนุุรักั ษ์์ภูมิู ปัิ ญ
ั ญา ศิิลปวััฒนธรรมประเพณีีที่่ควรค่
� า่ ต่่อ
การรัักษาไว้้ให้้อนุุชนคนรุ่่�นหลัังได้้ศึึกษาเรีียนรู้้�อย่่าง
ต่่อเนื่่�องได้้เป็็นอย่่างดีี และมีีการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้อง
กัับพัันธกิิจของกระทรวงวััฒนธรรม ในการสนัับสนุุน
ส่่งเสริิมตามโครงการตามนโยบายอย่่างสมบููรณ์์แบบ
ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
สร้้ า งความกิิ น ดีี อยู่่�ดีี ข องชาวบ้้ า นในชุุ ม ชน
โดยมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน โดยยึึดการทำำ�เกษตร
แบบผสมผสานตามศาสตร์์พระราชา น้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้ รวมทั้้�งการพััฒนา
อาชีีพรอง คืือ การทำำ�ตาลโตนด การลดค่่าใช้้จ่า่ ยในครััว
เรืือนที่่�ไม่่จำำ�เป็็น โดยการปลููกพืืชผัักสวนครััวไว้้บริิโภคเอง
ส่่ ว นที่่� เ หลืือก็็ ส่่ ง จำำ� หน่่ า ยในตลาดชุุ ม ชน เน้้ น การ
บริิโภคผัักเพื่่�อสุุขภาพของตนเอง และครอบครััว

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระนริินทร์์ นราสโภ รองเจ้้าอาวาสวััดเกยไชยเหนืือ
โทร. ๐๙ ๘๕๔๙ ๙๙๗๔
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๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองกระดููกเนื้้�อ
ตำำ�บลหนองนมวััว อำำ�เภอลาดยาว
จัังหวััดนครสวรรค์์
“หลวงพ่่อชนะรวมใจ สานสายใยชาติิพัันธุ์์�
สุุขสัันต์์ลาวครั่่�งมอญไทย
มีีสุุขใจด้้วยความพอเพีียง หล่่อเลี้้�ยงชีีพ
ด้้วยสุุจริิต ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยศีีลห้้า”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองกระดููกเนื้้�อ เป็็นศููนย์์
รวมจิิตใจของคนชุุมชน ในการรวมกลุ่่�มหรืือทำำ�กิจิ กรรม
ทางด้้านศาสนาศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีี และเทศกาล
มีีแหล่่งเรีียนรู้้�ทางวััฒนธรรม อาทิิเช่่น ศาลาสััญญโต
อนุุ ส รณ์์ เป็็ น ที่่� ป ระดิิ ษ ฐานหลวงพ่่ อช นะศัั ก ดิ์์� สิิ ท ธิ์์�
พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ล าวครั่่� ง เป็็ น ต้้ น มีี แ หล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วทาง
วััฒนธรรมที่่� เป็็ นเครืือข่่ายเชื่่�อมโยง รวมถึึงมีีแหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร
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เดิิมทีีคนในชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองกระดููกเนื้้�อ
ประสบปััญหาติิดสุุรา เล่่นการพนััน ทะเลาะวิิวาท
และยาเสพติิด คนในชุุมชนต่่างคนต่่างอยู่่� วััดขาดผู้้�นำำ�
ทางศาสนา ความสามััคคีี ต่่อมาในปีี ๒๕๕๗ คณะสงฆ์์
อำำ�เภอลาดยาว ลงความเห็็นได้้แต่่งตั้้�งพระปลััดสุุภััค
วิิรโช มาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเจ้้าอาวาสวััดหนองกระดููกเนื้้�อ
ได้้นำำ�ความรู้้� ความสามารถ และความตั้้�งใจที่่�จะพััฒนา
วััด และคนในชุุมชนให้้เกิิดความรััก ความสามััคคีี จึึงได้้
เข้้าร่่วมเป็็นชุุมชนคุุณธรรม ตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๙ โดยใช้้พลััง
“บวร” เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนดำำ�เนิินงาน
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการน้้อมนำำ�หลัักธรรม
ทางศาสนา หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และ
วิิถีวัี ฒ
ั นธรรมที่่�ดีงี ามในทุุกพื้้น� ที่่� เป็็น “สัังคมคุุณธรรม”
มีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองกระดููกเนื้้อ� โดยการนำำ�
ของพระปลััดสุุภััค วิิรโช ได้้ร่่วมกัับคณะทำำ�งานชุุมชน
มีีการวิิเคราะห์์สถานการณ์์บริิบทของชุุมชน กำำ�หนด
ปัั ญ หาที่่� อ ยากแก้้ ความดีี ที่่� อ ยากทำำ� ร่่ ว มกัั น วาง
แผนงานโครงการหรืือกำำ�หนดกิิจกรรมร่่วมกััน ระหว่่าง
เจ้้ า อาวาสวัั ด กัั บ ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนและประชาชนในพื้้� น ที่่�
เน้้น“การสร้้างจิิตสำำ�นึึก” และกระตุ้้�นให้้เกิิดเป็็นพลััง
ของคนในชุุมชน ให้้คนในชุุมชนเกิิดความรััก ความสามััคคีี
และมีีพลัังที่่�จะสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ชุุมชนสามารถ
พึ่่�งพาตนเองได้้ ปััญหาในชุุมชนได้้รัับการแก้้ไข ได้้รัับ
การยอมรัับ และพััฒนาไปสู่่�ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
โดยการนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรมที่่�สามารถสร้้างรายได้้
ให้้กับั ชุุมชน ผ่่านเทศกาล งานประเพณีี และวััฒนธรรม
ที่่�ดีีงามของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในพื้้�นที่่� โดยยึึดหลัักคุุณธรรม
“จิิตอาสา และกตััญญูู”
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ภายหลัั ง จากการดำำ� เนิิ น งานปัั ญ หาต่่ า ง ๆ
ในชุุ ม ชนลดลงหรืือหมดไป คนในชุุ ม ชนมีี คว ามรัั ก
สามััคคีี เอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ เสีียสละ ช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกััน
เกิิ ด การรวมตัั วรว มกลุ่่�ม พัั ฒ นาอาชีี พ สร้้ า งรายได้้
สามารถพึ่่�งพาตนเองและพึ่่�งพิิงกัันเองได้้ มรดกทาง
วััฒนธรรมได้้รัับการสืืบสาน ตลอดจนพััฒนาต่่อยอด
ทุุ น ทางวัั ฒ นธรรมสร้้ า งมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ทางเศรษฐกิิ จ
อย่่างสร้้างสรรค์์ เชื่่อ� มโยงการท่่องเที่่�ยวชุุมชนคุุณธรรม
(บวร On Tour) เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น
หรืือเศรษฐกิิจชุุมชน ให้้มีีความเข้้มแข็็งและมีีความ
ยั่่�งยืืนตามรอยศาสตร์์พระราชาเป็็นชุุมชนที่่�มีีศัักยภาพ
และความพร้้อม คนในชุุมชนเกิิดความกระตืือรืือร้้น
มีี คว ามเชื่่� อมั่่� น ในตนเอง และมองเห็็ น คุุ ณ ค่่ า ของ
“การร่่ ว มคิิ ด ร่่ ว มทำำ� ” และ”ระเบิิ ด จากข้้ า งใน”
ด้้วยชุุมชนเอง และมองเห็็นผลลััพธ์์ที่่�เกิิดจากความรััก
ความสามััคคีี ทำำ�ให้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดในชุุมชนลดน้้อยลงและ
หมดไป งานบุุญ งานประเพณีีปลอดอบายมุุข ชุุมชนได้้
รัับการยอมรัับเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุ ม ช น คุุ ณ ธรร ม วัั ด ห น อ ง ก ร ะ ดูู ก เ นื้้� อ
มีีเป้้าหมายสร้้างเด็็ก เยาวชน และประชาชนของชุุมชน
ให้้มีคว
ี ามจงรัักภัักดีีต่อ่ สถาบัันชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์
มีี คุุ ณ ธรรมตามหลัั ก ศาสนา มีี คว ามพอเพีี ย ง
มีีวิินััย ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต จิิตอาสา และกตััญญูู น้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงสู่่�การปฏิิบััติิ และ

ดำำ�รงชีีวิิตตามวิิถีีวััฒนธรรมที่่�ดีีงาม เป็็นคนดีี มีีศีีลธรรม
คุุ ณ ธรรม จริิ ย ธรรม ครอบครัั วอ บอุ่่�น ท่่ า มกลาง
สภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�กำำ�ลััง
เปลี่่�ยนแปลง ส่่งเสริิมให้้มีีการขยายเครืือข่่ายชุุมชน
คุุณธรรม เพื่่�อร่่วมพััฒนาสัังคมไทยให้้เป็็นสัังคมที่่�มีี
ความสงบสุุขร่่มเย็็น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระมหาสุุภััค วิิรโช ประธานชุุมชนคุุณธรรมฯ
วััดหนองกระดููกเนื้้อ�
โทร. ๐๘ ๒๑๗๖ ๔๕๙๕
นายญาณกร ช้้อยนิิยม เลขานุุการและคณะทำำ�งาน
ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองกระดููกเนื้้อ�
โทร. ๐๖ ๓๘๑๙ ๘๐๕๑
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๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองโพ
ตำำ�บลหนองโพ อำำ�เภอตาคลีี
จัังหวััดนครสวรรค์์
“ตามรอยหลวงพ่่อเดิิม
เสริิมสร้้างวััฒนธรรม
น้้อมนำำ�ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง”

สภาพเดิิ ม ของชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด หนองโพ
เมื่่�อราว ๓๕ ปีีที่่�ผ่่านมาสภาพสัังคมมีีการเปลี่่�ยนแปลง
จากสัั ง คมเกษตรกรรมมาเป็็ น สัั ง คมอุุ ต สาหกรรม
ประชากรในท้้ อ งถิ่่� น มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอาชีี พ จาก
เกษตรกรเข้้าสู่่�อาชีีพรัับจ้้าง สัังคมมีีการเปลี่่�ยนแปลง
แบบก้้าวกระโดด การจััดการด้้านวััฒนธรรมจึึงต้้อง
เป็็นหน้้าที่่�ขององค์์กรหลัักของท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ บ้้าน
วััด โรงเรีียน ที่่�ประสานงานเริ่่�มการเก็็บข้้อมููลท้้องถิ่่�น
เพื่่�อจััดทำำ�บทเรีียนท้้องถิ่่�น โดยมีีการยกย่่องปราชญ์์
ชุุมชน จนต่่อเนื่่�องมาเป็็นการร่่วมกัันจััดทำำ�พิิพิิธภััณฑ์์
หลวงพ่่อเดิิม ซึ่่�งเป็็นการร่่วมมืืออย่่างสููงสุุด และสืืบ
เนื่่�องมาจนปััจจุุบัันในการร่่วมมืือกัันธำำ�รงวััฒนธรรม
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ธำำ�รงพระพุุทธศาสนา ให้้สืืบต่่อเป็็นสมบััติขิ องชุุมชนจึึง
เป็็นผลให้้ชุมุ ชนวััดหนองโพเป็็นชุุมชนที่่�มีคว
ี ามเข้้มแข็็ง
สถาบัันชุุมชน และบุุคคลในชุุมชนเป็็นผู้้�มีีศัักยภาพมีี
ความสามารถในการร่่วมพััฒนาชุุมชนวััดหนองโพให้้มีี
ความเจริิญก้้าวหน้้าด้้านวััฒนธรรม ประเพณีี
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองโพ มีีศููนย์์รวมจิิตใจ คืือ
หลวงพ่่ อ เดิิ ม พุุ ทฺฺ ธ สโร อดีี ต เจ้้ า อาวาสรูู ป ที่่� ๕
ของวััดหนองโพ (พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๙๔) หลวงพ่่อเดิิม
เป็็ น พระอริิ ย สงฆ์์ ที่่� มีี ผู้้�ค นเคารพศรัั ท ธามากมาย
ด้้วยการก่่อสร้้างวััดวาอารามสาธารณประโยชน์์ทั่่�วไป
กว่่า ๓๐ วััด การจััดการศึึกษา การส่่งเสริิมศิิลปวิิทยา
ในทุุก ๆ ด้้าน รวมทั้้�งชื่่�อเสีียงด้้านวิิชาอาคมที่่�เข้้มขลััง
วัั ด หนองโพจึึงเป็็ น ศาสนสถานที่่� มีี ผู้้� เคารพศรัั ท ธา
มีี ชุุ ม ชนที่่� เข้้ ม แข็็ ง มีี ห ลวงพ่่ อ เดิิ ม พุุ ทฺฺ ธ สโร เป็็ น ที่่�
ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ ตราบจนเท่่าทุุกวัันนี้้�
“บวร” บ้้าน วััด โรงเรีียน สามเสาหลัักของชุุมชน
คุุณธรรมวััดหนองโพ มีีวััดหนองโพเป็็นศููนย์์กลาง และ
การเข้้ามามีีส่่วนร่่วมของหน่่วยงานราชการ โรงเรีียน
ผู้้�นำำ�ชุุมชน กำำ�นันั ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น ฯลฯ ประสานความร่่วมมืือ
กัันในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนงานด้้านวััฒนธรรม
ประเพณีี ของชุุมชน ส่่งเสริิมเด็็กนัักเรีียน และเยาวชน
ในพื้้�นที่่�เข้้ามามีีส่่วนร่่วมทำำ�กิิจกรรม เพื่่�อผลัักดัันงาน
ด้้านวััฒนธรรมประเพณีี และอััตลัักษณ์์ในพื้้�นที่่� ให้้โดดเด่่น
สำำ� หรัั บ การต้้ อ นรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� ม าเยืือน ซึ่่� ง เป็็ น
เสน่่ห์ข์ องชุุมชนที่่�สร้้างความร่่วมมืือให้้เกิิดผลอย่่างเป็็น
รููปธรรม
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้าทายหรืือข้้อจำำ�กััดของการดำำ�เนิินงาน
เปรีียบเสมืือนแรงกระตุ้้�นที่่�ส่่งเสีียงให้้ชุุมชนให้้ความ
สนใจและลุุกขึ้้น� มาช่่วยกัันเอาชนะจนผ่่านพ้้นไปได้้ เช่่น
ปััญหางบประมาณในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนงานด้้าน
วััฒนธรรมในพื้้น� ที่่�ยังั ไม่่เพีียงพอ ปััญหาจากสิ่่ง� แวดล้้อม
ได้้แก่่ ฝุ่่�น ควััน กลิ่่�น เนื่่�องจากในพื้้�นที่่�ชุุมชนมีีการ
ก่่อตั้้�งโรงงานอุุตสาหกรรมปล่่อยมลพิิษ
ผลลััพธ์์ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
	จากการเปิิดโอกาสให้้เด็็กนัักเรีียนและเยาวชน
ในพื้้�นที่่�เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรมงานด้้าน
วััฒนธรรมประเพณีีของชุุมชน เป็็นการเปิิดโอกาสเปิิดเวทีี
ให้้เด็็กนัักเรีียนและเยาวชนมีีพื้้�นที่่�ในการแสดงออก
กล้้าคิิดกล้้าแสดงความคิิดเห็็น เกิิดความรััก ความ
ภาคภููมิิใจในตััวเอง ทำำ�ให้้เด็็กนัักเรีียนและเยาวชน
มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น อีีกทั้้�งยััง
เป็็นการส่่งต่่อเพื่่�อสืืบสานงานด้้านวััฒนธรรมประเพณีี
ของชุุมชนจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููนิิปุุณพััฒนวงศ์์ เจ้้าอาวาสวััดหนองโพ
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๙๕๘๗
นางสาวเอมอร คำำ�นวณวิิทย์์
คณะกรรมการพิิพิิธภััณฑ์์หลวงพ่่อเดิิม
โทร. ๐๘ ๕๐๕๐ ๗๒๐๗

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การดำำ� เนิิ น งานให้้ เ กิิ ด ความต่่ อ เนื่่� อ ง โดยมีี
เป้้ า หมายคืือส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ ด็็ ก นัั ก เรีี ย น และเยาวชน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในงานวััฒนธรรม งานประเพณีี ศิิลปะ
การแสดงทางด้้านวััฒนธรรมของพื้้�นที่่�ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
สนัับสนุุนและให้้โอกาสเด็็กนัักเรีียนและเยาวชนที่่�
ด้้อยโอกาส เปิิดพื้้�นที่่�ในการแสดงออก และใช้้เวลาว่่าง
ให้้เกิิดประโยชน์์ พร้้อมทั้้�งพััฒนาเด็็กและเยาวชนรุ่่�นใหม่่
มาสืืบสานงานวััฒนธรรมประเพณีีในพื้้�นที่่�ให้้มีีความ
ยั่่�งยืืนต่่อไป
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๗) ชุุมชนตำำ�บลเขาชนกััน ตำำ�บลเขาชนกััน
อำำ�เภอแม่่วงก์์ จัังหวััดนครสวรรค์์
“พริิกบ้้านเหนืือ เกลืือบ้้านใต้้
ขิิงข่่าตะไคร้้ อยู่่�บ้้านพี่น้่� ้อง”

	ตำำ�บลเขาชนกัันนัับว่่าเป็็นแหล่่งรวมวััฒนธรรม
ที่่�สำำ�คัญ
ั หลายอย่่าง เนื่่�องจากคนในชุุมชนนั้้�นมีีผู้้�อพยพ
เข้้ามาตั้้�งถิ่่�นฐานจากหลายแหล่่ง จึึงทำำ�ให้้เกิิดความ
หลากหลายทางวััฒนธรรมประเพณีี แต่่คนในชุุมชนนั้้�น
มีีความยืืนหยุ่่�น สามารถยอมรัับกัันได้้อย่า่ งกลมกลืืน ไม่่
เคยเกิิดปััญหาด้้านประเพณีีวััฒนธรรม สามารถผสม
ผสานประเพณีีได้้ อีีกทั้้�งคนในชุุมชนมีีแกนนำำ�ที่่�ร่่วมกััน
ทำำ�งานเพื่่�อพััฒนาตำำ�บลให้้ชาวบ้้านมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ในทุุก ๆ ด้้าน เช่่น กลุ่่�มคนสููงอายุุ มีีชมรมผู้้�สููงอายุุเป็็น
แกนนำำ�ที่่ส� มััครใจมาทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกัันกว่่า ๑๐๐ คนใน
โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ มีีกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนดำำ�บลเขาชน
กััน ที่่�จัดั ตั้้ง� ขึ้้น� มาเพื่่�อสร้้างหลัักประกัันความมั่่น� คงของ
คนในชุุมชน ดููแลคนในชุุมชนให้้มีคว
ี ามเป็็นอยู่่�ที่่�ดีขึ้้ี น� มีี
การจััดสวััสดิิการตั้้�งแต่่เกิิดจนเสีียชีีวิติ เป็็นต้้น ซึ่่ง� คนใน
ชุุมชนร่่วมกัันทำำ�แบบค่่อยเป็็นค่่อยไปจนกลายเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของวิิถีีชีีวิิต ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความร่่วมมืือเพื่่�อ
ส่่วนรวมของชุุมชน โดยก้้าวผ่่านความเชื่่อที่่
� แ� ตกต่่างโดย
เรีียกแนวทางการพััฒนานั้้�นว่่า “วััฒนธรรมนำำ�พััฒนา”
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ในระยะแรกเริ่่� ม มีี ก ารหาจุุ ด เชื่่� อ มต่่ อกัั น
ของคนในตำำ�บลที่่�มีีความหลากหลายทางวััฒนธรรม
ภายหลัังจากผู้้�นำำ�ตำำ�บลเขาชนกัันได้้ใช้้รููปแบบในการ
ทำำ�งานร่่วมกัันมาหลายรููปแบบจึึงพบว่่า พระราชดำำ�
รััชของรััชกาลที่่� ๙ ในเรื่่�องของหลัักการทรงงานคืือ
“เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” นั้้�นสามารถนำำ�มาเป็็นแนวทาง
ในการทำำ�งานและแก้้ไข้้ปััญหาต่่าง ๆ เมื่่�อเกิิดความคุ้้�น
เคย ความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน ทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วน
ร่่วมของชุุมชนในการทำำ�งาน เช่่น ร่่วมกัันคิิด ตััดสิินใจ
รัับประโยชน์์ เกิิดช่่องทางการทำำ�งานด้้านการพััฒนาที่่�
หลากหลาย ตั้้ง� แต่่การมีีอยู่่�มีกิี นิ ในครััวเรืือน โดยการนำำ�
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ จนนำำ�ไปสู่่�ศูนู ย์์การ
เรีียนรู้้�ตามแนวพระราชดำำ�ริขึ้้ิ น� ที่่�ตำำ�บลเขาชนกััน เพื่่�อให้้
กลุ่่�มคนที่่�สนใจ หรืือพััฒนาอาชีีพมาเรีียนรู้้�ได้้
นอกจากนั้้�นตำำ�บลเขาชนกัันมีีแนวคิิดที่่�จะสร้้าง
กติิกา และข้้อตกลงร่่วมกัันของในชุุมชน ป้้องกัันปััญหา
ความขััดแย้้งขึ้้�น คืือ “ธรรมนููญตำำ�บล” เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
เป้้าหมายในการจััดการตนเองของตำำ�บลใน ๔ เรื่่�อง
ประกอบด้้วย เศรษฐกิิจ สัังคม สุุขภาพ และสิ่่ง� แวดล้้อม
รวมทั้้�งการส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนมีีจิิตอาสา คอยดูู
สถานที่่�ส่ว่ นรวม ซึ่่ง� คนในชุุมชนต่่างอาสามาช่่วยกัันด้้วย
ความสามััคคีีโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ช่่วงแรกของการพััฒนานั้้�นมัักจะมีีความขััดแย้้ง
ความเห็็นต่่างของคนในชุุมชน อีีกทั้้�งยัังไม่่ตื่่�นตััวกัับ
การพััฒนา โอกาสที่่�คนในชุุมชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมมีีน้อ้ ย
ผู้้�นำำ�ยัังเข้้าไม่่ถึึงประชาชน แต่่ในระยะเวลาต่่อมา การ
ทำำ�งานที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาของตำำ�บลมีีมากขึ้้�น โดยมุ่่�ง
เน้้นชุุมชนเป็็นศููนย์์กลางการพััฒนา และมีีปัจจั
ั ยั ในการ
เกื้้อ� หนุุนมากขึ้้น� มีีกระบวนการทำำ�งานในเชิิงลึึก คืือเข้้า
ถึึงประชาชนอย่่างแท้้จริิง จึึงสามารถทำำ�ให้้รู้้�และเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
ผลลััพธ์์และผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
	จากการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่า่ นมาโดยใช้้เครื่่�องมืือทาง
วััฒนธรรมประเพณีี พบว่่าคนในชุุมชนมีีความร่่วมมืือ มีี
ส่่วนร่่วมมากขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนไป
ในทางที่่�ดีีขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก สัังเกตได้้จากเวลามีีงานใน
ชุุมชนตำำ�บลเขาชนกัันจะได้้รับั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี
ชาวบ้้านออกมาช่่วยงาน มีีส่ว่ นร่่วมกัันมากขึ้้น� จากเดิิม
อย่่างชััดเจน และมีีความมั่่�นใจว่่าชุุมชนจะสืืบทอดรัักษา
ประเพณีีวัฒ
ั นธรรมอัันดีีงามจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เพราะมองเห็็น
ความสำำ�คััญ มีีกลุ่่�มองค์์กรที่่�เข้้มแข็็งรองรัับเพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงที่่�จะสืืบสานการดำำ�เนิินงานด้้านวััฒนธรรม
และที่่�สำำ�คััญ ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในชุุมชน ได้้
ลดน้้อยถอยลง และถููกแก้้ไขอย่่างเป็็นระบบ

	ทุุนที่่�เป็็น “คน” มีีปราชญ์์ชาวบ้้าน ผู้้�นำำ�ท้้องที่่�
ท้้องถิ่่�น และแกนนำำ�ของกลุ่่�มองค์์กรที่่�มีีในตำำ�บล
	ทุุนที่่�เป็็น “องค์์กร” ที่่�มีีความสำำ�คััญของตำำ�บล
เช่่น สภาองค์์กรชุุมชน สภาวััฒนธรรมตำำ�บล ผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มอาชีีพ ศููนย์์ประสานงานองค์์กรชุุมชน ศููนย์์เรีียนรู้้�
ตามแนวพระราชดำำ�ริิ
	ทุุนที่่�เป็็น “ปััญญา” ที่่�ถืือเป็็นองค์์ความรู้้�จาก
การปฏิิบััติิทำำ�ให้้เกิิดการสืืบทอด หรืือขยายผลตาม
ภููมิปัิ ัญญา เกิิดเป็็นคลัังปััญญาต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
ชุุมชนตำำ�บลเขาชนกััน
เลขที่่� ๑๕๔ หมู่่� ๙ ตำำ�บลเขาชนกััน อำำ�เภอแม่่วงก์์
จัังหวััดนครสวรรค์์ ๖๐๑๕๐
ผู้้�ประสาน : นายเสถีียรพงษ์์ ครบุุรีี
โทร. ๐๘ ๑๙๘๒ ๒๓๒๒

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ในการเสริิมสร้้างคุุณธรรมให้้มีีความต่่อเนื่่�อง
โดยชุุมชนมีีความตั้้ง� ใจจะหาคนรุ่่�นใหม่่มาสืืบต่่องานของ
ตำำ�บล ทั้้�งงานเก่่าที่่�ยังั ดำำ�เนิินการอยู่่� และงานใหม่่ที่่กำ� ำ�ลังั
จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต โดยอาศััยต้้นทุุนเดิิมที่่�มีีอยู่่� คืือ
“ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น” ที่่�สำำ�คััญของตำำ�บลที่่�จะสามารถ
สร้้างคนรุ่่�นใหม่่เพื่่�อที่่จ� ะได้้ขับั เคลื่่�อนงานไปด้้วยกััน เช่่น
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๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดแสนเมืืองมา
ตำำ�บลหย่่วน อำำ�เภอเชีียงคำำ� จัังหวััดพะเยา
“วิิหารไทลื้้�อโดดเด่่นเป็็นสง่่า
ศููนย์์วััฒนธรรมเฉลิิมราชเป็็นศรีี
เทวดาหลวงศัักดิ์์�สิิทธิ์์�มากบารมีี
ถิ่่�นวิิถีีชุุมชนคนบ้้านมาง”

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด แสนเมืืองมา เป็็ น ชุุ ม ชน
ไทลื้้�อ ที่่�สืืบเชื้้�อสายมาจากเมืืองมางในสิิบสองปัันนา
ที่่�ยังั คงรัักษาวััฒนธรรมขนบธรรมเนีียมประเพณีีของตน
ไว้้อย่่างน่่าชื่่�นชม แม้้ว่่ามีีบางอย่่างมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ไปตามการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมวััฒนธรรม การผสม
ผสานกัับวััฒนธรรมคนไทยยวนท้้องถิ่่น� และความเจริิญ
ตามยุุคสมััย แต่่สิ่่�งที่่�ยึึดเหนี่่�ยวให้้ชาวไทลื้้�อปฏิิบััติิตาม
จารีีตเดิิม คืือ การนัับถืือผีีควบคู่่�กัับพระพุุทธศาสนา
ซึ่่�งเป็็นเอกลัักษณ์์ของชาวไทลื้้�อ ส่่วนการแต่่งกายของ
ชาวไทลื้้�อมีีลัักษณะโดดเด่่นคืือการทอผ้้าใช้้เองเป็็น
ลวดลายที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของชาวไทลื้้�อสืืบทอดกัันมา
ตั้้�งแต่่บรรพบุุรุุษ ชุุมชนไทลื้้�อยัังคงรัักษาภาษาไทลื้้�อ
และใช้้เป็็นภาษาสื่่�อสารในปััจจุุบััน โดยมีีวััดแสนเมืืองมา
เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของชาวลื้้�อเมืืองมาง
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ชุมุ ชนคุุณธรรมวััดแสนเมืืองมาประสบ
ผลสำำ�เร็็จและเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบนั้้�น เกิิดจาก
ความพร้้อมของชุุมชน มีีบุคุ ลากรที่่�มีคว
ี ามเข้้มแข็็ง และ
มีีความสามารถ โดยการนำำ�ของพระครููสุุนทรวุุฒิิสาร
เจ้้ า อาวาสวัั ด แสนเมืืองมา พร้้ อ มด้้ ว ย ผู้้�ใหญ่่ บ้้ า น
ผู้้�ช่่วยผู้้�ใหญ่่บ้้าน คณะกรรมการหมู่่�บ้้าน และประธาน
คุ้้�มบ้้ า น ที่่� มีี คว ามรู้้�ความสามารถในการขัั บเคลื่่� อ น
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในชุุมชน คนในชุุมชนให้้ความเคารพ
นัับถืือและมีีความศรััทธาในผู้้�นำำ�ชุุมชน และให้้ความ
ร่่ ว มมืือในการทำำ�กิิ จ กรรมเป็็ น อย่่ า งดีี ตลอดจนมีี
การบููรณาการร่่วมกัันกัับหน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยงาน
ท้้องถิ่่น� ทำำ�ให้้ชุมุ ชนได้้รับั การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ
และการพััฒนาชุุมชน ทั้้�งด้้านการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน และการให้้ความรู้้�แก่่บุคุ ลากร
ในชุุมชน มีีศูนู ย์์วัฒ
ั นธรรมเฉลิิมราช ฐานการเรีียนรู้้�ของ
ชุุมชนเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้แก่่นในชุุมชนและชุุมชนใกล้้
เคีียง ตลอดจนได้้รัับการพััฒนาเป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยว
เชิิงวััฒนธรรม และชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบวร On Tour
ของพะเยา
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ชาวไทลื้้อ� เป็็นกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ที่่มี� วิี ถีิ กี ารดำำ�รงชีีวิติ
ชีีวิิตที่่�เรีียบง่่ายจึึงทำำ�ให้้คนในชุุมชนไม่่กล้้าแสดงออก
โดยเฉพาะเด็็ ก และเยาวชนไม่่ ก ล้้ า พูู ด ภาษาไทลื้้� อ
ไม่่กล้้าแต่่งกายชุุดไทลื้้�อ ไม่่รัับประทานอาหารไทลื้้�อ
ไม่่กล้้าพููดในสิ่่�งที่่�ตนเองต้้องการ เป็็นเหตุุให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชน
และผู้้�นำำ�ทางศาสนา หาทางแก้้ไขโดยการสร้้างความ
เข้้าใจกัับคนในชุุมชน และให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชนเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มและ
เป็็ น แบบอย่่ า งในการสืืบสานวัั ฒ นธรรมการพูู ด
การแต่่งกาย และการรัับประทานอาหารไทลื้้อ� ทำำ�ให้้คน
ในชุุมชนเริ่่�มหัันมาเอาแบบอย่่าง
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ผลลััพธ์์และผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
พฤติิกรรมของคนในชุุมชนเปลี่่�ยนไปในทิิศทาง
ที่่�ดีีขึ้้�น คนในชุุมชนหัันมาสนใจและใส่่ใจชุุมชนมากขึ้้�น
ให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�กิิจกรรมในชุุมชนเป็็นอย่่างดีี
และมีีความภาคภููมิิใจในวิิถีีวััฒนธรรมไทลื้้�อ และร่่วม
กัันอนุุรัักษ์์สืืบสาน วิิถีีวััฒนธรรมให้้คงอยู่่� คนในชุุมชน
รู้้�จัั กใช้้ เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในการกระจายข่่ าวสาร
ไปยัังกลุ่่�มต่่าง ๆ ผ่่านทางกลุ่่�มไลน์์ ชุุมชนมีีการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีแหล่่งเรีียนรู้้�ทางวััฒนธรรมที่่�มีีคุุณค่่า
มีีสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวในชุุมชน มีีผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน CPOT
เป็็นเอกลัักษณ์์ และมีีตลาดวััฒนธรรม ถนนสายวััฒนธรรม
ไทลื้้อ� “กาดเมิิงมาง” ทุุกวัันพุุธแรกของเดืือน ซึ่่�งสร้้าง
รายได้้ให้้ชุุมชน
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด แสนเมืืองมายัั ง คงรัั ก ษา
วััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิตของชาวไทลื้้�อ ซึ่่�งเป็็นเอกลัักษณ์์
เฉพาะของชาวไทลื้้� อ ได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต และ
วััฒนธรรมดัังกล่่าวนี้้�ได้้แสดงออกผ่่านกิิจกรรมในการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ รวมถึึงประเพณีีพิิธีกี รรมต่่าง ๆ และยัังเป็็น
ชุุมชนท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมที่่�ยั่่�งยืืน มีีกาดชุุมชน
ที่่�เป็็นแหล่่งสร้้างรายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน รวมทั้้�งเป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�และศึึกษาแลกเปลี่่�ยนของชุุมชนใกล้้เคีียง
และชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง ทุุกคนในชุุมชนมีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นและรายจ่่ายลดลง สามารถ
ดำำ�เนิินชีีวิติ อยู่่�บนพื้้น� ฐานของหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสุุนทรวุุฒิิสาร เจ้้าคณะตำำ�บลหย่่วน เขต ๑
เจ้้าอาวาสวััดแสนเมืืองมา
ประธานชุุมชนคุุณธรรมวััดแสนเมืืองมา
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๔๕๗๑
นางนงลัักษณ์์ จิินะราช ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านมาง หมู่่�ที่่� ๔
โทร. ๐๘ ๒๖๙๔ ๙๕๙๙
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๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดตุ่่�นใต้้
ตำำ�บลบ้้านตุ่่�น อำำ�เภอเมืืองพะเยา จัังหวััดพะเยา
“ธรรมาสน์์โบราณเลิิศล้ำำ�� เกษตรกรรม
เราสืืบสาน ออมทรััพย์์เสริิมสร้้างงาน
สืืบสานงานวััฒนธรรม”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดตุ่่�นใต้้เป็็นชุุมชนการท่่องเที่่�ยว
เชิิงเกษตรกรรม บนพื้้�นฐานการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม
มีีความเชื่่อ� ในการทำำ�พิธีิ กี รรมต่่าง ๆ ที่่�ได้้รับั การสืืบทอด
จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น คนในชุุ ม ชนน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งมาเป็็ น หลัั ก ในการดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต
เป็็นชุุมชนที่่�มีคว
ี ามพร้้อมในการถ่่ายทอดการเรีียนรู้้�วิถีิ ชีี วิี ติ
เศรษฐกิิจพอเพีียง มีีฐานการเรีียนรู้้�ทางการเกษตรและ
แหล่่งเรีียนรู้้�ทางวััฒนธรรม
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดตุ่่�นใต้้นั้้�นมีีความเข้้มแข็็งของ
บวร คนในชุุมชนให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกิิจกรรมทางศาสนา
เป็็นอย่่างมาก มีีความเลื่่�อมใส เป็็นหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕
จึึงเป็็นชุุมชนที่่�รัักความสงบ และห่่างไกลอบายมุุข
นำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตจนประสบความสำำ�เร็็จ มีีฐานการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
เกษตรผสมผสาน สามารถเข้้าเรีียนรู้้� และนำำ�องค์์ความรู้้�
ไปปรัับใช้้ใน ชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้ เป็็นชุุมชนที่่�มีกี ารอนุุรักั ษ์์
สืืบสานวััฒนธรรมประเพณีี ชุุมชนสามารถประสบ
ผลสำำ� เร็็ จ ได้้ เ พราะความพร้้ อ มของคนในชุุ ม ชน
ทั้้�งด้้านบุุคลากร สถานที่่� แหล่่งเรีียนรู้้� และความสามััคคีี
ของคนในชุุมชน มีีการบริิหารจััดการชุุมชนอย่่างเป็็น
ระบบ และบริิหารจััดการคนทำำ�งานตามความถนััด
มีีการแบ่่งหน้้าที่่�ของคนในชุุมชนอย่่างเหมาะสม ทำำ�ให้้
งานประสบผลสำำ�เร็็จและมีีประสิิทธิิภาพ ไม่่ใช้้เงิินเป็็น
ตัั วขัับเคลื่่� อ นงาน แต่่ ใช้้ ความพร้้ อ มของชุุ ม ชนเป็็ น
ตััวกำำ�หนดทิิศทาง มีีแผนการดำำ�เนิินงานอย่่างชััดเจน
เมื่่�อชุุมชนมีีความพร้้อม ทำำ�ให้้ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
หน่่วยงานราชการในพื้้�นที่่� ทั้้�งด้้านงบประมาณ การส่่ง
เสริิมอาชีีพและการพััฒนาต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรม
ในชุุมชน ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีี ผลงานเป็็ นที่่� ประจัั กษ์์ เป็็ นชุุ มชนที่่� มีี คว ามพร้้ อ ม
ในการถ่่ายทอดการเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิตเศรษฐกิิจพอเพีียง
เกิิดการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน
ร่่วมกัันอนุุรักั ษ์์และสืืบสานงานวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� ให้้คง
อยู่่�ต่่อไป
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	อุุปสรรคของชุุมชน คืือ บริิบทพื้้�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�
กลางน้ำำ�� ไม่่ติดิ กัับเชิิงเขาและกว๊๊านพะเยา ส่่งผลให้้พื้น้� ที่่�
ไม่่สามารถกัักเก็็บน้ำำ��ได้้ ทำำ�ให้้น้ำำ��ไม่่เพีียงพอต่่อการ
ทำำ�การเกษตร ผู้้�นำำ�ชุุมชนและชาวบ้้านจึึงเริ่่�มพููดคุุย
และหาทางแก้้ไข โดยการทำำ�ธนาคารน้ำำ��ใต้้ดินิ เพื่่�อแก้้ปัญั หา
การขาดแคลนน้ำำ��ในชุุมชน ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��ในดิินเพิ่่�มขึ้้�น
และชาวบ้้านมีีน้ำ�ำ� ใช้้ตลอดทั้้�งปีี
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ตุ่่�นใต้้ เป็็ น ชุุ ม ชนปลอด
อบายมุุข ทุุกคนให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�กิิจกรรม
ของชุุ ม ชน มีี คว ามเคารพผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน และมีี คว าม
ศรััทธาผู้้�นำำ�ทางศาสนา มีีความสามััคคีีและเห็็นใจกััน
ช่่วยเหลืือซึ่่ง� กััน และกััน มีีความพอเพีียง ใช้้ชีวิี ติ เรีียบง่่าย
ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงของชุุมชนอย่่างเคร่่งครััด มีีวิินััย
ในการรัักษากฎระเบีียบของชุุมชน มีีการบริิหารจััดการ
ชุุมชนอย่่างเป็็นระบบ คณะกรรรมการหมู่่�บ้้านมีีการ
บริิหารงานอย่่างโปร่่งใส ถููกต้้องชััดเจนและตรวจสอบได้้
คนในชุุมชนมีีจิติ สาธารณะ พฤติิกรรมของคนในชุุมชน
เปลี่่�ยนแปลงไปในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น เป็็นชุุมชนที่่�มีีความ
โดดเด่่นด้้านวััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิต เป็็นที่่�รู้้�จัักของคน
ภายนอก ได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาครััฐและเอกชน
มีีแหล่่งเรีียนรู้้�ทางวััฒนธรรมและวิิถีีชีวิี ติ มีีแหล่่งเรีียนรู้้�
ทางการเกษตร มีีผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์
และชุุมชนมีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมวััดตุ่่�นใต้้ มีีการจััดทำำ�แผนพััฒนา
ชุุมชนไว้้ทุุกปีี ซึ่่�งมีีเป้้าหมายที่่�จะดำำ�เนิินการตามแผน
ที่่�วางไว้้ โดยเน้้นความต้้องการของคนในชุุมชนเป็็นสำำ�คััญ
เพื่่� อ ให้้ ชุุ ม ชนมีี ก ารพัั ฒ นาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและคนใน
ชุุมชนพึ่่�งพาตนเองให้้ได้้มากที่่�สุุด มีีต้้นทุุนสำำ�คััญ คืือมีี
แหล่่งเรีียนรู้้�ทางเศรษฐกิิจพอเพีียงและวิิถีีวััฒนธรรม
ที่่�ยั่่ง� ยืืน ทำำ�ให้้ชุมุ ชนมีีความเข้้มแข็็งและทุุกคนในชุุมชน
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระจิิรพงศ์์ วรลาโภ
ประธานชุุมชนคุุณธรรมวััดตุ่่�นใต้้
โทร. ๐๘ ๙๘๘๗ ๘๗๙๖
นายวิิจิิตร ใหม่่นา ผู้้�ใหญ่่บ้้านน้้านตุ๋๋�น หมู่่�ที่่� ๑
โทร. ๐๙ ๒๕๐๖ ๕๒๑๕
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๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดต๊ำำ��ม่่อน
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพะเยา
“พระเจ้้าทัันใจเงี้้�ยวงามศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
แหล่่งวิิจิิตรโคมล้้านนา ศููนย์์เพาะกล้้าแผ่่นดิิน
สืืบสานศิิลป์์กลองสะบััดชััย”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดต๊ำำ��ม่่อน ตั้้�งอยู่่�หมู่่�ที่่� ๒ ตำำ�บล
บ้้านต๊ำำ�� อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพะเยา ได้้ใช้้พลัังบวรใน
การพััฒนาและขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม โดยวััดต๊ำำ��
ม่่อนได้้เปิิดวััดให้้เป็็นศููนย์์ประสานงานบููรณาการในทุุก
เรื่่�องที่่�จะเชื่่�อมประสานต่่อคนในชุุมชน จึึงทำำ�ให้้คนใน
ชุุมชนมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�ผููกพัันกัับวััด มีีจิิตใจที่่�เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่
พึ่่�งพาอาศััยกััน สมััครสมานสามััคคีี ดููแลซึ่่�งกัันและกััน
อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข ซึ่่ง� มีีผู้้�นำำ�ศาสนาคืือเจ้้าอาวาส
พระครููสุุวััฒน์์สัังฆโสภณ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ต๊ำำ��ม่่ อ น ได้้ น้้ อ มนำำ� หลัั ก
ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งมาปรัั บ ใช้้ คว บคู่่�กัั บ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น จนก่่อเกิิดให้้คนในชุุมชนมีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี อยู่่�ดีีมีีสุุข และยึึดหลัักปฏิิบััติิตามแนวศีีล ๕ ใน
ขณะเดีียวกัันได้้มีกี ารส่่งเสริิมศิิลปะการแสดงดนตรีีพื้น้�
บ้้าน เพื่่�อสืืบทอดวััฒนธรรมประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� ซึ่่ง� เป็็นการ
นำำ�เข้้าสู่่�ขั้้�นตอนที่่�จะเริ่่�มในศาสนพิิธีีของชาวล้้านนา
พร้้อมถ่่ายทอดสู่่�เด็็กเยาวชนให้้ก่่อเกิิดการขยายเครืือ
ข่่ายการเรีียนรู้้�เรื่่อ� งประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� และการอยู่่�ร่่วมกััน
ของชุุมชน โดยการบููรณาการ วััด บ้้าน โรงเรีียน ทำำ�งาน
ร่่วมกัันซึ่่�งเด็็กเยาวชนได้้รัับการบ่่มเพาะคุุณธรรม และ
มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมชุุมชนเป็็นการปลููกฝัังความดีีที่่�
มั่่�นคง
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ศููนย์์ศึึกษาพระพุุทธศาสนาวัันอาทิิตย์์วััดต๊ำำ��ม่่อน
ศูู น ย์์ ศึึ ก ษ า พ ร ะ พุุ ท ธศ า ส น า วัั ด ต๊ำำ��ม่่ อ น
ได้้เกิิดจากความร่่วมมืือร่่วมแรงร่่วมใจของคนในชุุมชน
ได้้สร้้างเป็็นสถานที่่�เรีียนรู้้�วิิชาหลัักพระพุุทธศาสนาให้้
กัับนัักเรีียน โดยมีีเจ้้าอาวาสวััดต๊ำำ��ม่อ่ นเป็็นผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์ฯ นอกจากนี้้�ยังั เป็็นศููนย์์กลางในการส่่งเสริิมชุุมชน
คุุณธรรม ซึ่่�งมีีการขัับเคลื่่�อนคุุณธรรม ด้้วย ๓ มิิติิ ดัังนี้้�
๑) มิิติด้ิ า้ นศาสนา เน้้นการน้้อมนำำ�หลัักคำำ�สอน
มาปฏิิบััติิในชีีวิิตประจำำ�วััน โดยเน้้นการรัักษาศีีล ๕
ศีีล ๘ ส่่งเสริิมเบญจธรรม ส่่งเสริิมเรื่่�องศาสนสััมพัันธ์์
โดยมีี กิิ จ กรรม เช่่ น ศูู น ย์์ ศึึ กษาพระพุุ ท ธศาสนา
วัันอาทิิตย์์ หมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ ประชาเป็็นสุุข บวรสาน
รัักสามวััย สานใจใกล้้ธรรม กล้้าคุุณธรรม
๒) มิิติิปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง เน้้นการ
ดำำ�รงตนตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง มีีเหตุุผล
มีี ภูู มิิ คุ้้� มกัั น ที่่� ดีี พึ่่� ง พาตนเอง มีี จิิ ต สำำ�นึึ กต่่ อสัั ง คม
สิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ศููนย์์การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง
ชมรมต้้นกล้้าบ้้านต๊ำำ�� ค่่ายกล้้าอาสา ค่่ายละอ่่อนกล้้าดีี
๓) มิิ ติิ วิิ ถีี วัั ฒ นธรรม เน้้ น การสร้้ า งความรัั ก
ความผููกพัันในบ้้านเกิิด มีีความภาคภููมิิใจในวััฒนธรรม
ท้้ อ งถิ่่� น และความเป็็ น ไทย โดยเปิิ ด พื้้� น ที่่� วัั ด ให้้ เ ป็็ น
พื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์การเรีียนรู้้�ทางศิิลปะ วััฒนธรรม และ
ประวััติศิ าสตร์์ชุมุ ชนเช่่น กลุ่่�มกลองสะบััดชััยวััดต๊ำำ��ม่อ่ น
กลุ่่�มโคม - ตุุงล้้านนา ตานต้้อด อ้้อมกอดแห่่งเมตตา
วิิทยาลััยฮอมผญ๋๋า
ต้้นกล้้าความดีีวิิถีีวััฒนธรรม
พ ร ะ ครูู สัั ง ฆ บ ริิ รัั ก ษ์์ เ อ ก รัั ฐ อภิิ รกฺฺ โข
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส (พระอาจารย์์เอก) ได้้ร่่วมกัับสถาน
ศึึกษา องค์์ ก รต่่ า ง ๆ ดำำ� เนิิ น การจัั ด อบรมพัั ฒ นา
คุุณธรรมในสถานศึึกษาในรููปแบบของค่่ายคุุณธรรม
โดยได้้ ตั้้� ง กลุ่่�มพระวิิ ท ยากรและวิิ ท ยากรอาสาว่่ า
“เครืือข่่ายเพื่่�อนฯ คุุณธรรม” ซึ่่�งมีีบทบาทในการแก้้
ปััญหาของสัังคมในกลุ่่�มของเด็็กและเยาวชนไม่่ว่่าเรื่่�อง
ยาเสพติิด เพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััยอัันควร การทะเลาะ
วิิวาทรวมไปถึึงปััญหาสัังคมอื่่�น ๆ จำำ�เป็็นที่่�ต้้องสร้้าง
กระแสนิิยม “รัักดีี” ให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืนไม่่เพีียงแต่่
จััดค่่ายอบรมเพีียงอย่่างเดีียวแต่่จะมีีกระบวนการที่่�
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สามารถรวมกลุ่่�มติิดตามสร้้างสรรค์์พััฒนาไปสู่่�เวทีีของ
“กล้้าทำำ�ดี”ี ให้้เกิิดเป็็นพลัังในการพััฒนาสัังคมต่่อเนื่่�อง
	จากหลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งที่่�
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� ๙ พระองค์์ท่า่ น
ได้้พระราชทานเป็็นสมบััติิอัันล้ำำ��ค่่าแก่่ปวงชนชาวไทย
หากเราได้้วิิเคราะห์์ดีีแล้้วในหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงทั้้�ง ๓ ห่่วง ๒ เงื่่�อนไข เป็็นแนวทางของการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ ที่่�ลดความทุุกข์์เพิ่่�มความสุุขให้้แก่่ชีวิี ติ อย่่าง
ยั่่ง� ยืืนไม่่ว่า่ จะเป็็นเพศวััยมีีการศึึกษาระดัับใดก็็ตามโดย
เฉพาะกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนนั้้�นจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ควร
หัันมาน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมา
เป็็นแนวทางของการปฏิิบััติิให้้มากกว่่าการเรีียนรู้้�เพีียง
อย่่างเดีียว
- พอประมาณ คืือ ไม่่เกิินไป
-	มีีเหตุุผล คืือ ยึึดหลัักความจริิง
-	ภููมิคุ้้�ิ มกััน คืือ ไม่่ประมาท
- เงื่่�อนไขความรู้้� คืือ พััฒนาปััญญา
- เงื่่�อนไขคุุณธรรม คืือ พััฒนาความดีี
สร้้างเครืือข่่าย ขยายผล ต้้นกล้้าความดีี
การดำำ�เนิินงานต้้นกล้้าแผ่่นดิินเริ่่�มด้้วยการปรัับ
แนวคิิดในการสร้้างระบบการทำำ�งานที่่�เกื้้อกู
� ลู กััน โดยให้้
ชุุมชนเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนแบบมีีส่่วนร่่วม
ซึ่่�งพระอาจารย์์เอก ได้้กล่่าวถึึงกลยุุทธ์์ในการทำำ�งาน
๓ ข้้อคืือ จุุดไฟ ใส่่เชื้้�อ และเกื้้อกู
� ูล
จุุ ด ไฟ เป็็ น การจุุ ด ประกาย สร้้ า งศรัั ท ธาใน
คุุณธรรม ซึ่่�งให้้ความรู้้�หลัักในการปฏิิบััติิ การครอง
ตนตามหลัักศาสนาที่่�นัับถืือ มีีการบ่่มเพาะตั้้�งแต่่เด็็ก
และเยาวชน ส่่งเสริิมให้้กล้้าคิิด กล้้าแสดงออกในสิ่่�งที่่�
ดีีงามอย่่างสร้้างสรรค์์ โดยมีีมิิติิของคุุณธรรมเป็็นองค์์
ประกอบ
ใส่่เชื้้�อ เป็็นการติิดตามการทำำ�งาน คอยให้้คำำ�
ปรึึกษาแนะนำำ� ซึ่่�งทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีความต่่อเนื่่�องไม่่
เงีียบหาย โครงการต่่าง ๆ ที่่�เด็็กคิิด เด็็กทำำ� ผู้้�ใหญ่่ให้้
กำำ�ลัังใจ ให้้การสนัับสนุุน ทำำ�ให้้เด็็กเยาวชนสามารถมีี
ความคิิดได้้อย่่างอิิสระ และได้้คำำ�ชี้้�แนะที่่�ถููกต้้อง

เกื้้�อกููล เป็็นการเติิมเต็็มการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ
มีีการเปิิดพื้้น� ที่่�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� แสดงความ
สามารถ ชื่่�นชมให้้กำำ�ลัังใจ ให้้รางวััลในการทำำ�คุุณงาม
ความดีี พร้้อมส่่งเสริิมให้้เด็็กเยาวชนกล้้านำำ�เสนอในเวทีี
ต่่าง ๆ จนได้้รัับรางวััลอัันทรงเกีียรติิ
กล้้าแผ่่นดิิน ขยัันเรีียน ขยัันทำำ�งาน
กล้้าคุุณธรรมตามโครงการกล้้าแผ่่นดิินด้้วยพลััง
บวร ประจำำ�ปีี ๒๕๖๑ ที่่�เครืือข่่ายเพื่่�อนฯ คุุณธรรม
และสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงวััฒนธรรม ร่่วมกัับสถาน
ศึึกษา ๒๖ แห่่ง ในพื้้�นที่่� ๔ ภาค ๑๗ จัังหวััด ได้้ร่่วม
กัันจััดการอบรมพััฒนาคุุณธรรมแก่่เยาวชนหลัักสููตร
“กล้้าคุุณธรรม” ทั้้�งแบบค้้างคืืนและไม่่ค้้างคืืน ๕๓ รุ่่�น
กว่่า ๑๑,๐๐๐ คน
โดยการสนัั บ สนุุ น พระธรรมวิิ ท ยากร สื่่� อ
หลัักสููตรกระบวนการอบรมที่่�เหมาะสม มุ่่�งเน้้นการจััด
กิิจกรรมเพื่่�อพัฒ
ั นาความคิิด เปิิดโลกทััศน์ด้์ า้ นคุุณธรรม
ในรููปแบบที่่�ไม่่จำำ�กััดศาสนา สร้้างกระแสนิิยม “รัักดีี”
และปลููกฝัังคุุณธรรมที่่�พึึงประสงค์์ คืือ “พอเพีียง มีีวินัิ ยั
สุุจริิต จิิตอาสา และกตััญญูู”

ข้้อมููลผู้้�ประสานในพื้้�นที่่�
พระครููสุุวััฒน์์สัังฆโสภณ เจ้้าอาวาสวััดต๊ำำ�ม่
� อ่ น
ตำำ�บลต๊ำำ��ม่อ่ น อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพระเยา
โทร. ๐๘ ๙๘๕๒ ๘๒๙๙
พระครููสัังฆบริิรัักษ์์เอกรััฐ อภิิรกฺฺโข ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส
(พระอาจารย์์เอก กล้้าแผ่่นดิิน)
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๓๙๙๗
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๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเขาทราย
ตำำ�บลเขาทราย อำำ�เภอทัับคล้้อ จัังหวััดพิิจิิตร
“นมััสการรอยพระพุุทธบาท
ธรรมชาติิล้้วนป่่าเขา ตลาดเก่่าเขาทราย
อาหารไทยวิิถีี ตัักบาตรเทโวประเพณีี
ผลิิตภััณฑ์์ดีีของชุุมชน”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดเขาทราย ชุุมชนแต่่เดิิมนั้้�น
มีี วัั ด เป็็ น ศูู น ย์์ รว มใจ มีี ก ารพัั ฒ นามาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
จากชุุ ม ชนเล็็ ก ๆ ก็็ ก ลายเป็็ น ชุุ ม ชนที่่� ใ หญ่่ ทำำ� ให้้
สัั ง คมมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลง มีี คว ามเจริิ ญ มากขึ้้� น
ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�ก็็ได้้อาศััยผู้้�นำำ� และความร่่วมมืือของ
ประชาชน ในชุุมชน ร่่วมด้้วยช่่วยกัันพััฒนา โดยยึึด
หลัักธรรมคำำ�สอนในทางพระศาสนา ปลููกฝัังคุุณธรรม
โดยมีี วัั ด เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง จนเกิิ ด เป็็ น จารีี ต ประเพณีี
(บุุญตัักบาตรเทโวโรหณะ) และกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญของ
ชุุมชนมีีการน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของ
พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพพล อดุุลยเดช
มีีการดำำ�รงชีีวิิตตามหลัักวิิถีีธรรม วิิถีีไทย มีีเอื้้�ออาทร
แบ่่ ง ปัั น ผู้้�คนในชุุ ม ชน มีี น้ำำ�� ใจ พวกเราต้้ อ งรัั ก กัั น
มีีขนบธรรมเนีียมประเพณีีอัันดีีงาม มีีการถ่่ายทอด
มรดกภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นสู่่�การปฏิิบััติิ พััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิต ของชุุมชนทั่่�วไปอย่่างยั่่�งยืืน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ในการพััฒนาชุุมชนนั้้�น ได้้มีกี ารจััดประชุุมแกนนำำ�
ภาคีี เ ครืือข่่ า ยขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม โดยคณะ
กรรมการเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการประชุุมในรููปแบบตั้้ง� วงเสวนา
ร่่วมกัับพลััง “บวร” และส่่วนราชการ โดยกล่่าวถึึง
ปััญหาในชุุมชนที่่�ควรแก้้ไข ข้้อกำำ�หนดแนวสร้้างสรรค์์ให้้
เกิิดผลดีีในชุุมชน และจะส่่งเสริิมให้้เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร
มีี ก ารกำำ� หนดแผนงาน ยุุ ท ธศาสตร์์ พัั ฒ นาชุุ ม ชน
คุุณธรรมที่่�คนในชุุมชนได้้มีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็น
ที่่�เป็็นประโยชน์์ แล้้วจึึงได้้ลงมติิกำำ�หนดวางแผนที่่�จะ
พััฒนาชุุมชนต่่อไป
ห ลัั ง จ า ก นั้้� น ล ง มืือขัั บ เ คลื่่� อ น ต า ม แ ผ น
ยุุทธศาสตร์์“พวกเราต้้องรัักกััน” ดููแลกััน ไม่่ทอด
ทิ้้�งกััน สััญญาใจ คำำ�ขวััญดัังกล่่าว เสมืือนสััญญาใจ
ที่่� ต้้ อ งพูู ด บ่่ อ ย ๆ เพื่่� อ ให้้ กำำ�ลัั ง ใจสร้้ า งความตื่่� น ตัั ว
สร้้างความรัักความสามััคคีีในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม
โดยที่่�สมาชิิกทุุกคนจะต้้องเข้้มแข็็งด้้วยตััวเองเป็็นหลััก
ก่่อนโดยในการประชุุมทุุกครั้้�ง สิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้ คืือการ
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานจะสำำ�เร็็จหรืือไม่่ จะดีีเลิิศเพีียงใด
ต้้องมีีการสรุุปผล เพื่่�อดููเหตุุและผลต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิด
การต่่อยอดให้้ดีีขึ้้�น
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ปััญหาที่่�อยากแก้้ ส่่วนหนึ่่�งที่่�ได้้กำำ�หนด คืือเรื่่�อง
ปััญหาขยะ สิ่่ง� แวดล้้อม การขาดแคลนน้ำำ�� ไม่่มีแี หล่่งกัักเก็็บ
น้ำำ��ขนาดใหญ่่ ไว้้สำำ�หรัับใช้้อุปุ โภคบริิโภคในชุุมชน แต่่ก็็
แก้้ไขด้้วยการร่่วมกัันทำำ�ความสะอาดชุุมชนเป็็นประจำำ�
อีีกประการ คืือ การเมืืองท้้องถิ่่�น การแสดงบทบาท
หน้้าที่่�เพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ� หรืือผู้้�มีีบทบาทอื่่�น ๆ
แต่่ได้้มีีการแก้้ไขด้้วยการใช้้วััดซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางชุุมชน
และเป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี ใ นการปฏิิ บัั ติิ ต นตามหลัั ก
คุุณธรรม ทำำ�ให้้เกิิดความสามััคคีีและความร่่วมไม้้ร่ว่ มมืือ
ของทุุกภาคส่่วนในชุุมชนในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนด้้วย
พลัังบวรมาได้้จนถึึงทุุกวัันนี้้�
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	วัั ด ซึ่่� ง เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางของชุุ ม ชน มีี ส ถานที่่�
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญประจำำ�วััด มีีสถานที่่�ประกอบพิิธีีทาง
ศาสนา มีีกิิจกรรมทำำ�บุญ
ุ ฟัังพระธรรมเทศนาในวัันธรรม
สวนะ สวดมนต์์ประจำำ�ทุกุ วัันเสาร์์อาทิิตย์์ และวัันสำำ�คัญ
ั
ทางพระพุุทธศาสนา มีีการจััดงานประเพณีีที่่�สำำ�คััญ
งานบุุญตัักบาตรเทโวโรหณะเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมทั้้�ง
วััดยัังได้้เป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวอีีกแห่่งหนึ่่�ง มีีธรรมชาติิ
สวยงาม เป็็นสถานที่่�ออกกำำ�ลัังกายของชุุมชน มีีการ
ปรัั บ ปรุุ ง ภูู มิิ ทัั ศน์์ ใ ห้้ ส วยงาม มีี มุุ ม ถ่่ า ยภาพสำำ� หรัั บ
นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาเยืือน ซึ่่�งทั้้�งหมดนั้้�นชุุมชนคุุณธรรม
เขาทราย จึึงถืือได้้ว่่าเป็็นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง ขัับเคลื่่�อนไป
พร้้อม ๆ กัันหลายกลุ่่�ม ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความรัักและ
สามััคคีกัี นั ของคนในชุุมชนที่่�จะร่่วมด้้วย ช่่วยกัันพััฒนา
ชุุมชนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููพิิริิยสาธุุกิิจ เจ้้าคณะตำำ�บลเขาทราย
รองเจ้้าอาวาสวััดเขาทราย
โทร. ๐๘ ๖๖๘๑ ๕๖๐๔

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การดำำ�เนิินงานต่่อนั้้�น มีีเป้้าหมายในการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน โดยใช้้พลัังบวรเป็็นกลไก
ในการขัับเคลื่่�อน ซึ่่�งอยู่่�บนพื้้�นที่่�ฐานของวิิถีีธรรมชาติิ
มีีความตั้้�งใจอยู่่�หลายประการ อาทิิ สร้้างสวนป่่าชุุมชน
เพื่่�อดููแลสุุขภาพ พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมของชาวอำำ�เภอ
ทัับคล้้อ ส่่งเสริิมสืืบสานงานบุุญประเพณีีตักั บาตรเทโว
โรหณะ ของวััดเขาทรายให้้เป็็นงานสำำ�คัญ
ั ระดัับประเทศ
การดููแลสุุขภาพของคนในชุุมชนและผู้้�สููงอายุุ ชุุมชน
คุุณธรรมวััดเขาทรายได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย และคุุณธรรม
ของชุุมชนไว้้ว่่า ความสามััคคีีของชุุมชน จะนำำ�มาซึ่่�ง
ความสำำ�เร็็จ สร้้างสัังคมที่่�ไม่่ทอดทิ้้�งกััน นำำ�มาซึ่่ง� ความรััก
เห็็ นอกเห็็ นใจช่่ วยเหลืือกัั น คนในชุุ มชนมีี ความสุุ ข
มีีรอยยิ้้�ม
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๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดดงกลาง
ตำำ�บลดงกลาง อำำ�เภอเมืืองพิิจิิตร จัังหวััดพิิจิิตร
“วิิถีีตัักบาตรทางน้ำำ�� เลิิศล้ำำ��ตลาดชุุมชนคุุณธรรม
แดนเกษตรกรรมปลอดภััย กว้้างใหญ่่บึึงอ้้ายจ๋๋อ
กราบนมััสการหลวงพ่่อปั้้�น หลวงพ่่อปุ่่�น
หลวงพ่่อเตีียง”

ประชากรในชุุ ม ชนส่่ ว นใหญ่่ ป ระกอบอาชีี พ
เกษตรกรรม ซึ่่�งเป็็นพืืชผััก ผลไม้้ ปลอดภััย ไร้้สารเคมีี
เมื่่� อมีี ผ ลผลิิ ต เหลืือจากการบริิ โ ภคในครัั ว เรืือน
ก็็จะนำำ�มาขายโดยอาศััยวััดดงกลางเป็็นสถานที่่�ค้้าขาย
ต่่อมาสำำ�นักั งานวััฒนธรรมจัังหวััดพิิจิติ ร ได้้เข้้ามาผลัักดััน
และเสนอแนะให้้ชุมุ ชนพััฒนาตลาด โดยการจััดระเบีียบ
และจััดบููธของตลาดวััดดงกลางให้้เกิิดความสวยงาม
ซึ่่� ง สามารถดึึงดูู ด นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก าร
สนัับสนุุนงบประมาณในการจััดงานส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
ตลาดวิิถีีชุุมชน จนเกิิดเป็็นตลาดคุุณธรรมวััดดงกลางขึ้้�น
ซึ่่� ง เ ปิิ ด บ ริิ ก า ร ใ น ทุุ ก วัั น เ ส า ร์์ แ ล ะ วัั น อ า ทิิ ต ย์์
หลัั ง จากนั้้� น ชุุ ม ชนได้้ พัั ฒ นาต่่ อ เติิ ม ตลาดเรื่่� อ ยมา
โดยอาศััยความร่่วมแรงร่่วมใจของคนในชุุมชน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ดงกลาง (บ้้ า นดงกลาง)
ใช้้การมีีส่่วนร่่วมของพลััง “บวร” ส่่งเสริิมให้้ประชาชน
ในชุุมชนน้้อมนำำ�หลัักธรรมทางศาสนา หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง และนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรมมาสร้้าง
รายได้้ รวมถึึงมีีแนวปฏิิบััติิเป็็นจิิตอาสาทำำ�ประโยชน์์
ต่่ อส่่ ว นรวม โดยมีี วัั ด ดงกลางเป็็ น ศูู น ย์์ รว มจิิ ต ใจ
และศููนย์์กลางการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ของคนในชุุมชน
นำำ�โดยพระครููวิจิ ารณ์์ธรรมโสภิิต เจ้้าอาวาสวััดดงกลาง
เป็็นประธานขัับเคลื่่�อนชุุมชน และเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มให้้มีีการ
พััฒนาชุุมชน
นอกจากนี้้�ทางชุุมชนยัังจััดให้้มีชี มรมปั่่�นจัักรยาน
บ้้านดงกลางขึ้้�น โดยในทุุกเดืือนจะมีีการกำำ�หนดให้้
มีีการปั่่�นจัักรยานเที่่�ยวชมวิิถีีในชุุมชน และภายนอก
ชุุมชนเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกาย ลดการ
ใช้้พลัังงานและลดโลกร้้อน การพััฒนาตลาดคุุณธรรม
วัั ด ดงกลาง ส่่ ง เสริิ ม การท่่ อ งเที่่� ย ววิิ ถีี ชุุ ม ชน
โดยการพััฒนาต่่อยอดกิิจกรรมและแหล่่งการเรีียนรู้้�ต่า่ ง ๆ
ในชุุมชน โดยชุุมชนได้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมเรื่่�อยมา
จนถึึงปััจจุบัุ นั จน เกิิดเป็็นความสำำ�เร็็จอย่า่ งเป็็นรููปธรรม
สามารถเป็็นแบบอย่่างให้้กัับชุุมชนอื่่�น นำำ�ไปปรัับใช้้ใน
การพััฒนาชุุมชนของตนเองต่่อไป
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	มีีอุปุ สรรคในเรื่่อ� งของข้้อจำำ�กัดั ด้้านงบประมาณ
แต่่ด้้วยประชาชนในชุุมชนช่่วยเหลืือกัันด้้วยจิิตอาสา
และประกอบกัับการช่่วยเหลืือ บููรณาการ ประสาน
ความร่่ ว มมืือจากหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ หลากหลาย
หน่่วยงาน จึึงทำำ�ให้้ชุุมชนคุุณธรรมวััดดงกลาง สามารถ
จััดงานประเพณีีของชุุมชนได้้อย่่างยิ่่�งใหญ่่
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การมีีส่ว่ นร่่วมของพลััง “บวร” ส่่งผลให้้สามารถ
สร้้างความเชื่่�อมโยงในชุุมชน เกิิดเป็็นความสามััคคีี
ไม่่เกิิดปััญหาความขััดแย้้ง โดยการใช้้หลัักธรรมทาง
ศาสนาซึ่่ง� มีีวัดั ดงกลางเป็็นศููนย์์กลาง และเป็็นแกนหลััก
ริิเริ่่�มส่่งเสริิมคุุณธรรมในเชิิงรุุก ทำำ�ให้้ชุุมชนเกิิดความ
เข้้าใจในเจตนารมณ์์และหลัักคุุณธรรมร่่วมที่่�ยึึดมั่่�นใน
แนวทางเดีียวกััน คืือ ความพอเพีียง วิินัยั สุุจริติ จิิตอาสา
รัับผิิดชอบ และเกื้้�อกููลในสิ่่�งที่่�ขาดแคลน สามารถอยู่่�
ร่่วมกัันได้้อย่่างเป็็นปกติิสุุข อีีกทั้้�งยัังมีีการน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
นอกจากนี้้�ยัังมีีการส่่งเสริิมให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยว
เชิิ ง วัั ฒ นธรรมและวิิ ถีี ชุุ ม ชน ซึ่่� ง จะเป็็ น ตัั ว กระตุ้้�น
พร้้ อ มเสริิ ม ฐานรากเศรษฐกิิ จ ของชุุ ม ชนให้้ มีี คว าม
เข้้มแข็็งต่่อไป
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การมุ่่�งมั่่�นนำำ�คุุณธรรม “พอเพีียง วิินััย สุุจริิต
จิิตอาสา และ รัับผิิดชอบ” มาใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ของตนเองและครอบครััว สร้้างพลเมืืองที่่�ยึึดประโยชน์์
ส่่วนรวมมากกว่่าประโยชน์์ส่่วนตน โดยใช้้แนวทาง
การระเบิิดจากข้้างใน ส่่งเสริิมให้้ประชาชนในชุุมชน

มีีคุุณธรรมเป็็นฐานในการดำำ�เนิินชีีวิิตและปฏิิบััติิงาน
สนัับสนุุนให้้ชุมุ ชนมีีส่ว่ นร่่วมในการขัับเคลื่่�อนคุุณธรรม
ของสัังคมและประเทศชาติิต่อ่ ไป พร้้อมทั้้�งพััฒนาต่่อยอด
โดยการนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรมที่่�มีีในชุุมชนมาส่่งเสริิม
สนัับสนุุน ทำำ�ให้้ชุมุ ชนเป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� วทางวิิถีวัี ฒั นธรรม
และเกษตรกรรมที่่�จะส่่งเสริิมรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน และ
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในการศึึกษาดููงานขยายผลให้้แก่่ชุมุ ชน
อื่่�น ๆ ต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููวิิจารณ์์ธรรมโสภิิต เจ้้าอาวาสวััดดงกลาง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๗๗๓๕
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๑๓) ชุุมชนลำำ�ประดา อำำ�เภอบางมููลนาก
จัังหวััดพิิจิิตร
“ตำำ�บลลำำ�ประดา ตำำ�บลจััดการตนเอง”

	ชาวบ้้ า นส่่ ว นใหญ่่ ใ นชุุ ม ชนลำำ� ประดานั้้� น
ประกอบอาชีีพเกษตรกรรมเป็็นหลััก รองลงมาเป็็น
รัับจ้้าง คนในชุุมชนใช้้ภาษาลาวยวน มีีวิิถีีชีีวิิตแบบ
พอเพีี ย ง แต่่ เ มื่่� อ เกิิ ด การก้้ า วเดิิ น ไปข้้ า งหน้้ า ของ
ยุุ ค สมัั ย ส่่ ง ผลให้้ บ ริิ บ ทของชุุ ม ชนที่่� เ คยเป็็ น อยู่่�นั้้� น
เปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยเช่่นกััน ทำำ�ให้้เกิิดกระแสทุุนนิิยม
เกิิดการแข่่งขััน ชิิงดีีชิิงเด่่นกััน เกิิดความแตกแยกใน
สัังคม การผลิิตพืืชเชิิงเดี่่�ยวเพื่่�อขาย มีีการใช้้สารเคมีี
คนบางกลุ่่�มออกไปทำำ�งานต่่างที่่� ส่่งผลให้้เกิิดปััญหา
ต่่าง ๆ ตามมา เช่่น มีีหนี้้�สิินจำำ�นวนมาก เกิิดภาวะ
ยากจน ปััญหาครอบครััวแตกแยก จึึงเกิิดบทสรุุปเป็็น
นิิยาม ว่่า “ปััญหาของคนลำำ�ประดา คนลำำ�ประดาต้้อง
แก้้ไขเอง” เป็็นคำำ�ตอบที่่�ชััดเจน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	จากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นทำำ�ให้้ทุุกหน่่วยงานต้้อง
ช่่ ว ยกัั น ปรัั บ เปลี่่� ย นทิิ ศ ทางการพัั ฒ นา โดยนำำ� หลัั ก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และหลัักคุุณธรรมมาใช้้ใน
การดำำ�เนิินชีีวิติ แบบพอเพีียง ให้้คนในสัังคมเห็็นแก่่ส่ว่ น
รวมมากขึ้้�น ให้้คุุณค่่ากัับความเป็็นไทย และร่่วมสร้้าง
ชุุมชนนิิยม จากแนวคิิดดัังกล่่าวจึึงได้้ตั้้�งคณะทำำ�งาน
ส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งของชุุมชนตำำ�บลลำำ�ประดา และ
ต่่อมาได้้เปลี่่�ยนเป็็นคณะทำำ�งานตำำ�บลจััดการตนเอง
พร้้อมกัับประกาศให้้ตำำ�บลลำำ�ประดาเป็็น “ตำำ�บลจััดการ
ตนเอง” เมื่่�อปีี ๒๕๕๓ มีีเป้้าหมายพััฒนาทั้้�ง ๔ ด้้าน
โดยใช้้ยุุทธศาสตร์์ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
ไปสู่่�การลงมืือทำำ�ร่่วมกัันอย่่างมีีส่่วนร่่วมเป็็นภาพขัับ
เคลื่่�อนตำำ�บลคุุณธรรมยุุทธศาสตร์์ตำำ�บลจััดการตนเอง
ตำำ�บลดำำ�ประดา ประกอบด้้วย
๑.	ด้้ าน เศรษฐกิิ จ เพื่่� อ ให้้ ห นี้้� สิิ น ของคนใน
ชุุมชนลดลง มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� จากอาชีีพเสริิม จึึงเกิิดกลุ่่�ม
อาชีีพต่่าง ๆ ขึ้้�นมา เช่่น โรงปุ๋๋�ยชุุมชนตำำ�บล กลุ่่�มตุ๊๊�กตา
เปเปอร์์มาเช่่ กลุ่่�มสานตะกร้้า เป็็นต้้น
๒.	ด้้านสัังคม การศึึกษา ศาสนา วััฒนธรรม
ประเพณีี และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น รวมถึึงการป้้องกััน
แก้้ไขปััญหายาเสพติิดในชุุมชน การเสริิมสร้้างให้้เกิิดจิิต
อาสาในการช่่วยง่่ายกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�จััดขึ้้�น
๓.	ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
มีีการทำำ�ข้้อตกลงร่่วมกัันในชุุมชน อนุุรัักษ์์ และรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชนมีีการบริิหารจััดการขยะ ลดการใช้้
สารเคมีี เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
๔.	ด้้ านสุุ ข ภาพ คนในชุุ ม ชนร่่ ว มกัั น ทำำ�
กิิจกรรมเกี่่ย� วกัับสุุขภาพ ปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมสุุขภาพ
มีีโครงการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาสุุขภาพ โรงพยาบาล
ตำำ�บลมีีมาตรฐาน บริิการมีีคุุณภาพ พึ่่�งได้้ ชุุมชนมีีการ
เฝ้้าระวัังปััญหาสุุขภาพ
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ธรรมนููญตำำ� บลลำำ� ประดา สู่่�การขัั บ เคลื่่ อ นตำำ� บล
คุุณธรรม
	ถืือเป็็นข้้อปฏิิบััติิและกฎเกณฑ์์ที่่�อยู่่�ร่่วมกัันของ
คนในชุุมชน เป็็นแนวทางที่่�แก้้ไขปััญหาร่่วมกััน และ
ฝ่่ายท้้องถิ่่�น ท้้องที่่�และประชาชนได้้ร่่วมกัันประกาศ
เจตนารมณ์์ในการบัังคัับใช้้ธรรมนููญตำำ�บล เมื่่�อวัันที่่�
๑๙ มิิถุุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานโพธิ์์�วััดหนองสะเดา
โดยแบ่่งออกเป็็น ๕ หมวด ที่่�สำำ�คััญ ประกอบด้้วย
หมวดที่่� ๑ บททั่่�วไป เป็็นส่่วนแรกที่่�อธิิบายความ
หมายขององค์์ประกอบของธรรมนููญตำำ�บล
หมวดที่่� ๒ เศรษฐกิิจและทุุนชุุมชน ว่่าด้้วยการ
เศรษฐกิิจและทุุนในชุุมชน สนัับสนุุนการจััดตั้้�งกองทุุน
หรืือธนาคารในชุุมชน เพื่่�อเป็็นแหล่่งเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ในระดัับตำำ�บลสู่่�การพึ่่�งพาตนเองเพื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
ในการพััฒนาอาชีีพ
หมวดที่่� ๓ สัังคม การศึึกษา ศาสนา วััฒนธรรม
ประเพณีีและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเป็็นการดููแลปััญหา
ทางสัังคมของชุุมชน ตลอดจนมีีการส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์
ศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีี และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
หมวดที่่� ๔ เกี่่�ยวกัับด้้านการจััดการทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ส่่งเสริิม สนัับสนุุนให้้ทุกุ ครััว
เรืือน ชุุมชน มีีการจััดการขยะและสิ่่�งปฏิิกููลอย่่างถููกวิิธีี
รวมถึึงการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกััน
หมวดที่่� ๕ สุุขภาพ ว่่าด้้วยการดููแลสุุขภาพ
คนในชุุมชนครอบคลุุมทุุกเพศวััย

ทั้้�งนี้้� ตำำ�บลลำำ�ประดาได้้เปิิด “เวทีีวาระประชาชน”
ร่่ ว มกัั บ ชาวบ้้ า นเปิิ ด เวทีี รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น อย่่ า ง
รอบข้้างนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืน ทุุกวัันที่่� ๑๖ ของเดืือน
ได้้รวบรวมประเด็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในตำำ�บลลำำ�ประดา
และสามารถแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม

เกิิดกลไกการขัับเคลื่่อนอย่่างเป็็นรููปธรรม : ลำำ�ประดา
โมเดล
๑)	ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง จริิงจัังกัับการพััฒนา
๒)	วิิธีีคิิดค่่อย ๆ เปิิดออกเหมืือนกะลาหงาย
๓)	ความสััมพัันธ์์ในชุุมชนเป็็นแบบแนวราบ
๔) บทบาทพี่่�เลี้้�ยงมีีความชััดเจน และเป็็นแบบ
กะลาหงาย นโยบายมาจากประชาชน
ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางวิิราวรรณ์์ ยกแก้้ว องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลลำำ�ปะดา
โทร. ๐๙ ๘๘๒๙ ๘๙๔๗
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๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านทัับเกวีียนทอง
ตำำ�บลบึึงบััว อำำ�เภอวชิิรบารมีี จัังหวััดพิิจิิตร

	ชาวบ้้านทัับเกวีียนทองมีีอาชีีพทำำ�นา เผาถ่่าน
และเลี้้ย� งสััตว์์เป็็นหลััก มีีความเป็็นอยู่่�เรีียบง่่าย ตามวิิถีี
วััฒนธรรมและวิิถีีชาวพุุทธ กลุ่่�มชนที่่�พัักอาศััย ได้้แก่่
ไทยพื้้�นถิ่่�น และไทยกุุย เนื่่�องจากมีีเขตติิดต่่อกัับชุุมชน
ไทยกุุย ใช้้วััดยางตะพายเป็็นจุุดศููนย์์รวมจิิตใจด้้วยกััน
ถึึงแม้้จะมีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�ต่่างกัันบ้้าง แต่่สามารถ
ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ด้้วยกัันได้้อย่่างกลมกลืืน
หมู่่�บ้้านทัับเกวีียนทองเป็็นเหมืือนชุุมชนอื่่�น ๆ
ทั่่�วไป ที่่�เมื่่�อประสบปััญหาความยากจน แต่่ชาวบ้้าน
ทัับเกวีียนทองกลัับไม่่ยอมแพ้้ต่่ออุุปสรรคและปััญหา
มองเห็็นคุุณค่่าคำำ�สอนและหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง นำำ�แนวทางการใช้้ชีีวิิตแบบพอเพีียงไปใน
การดำำ�รงชีีวิิตโดยเริ่่�มจากการหัันไปสร้้างเสริิมอาชีีพ
เช่่น ทำำ�สวน ผลไม้้นานาชนิิด ปลููกผัักสวนครััว เลี้้ย� งสััตว์์
เป็็นอาชีีพเสริิมสร้้างรายได้้ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อไว้้กิินเอง
ไม่่ต้อ้ งเสีียเงิินชื้้อ� เมื่่อมี
� จำี ำ�นวนมากก็็แบ่่งปัันให้้เพื่่�อนบ้้าน
ที่่�เหลืือก็็นำำ�ไปขาย นอกจากนี้้�ยังั คงใกล้้ชิดิ กัับหลัักธรรม
คำำ�สั่่�งสอนของศาสนา ดำำ�เนิินวิิถีีชีีวิิตตามวััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�น ในปีี ๒๕๕๘ หมู่่�บ้้านทัับเกวีียนทอง ได้้รัับคััด
เลืือกเป็็นชุุมชนต้้นแบบตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียง เป็็น
หมู่่�บ้้านนำำ�ร่่องต้้นแบบที่่�ทุุกครััวเรืือนยึึดแนวเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาดำำ�เนิินชีีวิติ ประจำำ�วันั ทำำ�ให้้ลดรายจ่่ายและ
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เสริิมสร้้างรายได้้ จากนั้้�นได้้รับั การคััดเลืือกเป็็นหมู่่�บ้้าน
ปิิดทองหลัังพระ ได้้รัับการการคััดเลืือกให้้เป็็นชุุมชน
คุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของ
กระทรวงวััฒนธรรม
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ร่่วมกำำ�หนดปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่อ� ยากทำำ�
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ปััญหาที่่�อยากแก้้
	ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�พบเห็็นอยู่่�บ่่อย ๆ คืือความ
ไม่่ยั่่�งยืืนต่่อเนื่่�องจากการพััฒนาในโครงการต่่าง ๆ เช่่น
บางโครงการประสบความสำำ�เร็็จในระดัับหนึ่่ง� แล้้วก็ไ็ ม่่
ต่่อยอดให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
	ความดีีที่่�อยากทำำ�
การใช้้ชีีวิิตตามศาสตร์์พระราชาโดยการใช้้หลััก
การทำำ�งานของในหลวงรััชกาลที่่� ๙ มาเป็็นต้้นแบบใน
การพััฒนา และการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน โดยมีีเป้้า
หมายหลัักคืือสร้้างหมู่่�บ้้านทัับเกวีียนทองเป็็นหมู่่�บ้้าน
ตััวอย่่าง “หมู่่�บ้้านประชารััฐตามรอยเท้้าพ่่อ”
กระบวนการพััฒนาชุุมชนคุุณธรรม
๑.	ศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจปััญหาของชุุมชน
โดยใช้้ ห ลัั ก การทรงงานของในหลวงรัั ช กาลที่่� ๙
มาประยุุกต์์และปรัับใช้้
๒. เลืือกวิิธีกี ารแก้้ไขปััญหา ครอบครััวแต่่ละคน
ต่่างฝ่่ายหัันไปดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง
๓. การจัับกลุ่่�มเพื่่�อเพิ่่�มพลัังในการแก้้ไขปััญหา
และพััฒนาชุุมชนเมื่่�อประสบผลสำำ�เร็็จ แต่่ละครััวเรืือน
จึึงเริ่่�มร่่วมตััวกัันเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อช่่วยเหลืือกัันและกััน
๔. การเพิ่่�มศัักยภาพในการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ผู้้�นำำ�
ชุุมชนเป็็นตััวจัักรสำำ�คััญในการประสานงานระหว่่าง
“พลัังบวร”
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๕. การเปิิดรัับโอกาสจากภายนอกและสร้้าง
ความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน
๖.	นำำ�ชุุมชนเข้้าสู่่�การแข่่งขัันทุุกรููปแบบเพื่่�อ
ยกระดัับความสามารถของชุุมชน การเข้้าสู่่�การแข่่งขััน
ต่่าง ๆ เพื่่�อได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
๗.	ถ่่ า ยทอดความรู้้�เป็็ น ต้้ น แบบและขยาย
เครืือข่่าย
๘. การประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรม และให้้บริิการ
อื่่�น ๆ
๙. ประเมิินผลและทบทวนปััญหา เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
วิิธีีการพััฒนาต่่อไป
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา ผนวกกัับการนำำ�
หลัักคำำ�สอนทางศาสนา และนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีี ย งมาใช้้ นั้้� น ส่่ ง ผลให้้ ค นในชุุ ม ชนมีี ร ายได้้ เ พิ่่� ม
มากขึ้้� น มีี คว ามสามัั คคีี กัั น ในชุุ ม ชนเป็็ น น้ำำ�� หนึ่่� ง ใจ
เดีียวกััน สามารถหาเลี้้�ยงครอบครััวได้้โดยไม่่ได้้ออกไป
ทำำ�งานต่่างที่่� เกิิดความภาคภููมิิใจในชุุมชนของตนเอง

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑.	พััฒนาชุุมชนที่่�มีีขนาดเล็็ก และไปจนถึึง
ชุุมชนใหญ่่ มีีการจััดกลุ่่�มเพื่่�อความใกล้้ชิิดในการแก้้ไข
ปััญหา ระเบิิดปััญหาจากภายใน และใกล้้ชิิดการเข้้าใจ
เข้้าถึึงคนทุุกคนในชุุมชน
๒.	นำำ� หลัั ก พลัั ง “บวร” ไปใช้้ ร่่ ว มกัั บ
“พลัังประชารััฐ”
๓.	ผู้้�นำำ�ชุุ มชนเป็็ นกลไกสำำ�คััญในการพัั ฒนา
แต่่ละด้้าน
๔. การสร้้างความยั่่ง� ยืืนด้้วยการมีีส่ว่ นร่่วมของ
ทุุกภาคส่่วน
๕. การประชาสััมพัันธ์์ที่่�สร้้างความเข้้าใจอย่่าง
ทั่่�วถึึง ซึ่่ง� ถืือเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาอย่่างเป็็น
ระบบ
ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสุุภััทร์์ จัันทวงค์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้านทัับเกวีียนทอง
โทร. ๐๖ ๓๖๖๗ ๓๖๓๘
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๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดราษฎร์์ศรััทธาทรงธรรม
ตำำ�บลวัังสำำ�โรง อำำ�เภอบางมููลนาก จัังหวััดพิิจิิตร

	วััดราษฎร์์ศรััทธาทรงธรรม ได้้เข้้าร่่วมโครงการ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม ทำำ� ให้้ ม องเห็็ น การพัั ฒ นาสัั ง คมได้้
ชััดเจนขึ้้�น เริ่่�มต้้นจากการพััฒนาจิิตใจก่่อนเป็็นอัันดัับ
แรก ซึ่่�งทำำ�ให้้ชุุมชนคุุณธรรมนั้้�นน่่าอยู่่�มากยิ่่�งขึ้้�นเพราะ
ชาวบ้้านช่่วยเหลืือเกื้้อกู
� ลู กััน ซึ่่ง� มีีวัดั เป็็นศููนย์์กลางของ
จิิตใจ โดยมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนเป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมต่่าง ๆ
ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม ประเพณีีที่่�ดีีงามมาสู่่�ชุุมชน
และส่่ ว นหนึ่่� ง มาจากความศรัั ท ธาในกิิ จวัั ต รของ
พระสงฆ์์ในวััดที่่�ปฏิิบััติิศาสนกิิจพััฒนาวััดให้้มีีความ
เจริิญทางด้้านวััตถุุเสนาสนะภายในวััด มีีการยึึดหลััก
ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งเป็็ น หลัั ก ในการพัั ฒ นา
คุุณภาพชีีวิิตให้้ประชาชนในชุุมชนสามารถดำำ�เนิินชีีวิิต
ได้้อย่่างมั่่�นคงบนพื้้�นฐานของการพึ่่�งพาตนเอง และ
ปฏิิบััติิตามหลัักคำำ�สอนในทางพระพุุทธศาสนา รัักษา
จารีีต มีีขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่ดี� งี าม มีีการถ่่ายทอด
มรดกภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
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ก้้าวสู่่�ชุุมชนคุุณธรรม
เริ่่� ม ต้้ น ด้้ ว ยการสำำ�รวจต้้ น ทุุ น ของชุุ ม ชนและ
ตกผลึึกออกมาเป็็นแนวทางปฏิิบััติิ
	ปััญหาที่่�อยากแก้้ความดีีที่่�อยากทำำ�
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ราษฎร์์ ศ รัั ท ธาทรงธรรม
ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญทางด้้านการฟื้้�นฟููภููมิิปััญญาชาว
บ้้านด้้านวััฒนธรรม เนื่่�องจากประชาชนในหมู่่�บ้้านส่่วน
ใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรรมจึึงได้้รื้้�อฟื้้�นวััฒนธรรม
เก่่า ๆ ขึ้้�นมา เพื่่�อให้้ชาวบ้้านและเยาวชนได้้สืืบสาน
ให้้ยั่่�งยืืน ซึ่่�งปััจจุุบัันได้้เลืือนหายไปตามกาลเวลา คืือ
“ประเพณีีการทำำ�ขวััญข้้าว” และการสืืบสานปณิิธาน
ตามรอยพ่่อหลวงในด้้าน เศรษฐกิิจพอเพีียง เพื่่�อพัฒ
ั นา
คุุณภาพชีีวิิต และดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขตามหลััก
สััมมาชีีพ อีีกทั้้�งยัังมีีพื้้�นฐานทางด้้านจิิตใจที่่�มีีเมตตา
กรุุณา เอื้้อ� เฟื้้อ� ซึ่่�งอยู่่�บนพื้้�นฐานทางด้้านจิิตใจ
กระบวนการก่่อเกิิดการพััฒนาคุุณธรรม
๑) การพััฒนาผู้้�นำำ�ชุุมชน ให้้เป็็นตััวอย่่างกัับ
ชาวบ้้าน โดยเริ่่�มจากครอบครััวมาสู่่�ชุุมชน
๒) ระเบิิดจากภายใน โดยเริ่่�มจากสร้้างความ
เข้้าใจอัันดีี ร่่วมกัันพร้้อมแก้้ไขปััญหาร่่วมกัับชุุมชน
๓) ส่่งเสริิมด้้านคุุณภาพชีีวิิต โดยสนัับสนุุน
รายได้้เข้้าสู่่�ชุุมชนและส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา
๔) ประชาสัั ม พัั นธ์์ เชิิ ญ ชวน เช่่ น การส่่ ง
เสริิมการพััฒนาด้้านคุุณธรรม ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
วััฒนธรรมพื้้�นบ้้านซึ่่�งเป็็นวััฒนธรรมประเพณีีอัันดีีงาม
ของท้้องถิ่่�น
๕) การประเมิินผล โดยดููจากการเปลี่่ย� นแปลง
พฤติิกรรมไปในทางที่่�ดีีงามและการสืืบทอดวััฒนธรรม
ให้้คงอยู่่�ในชุุมชนต่่อไป
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ : ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการส่่งเสริิม
ปลููกฝัังคุุณธรรม
๑) ประชาชนในชุุมชน ท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ มีีระดัับ
จิิตสำำ�นึึกและพฤติิกรรม ในการอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นไปในทาง
ที่่�ดีีขึ้้�น ก่่อให้้เกิิดสำำ�นึึกรัักชุุมชนท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น เพราะ
กระบวนการนั้้�นส่่งผลให้้คนที่่�เข้้าร่่วมเรีียนรู้้�คุุณค่่าและ
เอกลัักษณ์์ท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกภาคภููมิิใจและ
เกิิดความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิ
๒) เกิิดความร่่วมมืือในการแก้้ไขปััญหาโดยใช้้
มิิติิด้้านคุุณธรรมมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ก่่อนที่่�ปััญหาทุุกอย่่างจะ
จบลงด้้วยความรุุนแรง หรืือบ้้างก็็จบ ด้้วยกระบวนการ
ทางกฎหมายชุุมชนอาจใช้้มิิติิคุุณธรรมความดีีใช้้การ
ประนีีประนอม เจรจาเพื่่�อการแก้้ไขปััญหามากขึ้้�น เพื่่�อ
ลดความรุุนแรงต่่อกัันลง
๓) ได้้ก่่อให้้เกิิดการร่่วมมืือจากหลายฝ่่ายใน
ชุุมชน ทั้้�งองค์์กรชุุมชน ผู้้�นำำ�ท้อ้ งที่่� ผู้้�นำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� ปราชญ์์ชาวบ้้าน และสมาชิิกชุุมชน ซึ่่ง� ได้้มีี
ส่่วนร่่วมเข้้ามาคิิดและลงมืือทำำ�โดยไม่่แยกฝ่่าย ไม่่แยกสีี
มีีเจตนาร่่วมกััน คืือ ทำำ�อย่่างไรให้้คนในท้้องถิ่่�นของตน
อยู่่�อย่่างมีีความสุุข
๔)	ปััญหาทางสัังคมลดลง เช่่น อาชญากรรม
ปััญหาความไม่่สงบ สถิิติอุิ บัุ ติั เิ หตุุต่า่ ง ๆ เหล่่านี้้�จะลดลง
เพราะชุุมชนส่่วนใหญ่่ตั้้ง� มั่่น� อยู่่�ในหลัักคุุณธรรมความดีี

๓)	ออกแบบและกำำ� หนดวิิ ธีี ก ารดำำ� เนิิ น งาน
ร่่วมกััน
๔) ลงมืือปฏิิบััติิจนเป็็นวิิถีีชีีวิิต โดยการปฏิิบััติิ
ให้้เป็็นปกติิสุุขอย่่างต่่อเนื่่�อง
๕) ถอดบทเรีียนความสำำ�เร็็จ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การ
ต่่อยอดและพััฒนาขยายผล
๖)	ชื่่�นชมยกย่่องให้้กำำ�ลัังใจในการทำำ�ความดีี
พร้้อมเผยแพร่่ขยายผลสู่่�เครืือข่่าย

ธรรมนููญความสุุขชุุมชนสู่่�การพััฒนา
๑)	ค้้นหาความจริิงข้้ องพื้้�นที่่� ชุุมชนร่่ วมกััน
ค้้นหาต้้นทุุนทางสัังคม ทางภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ประเพณีี
วััฒนธรรม เพื่่�อสานต่่อ
๒)	ตั้้� งเป้้ าหมายความเปลี่่� ย นแปลง ร่่วมกัั น
กำำ�หนดนโยบาย ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวพััชลีี เผ่่าสวััสดิ์์�
โทร. ๐ ๕๖๙๐ ๔๓๒๒, ๐๙ ๓๑๓๘ ๒๕๑๘

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ขยายเครืือข่่ า ยคุุ ณ ธรรมไปสู่่�ระดัั บ หมู่่�บ้้ า น
และหน่่วยงานราชการในตำำ�บล โดยอาศััยกลไกการ
ขัับเคลื่่�อนสัังคมคุุณธรรมแบบพลัังบวร มีีการประสาน
งานระหว่่าง บ้้าน วััด และโรงเรีียน เพื่่�อพััฒนาสัังคม
อย่่างยั่่�งยืืน
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๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเซิิงหวาย
ตำำ�บลตลุุกเทีียม อำำ�เภอพรหมพิิราม
จัังหวััดพิิษณุุโลก
“สร้้างศรััทธา บุุญนํําพา ชีีวิิตสดใส
ได้้ใจชุุมชน ส่่งผลความเจริิญ”

วิิถีวัี ฒั นธรรมในการทำำ�นา มีีความเชื่่อที่่
� แ� ตกต่่างกััน
ปัั จจุุ บัั น การทำำ� นาของเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ ไ ม่่ เข้้ า ใจ
ประเพณีีดั้้ง� เดิิมของคนไทยคืือ ลืืมนึึกถึึงประเพณีีเก่่า ๆ
ที่่� ปู่่� ย่่า ตา ยาย เคยทำำ�กัันมา เช่่น การจุุดธููปขอขมา
พระแม่่โพสพ จึึงมีีผลกระทบทำำ�ให้้ผลผลิิตตกต่ำำ�� และ
เกิิดโรคระบาด มีีแมลงรบกวน
	วัั ด เซิิ ง หวายจึึงเล็็ ง เห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญ ของ
ประเพณีีวััฒนธรรมเก่่าแก่่ที่่�เคยปฏิิบััติิสืืบต่่อกัันมา
จึึงได้้รื้้�อฟื้้�นประเพณีีซึ่่�งเป็็นที่่�มาของพิิธีีก่่อพระทราย
ข้้าวเปลืือกขอขมาพระแม่่โพสพ โดยชุุมชนให้้วัดั เชิิงหวาย
เป็็ น แกนนำำ� ได้้ มีี ก ารประชุุ ม ปรึึกษาหารืือในการ
ดำำ�เนิินงานกิิจกรรมนี้้� อีีกนััยหนึ่่ง� เพื่่�อนำำ�รายได้้มาพััฒนาวััด
ที่่�เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของคนในชุุมชน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
๑)	จััดประชุุมวางแผนงานร่่วมกัับชุุมชนโดยมีี
ผู้้�นำำ�ชุุมชน ผู้้�นำำ�องค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐ และเอกชน ดัังนี้้�
	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสนัับสนุุนงบประมาณ
ในการดำำ�เนิินงานทุุกปีี
โรงเรีียนจััดเด็็กนัักเรีียนและคณะครููเพื่่�อเข้้าร่่วม
ทำำ�พิธีิ ี
	ผู้้�นำำ�ชุุมชนออกประชาสััมพัันธ์์หมู่่�บ้้านใกล้้เคีียง
ประชาชนช่่วยกัันจััดตำำ�กระแดกงา
๒)	ดำำ�เนิินงานตามแผน
๓) สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
	ปััจจุุบัันวััดเซิิงหวายได้้ดำ�ำ เนิินการกิิจกรรม ดัังนี้้�
๑) บอกบุุญชาวบ้้านให้้นำ�ข้
ำ ้าวเปลืือกมาบริิจาค
ทำำ�บุุญ
๒)	ผู้้�ที่่�ไม่่มีีข้้าวเปลืือกสามารถมาบููชาที่่�วััดได้้
๓)	จัั ด กระทงบายศรีี น มแมวให้้ บูู ช าเป็็ น ชุุ ด
ชุุดละ ๓๙ บาท
๔)	พิิธีีสงฆ์์ทำำ�บุุญตัักบาตรภาคเช้้า
๕)	พิิธีีพราหมณ์์
๖) หลัังจากเสร็็จพิิธีีกรรมการวััดก็็นำำ�ข้้าวเปลืือก
ไปจำำ� หน่่ า ยเพื่่� อนำำ�ร ายได้้ เข้้ า มาใช้้ ใ นการพัั ฒ นาวัั ด
การจัั ด รูู ป แบบกิิ จ กรรมประเพณีี ก่่ อ พระทรายข้้ า ว
เปลืือกขอขมาพระแม่่โพสพ วััดเซิิงหวาย ได้้วางแผน
แบ่่งหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินงานให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม เช่่น
แผนกจััดสถานที่่� แผนกโฆษณา แผนกบริิการรัับลงทะเบีียน
ข้้าวเปลืือกของชาวบ้้านที่่�มาบริิจาค แผนกรัับบริิจาค
เครื่่�องบวงสรวง เช่่น บายศรีี แผนกตำำ�กระแดกงา แผนก
จััดทำำ�บายศรีีนมแมวฯลฯ โดยยึึดหลัักให้้ทุกุ คนในชุุมชน
ได้้มีส่ี ว่ นร่่วม พอเสร็็จกิจิ กรรมก็็จะมีีการนำำ�ปัญ
ั หาต่่าง ๆ
มาร่่วมกัันคิิดแก้้ไขและดำำ�เนิินการแก้้ไขในปีีถััดไป
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	อุุปสรรคจะเป็็นเรื่่�องของค่่าใช้้จ่่ายของเครื่่�อง
บวงสรวงในการจััดกิิจกรรมซึ่่�งมีีราคาสููง รวมถึึงการ
ขาดความสนใจจากคนรุ่่�นใหม่่ที่่�ยัังไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ประเพณีี ซึ่่�งแก้้ไขโดยการจััดหาเจ้้าภาพบายศรีีแต่่ละ
ประเภทและจััดให้้มีีมหรสพกลางคืืน และมีีพระเทศน์์
กลางวััน เพื่่�อดึึงดููดความสนใจของคนในชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	ทำำ�ให้้จิิตใจดีีขึ้้�นเพราะได้้นำำ�เงิินรายได้้มา
พััฒนาวััด
๒)	ทำำ�ให้้ผลผลิิตทางการเกษตรดีีขึ้้�น
๓)	วััดมีีรายได้้นำำ�มาพััฒนาวััดเพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ ปีี
๔)	มีีผู้้�มีีจิิตศรััทธาเข้้าร่่วมกิิจกรรมประเพณีี
เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี
๕)	ทำำ�ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของคนในชุุมชนนิิสิิต
นัักศึึกษาและผู้้�ที่่�สนใจ
๖) เกิิดความรัักสามััคคีีในชุุมชน ซึ่่�งเป็็นชุุมชน
ที่่�มีีการแบ่่งปััน
การเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ว่่ า
ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมและเกิิดความเข้้าใจในหลัักธรรมที่่�นำำ�
มาปฏิิบััติิกัับตนเองและครอบครััว มีีความกตััญญููรู้้�คุุณ
มีีจิิตอาสาซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและยึึดหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง
ในคำำ�สอนของพ่่อหลวงรััชกาลที่่� ๙

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เมื่่อมี
� ปี ระชาชนเกิิดความศรััทธามากขึ้้น� เข้้าร่่วม
กิิจกรรมประเพณีีมากขึ้้�น วััดเซิิงหวายจึึงกำำ�หนดให้้จััด
ประเพณีีก่่อพระทรายข้้าวเปลืือกขอขมาพระแม่่โพสพ
เป็็นกิิจกรรมที่่�ต้อ้ งจััดขึ้้น� ทุุกปีี ในวัันเพ็็ญเดืือน ๓ สืืบต่่อไป
เนื่่� อ งจากได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืือจากชุุ ม ชนเป็็ น อย่่ า งดีี
เกิิดความศรััทธาในการทำำ�บุญ
ุ เพื่่�อให้้มีชีี วิี ติ ความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีขึ้้ี น� สมกัับสโลแกนที่่�ตั้้ง� ไว้้คืือ “สร้้างศรััทธา บุุญนํําพา
ชีีวิิตสดใส ได้้ใจชุุมชน ส่่งผลความเจริิญ”

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระมหาลัักษณวงศ์์ ลกฺฺขโณ เจ้้าอาวาสวััดเซิิงหวาย
โทร. ๐๘ ๔๒๓๘ ๕๔๑๖
นายชรััช ทัับทิิมเกิิด ผู้้�ใหญ่่บ้้านน้้านเชิิงหวาย
โทร. ๐๘ ๙๖๔๑ ๓๙๑๙
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๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดผดุุงราษฎร์์
ตำำ�บลท้้ายดง อำำ�เภอวัังโป่่ง จัังหวััดเพชรบููรณ์์
“หลวงพ่่อเชีียงแสนคู่่�บ้้าน ถิ่่�นฐานผดุุงราษฎร์์
สามััคคีี ของดีีหญ้้าแฝก ของแปลกโอ่่งงาม
แบ่่งปัันความสุุข ย้้อนยุุคพิิพิิธภััณฑ์์
สร้้างสรรค์์ผลงาน”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดผดุุงราษฎร์์ มีีวััดผดุุงราษฎร์์
เป็็นศููนย์์รวมด้้านจิิตใจและเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� จััดกิิจกรรม
ด้้านศาสนา ศิิลปะและวััฒนธรรม เป็็นสถานที่่�ในการ
จััดกิิจกรรมวัันสำำ�คััญของชาติิ วัันสำำ�คััญทางพระพุุทธ
ศาสนา และงานประเพณีีสำำ�คััญของท้้องถิ่่�น โดยมีี
พระอธิิการชััยวััช สิิริจนฺ
ิ โฺ ท เป็็นเจ้้าอาวาสวััดผดุุงราษฎร์์
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานชุุมชน ใช้้หลัักการบริิหารแบบมีี
ส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน ผู้้�นำำ�ชุุมชน การบููรณาการ
ทำำ� งานร่่ ว มกัั บ องค์์ ก ร หน่่ ว ยงานของทางราชการ
ตามหลัักการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลัั ง บวร ในลัั ก ษณะขององคาพยพ ที่่� ทุุ ก ฝ่่ า ยเห็็ น
เป้้าหมายเดีียวกััน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ผดุุ ง ราษฎร์์ เป็็ น ชุุ ม ชน
คุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยพลัั ง บวร ดำำ� เนิิ น ตามกระบวนการ
๙ ขั้้� น ตอน ในการขัั บ เคลื่่� อ นการดำำ� เนิิ น งาน
คนในชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการแสดงเจตนารมณ์์ และ
มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาคุุ ณ ธรรม
ในชุุมชน มีีการจััดประชุุมเพื่่�อระดมแนวคิิด ปััญหา
ที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ� ร่่วมกัันจััดทำำ�แผนงาน
โครงการการดำำ�เนิินงานของชุุมชน ร่่วมกัันสร้้างข้้อ
ตกลง ร่่วมกัันชื่่�นชม ยกย่่องเชิิดชููและให้้รางวััลแก่่
คนที่่� ทำำ�คว ามดีี ใ ห้้ กัั บ ชุุ ม ชน ยึึดมั่่� น และปฏิิ บัั ติิ ต าม
หลัักศาสนา โดยน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงและวิิถีีวััฒนธรรมไทยที่่�ดีีงาม มาเป็็นหลััก
ในการดำำ�รงชีีวิิต ตลอดจนมีีส่่วนร่่วมรณรงค์์ส่่งเสริิม
คุุณธรรม ให้้กัับประชาชน ชุุมชน หรืือเครืือข่่ายอื่่�น ๆ
มีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรมการปลูู ก พืืชผัั ก สวนครัั ว บริิ เวณ
ด้้ า นหน้้ า วัั ด มีี ป้้ า ย “ปลูู ก ผัั ก ปลูู ก รัั ก กัั บ วัั ด ผดุุ ง
ราษฎร์์ ” โดยพระสงฆ์์ สามเณร ร่่ ว มกัั น ปลูู ก ผัั ก
ในพื้้�นที่่�ว่่างในวััด ตามข้้างกำำ�แพง และด้้านหน้้าวััด
และประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้ ป ระชาชนในชุุ ม ชนหรืือผู้้�ที่่�
ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-๑๙ สามารถเก็็บไปประกอบอาหาร เพื่่�อช่่วย
บรรเทาความเดืือดร้้อนนอกจากนั้้�น ยัังได้้นำำ�ผัักสวน
ครััวมาจััดใส่่ถุุง แบ่่งปัันใส่่ตู้้�ปัันสุุข เพื่่�อให้้ประชาชน
ในชุุ ม ชน หรืือผู้้�ที่่� เข้้ า มาทำำ�บุุ ญ ในวัั ด ได้้ ห ยิิ บ ยื่่� น
แบ่่ ง ปัั น ความสุุ ข ช่่ ว ยเหลืือซึ่่� ง กัั น และกัั น ของคน
ในชุุมชน และเป็็นชุุมชนที่่�มีีความเข้้มแข็็ง เกิิดการ
มีี ส่่ ว นร่่ ว มของชุุ ม ชน และมีี ก ารบูู ร ณาการจาก
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หน่่วยงานองค์์กรทุุกฝ่่าย จึึงได้้รัับการพิิจารณาให้้เป็็น
ชุุมชนคุุณธรรมฯ ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวรต้้นแบบ และ
เป็็นชุุมชนคุุณธรรม “บวร On tour” จัังหวััดเพชรบููรณ์์
ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับคนในชุุมชน จากการดำำ�เนิิน
งานขัับเคลื่่�อนชุุมชนโดยการใช้้หลัักพลัังบวรของชุุมชน
คุุณธรรมวััดผดุุงราษฎร์์ พฤติิกรรมของคนในชุุมชน
รู้้�รัักพััฒนาตนเอง มีีความตระหนัักที่่�จะนำำ�หลัักธรรม
คำำ�สอนทางศาสนา หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
และวิิถีวัี ฒั นธรรมอัันดีีงาม ไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั
ส่่งผลให้้คนในชุุมชนมีีความรััก สามััคคีี มีีคุุณธรรม
สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างมีีความสุุขและมีีคุุณภาพ
ชีี วิิ ต ที่่� ดีี ขึ้้� น ทำำ� ให้้ สัั ง คมเกิิ ด การศรัั ท ธาในศาสนา
และสืืบสานวััฒนธรรมอัันดีีงาม เกิิดการบููรณาการ
ความร่่วมมืือ และส่่งเสริิมสนัับสนุุนทุุกภาคส่่วนในพื้้น� ที่่�
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการสร้้างความดีี สัังคมเกิิดความ
สงบสุุข ปััญหาการลัักขโมยปััญหาการขััดแย้้งและคดีี
ความต่่าง ๆ ลดลง จนหมดสิ้้�นไป ผลสำำ�เร็็จได้้รัับการ
ยอมรัับจากสัังคม

ให้้เป็็นวััดที่่�น่า่ ศรััทธาเลื่่อ� มใส พระภิิกษุุสามเณรปฏิิบัติั ดีิ ี
ปฏิิบััติิชอบ มีีพิพิิ ธภั
ิ ัณฑ์์ของเก่่าวััดผดุุงราษฎร์์ มีีถนน
หลัักธรรม ที่่�มีคำี ำ�คม คติิเตืือนใจ และมีีพื้น้� ที่่�สำำ�หรัับให้้คนใน
ชุุมชนมาจััดตลาดนััดในวััด การเรีียนรู้้�ให้้คนในชุุมชนได้้
มีีโอกาสร่่วมคิิด แลกเปลี่่�ยนในพลัังบวร ซึ่่ง� นัับเป็็นพลััง
ที่่�สำำ�คััญในสัังคม ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาและสร้้างชุุมชน
ให้้เข้้มแข็็ง ก่่อให้้เกิิดกระบวนการสร้้างสัังคมคุุณธรรม
โดยโรงเรีียนมีีบทบาทในการสร้้างเยาวชนให้้เป็็นสมาชิิก
ที่่�ดีขี องสัังคม ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิติ อยู่่�ในสัังคมได้้อย่า่ งมีี
ความสุุข

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระอธิิการชััยวััช สิิริิจนฺฺโท เจ้้าอาวาสวััดผดุุงราษฎร์์
โทร. ๐๘ ๒๗๗๓ ๓๖๙๕

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้าหมายพััฒนาชุุมชนโดยมีีวััดเป็็นศููนย์์กลาง
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� และเป็็นสถานที่่�ในการให้้ชาวบ้้าน
ในชุุมชนมาร่่วมกัันจััดกิิจกรรม และมีีการพััฒนาวััด
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๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเสาธงทอง
ตำำ�บลนายม อำำ�เภอเมืืองเพชรบููรณ์์ จัังหวััดเพชรบููรณ์์
“ธรรมะจากป่่าช้า้ นำำ�รายได้้สู่่�ชุุมชน”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดเสาธงทองมีีเรื่่อ� งราวความโดดเด่่น
พิิเศษคืือ มีีแหล่่งสร้้างรายได้้เข้้าสู่่�ชุุมชน โดยเปิิดร้้าน
กาแฟป่่ า ช้้ า คาเฟ่่ ตลาดนัั ด วัั ฒ นธรรมภายในวัั ด
ให้้ประชาชนในชุุมชนนำำ�สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตนเองมีี
มาขายเพื่่�อสร้้างรายได้้ เป็็นการพััฒนาชุุมชนให้้เกิิดความ
ยั่่�งยืืนตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง คืือ มีีการดำำ�เนิินชีีวิิต
แบบทางสายกลาง ยึึดหลัักธรรม มีีความพอประมาณ
ความมีีเหตุุผล และมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีี
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดเสาธงทอง เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
ที่่� ข ยายเครืือข่่ า ยด้้ า นการท่่ อ งเที่่� ย วมาจากชุุ ม ชน
คุุณธรรมบ้้านนายม และศึึกษาต้้นแบบการพััฒนาวััด
จากชุุมชนคุุณธรรมวััดผดุุงราษฎร์์ ที่่�มีีแนวคิิดในการ
พััฒนาชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว โดยนำำ�แนวคิิด
จากชุุมชนทั้้�งสองแห่่งมาปรัับปรุุงให้้เข้้ากัับชุุมชนของ
ตนเอง โดยชุุมชนคุุณธรรมวััดเสาธงทองมีีความเข้้มแข็็ง
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ของชุุ ม ชน คืือ มีี วัั ด เสาธงทองเป็็ น ศูู น ย์์ รว มจิิ ต ใจ
ประชาชนภายในชุุมชน เป็็นสถานที่่�เผยแพร่่ธรรมะ
และเป็็นสถานที่่�ปฏิิบััติิธรรม มีีการส่่งเสริิมให้้ประชาชน
ในชุุมชนนำำ�หลัักธรรมมาปฏิิบััติิในชีีวิิตประจำำ�วััน ประกอบ
กัับวััดเสาธงทองมีีบริิเวณวััดกว้้างขวาง มีีต้้นไม้้รุุกขมรดก
และบริิ เวณป่่ าช้้ าจะเป็็ นต้้ นไม้้ ปกคลุุ มทึึบ ทำำ�ให้้ ใช้้
ประโยชน์์ไม่่เต็็มพื้้น� ที่่� ประชาชนในชุุมชนและหน่่วยงานรััฐ
ในพื้้น� ที่่�จึึงร่่วมกัันดำำ�เนิินการจััดสวน จััดภููมิทัิ ศน์
ั ห์ น้้าวััด
เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น สถานที่่� พัั ก ผ่่ อ นหย่่ อ นใจของประชาชน
ในชุุมชนและประชาชนที่่�มากราบไหว้้พระ เมื่่อดำ
� ำ�เนิินการ
จััดสวนเรีียบร้้อยจึึงเกิิดแนวคิิดการทำำ�ร้้านกาแฟ โดยมีี
ประชาชนในชุุมชนร่่วมกัันคิิดค้้นสููตรน้ำำ�ต่
� ่าง ๆ ในช่่วง
แรกยัังไม่่มีีชื่่�อร้้านกาแฟ แต่่ได้้หัันไปมองเห็็นบริิเวณ
ด้้านหลัังของพื้้�นที่่�เป็็นที่่�เก็็บกระดููก ทำำ�ให้้นึึกถึึงคำำ�ว่่า
ป่่าช้้า จึึงนำำ�มาตั้้�งชื่่�อร้้าน คืือ ป่่าช้้าคาเฟ่่ ซึ่่�งสื่่�อถึึงวััด
และเป็็นเอกลัักษณ์์สะดุุดหูู เกิิดผู้้�สนใจแวะเวีียนมา
ชิิมเมนููคาเฟ่่สุุดหลอนเป็็นจำำ�นวนมาก ต่่อมาจึึงเกิิด
ไอเดีียร์์ตั้้�งชื่่�อเมนููใหม่่โดยนำำ�ลัักษณะของผีีต่่าง ๆ มา
ตั้้�งให้้สอดคล้้องกัับรสชาติิ และจุุดเด่่นของเครื่่�องดื่่�มนั้้�น ๆ
เช่่น กระหัังโบยบิิน (เอสเปรสโซ่่) ผีีเล่่นตม (ม็็อคค่่า)
เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�คาเฟ่่มีีการสอดแทรกเรื่่�องราวและ
หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาต่่าง ๆ โดยรายได้้หลัังจาก
หัักค่่าใช้้จ่่ายนำำ�มาถวายวััดเพื่่�อทำำ�นุุบำำ�รุุงพระพุุทธศาสนา
สืืบไป และเมื่่�อร้้านกาแฟป่่าช้้าคาเฟ่่มีีประชาชนเข้้า
มาใช้้บริิการมากขึ้้�น จึึงเกิิดแนวคิิดต่่อยอดโดยการเปิิด
ตลาดวััฒนธรรมให้้ประชาชนในพื้้น� ที่่�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่น�
ผลิิตภััณฑ์์จากการเกษตร ของที่่�ระลึึก อาหารพื้้น� บ้้านมา
ขายสร้้างรายได้้สู่่�ชุมุ ชน และเป็็นการอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรม
ท้้องถิ่่�น
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ในส่่วนของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น คืือ ปััญหาต้้นไม้้
ปกคลุุมทึึบ จึึงเกิิดการพััฒนาพื้้�นที่่� ภููมิิทัศน์
ั ์ โดยอาศััย
ความร่่วมมืือพลัังบวร รวมถึึงปััญหาขยะซึ่่�งเกิิดจาก
การท่่องเที่่�ยว จึึงเน้้นให้้ใช้้บรรจุุภััณฑ์์จากธรรมชาติิที่่�
สามารถย่่อยสลายได้้
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	สัังเกตได้้ว่า่ ปััญหาด้้านภููมิทัิ ศน์
ั ข์ องวััด ทำำ�ให้้เกิิด
ความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน ประชาชน
เครืือข่่ า ยพลัั ง บวร และวัั ด ในการพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� วัั ด
กิิ จ กรรมจิิ ต อาสาพัั ฒ นาปรัั บ ภูู มิิ ทัั ศน์์ วัั ด เสาธงทอง
ทำำ�ให้้ภูมิู ิทััศน์์วััดเสาธงทองเกิิดความสวยงาม สามารถ
เป็็ น แหล่่ ง พัั ก ผ่่ อ นหย่่ อ นใจของประชาชนในชุุ ม ชน
และเป็็นจุุดแวะเที่่�ยวของประชาชนนอกชุุมชน นอกจากนี้้�
ยัั ง ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความรัั ก ความสามัั คคีี ข องประชาชน
ภายในชุุมชนในการร่่วมกัันพััฒนาวััด เมื่่�อทำ�ค
ำ าเฟ่่แล้้ว
ทำำ�ให้้ประชาชนเข้้าวััดมากขึ้้�น คนในชุุมชนมีีรายได้้
จากการนำำ�สิิ น ค้้ า มาขาย รวมถึึงได้้ รัั บ หลัั ก ธรรมที่่�
สอดแทรกในบริิเวณต่่าง ๆ ของร้้านกาแฟป่่าช้้าคาเฟ่่ และ
ตลาดนััดวััฒนธรรม

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	พััฒนาป่่าช้้าให้้เป็็นตลาดวััฒนธรรมที่่�นำำ�วิถีิ ี
ชีีวิิตคนนายม ซึ่่�งค้้าขายผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน พืืช ผััก
ผลไม้้ ขนม อาหารมาจำำ�หน่่าย
๒)	จััดแหล่่งเรีียนรู้้�เรื่่�องศาสนาในบริิเวณวััด
๓)	จัั ด เส้้ น ทางศึึกษาต้้ น ไม้้ รุุ ก ขมรดกในวัั ด
ในชุุมชน
๔)	จัั ด กิิ จ กรรมท่่ อ งเที่่� ย วจัั ก รยาน ๔ วัั ด
ในตำำ�บลนายมศึึกษาประวััติิศาสตร์์ อาชีีพ ภููมิิปััญญา
ของตำำ�บลนายม
๕)	จััดกลุ่่�มเยาวชนด้้านวััฒนธรรม จััดแสดง
ศิิลปวััฒนธรรมในตลาดวััฒนธรรม ทุุกวัันเสาร์์ อาทิิตย์์
๖)	จััดกิิจกรรมฟัังธรรม ปฏิิบัติั ธรร
ิ มทุุกวัันพระ
ตอนเย็็น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระมหาจัักรพัันธ์์ เมตฺฺติิโก เจ้้าอาวาสวััดเสาธงทอง
โทร. ๐๙ ๖๖๖๗ ๐๔๔๑
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๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดศรีีฐานปิิยาราม
อำำ�เภอหล่่มเก่่า จัังหวััดเพชรบููรณ์์

ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมเฉลิิมราชดำำ�บลวัังบาล ก่่อตั้้ง� เมื่่�อ
ปีี ๒๕๔๗ ก่่อตั้้ง� ในนามศููนย์์วัฒ
ั นธรรมไทยสายใยชุุมชน
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�โรงเรีียนบ้้านวัังบาล ในเวลาต่่อมาเมื่่�อปีี
๒๕๕๗ ได้้ย้า้ ยมาที่่�วัดั ศรีีฐาน และในปีี ๒๕๕๙ นั้้�นได้้รับั
การคััดเลืือกการกรมส่่งเสริิมวััฒนธรรมเข้้าร่่วมโครงการ
ศููนย์์วััฒนธรรมเฉลิิมราช เมื่่�อวัันที่่� ๒๒ มีีนาคม ๒๕๕๙
โดยท่่านพีีรพน พิิสณุุพงศ์์ ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง
วััฒนธรรม
ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมเฉลิิมราชวััดศรีีฐาน มีีวัตั ถุุประสงค์์
ในการก่่อตั้้�ง คืือ
เพื่่� อ เทิิ ด ทูู น สถาบัั น พระมหากษัั ต ริิ ย์์ ให้้
ประชาชนสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ที่่�มีต่ี อ่ พสกนิิกร
เพื่่� อพััฒนาสถานที่่�ให้้เป็็นพื้้�นที่่�ทางวััฒนธรรม เป็็ น
แหล่่งรวบรวมความรู้้� อนุุรัักษ์์ สืืบสานประเพณีีมรดก
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
เพื่่� อ เป็็ น ศูู น ย์์ ข้้ อมูู ล มรกดภูู มิิ ปัั ญ ญาทาง
วััฒนธรรมของชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
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เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาต่่อยอดมรดกภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น สร้้างสรรค์์ให้้เป็็นสิินค้้า บริิการแก่่ประชาชน
ทั่่�วไป
เพื่่�อเสริิมให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมบน
วิิถีีภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ดำำ� เนิิ น การโดยใช้้ ห ลัั ก “บวร” เป็็ น กลไก
ขัั บเคลื่่� อ นการพัั ฒ นา การนำำ� สถาบัั นหลัั ก ในชุุ ม ชน
มาเป็็นกลไกการพััฒนา และสร้้างชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง
ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น แกนกลางในการพัั ฒ นา ตัั ด สิิ น ใจ
แก้้ปััญหาตนเอง และชุุมชน โดยมีีการจััดกิิจกรรมส่่ง
เสริิมการท่่องเที่่�ยว และกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ด้้วยการนำำ�
ทุุนทางวััฒนธรรมของชุุมชนคุุณธรรมที่่�มีีความงดงาม
ทางศาสนา ศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีี วิิถีชีี วิี ติ ผลิิตภััณฑ์์
ภููมิิปััญญา ความงดงามทางธรรมชาติิ ความรัักสามััคคีี
เคารพเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนาพระมหากษััตริิย์์
และประชาชนทุุ ก คนในชุุ ม ชน มาเป็็ น เสน่่ ห์์ ถึึ งดูู ด
นัักท่่องเที่่�ยวให้้มาเยืือนชุุมชนคุุณธรรมฯ สร้้างรายได้้
จากสิินค้้า และบริิการทางวััฒนธรรม ชุุมชนอยู่่�ดีีมีีสุุข
ด้้วยพลัังบวรอย่่างแท้้จริิง
อุุปสรรค/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	คนในชุุมชนส่่วนใหญ่่ยัังไม่่เห็็นคุุณค่่าของวััสดุุ
ธรรมชาติิที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นบรรจุุภััณฑ์์ มีีค่่านิิยมที่่�มอง
ว่่าการใช้้วัสั ดุุจากธรรมชาติิเป็็นเรื่่อ� งล้้าสมััย ทำำ�ให้้การก
ระตุ้้�นกลัับมาใช้้วัสั ดุุธรรมชาติิเป็็นเรื่่อ� งที่่�ยากลำำ�บากต่่อ
คนในชุุมชน
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แต่่ในปััจจุุบัันชุุมชนได้้รัับความรู้้� เรื่่�องคุุณค่่า
และผลดีีของการกลัับมาใช้้จึึงทำำ�ให้้เกิิดการกระตุ้้�นให้้
หัันกลัับมาใช้้วััสดุุจากธรรมชาติิมายิ่่�งขึ้้�น จนทำำ�ให้้เกิิด
กิิจกรรม การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิ การพััฒนารููปแบบ
และบรรจุุภััณฑ์์ของที่่�ระลึึกทางวััฒนธรรมชองชุุมชน
เกิิดผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�แปรรููปจากวััตถุุดิิบที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน
ให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์ที่่ห� ลากหลายกว่่าเดิิม ได้้แก่่ สบู่่�มะขาม
สบู่่�น้ำำ��ผึ้้�งมะขาม สบู่่�มะขามใยบวบ สบู่่�น้ำำ��ผึ้้�งมะขามใย
บวบ นอกจากนี้้�ยังั ได้้จัดั อบรมการทำำ�ตุงุ บููชา เพื่่�อให้้คน
รุ่่�นหลัักได้้เรีียนรู้้�จากผู้้�เฒ่่าผู้้�แก่่ในชุุมชนซึ่่ง� นัับได้้ว่า่ เป็็น
ปราชญ์์ผู้้�มีคว
ี ามรู้้� เพื่่�อจะได้้สืืบทอดวััฒนธรรมอัันดีีงาม
ต่่อไป นอกจากได้้สืืบทอดภููมิปัิ ญ
ั ญาแล้้ว ยัังสามารถนำำ�
มาประยุุกต์์ใช้้ในการต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้มีีส่่วนร่่วม
ทำำ�กิจิ กรรมทำำ�มืือสื่่อคว
� ามหมายซึ่่ง� ได้้รับั ความสนใจจาก
นัักท่่องเที่่�ยวเป็็นอย่่างมาก
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการจััดกิิจกรรม คนในชุุมชนรู้้�จัักคุุณค่่า
ของวััตถุุดิิบในชุุมชนมากยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ที่่�แปรรููปจากวััตถุุดิิบที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชนที่่�หลากหลาย
เกิิ ด ความรัั ก ความสามัั คคีี ร ะหว่่ า งคนในชุุ ม ชน
รู้้�จัักประหยััดอดออมมากยิ่่�งขึ้้�น
ในขณะเดีียวกััน ชาวบ้้านในชุุมชนมีีอาชีีพเสริิม
สร้้างรายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ส่่งผลให้้ชีวิี ิต
ความเป็็นอยู่่� มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ซึ่่�งนัับเป็็นความ
สำำ�เร็็จที่่�เห็็นผลในเชิิงรููปธรรมอย่่างชััดเจน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การพััฒนาให้้มีีความต่่อเนื่่�องจากต้้นทุุนเดิิมที่่�
มีีอยู่่� มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของชุุมชน และเป็็น
ที่่�รู้้�จัักของนัักท่่องเที่่�ยว จนเกิิดกระแสการยอมรัับจาก
นัักท่่องเที่่�ยว และสัังคม มีีการพััฒนาสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์
ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายมากยิ่่�งขึ้้�น และมีีการพััฒนา
ช่่องทางการตลาดของผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรม และ
กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวชุุมชนเป็็นของตนเอง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููปริิยััติิพััชรกิจิ
โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๙๓๑๕
นางสาวชลธิิชา เพ่่งพิินิิจ
โทร. ๐๘ ๓๕๖๙ ๔๓๒๑

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

47

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ

๒๐) เทศบาลเมืืองแพร่่ จัังหวััดแพร่่
“ชุุมชนศรีีบุุญเรืือง ชุุมชนวิิถีีพุุทธ”

ชุุมชนศรีีบุุญเรืืองเป็็นชุุมชนเก่่าแก่่เล็็ก ๆ อยู่่�
ในเขตเทศบาลเมืืองแพร่่ มีีวิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�แบบ
ดั้้�งเดิิม มีีประชากรแฝงจำำ�นวนน้้อย ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�สููง
อายุุเพราะลููกหลานไปทำำ�งาน และเรีียนในต่่างจัังหวััด
มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�แบบพึ่่�งพาอาศััยแบบพี่่�แบบน้้อง
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล เป็็นเพื่่�อนบ้้านที่่�ดีีต่่อกััน ตามหลััก
ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งและเป็็ น ชุุ ม ชนวิิ ถีี พุุ ท ธที่่�
ใช้้วััดเป็็นศููนย์์กลาง มีีการปฏิิบััติิธรรม เป็็นวััดแห่่ง
แรกในจัังหวััดแพร่่ ที่่�ได้้สอนวิิปััสสนากรรมฐานโดย
พระอาจารย์์จำำ�ลอง กิิติิสาโร เจ้้าอาวาสเมื่่�อปีี ๒๕๐๐
จนถึึงปััจจุุบััน และมีีพิิธีีที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของวััดคืือพิิธีี
ถวายกองทาน เดิิมทำำ�พิิธีีอาทิิตย์์ละ ๑ ครั้้�งแต่่ปััจจุบัุ ัน
เปลี่่� ย นตามสภาพของสัั ง คมเป็็ น เดืือนละ ๑ ครั้้� ง
พิิธีีถวายกองทานเป็็นพิิธีีที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ๓ กองทานคืือ
ศีีล สมาธิิ ปััญญา เป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้ชุมุ ชนเกิิดความรััก
ความสามััคคีี สืืบทอดพุุทธศาสนาแบบวิิถีพุี ุทธ
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนศรีี บุุ ญ เรืืองเป็็ น ชุุ ม ชนนัั บ ถืือพระพุุ ท ธ
ศาสนา เป็็ น ชุุ ม ชนวิิ ถีี พุุ ท ธ มีี ก ารทำำ�บุุ ญ ตัั ก บาตร
ทุุกวัันพระ และประเพณีีวันั สำำ�คัญ
ั ทางพุุทธศาสนา โดย
เฉพาะพิิธีีถวายกองทาน โดยพ่่อแม่่ ปู่่�ย่่า ตายาย จะพา
ลููกหลานมาด้้วยเพื่่�อให้้พระอบรมสั่่ง� สอน เรื่่อ� งคุุณธรรม
จริิยธรรม ศีีล ๕ ฝึึกนั่่�งสมาธิิ ทำำ�ให้้เรามีีสติิ ควบคุุม
อารมณ์์ ไ ด้้ ปลูู ก ฝัั ง จิิ ต ใต้้ สำำ�นััก ตลอดจนการนำำ� ไป
ปฏิิ บัั ติิ จริิ ง ทำำ� ให้้ เ ด็็ ก เยาวชนในชุุ ม ชนเป็็ น เด็็ ก ดีี
ประสบความสำำ�เร็็จในด้้านการศึึกษา มีีอาชีีพที่่�มั่่�นคง
มีีการปลููกผัักสวนครััวรั้้�วกิินได้้ และทำำ�สวนผัักชุุมชนที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จ โดยขยายไปยัังครััวเรืือนต่่าง ๆ ใน
ชุุมชน มีีการบริิหารงานชุุมชนโดยใช้้หลัักธรรมภิิบาล
ทำำ�ให้้ชุุมชมเข้้มแข็็ง เคยได้้รัับรางวััลที่่�ภาคภููมิิใจ คืือ
รางวััลชุุมชนประชาธิิปไตยตััวอย่่าง ประจำำ�ปีี ๒๕๕๐
จากสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
เกิิดการดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ไม่่ฟุ้้�งเฟ้้อ สิ่่�งแวดล้้อมภายในชุุมชนก็็เอื้้�อ
อำำ�นวย ไม่่มีีโจรผู้้�ร้้าย ไม่่มีียาเสพติิด เด็็กเกเร คนใน
ชุุมชนมีีภููมิิคุ้้�นกััน ทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนดีี
	มีีวิินััยเรื่่�องกองทุุนหมู่่�บ้้าน สมาชิิกส่่วนใหญ่่จะ
จ่่ายเงิินกู้้�ยืืมตรงเวลา ไม่่มีหี นี้้�สูญ
ู มีีคณะกรรมการที่่�แบ่่ง
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบร่่วมปฏิิบััติิงาน มีีการประชุุมทุุกเดืือน
ถ้้ามีีปัญ
ั หาก็็จะติิดตามอย่่างใกล้้ชิดิ และมีีวิธีิ แี ก้้ไขปััญหา
ให้้ตรงกัับสภาพความเป็็นจริิง
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	คณะกรรมการชุุมชนส่่วนใหญ่่เป็็นข้้าราชการ
บำำ�นาญจากหลายฝ่่าย ดำำ�เนิินงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต
ประชาชนในชุุมชน คณะกรรมการชุุมชน มีีจิิต
สาธารณะ อุุทิิศตนเพื่่�อมาทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์ของ
คนในชุุมชนโดยไม่่หวัังผลตอนแทน เสีียสละทั้้�งแรงกาย
เงิินทอง ตลอดจนการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ดููแลทรััพย์์สิิน
ของส่่วนรวม มีีความคิิดทััศนคติิที่่ต� รงกััน ตลอดจนเป็็น
กััลยาณมิิตรที่่�ดีี
การดำำ�เนิินชีีวิติ ชองชุุมชนตามวิิถีพุี ทุ ธ เกิิดความ
สงบร่่มเย็็นขึ้้�นภายในชุุมชน ประชาชนมีีความรัักใคร่่
สามััคคีี ช่่วยเหลืือเอื้้ออ
� าทรต่่อกันั มีีอาชีีพที่่�สุจริ
ุ ติ รัักษา
ประเพณีีที่่�ดีีงามของท้้องถิ่่�น เช่่น พิิธีีถวายกองทาน
มีีประชาชนภายในชุุมชนและชุุมชนอื่่น� ภายนอกมาร่่วม
ด้้วยถืือเป็็นภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของชุุมชน
เป็็นที่่�ยอมรัับของชุุมชนอื่่�น ๆ และชุุมชนที่่�อยู่่�
ต่่างอำำ�เภอ มีีการให้้ความสนใจขอร่่วมพิิธีถี วายกองทาน
และปฏิิบัติั ธรร
ิ มโดยนำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ไปขยายผลที่่�บ้า้ น
ร่่องกาศใต้้เช่่น จััดการอบรมปฏิิบััติิธรรม และบางส่่วน
ยัังขอมาเข้้าร่่วมกัับทางวััดเหมืือนเดิิม
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ความมุ่่�งมั่่�นพยายามที่่�จะขยายผลภููมิิปััญญาที่่�
เป็็นองค์์ความรู้้�ของชุุมชนต่่อสังั คมภายนอก ให้้สามารถ
นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากชุุมชนท้้องถิ่่�นตนเอง ไปขยายผล
ต่่อในที่่�อื่่�น ๆ จนพััฒนาคนรุ่่�นใหม่่ สามารถถ่่ายทอด
เรื่่�องราวความสำำ�เร็็จ มีีการพััฒนาทีีมงาน มีีสื่่�อ มีีฐาน

การเรีียนรู้้�สำำ�หรัับการศึึกษาดููงานขององค์์กรภายนอก
พร้้อมสร้้างนวััตกรรมการพััฒนาให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยคาดหวัังอยากให้้เยาวชนรุ่่�นใหม่่ มาสืืบทอด
ขนบธรรมเนีียมที่่�ดีขี องท้้องถิ่่น� นอกจากการเป็็นชุุมชน
วิิ ถีี พุุ ท ธแล้้ วผู้้�ที่่� เ ป็็ น ปราชญ์์ ช าวบ้้ า นและกลุ่่�มสตรีี
จััดทำำ�โครงการโดยนำำ�เอาภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นมาขยาย
ผลอบรมให้้คนในชุุมชนได้้เรีียนรู้้�และฝึึกปฏิิบัติั ิ เช่่น การ
ทำำ�ตุงุ โบราณ การจีีบผ้้า การทำำ�สบู่่�สมุุนไพร การทำำ�ไข่่เค็็ม
การทำำ�ผ้า้ มััดย้้อมแปรรููป พร้้อมขยายผลไปสู่่�การทำำ�การ
ตลาดที่่�สามารถขายสิินค้้าชุุมชนได้้

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวสุุพรรณีี มีีชััย นัักพััฒนาชุุมชน
โทร. ๐ ๕๔๖๒ ๑๐๘๐, ๐๖ ๔๐๔๙ ๕๙๒๘
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๒๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านผาบ่่อง
อำำ�เภอเมืืองแม่่ฮ่่องสอน จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

ภาพจากFacebook บ้้านผาบ่่อง

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านผาบ่่องนั้้�นเป็็นสัังคมชนบท
ที่่�มีคว
ี ามสััมพัันธ์์อย่า่ งใกล้้ชิดิ สนิิทสนมต่่อกันั ในรููปแบบ
ของเครืือญาติิ เป็็นชุุมชนที่่�มีเี อกลัักษณ์์ในการใช้้ศาสนา
เป็็นศููนย์์รวมเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวคนในชุุมชน นอกจากนั้้�น
แล้้วยัังมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง มีีศัักยภาพมีีทีีมงานที่่�
เข้้มแข็็ง มีีจิิตสาธารณะ อีีกทั้้�งยัังมีีพลัังบวรที่่�เข้้มแข็็ง
และทรััพยากรธรรมชาติิที่่�บ้้านผาบ่่องนั้้�นยัังเป็็นป่่าเขา
ธรรมชาติิที่่�สมบููรณ์์
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานตาม
โครงการประกอบด้้วย
ผู้้�นำำ� ชุุมชนผาบ่่องมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งเสีียสละ
มีีศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ� มีีความรู้้� ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนาชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม
ในการพััฒนาชุุมชนที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
คนในชุุมชน และก่่อให้้เกิิดการพััฒนาในแนวทางที่่�ดีี
และเป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชน สามารถกำำ�หนดเป้้าหมาย
และแนวทางการพัั ฒ นาชุุ ม ชนที่่� ชัั ด เจนทำำ� ให้้ ค นใน
ชุุมชนเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพการพััฒนาชุุมชน
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ทุุ นทา งวัั ฒ นธรรม ชุุ ม ชนผาบ่่ อ งมีี ทุุ น ทาง
วััฒนธรรมที่่�สามารถนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นเครื่่�องมืือในการ
สร้้างความเข้้มแข็็งและการพััฒนาของชุุมชนได้้อย่่างมีี
เอกลัักษณ์์
การสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภาครััฐ โดยเฉพาะ
กระทรวงวััฒนธรรม ซึ่่�งสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอนในฐานะหน่่วยงานในพื้้�นที่่�ได้้ร่่วมเป็็นเครืือ
ข่่ายในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อพัฒ
ั นาชุุมชนผาบ่่องอย่่างต่่อ
เนื่่�อง และใกล้้ชิิด ทำำ�ให้้ได้้รัับการยอมรัับจากชุุมชนผา
บ่่องให้้เป็็นทีีมงานในการดำำ�เนิินกิิจกรรมในชุุมชนทั้้�งที่่�
เป็็นงานภายใต้้การสนัับสนุุนจากกระทรวงวััฒนธรรม
และกิิจกรรมจากหน่่วยงานอื่่น� ที่่�เข้้ามาสนัับสนุุนในด้้าน
ต่่าง ๆ ทำำ�ให้้สำำ�นัักงานวััฒนธรรมสามารถสนัับสนุุน
และช่่วยขัับเคลื่่�อนงานของชุุมชนแบบบููรณาการและ
ต่่อยอดจากกิิจกรรมกลุ่่�มกิิจกรรมได้้
	ปััจจุบัุ นั ชุุมชนผาบ่่องได้้ใช้้พลัังบวรและนโยบาย
ประชารััฐเป็็นกลไกในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้คนใน
ชุุ ม ชนมีี คว ามสุุ ข และพัั ฒ นาชุุ ม ชนให้้ เข้้ ม แข็็ ง อย่่ า ง
ยั่่� ง ยืืนโดยมีี ก ารรวมกลุ่่�มจัั ด ตั้้� ง กลุ่่�มอาชีี พ ที่่� มีี อยู่่� ใน
ชุุมชนมาเชื่่�อมโยงอย่่างเป็็นระบบ นำำ�มาต่่อยอดเป็็น
ทุุนทางวััฒนธรรมนำำ�ไปสู่่�เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ด้้วยการ
เป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม ในปีีพ.ศ. ๒๕๖๐
ด้้วยการสร้้างคุุณธรรมทำำ�ให้้เพิ่่�มมููลค่่าแก่่ผลิิตภััณฑ์์
และบริิ ก ารต่่ า ง ๆ ที่่� มีี อยู่่� ในชุุ ม ชนทำำ� ให้้ ชุุ ม ชนมีี
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นสิินค้้า และบริิการทางวััฒนธรรมที่่�มีี
คุุณภาพ ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงเป็็นการพััฒนา และเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพของคนในชุุมชน อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างโอกาส
ความเท่่าเทีียมของคนในชุุมชนที่่�มีีความหลากหลาย
เกื้้�อกููลช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ปััจจุุบัันชุุมชนผาบ่่อง
ได้้เป็็นที่่�รู้้�จัักและยอมรัับในวงกว้้าง และยัังได้้รัับการ
สนัับสนุุนให้้มีกี ารพััฒนาต่่อเนื่่�องจากหลายภาคส่่วนให้้
เป็็นต้้นแบบของการพััฒนาชุุมชน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนได้้เป็็นที่่�รู้้�จัักทั้้�งภายในและภายนอก อีีก
ทั้้�งทำำ�ให้้ชุุมชนมีีแนวทางในการพััฒนาตนเองที่่�ชััดเจน
เมื่่�อหน่่วยงานใดมีีโครงการเข้้ามาส่่งเสริิมการพััฒนา
ชุุมชนชุุมชนผาบ่่องตััวยึึดกรอบแนวทางของตนเป็็น
หลัักโดยนำำ�มาปรัับใช้้กัับแนวนโยบายของแต่่ละหน่่วย
งานให้้มีีความสอดคล้้องกััน
ได้้ รัั บ การส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น จากจัั ง หวัั ด
แม่่ ฮ่่องสอนให้้เ ป็็นชุุม ชนที่่�ดำำ�เนิินโครงการหมู่่�บ้้ าน
ไทใหญ่่ ทาวน์์ เพื่่�อแสดงอััตลัักษณ์์ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
ไทยใหญ่่
	มีีความร่่วมมืือจากภาคีีเครืือข่่ายทุุกเครืือข่่าย
ทำำ�ให้้ชุุมชนผาบ่่องได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องและ
ยั่่�งยืืน
	มีีการจััดตั้้�งศููนย์์วััฒนธรรมเฉลิิมราชตำำ�บลผา
บ่่องเพื่่�อสืืบสานรัักษามรดกภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรม
ของท้้องถิ่่�น
เกิิ ด ความสามัั คคีี เป็็ น น้ำำ�� หนึ่่� ง ใจเดีี ย วกัั น ที่่�
จะพััฒนาชุุมชนและเห็็นประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่า
ประโยชน์์ส่่วนตน คนในชุุมชนรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากการ
รวมกลุ่่�มกัันเพื่่�อประกอบอาชีีพ
เกิิดการอนุุรัักษ์์สืืบสานวััฒนธรรมประเพณีีที่่�
สำำ�คัญ
ั ของชุุมชน รวมไปถึึงเกิิดการแลกเปลี่่ย� นถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมให้้กัับผู้้�สนใจ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายอมร ศรีีตระกููล กำำ�นัันตำำ�บลผาบ่่อง
โทร. ๐๘ ๐๖๗๐ ๗๙๔๙
นางจารุุณีี จัันทร์์เจนจบ
นัักพััฒนาสัังคมชำำ�นาญการพิิเศษ
โทร. ๐๘ ๖๓๘๒ ๒๕๕๙

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
รัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ส มบูู รณ์์ ใ ห้้ อยู่่�คู่่� ชุุ ม ชน
และสร้้างกลุ่่�มจิิตอาสาให้้เข้้มแข็็ง
ปฏิิ บัั ติิ ต ามคุุ ณ ธรรม พอเพีี ย ง วิิ นัั ย สุุ จริิ ต
จิิตอาสา
	สืืบสาน รัักษาประเพณีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นให้้อยู่่�
คู่่�ชุุมชนตลอดไป
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๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านไร่่ศิิลาทอง
ตำำ�บลพิิชััย อำำ�เภอเมืืองลำำ�ปาง จัังหวััดลำำ�ปาง
“พระหิินศิิลาทองคู่่�บ้้าน
เชี่่�ยวชาญผลิิตครกหิิน ถิ่่�นชุุมชนคุุณธรรม
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ลืือเลื่่�องอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมรัักษ์์วิิถีีชุุมชน”

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด บ้้ า นไร่่ ศิิ ล าทองในอดีี ต
มีี ปัั ญ หายาเสพติิ ด การทำำ� ลายทรัั พ ยากรป่่ า ไม้้
ปััญหาของเยาวชน สุุขภาพของชาวบ้้าน ปััญหาบริิหาร
จััดการน้ำำ��อุุปโภคบริิโภค ปััญหาหนี้้�สิินภายในชุุมชน
การขาดความสามััคคีี ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือในการ
แก้้ไขเท่่าที่่�ควร โดยสาเหตุุของปััญหาเกิิดจากความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างครอบครััวจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นที่่�เกิิดช่่องว่่าง
ทำำ�ให้้เยาวชนไม่่เคารพนัับถืือผู้้�ใหญ่่ ประกอบกัับการ
ใช้้สื่่�อที่่�ขาดวิิจารณญาณขาดความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
จึึงก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งตามมา
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านไร่่ศิิลาทองมีีพัันธกิิจของ
ชุุมชน คืือ สร้้างความเข้้าใจ และความสามััคคีี ร่่วมมืือ
ให้้เกิิดขึ้้น� ภายในชุุมชน โดยมีีเป้้าหมายและความสำำ�เร็็จ
ของการพััฒนาชุุมชนคุุณธรรม มีีดัังนี้้�
๑) ให้้ โ อกาสในด้้ า นการศึึกษากัั บ ทุุ ก คนใน
ชุุมชน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาตนเอง
๒)	ส่่งเสริิมด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม โดยการนำำ�
เอาคำำ�สั่่�งสอนทางพระพุุทธศาสนามาเป็็นแนวทางใน
การดำำ�รงชีีวิิต ควบคู่่�กัับความเจริิญทางวััตถุุ
๓)	ส่่งเสริิมยึึดมั่่�นในขนมธรรมเนีียมประเพณีี
วััฒนธรรมดั่่�งเดิิมที่่�บรรพบุุรุุษได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางใน
การดำำ�เนิินชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นวิิถีีแห่่งล้้านนาที่่�ควรค่่าแก่่การ
อนุุรัักษ์์
๔) ได้้ มีี ก ารดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม อนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ
มีีการบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนของระบบนิิเวศทาง
ธรรมชาติิ
การพััฒนาชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านไร่่ศิิลาทอง
เห็็นความสำำ�คััญของการพััฒนาตนให้้สอดคล้้องกัับวิิถีี
การดำำ�รงชีีวิิตอย่่างสัันติิสุุข โดยยึึดมั่่�นในศีีลธรรมอัันดีี
และมีีการจััดการใน ๕ ด้้าน คืือ
ด้้านเศรษฐกิิจ สนัับสนุุนส่่งเสริิมการลดต้้นทุุน
ในการผลิิ ต มีี ก ารจัั ด ตั้้� ง กลุ่่�มออมทรัั พ ย์์ แ ละกลุ่่�ม
กองทุุนต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปแก้้ปัญ
ั หาด้้านการลงทุุนในการ
ประกอบอาชีีพ
ด้้ านสัั ง คม ให้้ คว ามสำำ�คัั ญ ในการรวมกลุ่่�ม
ของกลุ่่�มคนทุุกเพศทุุกวััย มีีความสมััครสมานสามััคคีี
ลด ละ เลิิกอบายมุุข
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ด้้ าน การศึึ ก ษา แสวงหาความร่่ ว มมืือจาก
สถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�
อัันเป็็นแนวทางในการพััฒนาคนให้้ได้้รัับการศึึกษาที่่�ดีี
และสููงขึ้้�น
ด้้ านสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ส่่ ง เสริิ ม การอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ
	ด้้านสุุขภาพอนามััย มีีการส่่งเสริิมพััฒนาทาง
ด้้านจิิตใจ ปรัับเปลี่่ย� นทััศนคติิที่่ดี� ี (Positive Thinking)
ต่่อตนเองและบุุคคลรอบข้้างในชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การตื่่� น ตัั ว ของสมาชิิ ก ในชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
วัั ด บ้้ า นไร่่ ศิิ ล าทอง ต่่ า งเห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญ และมีี
ส่่ ว นร่่ ว มในการพัั ฒ นาชุุ ม ชนเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นา
ที่่� ยั่่� ง ยืืน มีี แ นวทางในการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่�
“ยึึดหลัั ก การพึ่่� ง พาซึ่่� ง กัั น และกัั น ด้้ ว ยวิิ ถีี ข องการ
เป็็ น เครืือญาติิ ดูู แ ลเอื้้� อ เฟื้้� อ เผื่่� อ แผ่่ ซึ่่� ง กัั น และกัั น
ตามหลัั ก พระพุุ ท ธศาสนา” ซึ่่� ง ได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น
ให้้ ประพฤติิ ปฏิิ บััติิด้้วยผู้้�นำำ�ทางด้้ านจิิ ตวิิ ญญาณคืือ
เจ้้าอาวาสวััดบ้้านไร่่ศิิลาทอง ประกอบกัับการทำำ�งาน
ร่่วมกัับผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้าน ผู้้�นำำ�ชุุมชน เข้้ามามีีบทบาทและ
มีีส่่วนร่่วมในการประสานงาน โดยเฉพาะกลุ่่�ม อสม.
ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากสถาบัันการศึึกษา หน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน จนได้้รับั การยกย่่องให้้เป็็นชุุมชน
ต้้นแบบที่่�ใช้้หลัักธรรมของพระพุุทธศาสนามาเป็็นแนว
ในการปฏิิบััติิ

ให้้การทำำ�งานสามารถปฏิิบััติิไปได้้อย่่างก้้าวกระโดด
ในความพร้้อมและการให้้ความร่่วมมืือของทั้้�งกลุ่่�มแก่่น
นำำ�และสมาชิิกในกลุ่่�ม
	ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการเพิ่่�มกระบวนการสร้้าง
องค์์ความรู้้�ทางด้้านวิิชาการ ด้้านการพััฒนาองค์์กร
ให้้เต็็มรููปแบบ ในด้้านการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสร้้างจุุดแข็็ง
ให้้ กัั บ ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด บ้้ า นไร่่ ศิิ ล าทองให้้ ดีี ยิ่่� ง ขึ้้� น
โดยเฉพาะในด้้านอาชีีพของผู้้�สููงอายุุ การจััดตั้้�งกองทุุน
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ภายในชุุมชน ซึ่่�งเป็็นความต้้องการ
ของทางชุุมชนเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาและสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีขี องชาวบ้้านในชุุมชนได้้อย่า่ งยั่่ง� ยืืนรวมทั้้�งสนัับสนุุน
ศููนย์์ภูมิู ปัิ ญ
ั ญา เพื่่�อเป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับเยาวชน
รุ่่�นหลััง สืืบสานวััฒนธรรมประเพณีี และองค์์ความรู้้�
ของชุุมชน ตลอดจนสร้้างเครืือข่่ายการเรีียนรู้้�ไปสู่่�ชุมุ ชน
ใกล้้เคีียง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสถิิตธรรมวิิภััช เจ้้าอาวาสวััดบ้้านไร่่ศิิลาทอง
โทร. ๐๘ ๔๓๗๘ ๒๙๙๓

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีส่่วนในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิติ ตั้้ง� แต่่เจ้้าอาวาส ผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้าน ผู้้�นำำ�กลุ่่�มต่่าง ๆ
โดยเฉพาะกลุ่่�ม อสม. ต่่างเป็็นแกนนำำ�ที่่�ช่ว่ ยขัับเคลื่่�อน
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๒๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดผาปัังกลาง
ตำำ�บลผาปััง อำำ�เภอแม่่พริิก จัังหวััดลำำ�ปาง
“สุุขภาพดีี มีีตัังค์์ ยั่่�งยืืน”

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ผาปัั ง กลาง ชุุ ม ชนแห่่ ง
นวััตกรรมมีีชีีวิิต เพื่่�อความสุุขของประชาชนด้้วยการ
พึ่่ง� ตนเองอย่่างยั่่ง� ยืืนใช้้หลัักพลัังบวร ผนวกกัับ ๒ ส คืือ
บ้้าน วััด โรงเรีียน สถานีีอนามััย สภาเด็็กและเยาวชน
บริิหารจััดการโดยคนผาปััง ภายใต้้แนวคิิด “สุุขภาพดีี
มีีตัังค์์ ยั่่�งยืืน”
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ในปีี ๒๕๔๗ จึึงเป็็ น จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ในการจัั ด ทำำ�
แผนพัั ฒ นาชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ผาปัั ง กลาง ๒๐ ปีี
(พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๗) เป็็นแผนงานการแก้้ปััญหา
หลัักที่่�ชุุมชนคุุณธรรมวััดผาปัังกลาง ให้้ความตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญโดยกำำ�หนดเป็็นแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพในตำำ�บลผาปััง เพื่่�อมุ่่�ง
ให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกััน และมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
อย่่ า งเหมาะสม เพื่่� อ ให้้ ก ารพัั ฒ นาชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
วััดผาปัังกลาง สู่่�ความสมดุุลและยั่่�งยืืน กระบวนการ
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มีีส่่วนร่่วมของประชาชน จึึงได้้ทำำ�ให้้เกิิดกระบวนการ
ร่่วมคิิดแผนการขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการชุุมชน
ตำำ�บลผาปัังยั่่�งยืืนจากทุุน ๓ อย่่าง คืือ
๑)	ทุุนทรััพยากรธรรมชาติิ หมายถึึง ดิิน น้ำำ�� ป่่า
๒)	ทุุ น จากความเข้้ ม แข็็ ง ของชุุ ม ชนและ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
๓) ทุุนจากความร่่วมมืือจากหน่่วยงานสนัับสนุุน
ภายนอกทั้้�งภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจ และเอกชน
	มีี ก ารจัั ด ตั้้� ง “คณะกรรมการพัั ฒ นาชุุ ม ชน
ผาปััง” ขึ้้น� และได้้นำำ�วิธีิ กี ารวิิเคราะห์์ SWOT Analysis
วิิเคราะห์์ สภาพแวดล้้อมชุุมชน เพื่่�อค้้นหา จุุดแข็็ง
จุุดเด่่น จุุดด้้อยหรืือสิ่่�งที่่�อาจเป็็นปััญหาสำำ�คััญในการ
ดำำ�เนิินงานสู่่�สภาพที่่�ต้้องการในอนาคต การวิิเคราะห์์
สภาพการณ์์ วิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง จุุดอ่่อนเพื่่�อให้้รู้้�จักั ตนเอง
เป็็นการค้้นหาต้้นทุุนตนเอง รู้้�จักั สภาพแวดล้้อมชััดเจน
และวิิเคราะห์์โอกาส อุุปสรรค ในรููปแบบการเรีียนรู้้�
ที่่�ปฏิิบััติิจริิง Learning by doing
แผนและยุุทธศาสตร์์เพื่่อพััฒนาชุุมชน
	สำำ�หรัับแผนเพื่่�อพััฒนาผาปััง มีี ๔ แผน ได้้แก่่
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจ แผนพััฒนาสัังคมแผนพััฒนา
สิ่่�งแวดล้้อม และแผนพััฒนาสุุขภาพ เพื่่�อให้้สมาชิิก
ชุุมชนคุุณธรรมวััดผาปัังกลาง มีีการพััฒนาอย่่างรอบด้้าน
โดยจะดำำ�เนิินแผนตาม ๖ ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
๑)	ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกชุุมชนมีีความรู้้� คุุณธรรม
จริิยธรรม และยึึดมั่่�นในหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง
๒) ฟื้้�นฟููและอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิให้้มีี
ความอุุดมสมบููรณ์์ ลด ละ เลิิกการสร้้างมลพิิษ เพื่่�อให้้
สามารถอยู่่�ร่่วมกัับธรรมชาติิได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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๓)	พััฒนาและยกระดัับขีีดความสามารถในการ
ดำำ�เนิินงานของชุุมชนด้้วยความคิิดสร้้างสรรค์์ การลงมืือ
ปฏิิบัติั จริ
ิ งิ และการมีีส่ว่ นร่่วมกัับหน่่วยงานทั้้�งที่่�เป็็นรััฐ
และมิิใช่่รััฐ
๔)	ส่่งเสริิมและพััฒนาการท่่องเที่่�ยววิิถีท้ี อ้ งถิ่่น�
เพื่่�อสร้้างรายได้้แก่่ชุุมชน โดยต้้องไม่่ทำ�ำ ลาย วิิถีีชุุมชน
และทรััพยากรธรรมชาติิอัันมีีค่่า
๕) ยกระดัั บ วิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชนที่่� เ น้้ น สร้้ า ง
ประโยชน์์ ใ ห้้ ชุุ ม ชนมากกว่่ า การแสวงหากำำ� ไร ให้้
สามารถแข่่งขัันในเชิิงธุุรกิิจได้้ ด้้วยการแสวงหาความ
ร่่วมมืือจากผู้้�สนัับสนุุนและคู่่�ค้้าทั้้�งภาครััฐและเอกชน
๖) เตรีียมความพร้้อมให้้ชุุมชนสามารถรัับมืือ
กัับบริิบทโลกาภิิวััตน์์ที่่�เปลี่่�ยนไป โดยเฉพาะการอยู่่�ใน
ประชาคมอาเซีียน เพื่่�อให้้ชุุมชนได้้รัับประโยชน์์อย่่าง
สููงสุุด เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันในตลาดระหว่่าง
ประเทศ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ผาปัั ง กลาง มีี ก ารบริิ ห าร
จัั ด การ “ทุุ น ” ๓ ด้้ า น ที่่� มีี อยู่่� ในชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
วัั ด ผาปัั ง กลางโดยนำำ� มาขยายผลในการดำำ� เนิิ น งาน
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมประกอบด้้ ว ย ทุุ น คนคุุ ณ ธรรมหรืือ
ทรััพยากรบุุคคลในตำำ�บลผาปัังกลางซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือ
กลไกขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการ ทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และทุุน การสนัับสนุุนความร่่วมมืือจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมโครงการต่่าง ๆ ส่่งผลให้้มีีความ
สำำ�เร็็จและเกิิดผลลััพธ์์ ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพของคนในชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุ ม ชนมีี เ ป้้ า หมายที่่� ต้้ อ งการจะส่่ ง มอบ
ส่่ ง ต่่ อ ให้้ เ ยาวชนรุ่่�นหลัั ง สืืบสานต่่ อ ยอดแนวคิิ ด
และหลัั ก ปฏิิ บัั ติิ เ พิ่่� ม ขึ้้� น ปีี ล ะ ๒๐% เพื่่� อ ให้้ ชุุ ม ชน
คุุ ณ ธรรมวัั ด ผาปัั ง กลางพึ่่� ง พาตนเองอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
โดยมุ่่�งสู่่�สโลแกนของชุุมชน คืือ “สุุขภาพดีี มีีตังั ค์์ ยั่่ง� ยืืน”

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููวิินััยธรวุุฒิิชััย อิินฺฺทเกสรปญฺฺโญ
เจ้้าอาวาสวััดผาปัังกลาง
โทร. ๐๙ ๘๘๗๖ ๑๒๙๖
นายรัังสฤษฎ์์ คุุณชััยมััง
ผู้้�นำำ�ชุุมชนคุุณธรรมวััดผาปัังกลาง
โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๙๘๘๙
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๒๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดป่่าบุุก
ตำำ�บลแม่่แรง อำำ�เภอป่่าซาง จัังหวััดลำำ�พููน
“ครููบาศรีีเด่่นดััง หััตถกรรมเด่่นดีี
ป่่าบุุกสามััคคีี รัักษาประเพณีีดีีงาม”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านป่่าบุุก เป็็นชุุมชนที่่�มีีการ
น้้อมนำำ�เอาหลัักธรรมทางศาสนามาเป็็นหลัักในการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ จึึงทำำ�ให้้คนในชุุมชนนัับถืือพระพุุทธศาสนา
ทุุกหลัังคาเรืือน โดยมีีวััดป่่าบุุก เป็็นศาสนสถานในการ
ประกอบพิิธีีทางศาสนา นอกจากนี้้�แล้้ว ในชุุมชนบ้้าน
ป่่าบุุกยัังมีีพิิธีีกรรมแบบโบราณตามความเชื่่�อของชาว
ไทยองที่่�ชาวบ้้านให้้ความสำำ�คััญ และให้้ความเคารพ
คืือ การบููชาผีีเสื้้อบ้
� ้านและบููชาเสาใจบ้้าน พร้้อมกัันนี้้�
ได้้ น้้ อ มนำำ� เอาหลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง
มาประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�รงชีีพ เช่่น การปลููกผัักสวนครััว
รั้้�วกิินได้้ การแปรรููปขยะเป็็นเงิิน อีีกทั้้�งชุุมชนคุุณธรรม
บ้้านป่่าบุุก ยัังเป็็นชุุมชนปลอดขยะ มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยว
และแหล่่ ง เรีี ย นรู้้�ของชุุ ม ชน คนในชุุ ม ชนส่่ ว นใหญ่่
ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม การทำำ�สวน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนบ้้านป่่าบุุกมีีการประกาศเจตนารมณ์์หรืือ
ข้้อตกลงร่่วมกัันที่่�จะพััฒนาให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม โดย
ได้้ประชุุมร่่วมกัันเพื่่�อกำำ�หนดปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีี
ที่่�อยากทำำ� ร่่วมกัันจััดทำำ�แผนของชุุมชนที่่�เกิิดจากการ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง อาทิิ แผนพััฒนา
ส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อยากแก้้
และแผนพััฒนาส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนเกี่่�ยวกัับ
ความดีีที่่�อยากทำำ� มีีการจััดโครงการหรืือจััดกิิจกรรม
ที่่�ได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดไว้้ อาทิิ โครงการงานศพปลอด
เหล้้ า โครงการปลูู ก ผัั ก สวนครัั วรั้้� วกิิ น ได้้ เป็็ น ต้้ น
ในขณะเดีียวกัันการขัับเคลื่่�อนงานโครงการกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของชุุมชน ยัังได้้มีกี ารแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ เพื่่�อร่ว่ มกััน
ติิ ด ตาม ประเมิิ น ผลสำำ� เร็็ จ ว่่ า เป็็ น ไปตามแผนที่่�
กำำ�หนดไว้้หรืือไม่่ เพื่่�อทบทวน ปรัับปรุุง แผนพััฒนา
และส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรมของชุุ ม ชนให้้ บ รรลุุ ผ ลสำำ� เร็็ จ
อีี ก ทั้้� ง ยัั ง ได้้ มีี ก ารประกาศยกย่่ อ งเชิิ ด ชูู บุุ คค ลผู้้�มีี
คุุ ณ ธรรมในชุุ ม ชนและบุุ คค ลอื่่� น ที่่� ทำำ�คว ามดีี ใ ห้้ กัั บ
ชุุมชนในทุุก ๆ ด้้าน มีีการมอบให้้ในคราวประชุุมคณะ
กรรมการวััดประจำำ�เดืือน และคราวประชุุมสำำ�คััญของ
ชุุมชน ดัังนั้้�นความสำำ�เร็็จของชุุมชนจึึงเกิิดจากการมีีส่ว่ น
ร่่วมของคนในชุุมชน การสนัับสนุุนในด้้านต่่าง ๆ จาก
หน่่วยงานในพื้้�นที่่� ส่่งผลให้้คนในชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีขึ้้ี น� ไม่่มีกี ารทะเลาะวิิวาท ไม่่มีกี ารลัักขโมย ไม่่ยุ่่�งเกี่่ย� ว
อบายมุุข มีีการเก็็บออมเงิิน มีีรายได้้เพิ่่�ม ทำำ�ให้้คนใน
ชุุมชนมีีความสุุข เป็็นต้้น โดยมีีการจััดทำำ�แบบประเมิิน
ความสำำ�เร็็จของชุุมชนผ่่านกิิจกรรม ตามข้้อปฏิิบััติิ
หลัักของชุุมชนคุุณธรรม ๓ ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านศาสนา
ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงและการนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรม
เพิ่่� ม มูู ล ค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ ด้้ า นการรัั ก ษาสืืบสาน
วััฒนธรรม เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามแผน และทำำ�ให้้คน
ในชุุมชนมีีความสุุขอย่่างยั่่�งยืืนได้้อย่่างแท้้จริิง
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในส่่วนของความท้้าทายนั้้�นมาในรููปแบบของ
การทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องอาศััยความร่่วมมืือกัันของ
คนในชุุมชน ต้้องศึึกษารููปแบบ และกลไกที่่�มีีความ
เฉพาะกัั บ บริิ บ ทของชุุ ม ชน ภายใต้้ เ งื่่� อ นไขและข้้ อ
จำำ�กััดของชุุมชนนั้้�น ๆ รวมไปถึึงเผชิิญกัับปััญหาความ
คาดหวััง และความต้้องการของประชาชน ประกอบ
กัั บ แรงกดดัั น จากปัั จจัั ย ทางด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม
สิ่่�งแวดล้้อม และพลวััตรทางสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
อย่่างรวดเร็็ว
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากความร่่วมมืือของคนในชุุมชนคุุณธรรมบ้้าน
ป่่าบุุก จนได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ส่่งผลให้้เป็็นชุุมชนที่่�เกิิดความเข้้มแข็็งในทุุกด้้าน คนใน
ชุุมชนสามารถเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมในด้้านต่่าง ๆ
ไปในทางที่่� ดีีขึ้้�น อาทิิ พฤติิกรรมที่่� ส่่งผลต่่อตนเอง
ครอบครััว เพื่่�อนบ้้าน พฤติิกรรมต่่อชุุมชน ท้้องถิ่่�น
รวมถึึงผู้้�มาเยี่่�ยมเยืือนชุุมชน มีีการอบรมส่่งเสริิมการ
ประกอบอาชีีพของคนในชุุมชนเพื่่�อให้้มีีรายได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จนสามารถขัับเคลื่่�อนให้้เป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยว
และกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวของชุุมชน “บวร On Tour”
เป็็นต้้น ผลลััพธ์์ของความสำำ�เร็็จที่่เ� กิิดขึ้้น� ส่่งผลให้้ชุมุ ชน
เกิิดความตระหนัักและหวงแหนทรััพยากรของชุุมชน
ท้้องถิ่่�น จนได้้รัับคััดเลืือกเป็็นชุุมชนปลอดขยะ Zero
Waste ของจัังหวััดลำำ�พููน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านป่่าบุุกได้้มีกี ารวางแผนร่่วมกััน
ถึึงเป้้าหมายที่่�จะดำำ�เนิินงานร่่วมกัันในอนาคต ในการ
ที่่�จะพััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม ฐานการ
เรีี ย นรู้้� เรื่่� อ งการจัั ด การขยะของชุุ ม ชนให้้ เ ป็็ น ระบบ
มีีมาตรฐานมากยิ่่�งขึ้้�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููปลััดพิิภพ กนฺฺตธมฺฺโม เจ้้าอาวาสวััดป่่าบุุก
โทร. ๐๘ ๗๑๘๗ ๑๖๙๙
นายสนั่่�น สมจัันทร์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านป่่าบุุก
โทร. ๐๙ ๖๖๐๓ ๐๗๑๔
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๒๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหลุุก
ตำำ�บลเหมืืองง่่า อำำ�เภอเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน
“หมู่่�บ้้านสวย รวยวััฒนธรรม
งามล้ำำ��อุุโบสถ สวยสดหััตถกรรม
งามเลิิศล้ำำ��หอพระไตร”

ชุุมชนบ้้านหลุุกถืือเป็็นชุุมชนเมืืองที่่�ก่่อนหน้้านี้้�
คนในชุุ ม ชนจะมีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต แบบต่่ า งคนต่่ า งอยู่่� ส่่ ง ผล
ต่่ อคว ามร่่ ว มมืือในการทำำ�กิิ จ กรรมของชุุ ม ชนที่่� มีี
ค่่อนข้้างน้้อย ขาดปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างกัันของคนในชุุมชน
ทำำ�ให้้เกิิดความเปราะบางทางสัังคมของชุุมชนแห่่งนี้้�
เป็็นอย่่างมาก จนกระทั่่ง� ผู้้�นำำ�ชุุมชนได้้เล็็งเห็็นถึึงปััญหา และ
ผลกระทบจากปััญหาดัังกล่่าวที่่�เกิิดขึ้้�น จึึงได้้นำำ�เข้้าวาระ
ของการประชุุมประจำำ�เดืือนของหมู่่�บ้้าน เพื่่�อร่ว่ มกัันแก้้ไข
และร่่วมกัันหาทางออกจากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� หลัังจากนั้้�น
ชุุมชนบ้้านหลุุกจึึงได้้ร่่วมกัันออกประกาศเจตนารมณ์์
และร่่วมกัันประกาศให้้เป็็นเจตนารมณ์์ร่่วมกัันของ
ทุุกภาคส่่วนของคนในชุุมชน เพื่่�อถืือปฏิิบััติิ และเป็็น
กติิกาของชุุมชน เพื่่�อใช้้คุณ
ุ ธรรมนำำ�การพััฒนา เกิิดสัังคม
คุุณธรรมแห่่งความ “มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน”

58

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนวััดบ้้านหลุุกมีีการประกาศเจตนารมณ์์
ร่่ ว มกัั น ที่่� จ ะพัั ฒ นาให้้ เ ป็็ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม โดยได้้
ประชุุมเพื่่�อกำำ�หนดปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่อ� ยากทำำ�
จััดทำำ�แผนของชุุมชนที่่�เกิิดจากการมีีส่ว่ นร่่วมของคนใน
ชุุมชนอย่่างแท้้จริิง อาทิิ แผนพััฒนาส่่งเสริิมคุุณธรรม
ของชุุมชนเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อยากแก้้ และแผนพััฒนา
ส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนเกี่่�ยวกัับความดีีที่่�อยากทำำ�
มีีการจััดโครงการหรืือจััดกิิจกรรมที่่�ได้้ร่ว่ มกัันกำำ�หนดไว้้
อาทิิ โครงการสััมมาชีีพชุุมชน โครงการกลุ่่�มออมทรััพย์์
เป็็นต้้น ในขณะเดีียวกัันการขัับเคลื่่�อนงานโครงการ
กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ของชุุ ม ชนยัั ง ได้้ มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง คณะ
กรรมการ เพื่่�อร่่วมกัันติิดตาม ประเมิินผลสำำ�เร็็จว่่าเป็็น
ไปตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้หรืือไม่่ เพื่่�อทบทวน ปรัับปรุุง
แผนพััฒนา และส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนให้้บรรลุุ
ผลสำำ�เร็็จ และคราวประชุุมสำำ�คััญของชุุมชน ดัังนั้้�น
ความสำำ�เร็็จของชุุมชนจึึงเกิิดจากการมีีส่่วนร่่วมของ
คนในชุุมชน การสนัับสนุุนในด้้านต่่าง ๆ จากหน่่วย
งานในพื้้�นที่่� ส่่งผลให้้คนในชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
โดยมีีการจััดทำำ�แบบประเมิินความสำำ�เร็็จของชุุมชน
ผ่่านกิิจกรรม ตามข้้อปฏิิบััติิหลัักของชุุมชนคุุณธรรม
๓ ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านศาสนา ด้้านปรัั ชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีี ย ง การนำำ�ทุุ น ทางวัั ฒ นธรรมเพิ่่� ม มูู ล ค่่ า ทาง
เศรษฐกิิจ ด้้านการรัักษาสืืบสานวััฒนธรรม เพื่่�อให้้บรรลุุ
ผลตามแผน และทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีีความสุุขอย่่าง
ยั่่�งยืืนได้้อย่่างแท้้จริิง
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โดยชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหลุุก ได้้มีีการจััด
กิิจกรรมตามข้้อปฏิิบััติิหลัักของชุุมชนคุุณธรรมครบทั้้�ง
๓ ด้้าน ประกอบด้้วย
๑)	กิิจกรรมส่่งเสริิมหลัักธรรมทางศาสนา
๒) หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ซึ่่ง� นำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�รงชีีพ
๓)	วิิ ถีี วัั ฒ นธรรมที่่� ดีี ง าม เป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี ก าร
ปฏิิ บัั ติิ ตัั ว ตามวิิ ถีี ไ ทยอง ซึ่่� ง มีี คว ามเป็็ น อัั ต ลัั ก ษณ์์
ของตนเอง มีีการพููดด้้วยสำำ�เนีียง ไทยอง การแต่่งกาย
แบบไทยอง และการแสดงทางศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ ส่่งผลให้้
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหลุุก เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงไป
ในทางที่่�ดีีขึ้้�น เช่่น เกิิดสิ่่�งดีีงามในชุุมชนมากขึ้้�น ไม่่มีี
ปััญหาอาชญากรรม ปััญหาการทะเลาะวิิวาท สิ่่ง� เสพติิด
ลดลง คนในชุุ ม ชนร่่ ว มมืือร่่ ว มใจในการดำำ� เนิิ น
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชน ตลอดจนมีีรายได้้เสริิมจาก
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน สามารถจุุนเจืือตนเอง
และครอบครััวได้้มากยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�ง ยัังส่่งผลให้้สามารถ
เป็็นต้้นแบบที่่�เผยแพร่่องค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ ไปยัังชุุมชน
เครืือข่่ายได้้อย่่างกว้้างขวาง

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	จากการดำำ�เนิินงานที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จของชุุมชน
คุุณธรรมวััดบ้้านหลุุก ได้้มีีการวางเป้้าหมายในการ
ดำำ�เนิินการในอนาคต คืือการสร้้าง Brand ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก
ในวงกว้้ า ง เพื่่� อนำำ� มาซึ่่� ง รายได้้ จ ากการท่่ อ งเที่่� ย ว
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน การจำำ�หน่่ายอาหาร เป็็นต้้น
โดยผ่่านกระบวนการประชาสััมพัันธ์์ชุุมชนผ่่านทางสื่่�อ
ออนไลน์์ การสร้้าง Land Mark ของชุุมชน การพััฒนา
เส้้นทางท่่องเที่่�ยว ตลอดจนการจััดกิิจกรรม การท่่องเที่่�ยว
ภายในชุุมชน ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จอย่่างเป็็นรููปธรรม และเกิิดความ
ยั่่�งยืืนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููอมรธรรมรััตน์์ เจ้้าอาวาสวััดบ้้านหลุุก
โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๐๕๖๙
นายพนม วงศ์์นัันต๊๊ะ ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านหลุุก
โทร. ๐๘ ๙๖๓๖ ๓๗๔๓
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๒๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดตระพัังทอง
ตำำ�บลเมืืองเก่่า อำำ�เภอเมืืองสุุโขทััย จัังหวััดสุุโขทััย
“ชุุมชนน่่าอยู่่� เชิิดชููประเพณีีวััฒนธรรม
คุุณค่าล้ำ
่ ำ��แหล่่งเที่่�ยวประวััติิศาสตร์์
ใช้้ชีีวิิตตามแนวปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดตระพัังทองประชากรในชุุมชน
ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น คนไทยพื้้� น ถิ่่� น นัั บ ถืือศาสนาพุุ ท ธ
โดยน้้อมนำำ�หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาเป็็นหลัักในการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ มีีวัดั ตระพัังทองเป็็นศููนย์์กลางในการพััฒนา
จิิตใจของคนในชุุมชน และมีีพระมหาดำำ�รงค์์ สนฺฺตจิิตโต
เจ้้าอาวาสวััด เป็็นแกนนำำ�หลัักที่่�ประชาชนเคารพนัับถืือ
เป็็นอย่่างมาก ขัับเคลื่่�อนชุุมชนด้้วยโครงการต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับศาสนา อีีกทั้้�งเป็็นองค์์กรในการประสาน
การบููรณาการพลััง “บวร” ในพื้้�นที่่�ชุุมชนคุุณธรรม
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงวััดตระพัังทอง
จนเกิิดเป็็นสัังคมคุุณธรรมที่่�มีคว
ี าม “มั่่�นคง มั่่ง� คั่่ง� ยั่่ง� ยืืน”
มีีการน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และ
วิิถีวัี ฒ
ั นธรรมไทยไปใช้้ในการดำำ�รงชีีวิติ ปััญหาที่่�เคยเกิิด
ขึ้้�นในชุุมชนจึึงค่่อย ๆ หมดไป สิ่่�งดีีงามเกิิดขึ้้�น และเป็็น
แบบอย่่างที่่�ดีีต่่อไป
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	วัั ด ตระพัั ง ทองมีี พื้้� น ที่่� ติิ ด ต่่ อกัั บ อุุ ท ยาน
ประวัั ติิ ศ าสตร์์ สุุ โ ขทัั ย และมีี ภูู มิิ ทัั ศน์์ ที่่� ง ดงาม
เกาะกลางน้ำำ��มีีสระน้ำำ��บริิเวณโดยรอบและมีีสะพาน
เชื่่�อมต่่อระหว่่างเกาะกลางน้ำำ��และเจดีีย์์ประธาน โดย
ทางวััดมีีการจััดกิิจกรรมที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ “กิิจกรรมตัักบาตร
สะพานบุุญรัับอรุุณแห่่งความสุุข” ซึ่่�งได้้ถููกจััดขึ้้�นตาม
ความหมายของคำำ�ว่่าสุุโขทััย ที่่�มาจากคำำ�ว่่า สุุขะ + อุุทัยั
ซึ่่� ง หมายถึึง รุ่่�งอรุุ ณ แห่่ ง ความสุุ ข โดยท่่ า นผู้้�ว่่ า
ราชการจัังหวััดสุุโขทััย ท่่านเจ้้าอาวาสวััดตระพัังทอง
และเครืือข่่ายชุุมชนคุุณธรรมวััดตระพัังทองเล็็งเห็็นว่่า
การตัักบาตรรัับอรุุณ เป็็นกิิจกรรมที่่�สะท้้อนวิิถีีชีีวิิต
แบบชาวพุุ ท ธได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี จึึงเห็็ น สมควรให้้ จัั ด ที่่�
วััดตระพัังทองด้้วยวััดนั้้�นเป็็นศููนย์์กลางของชุุมชน อีีกทั้้�ง
ยัังมีีตลาดสดวััดตระพัังทองที่่�อยู่่�ในวััด มีีความสะดวก
ในการจัั ด ซื้้� ออ าหารหรืือชุุ ด ทำำ�บุุ ญ ตัั ก บาตร ที่่� ช่่ ว ย
ส่่งเสริิมการประกอบอาชีีพรายได้้ให้้คนในชุุมชนอีีกด้้วย
ทางจัังหวััดสุุโขทััย จึึงได้้กำำ�หนดจััดกิิจกรรม ใส่่บาตร
สะพานบุุญรัับอรุุณสุุโขทััย เมื่่�อวัันที่่� ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เป็็นต้้นมา กิิจกรรมนี้้�จึึงได้้ถููกบรรจุุอยู่่�ในงาน
ประเพณีีลอยกระทงเผาเทีียนเล่่นไฟของจัังหวััดสุุโขทััย
ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ตระการตาระดัับโลกเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และ
ปฏิิบััติิสืืบทอดกัันมาจนถึึงปััจจุุบััน
ในส่่วนของความท้้าทายนั้้�นจะเป็็นในเรื่่�องของ
ความร่่วมมืือสมานสามััคคีขี องทุุกภาคส่่วนที่่�ขับั เคลื่่�อน
ด้้วยพลัังบวรให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม การยกระดัับจาก
ชุุมชนคุุณธรรมให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม บวร On Tour
และส่่งเสริิม สนัับสนุุนโครงการ “ใส่่บาตรสะพานบุุญ
รัับอรุุณสุุโขทััย” เพื่่�อดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวและสร้้างรายได้้
ให้้กัับชุุมชน ส่่วนปััญหาอุุปสรรคที่่�เห็็นได้้ชััดคืือการจััด
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ใส่่บาตรในช่่วงฤดููฝน เพราะการใส่่บาตรนั้้�นประชาชน
หรืือนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วส่่ ว นใหญ่่ ที่่� ม าใส่่ บ าตรจะนั่่� ง รอ
พระสงฆ์์บริิเวณสะพานไม้้เกาะกลางน้ำำ��วััดตระพัังทอง
ที่่�ไม่่มีีหลัังคาหรืือที่่�บัังฝน พระสงฆ์์ไม่่สามารถออกรัับ
บิิ ณ ฑบาตได้้ การแก้้ ปัั ญ หา คืือ ประชาชนหรืือ
นัักท่่องเที่่�ยวที่่�ตั้้�งใจจะใส่่บาตรจะนำำ�ชุุดใส่่บาตรมา
ถวายแด่่พระสงฆ์์ที่่�หอฉัันภััตตาหาร
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ประชาชนในชุุ ม ชนมีี ร ายได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น จากการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าในตลาดชุุมชนคุุณธรรม นัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�มาจัับจ่่ายใช้้สอยในชุุมชนเพิ่่�มมากขึ้้น� ในขณะเดีียวกััน
ก็็เกิิดผลกระทบจากนัักท่่องเที่่�ยว ที่่�มาท่่องเที่่�ยวใน
เขตวััดที่่�มีีโบราณสถาน ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
จััดการภููมิิทััศน์์มากขึ้้�นเช่่นกััน รวมถึึง ผลกระทบจาก
หน่่วยงานที่่�เข้้าไปจััดกิิจกรรมใส่่บาตรสะพานบุุญรัับ
อรุุณสุุโขทััย ในช่่วงลอยกระทง ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายของวััด
เพิ่่� ม มากขึ้้� น จึึงมีี ก ารรณรงค์์ สำำ� หรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว
ที่่�มาเที่่�ยว โดยรณรงค์์จิิตสำำ�นึึกท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศน์์
และการขอความร่่วมมืือให้้ส่่วนราชการที่่�มาจััดกิิจกรรม
มีี ส่่ ว นร่่ ว มปรัั บปรุุ งภูู มิิ ทัั ศน์์ การบูู รณาการร่่ ว มกัั บ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมวััดตระพัังทองจะเป็็นสุุดยอด
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมต้้ น แบบของกระทรวงวัั ฒ นธรรม
ยกระดัับโครงการ “ใส่่บาตรสะพานบุุญรัับอรุุณสุุโขทััย”
จากระดัับจัังหวััดสู่่�ระดัับประเทศ พร้้อมสร้้างความร่่วมมืือ
ในการปลููกฝัังคุุณธรรมให้้ชุุมชนและนัักท่่องเที่่�ยวมีี
จิิตสำำ�นึึกต่่อส่ว่ นรวม ร่่วมกัันดููแลรัักษาสถานที่่�ให้้น่า่ อยู่่�
น่่าเที่่�ยวตลอดไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระมหาดำำ�รงค์์ สนฺฺตจิิตฺฺโต เจ้้าอาวาสวััดตระพัังทอง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๓๗๙๗
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๒๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดวัังตะคร้้อ
ตำำ�บลหนองหญ้้าปล้้อง อำำ�เภอบ้้านด่่านลานหอย
จัังหวััดสุุโขทััย
“ชุุมชนวััดวัังตะคร้้อ ศููนย์์เรีียนรู้้�สมุุนไพร
และเศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดวัังตะคร้้อ เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
และแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม “บวร On Tour”
ได้้รัับโล่่รางวััล ๑ ใน ๑๐๐ สุุดยอดชุุมชนคุุณธรรม
ต้้นแบบจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม
ในอดีีตชุุมชนวััดวัังตะคร้้อ บ้้านหนองจิิกกรีี
เคยประสบปัั ญ หาการลัั ก ลอบตัั ด ไม้้ ทำำ� ลายป่่ า จาก
บุุคคลภายนอกชุุมชนจนสร้้างความเสีียหายให้้ชุุมชน
ประชาชนในชุุ ม ชนซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ ป ระกอบอาชีี พ
เกษตรกรรม มีีรายได้้ทางเดีียว จึึงไม่่เพีียงพอกัับรายจ่่าย
รวมถึึงปััญหาด้้านสัังคม จึึงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�
ของชุุมชนได้้ตระหนัักถึึงปััญหา และหาแนวทางในการ
แก้้ไขเพื่่�อพัฒ
ั นาชุุมชน ให้้ชาวบ้้านมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น�
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
การพััฒนาชุุมชนวััดวัังตะคร้้ออย่า่ งเป็็นรููปธรรม
ได้้เริ่่�มต้้นเมื่่�อชาวบ้้านได้้นิิมนต์์พระครููปลััดสน ปิิยสีีโล
(พระครููปิยิ สีีลขัันธ์์) จากจัังหวััดกาญจนบุุรีี มาจำำ�พรรษา
ซึ่่�งท่่านเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ด้้านสมุุนไพร จึึงได้้นำำ�องค์์ความรู้้�นั้้�น
มาเผยแพร่่ โดยเริ่่�มจากการปลููกพืืชสมุุนไพรในพื้้�นที่่�
ของวััด จำำ�นวน ๕ ไร่่ เพื่่�อนำำ�มาใช้้รัักษาโรคต่่าง ๆ
รวมถึึงให้้ประชาชนในชุุมชนได้้ศึึกษาเรีียนรู้้� ต่่อมา
จึึงขยายแนวคิิดในการปลููกพืืชสมุุนไพร และการแปรรููป
สมุุนไพร พร้้อมตั้้�งเป็็นกลุ่่�มอาชีีพแปรรููปสมุุนไพร และ
กลุ่่�มอาชีีพต่่าง ๆ อาทิิ กลุ่่�มทำำ�ไม้้กวาด กลุ่่�มทำำ�ดอกไม้้จัันท์์
กลุ่่�มทำำ�น้ำำ�� พริิ ก เป็็ น ต้้ น เพื่่� อ ให้้ ค นในชุุ ม ชนได้้
มีีความรู้้�และอาชีีพเสริิม สร้้างงานเพิ่่�มรายได้้แก่่ชุุมชน
ปััจจุุบัันได้้พััฒนาเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�สมุุนไพรวััดวัังตะคร้้อ
ซึ่่�งมีีพืืชสมุุนไพรมากกว่่า ๗๐๐ ชนิิด เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
แก่่ ป ระชาชนทั่่� ว ไปรวมถึึงเป็็ น แหล่่ ง ค้้ น คว้้ า วิิ จัั ย
ด้้านพืืชสมุุนไพรแก่่สถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ
นอกจากศููนย์์เรีียนรู้้�สมุุนไพร ชุุมชนวััดวัังตะคร้้อ
ยัังได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�
ทั้้� ง ภาครัั ฐ เอกชน และประชาชน ในการจัั ด ตั้้� ง
ศูู น ย์์ เรีี ย นรู้้�โครงการอัั น เนื่่� อ งมาจากพระราชดำำ�ริิ
ระดัับอำำ�เภอ อำำ�เภอบ้้านด่่านลานหอย จัังหวััดสุุโขทััย
เพื่่�อให้้ประชาชนที่่�สนใจได้้ศึึกษาเรีียนรู้้�แนวปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วััน
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
การดำำ�เนิินงานที่่�ต้อ้ งใช้้ระยะเวลาให้้เกิิดผลเป็็น
รููปธรรม เพื่่�อพิิสููจน์์ให้้สมาชิิกในชุุมชนได้้เห็็น และเกิิด
ความศรััทธาในแนวคิิด พร้้อมกัับให้้ความร่่วมมืือในการ
พััฒนาชุุมชน โดยสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการขัับเคลื่่�อน
อย่่างเต็็มรููปแบบ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ปััจจุุบัันปััญหาเรื่่�องการลัักลอบตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า
จากคนนอกชุุมชนได้้หมดไป ชุุมชนให้้ความร่่วมมืือช่่วย
กัันรัักษาป่่าชุุมชน จนเกิิดความรัักความสามััคคีี และ
มีีอาชีีพเสริิมจากการร่่วมกลุ่่�มอาชีีพต่่าง ๆ ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น
ในชุุมชน รวมถึึงมีีการสืืบทอดวััฒนธรรม ประเพณีี
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น สามารถนำำ�มาพััฒนาต่่อยอดเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน โดยมีีวััดเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจ และ
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนด้้วยพลััง “บวร” เกิิดการขยาย
ผลอย่่างกว้้าง โดยเฉพาะศููนย์์เรีียนรู้้�สมุุนไพร ที่่�เป็็น
แหล่่งค้้นคว้้า วิิจััย ด้้านพืืชสมุุนไพรแก่่สถาบัันการ
ศึึกษาต่่าง ๆ และประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงศููนย์์เรีียนรู้้�
โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ระดัับอำำ�เภอ
อำำ�เภอบ้้านด่่านลานหอย จัังหวััดสุุโขทััย

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การพัั ฒ นาที่่� ต่่ อ เนื่่� อ งจะนำำ� มาซึ่่� ง ความยั่่� ง ยืืน
เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับชุุมชน ซึ่่�งชาวบ้้านได้้
ช่่วยกัันออกแบบการพััฒนาให้้ครอบคลุุมทุุกมิิติิ ดัังนี้้�
	พัั ฒ นาศูู น ย์์ เรีี ย นรู้้�พืืชสมุุ น ไพรให้้ คร บวงจร
และกระบวนการแปรรูู ป สมุุ น ไพรที่่� ไ ด้้ ม าตรฐาน
เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางการเรีี ย นรู้้� และแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงวิิชาการของจัังหวััด
	พััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้�โครงการอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ ในระดัับอำำ�เภอ อำำ�เภอบ้้านด่่านลานหอย
จัั ง หวัั ด สุุ โขทัั ย ให้้ มีี กิิ จ กรรมที่่� ห ลากหลายเป็็ น ทั้้� ง
ศููนย์์เรีียนรู้้�และแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููปิิยสีีลขัันธ์์ เจ้้าอาวาสวััดวัังตะคร้้อ
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๖๑๖
นายปุ้้�ย สิินยอง ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านหนองจิิกกรีี
โทร. ๐๖ ๕๐๐๖ ๖๗๙๕
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๒๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดทุ่่�งเสลี่่�ยม
ตำำ�บลทุ่่�งเสลี่่�ยม อำำ�เภอทุ่่�งเสลี่่�ยม จัังหวััดสุุโขทััย
“นมััสการหลวงพ่่อศิิลาวััดทุ่่�งเสลี่่�ยม
ช้้อป CPOT ชมค้้างคาว”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดทุ่่�งเสลี่่�ยมนั้้�น มีีศููนย์์กลาง
ชุุมชนตั้้�งอยู่่�ที่่�วััดทุ่่�งเสลี่่�ยม เป็็นสถานที่่�ประดิิษฐาน
ของหลวงพ่่อศิิลาเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของคนในชุุมชน
วัันที่่� ๒๔ กุุมภาพัันธ์์ของทุุกปีี ชุุมชนจึึงจััดงานสัักการะ
หลวงพ่่ อศิิ ล า มีี ข บวนแห่่ ค รัั ว ทาน ขบวนพานพุ่่�ม
อย่่างชาวล้้านนา การแสดงทางศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
สวยงามตระการตาด้้วยความศรััทธาพระศิิลา และความ
สามััคคีีของคนในชุุมชนด้้วยอุุปนิิสััยรัักสงบ ดำำ�เนิิน
ชีี วิิ ต ตามหลัั ก เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งมาช้้ า นาน ชุุ ม ชน
จึึงได้้เป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม ศิิลปะและวััฒนธรรม
ได้้ผลิิต “ผลิิตภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมไทย (Cultural Product
Of Thailand : CPOT) ผ้้ามััดย้้อมเสลี่่�ยม” โดยนำำ�ทุุน
ทางวััฒนธรรมมาต่่อยอดสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ มีีความ
สอดคล้้ อ งกัั บ เอกลัั ก ษณ์์ แ ละอัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องชุุ ม ชน
บููรณาการการทำำ�งาน นำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์วัฒ
ั นธรรม
ในเชิิงเศรษฐกิิจให้้กัับชุุมชน
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	วัั ด ทุ่่�งเสลี่่� ย มโดยพระครูู สุุ เขตสุุ ท ธาลัั ง การ
(อลงกรณ์์ อนาลโย) เจ้้าอาวาสนัักพััฒนา เป็็นผู้้�ทำำ�คุุณ
ประโยชน์์ต่่อพระพุุทธศาสนาประเภท ส่่งเสริิมการ
ปฏิิบัติั ธรร
ิ ม ประจำำ�ปีี พุุทธศัักราช ๒๕๔๙ (รางวััลเสมา
ธรรมจัักร พระราชทาน) ชุุมชนคุุณธรรมวััดทุ่่�งเสลี่่�ยม
จึึงเป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี คว ามพร้้ อ มและมีี ศัั ก ยภาพในการ
พัั ฒ นาและยัั ง ได้้ เ ป็็ น แกนนำำ� ในการขยายเครืือข่่ า ย
ชุุมชนคุุณธรรมของอำำ�เภอทุ่่�งเสลี่่�ยม จัังหวััดสุุโขทััย
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของวััดทุ่่�งเสลี่่�ยมด้้านคุุณธรรม
จึึงเป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่่อสัังคม ราบรื่่�นไม่่ยุ่่�งยากเพราะเป็็น
ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งด้้านคุุณธรรม วััฒนธรรม ประเพณีีอย่า่ ง
ชาวล้้านนามาช้้านาน
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้ า ทายของชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น ต้้ น แบบด้้ า น
คุุณธรรม คืือการประสานความสามััคคีขี องคนในชุุมชน
ให้้เกิิดพลัังที่่�เข้้มแข็็งและเป็็นต้้นแบบให้้ชุมุ ชนใกล้้เคีียง
การพััฒนาชุุมชนในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ทัันกาลเวลา
และร่่วมสมััย เป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าท้้ายผู้้�นำำ�ชุุมชนและคนใน
ชุุมชน ในส่่วนของอุุปสรรค ชุุมชนมีีกิิจกรรมใส่่บาตร
ข้้าวเหนีียว และประเพณีีอย่า่ งชาวล้้านนา นัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�มาเที่่�ยวสุุโขทััยจะได้้สััมผััสบรรยากาศล้้านนาได้้ที่่�
ทุ่่�งเสลี่่�ยม แต่่การประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่�ยวยัังไม่่
สามารถพััฒนาอย่่างเต็็มศัักยภาพได้้เพราะขาดแคลน
บุุ ค ลากรที่่� มีี คว ามรู้้�ความสามารถด้้ า นเทคโนโลยีี
แต่่ ส ามารถก้้ า วข้้ า มปัั ญ หาอุุ ป สรรคนั้้� น ได้้ ด้้ ว ยการ
จััดงานประเพณีีที่่�ใช้้การฟ้้อนรำำ�ของคนในชุุมชนมา
ประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่�ยว มีีคนนำำ�ภาพกิิจกรรมงาน
ประเพณีีไปเผยแพร่่จึึงทำำ�ให้้คนรู้้�จัักมากขึ้้�น
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์และผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ พฤติิกรรม
คนในชุุมชนท้้องถิ่่น� มีีความเปลี่่ย� นแปลงไปเล็็กน้้อย คืือ
ตื่่�นตััวในการต้้อนรัับแขกแก้้วที่่�มาเยืือน ไม่่ได้้เคลื่่�อนไหว
ไปตามกระแสการท่่องเที่่�ยวของนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งหลาย
สะท้้อนคุุณธรรมเรื่่อ� ง ความพอเพีียง ซึ่่ง� ชุุมชนตื่่น� ตััวใน
การนำำ�หลัักเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้ร่่วมกัับพลัังบวร
เป็็นการเสริิมสร้้างกระแสสัังคม กระตุ้้�นให้้เกิิดความตื่่�นตััว
สร้้ า งพลัั ง ทางคุุ ณ ธรรมและมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการเสริิ ม
สร้้างจริิยธรรมในชุุมชนเพิ่่�มมากขึ้้�น คนในชุุมชนพอใจ
ในความต้้องการ มีีความโลภน้้อยลง เบีียดเบีียนคนอื่่�น
น้้อยลง มีีความอยู่่�เย็็นเป็็นสุุขเพิ่่�มมากขึ้้�น
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การพึ่่�งพาตััวเองได้้เป็็นเพีียงส่่วนเริ่่�มต้้นของ
การพััฒนาเศรษฐกิิจพอเพีียง โดยเมื่่�อทุุกคนในชุุมชน
วััดทุ่่�งเสลี่่�ยมสามารถดููแลตััวเอง และครอบครััวได้้แล้้ว
ขั้้�นต่่อไปจะวางแผนทำำ�การพััฒนาธุุรกิิจ“ผลิิตภััณฑ์์
วััฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand :
CPOT) ผ้้ามััดย้้อมสะเลีียม” และอื่่�น ๆ โดยมีีการรวม
กลุ่่�มกัันในอาชีีพเดีียวกััน เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และให้้
ความช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ในการรวมกลุ่่�มกัันนั้้�น
ไม่่จำำ�กัดั เฉพาะการรวมกลุ่่�มของชาวบ้้าน เกษตรกร ในรููป

ของสหกรณ์์ การทำำ�งานในวััดก็็สามารถมีีการรวมกลุ่่�ม
กัันได้้ เช่่น การแบ่่งปัันความรู้้� ประสบการณ์์ในการ
ทำำ�ธุุรกิิจของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ประเภทเดีียวกััน การแลก
เปลี่่�ยนแนวคิิดการลงทุุน เพื่่�อเป็็นการต่่อยอดความรู้้�
รวมไปจนถึึงการแบ่่งปัันความช่่วยเหลืือส่่งกลัับคืืนสู่่�
สัังคม ไปสู่่�กลุ่่�มที่่�ยัังต้้องการความช่่วยเหลืืออยู่่� เช่่น
กิิจกรรมจิิตอาสา ให้้ชุุมชนได้้มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิิน
งานมากขึ้้�นพร้้อมทั้้�งร่่วมสร้้างสัังคมให้้เข้้มแข็็งและ
อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสงบสุุข

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสุุเขตสุุทธาลัังการ เจ้้าอาวาสวััดทุ่่�งเสลี่่�ยม
โทร. ๐๙ ๕๑๔๙ ๑๙๖๕

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

65

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ

๒๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดดอยท่่าเสา
ตำำ�บลท่่าเสา อำำ�เภอเมืืองอุุตรดิิตถ์์ จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
“ชุุมชนน่่าอยู่่� เชิิดชููคุุณธรรม
น้้อมนำำ�เศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดดอยท่่าเสา เป็็นชุุมชนน่่าอยู่่�
มีีสิ่่�งแวดล้้อมดีี ศาสนููปโภคดีี มีีความปลอดภััยในชีีวิิต
ทรััพย์์สิิน สะอาดร่่มรื่่�น ประชาชนมีีคุุณธรรม มีีน้ำำ��ใจ
เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ ปลอดจากอบายมุุข ได้้น้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต
สมััยก่่อนชุุมชนไม่่ค่่อยมีีระเบีียบ มีีขยะ ทิ้้�งขยะ
ไม่่ เ ป็็ น ที่่� ดูู ส กปรก สิ่่� ง แวดล้้ อ มไม่่ ดีี มีี แ หล่่ ง มั่่� วสุุ ม
อบายมุุข ยาเสพติิด มีีการทะเลาะวิิวาทบาดหมาง
ไม่่เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ มีีปััญหามากมายทั้้�งความยากจน
ปัั ญ หาครอบครัั ว ปัั ญ หาวัั ย รุ่่�นลัั ก เล็็ ก ขโมยน้้ อ ย
ขาดความสามััคคีี ต่่างคนต่่างอยู่่� และยัังเป็็นชุุมชน
ผสมผสานหลากหลายอาทิิ คน อาชีีพ ความเป็็นอยู่่�
ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ชุุมชน มีี ๓ หมู่่�บ้้าน การประสานงาน
ค่่อนข้้างยาก และมีีความขััดแย้้งทางการเมืือง
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
เริ่่�มจากการจััดกิิจกรรมภายในวััด ที่่�ใช้้วััดเป็็น
ศููนย์์กลางการประสานความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีงาม ทุุกคนมีี
ความศรััทธาในพระพุุทธศาสนา จััดประชุุมร่่วมกััน
ปรึึกษาหารืือร่่วมกััน วางแผนร่่วมกัันทำำ� มอบหมายหน้้าที่่�
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน ให้้ตกผลึึกความคิิด
แล้้วนำำ�ความคิิดที่่�ตกผลึึกแล้้วนำำ�มาดำำ�เนิินงานตามแผน
มองปััญหาร่่วมกััน มองความต้้องการร่่วมกััน สิ่่ง� ใดเป็็น
ปััญหาร่่วมกัันแก้้ไข สิ่่�งใดเป็็นความต้้องการร่่วมกััน
ใช้้หลัักการที่่�ว่า่ “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” เราแก้้ไขปััญหา
ต่่าง ๆ ให้้เบาบางลงตามเหตุุปััจจััย และพััฒนาชุุมชน
ของเราสู่่�ความเป็็นชุุมชนน่่าอยู่่� ตามคำำ�ขวััญ “ชุุมชนน่่า
อยู่่� เชิิดชููคุุณธรรม น้้อมนำำ�เศรษฐกิิจพอเพีียง”
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ปัั ญ หาหรืืออุุ ป สรรคในการขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชน
คุุณธรรม ถืือเป็็นแรงผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนา ซึ่่ง� ชาวบ้้าน
ช่่วยกัันวิิเคราะห์์ พร้้อมหาทางออกร่่วมกััน ดัังนี้้�
	ปััญหาอุุปสรรค
๑) เป็็ น ชุุ ม ชนเมืือง มีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�
ที่่�หลากหลายรวมตััวกัันยาก ขาดความร่่วมมืือ
๒)	มีีปััญหาอบายมุุข แหล่่งมั่่�วสุุข ยาเสพติิด
๓)	สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นพิิษ ขาดระเบีียบ สกปรก
มีีขยะมาก ขาดระเบีียบวิินััย
การแก้้ไข
๑) โดยการจััดกิิจกรรมในวััดเพื่่�อรวมคนร่่วมกััน
ทำำ�กิิจกรรมสอดแทรกคุุณธรรมทุุกด้้าน ให้้ครอบคลุุม
บริิบทของชุุมชน
๒)	รณรงค์์ สะสาง พร้้ อ มสร้้ า งความเข้้ า ใจ
เสริิมสร้้างคุุณธรรมให้้มีีความต่่อเนื่่�อง
๓) สร้้างระเบีียบวิินััย รู้้�พิิษภััยของยาเสพติิด
ร่่วมมืือกัันพััฒนา รณรงค์์ส่่งเสริิมคุุณธรรม
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	มีีความสามััคคีี ร่่วมมืือกัันทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ
ของชุุมชน ให้้ความร่่วมมืือช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล มีีน้ำำ��ใจ
ต่่อกััน เสีียสละกำำ�ลัังกาย กำำ�ลัังใจ กำำ�ลัังทรััพย์์
๒)	อบายมุุขลดลง ปััญหาครอบครััว ยาเสพติิด
แหล่่งมั่่�วสุุมลดลง มีีความสงบร่่มเย็็น มีีความปลอดภััย
ทั้้�งชีีวิิต ทรััพย์์สิิน
๓) สะท้้อนคุุณธรรม มีีความสามััคคีี มีีความรัับ
ผิิดชอบ มีีความขยัันหมั่่�นเพีียร ประหยััดอดออม ลด ละ
เลิิกอบายมุุข มีีผลลััพธ์์ในทางที่่�ดีีขึ้้�นกว่่าเมื่่�อก่่อน
		
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) สร้้างความสามััคคีใี ห้้มั่่น� คง มั่่ง� คั่่ง� ยั่่ง� ยืืนด้้วย
การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมความรัักความสามััคคีี ความเสีียสละ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งต่่อคนรุ่่�นหลัังให้้เกิิดการสืืบทอดต่่อไป
๒)	รณรงค์์ลด ละ เลิิก อบายมุุข ส่่งเสริิมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง มีีกิิจกรรมส่่งเสริิมในวาระโอกาส ต่่าง ๆ
อย่่างสม่ำำ��เสมอตลอดเวลา พััฒนาชุุมชนให้้สวยงาม
ขจััดแหล่่งมั่่�วสุ่่�ม พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีความสวยงาม
ร่่มรื่่�นอยู่่�เสมอ
๓)	พััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้น่่าอยู่่� หน้้าบ้้าน
น่่ามอง ผัักสวนครััวริิมรั้้�วกิินได้้ สร้้างรายได้้ ส่่งเสริิม
สััมมาอาชีีพในด้้านต่่าง ๆ ให้้สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้
พออยู่่� พอกิิน พอมีี พอใช้้ พอขาย (ลดรายจ่่าย เพิ่่�มรายได้้
ขยายโอกาส ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสุุภััทรสัันติิคุุณ เจ้้าอาวาสวััดดอยท่่าเสา
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๖๙๙๐
นางสาวจารุุวรรณ เรืือนคำำ�
โทร. ๐๙ ๕๗๘๗ ๙๔๒๑
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๓๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดคุ้้�งตะเภา
ตำำ�บลคุ้้�งตะเภา อำำ�เภอเมืืองอุุตรดิิตถ์์ จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
“ลููกหลานชาวท่่าเหนืือ ลืือเลื่่�องภููมิิปััญญา
สองพระปฏิิมาคู่่�บ้้าน หาดน้ำำ��น่่านงามตา
พิิพิิธภััณฑ์์วััดคุ้้�งตะเภาล้ำำ��ค่่า
เลิิศล้ำำ��ประเพณีีงาม ๙ เดืือน”

	ก่่อนที่่�จะมีีการพััฒนานั้้�นเดิิมชุุมชนวััดคุ้้�งตะเภา
เป็็นชุุมชนเก่่าแก่่ มีีอายุุกว่่า ๒๕๐ ปีี ในบริิบทของ
ความเก่่ า แก่่ มีี คว ามเข้้ ม แข้้ ง ทางวัั ฒ นธรรมและ
อััตลัักษณ์์ พระสงฆ์์ในวััดคุ้้�งตะเภาจึึงได้้มีีการริิเริ่่�ม
กิิจกรรมการพััฒนาเด็็กและเยาวชนตามรููปแบบของ
พระธรรมทายาทของวััดชลประทานรัังสฤษดิ์์� โดยหลวง
พ่่อพระสมุุห์์สมชาย จีีรปุุญฺฺโญ สมััยท่่านยัังไม่่ได้้เป็็น
เจ้้าอาวาส ต่่อมาพระมหาเทวประภาส ลููกศิิษย์ข์ องท่่าน
ได้้เห็็นว่่าควรขยายเครืือข่่ายและพื้้�นที่่�ให้้มากกว่่าการ
เป็็นที่่�ตั้้�งรัับ และเน้้นการอบรมเยาวชนในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ
ทำำ�ให้้ต้้องมองกลัับมาที่่�ชุุมชนตััวเองว่่ามีีความพร้้อมที่่�
จะเป็็นตััวอย่่างให้้ที่่�อื่่�นหรืือไม่่ ซึ่่�งได้้ร่่วมกัันคิิด ร่่วมกััน
ออกแบบ และร่่วมกัันปฏิิบััติจิ นเกิิดผลสำำ�เร็็จ
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
เกิิดการเปลี่่�ยนผ่่านช่่วงนั้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน คืือหลวงพ่่ อ พระสมุุ ห์์ ส มชาย ได้้ เ ป็็ น
เจ้้าอาวาสวััดคุ้้�งตะเภาเต็็มตััว ในขณะที่่�ฝ่า่ ยปกครองคืือ
ชาวบ้้านคุ้้�งตะเภาได้้เลืือกนายสมชาย เภาทอง ให้้เป็็น
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ซึ่่�งทั้้�งหลวงพ่่อสมชาย และผู้้�ใหญ่่สมชาย
เป็็นบุุคคลที่่�มีพื้ี น้� ฐานมาจากครอบครััวเกษตรกรรม ทำำ�ให้้มีี
ความเข้้าใจในบริิบทและความยากลำำ�บากในวิิถีชีี วิี ติ ของ
ชุุมชน จึึงเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยกัันพััฒนาตามรููปแบบ
สองประสานคืือบ้้านกัับวััด การลงมืือพััฒนาในด้้าน
ต่่าง ๆ เริ่่�มดำำ�เนิินการไปโดยค่่อยเป็็นค่่อยไป
หลวงพ่่อพระสมุุห์ส์ มชาย และผู้้�ใหญ่่สมชายได้้ใช้้
การจััดกิิจกรรมร่่วมมืือกััน เพื่่�อประโยชน์์สาธารณููปการ
ของชุุมชน คืือ การพััฒนาวััด หรืือแม้้กระทั่่�งการนำำ�พระ
ไปช่่วยโยมซ่่อมแซมถนนระหว่่างรองบประมาณจาก
หน่่วยงานต่่าง ๆ ทำำ�ให้้คนในชุุมชนเริ่่�มกลัับมามองว่่า
แม้้การรอคอยงบประมาณจากหน่่วยงานเป็็นสิ่่�งที่่�ควร
จะได้้ แต่่ถนนในหมู่่�บ้้านจะดีีได้้ถ้้าเราช่่วยกัันทำำ�หน้้าที่่�
ของความเป็็นคนในชุุมชน เริ่่�มตระหนัักในคุุณค่่าของ
การยกระดัับจิิตใจจากผู้้�รอรัับ มาเป็็นผู้้�แบ่่งปััน ในขณะ
ที่่�การขยายเครืือข่่ายการพััฒนาชุุมชนไปสู่่�เยาวชน ก็็ได้้
มีีการส่่งพระออกไปสอนหนัังสืือตามโรงเรีียนที่่�ชาวบ้้านใน
ตำำ�บลคุ้้�งตะเภาส่่งบุุตรหลานไปเรีียน ซึ่่ง� ในช่่วงแรกก็็ไม่่ค่่อย
ได้้รัับความร่่วมมืือจากโรงเรีียน โดยคุุณครููมัักอ้้างว่่า
พระไปรบกวนเวลาเรีี ย นของนัั ก เรีี ย น แต่่ สุุ ด ท้้ า ย
การสอน และการจััดกิิจกรรมได้้สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ให้้เกิิดขึ้้�นแก่่ตััวเด็็ก ทำำ�ให้้โรงเรีียนเห็็นคุุณค่่าในการ
ร่่วมกิิจกรรมกัับทางวััด ในขณะที่่�วััดคุ้้�งตะเภาก็็ไม่่ทอดทิ้้�ง
โรงเรีี ย น มีี ก ารช่่ ว ยระดมทุุ น เพื่่� อซ่่ อ มแซมสร้้ า ง
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สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั โรงเรีียนหรืือแม้้กระทั่่�งการ
จ้้างครููสอนเสริิมในวิิชาที่่�ขาด จนเกิิดการร่่วมมืือสาม
ประสาน ด้้วยพลัังบวร และต่่อยอดไปยัังการพััฒนา
ชุุมชนในเรื่่�องอื่่�น ๆ ได้้ในที่่�สุุด
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ในปััจจุุบันั ชุุมชนวััดคุ้้�งตะเภาเกิิดการมีีส่่วนร่่วม
และเครืือข่่ายการพััฒนาจากภายใน โดยมีีวััดเป็็นแกน
ประสานเกิิดพลัังความสามััคคีแี ละเข้้มแข็็งจากอารยวิิถีี
สัั ง คหวัั ต ถุุ ๔ แบ่่ ง ปัั น ดีี มีี วิิ ธีี สื่่� อ สารสงเคราะห์์
ช่่ ว ยเหลืือ เอื้้� อชีี วิิ ต พอเพีี ย ง เกิิ ด ภาคีี เ ครืือข่่ า ย ๔
ประสานในภาคส่่วนชุุมชน ทั้้�งบ้้าน วััด โรงเรีียน สถานีี
อนามััย และเครืือข่่ายผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งมีี
การแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� แบ่่งปัันสู่่�การสร้้างศููนย์์รวมจิิตใจ
และแบ่่ ง ปัั น เอื้้� อ เฟื้้� อ ทั้้� ง นามธรรม และวัั ต ถุุ ธรร ม
ก่่อเกิิดผลคืือ ชุุมชนคุ้้�งตะเภาพุุทธวิิถีี เกษตรกรรมชนบท
ดำำ�รงอยู่่�ได้้บนฐานแห่่งความพอประมาณ ให้้สามารถ
พึ่่ง� พาตนเองได้้อย่า่ งมีีเหตุุผล สร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันตนเองด้้วย
การประกอบสััมมาชีีพพุุทธวิิถีีเกษตรอิินทรีีย์์ และการ
รวมตััวเป็็นกลุ่่�มอย่่างรู้้�เท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ความ
ต้้องการผลผลิิตที่่�เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	สิ่่� ง ประกัั น คืืออย่่ า งน้้ อ ยที่่� สุุ ด คนในชุุ ม ชน
คุุณธรรมวััดคุ้้�งตะเภา ล้้วนมีีความเกี่่�ยวดองเป็็นญาติิ
พี่่�น้้องกัันทั้้�งหมู่่�บ้้านและมีีวััดคุ้้�งตะเภาเป็็นพื้้�นที่่�ศููนย์์
รวมใจและความศรััทธาของคนทั้้�งชุุมชนมีีหลวงพ่่อ
พระสมุุห์ส์ มชาย และผู้้�ใหญ่่บ้า้ นคุ้้�งตะเภา รวมถึึงเครืือข่่าย
ผู้้�นำำ�ที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่ ทั้้�งในส่่วนของพระสงฆ์์ และผู้้�นำำ�
ชุุมชนรุ่่�นใหม่่ เป็็นแกนหลัักด้้านส่่งเสริิมคุุณธรรมแก่่
คนในชุุมชน ผ่่านการบููรณาการโครงการ กิิจกรรม

ของทุุกหน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชนให้้ไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน เน้้นหลัักพอกิิน พอใช้้ พออยู่่� ร่่มเย็็น
มีีบุุญ มีีทาน มีีขาย มีีเครืือข่่าย โดยมีีการประชุุมสรุุปผล
ชุุมชนคุุณธรรมทุุก ๆ เดืือน และมีีการจััดทำำ�ป้้ายชุุมชน
คุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ขนาดใหญ่่ติิดตั้้�งไว้้ในชุุมชนเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
สร้้างความภาคภููมิิใจให้้ตระหนัักอยู่่�เสมอ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููธรรมธรเทวประภาส วชิิรญาณเมธีี
เจ้้าอาวาสวััดคุ้้�งตะเภา
โทร. ๐๙ ๐๑๙๙ ๙๐๒๒
นายสมชาย สำำ�เภาทอง ผู้้�ใหญ่่บ้้านคุ้้�งตะเภา หมู่่�ที่่� ๔
โทร. ๐๘ ๙๙๓๑ ๘๖๘๕
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ต้้นแบบคุุณธรรม : วิินััย
๓๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านสัันทางหลวง
ตำำ�บลจัันจว้้าใต้้ อำำ�เภอแม่่จััน จัังหวััดเชีียงราย
“ชุุมชนรัักชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์
หน้้าบ้้านสะอาด อากาศแจ่่มใส
กิ๋๋�นผัักปลอดภััย ม่่วนใจ๋๋ที่่�สัันทางหลวง”

	จุุดเริ่่�มต้้นของความสำำ�เร็็จนั้้�นคืือประชากรใน
ชุุมชนบ้้านสัันทางหลวงร้้อยละ ๙๐ เป็็นชาวไทยอง
เดิิมชุุมชนมีีปััญหาหลากหลาย เช่่น ปััญหาการทิ้้�งขยะ
รายจ่่ายครััวเรืือนสููง รายได้้เสริิมยัังไม่่กระจายเป็็น
ประโยชน์์ในวงกว้้าง แม้้จะพยายามพััฒนาชุุมชนให้้
เป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยววััฒนธรรม ด้้วยเหตุุนี้้�ผู้้�นำำ�และ
คณะกรรมการชุุมชนจึึงเกิิดความคิิดในการที่่�จะร่่วมกััน
แก้้ ปัั ญ หาดัั ง กล่่ า ว และในปลายปีี ๒๕๕๖ ได้้ ร่่ ว ม
ดำำ�เนิินต่่าง ๆ เช่่น โครงการบ้้านนี้้�มีีรัักปลููกผัักกิินเอง
ซอยนี้้�มีีรััก ปลููกผัักแบ่่งปััน เป็็นต้้น มีีการดำำ�เนิินชีีวิิต
ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง จนทำำ�ให้้ชุมุ ชน
บ้้านสัันทางหลวง เป็็นชุุมชน “หน้้าบ้้านน่่ามอง ในบ้้าน
น่่าอยู่่� หลัังบ้้านน่่าดูู”
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านสัันทางหลวง เป็็น
ชุุมชนที่่�ยัังคงอััตลัักษณ์์ความเป็็น “วิิถีีไทย วิิถีียอง”
ที่่�มีเี สน่่ห์ทั้้์ ง� ผู้้�คน และสถานที่่�และใน ปีี ๒๕๕๘ กระทรวง
วััฒนธรรมโดยสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดเชีียงราย
เลืือกชุุมชนบ้้านสัันทางหลวงเป็็นเป้้าหมายของการ
พััฒนาหมู่่�บ้้านวััฒนธรรมสร้้างสรรค์์ เป็็นหน่่วยงานแรก
ที่่� เข้้ า มาช่่ ว ยพัั ฒ นาต่่ อ ยอด นำำ�อัั ต ลัั ก ษณ์์ วิิ ถีี ไ ทย
วิิถีีคนยอง มาเป็็นทุุนในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต สร้้าง
รายได้้แก่่คนในชุุมชน นัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ทำำ�ให้้ชุุมชน
เกิิดการรวมตััว รวมกลุ่่�ม สร้้างความเข้้มแข็็ง พึ่่�งพา
และพััฒนาตนเอง พััฒนาบ้้านเกิิด จนเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของหน่่วยงาน องค์์กรอื่่�น ๆ ที่่�เข้้ามาช่่วยพััฒนาชุุมชน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
เมื่่�อต้้นปีี ๒๕๖๐ บ้้านสัันทางหลวงได้้เข้้าร่่วม
โครงการชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร ที่่�มุ่่�งหวััง
ให้้คนในชุุมชนทุุกคนเป็็นคนดีี มีีคุณ
ุ ธรรม รู้้�จักั พอเพีียง
พออยู่่�พอกิิน ภาคภููมิิใจ รัักษาหวงแหน วััฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียมประเพณีีของชาวไทยอง
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในระยะเริ่่�มแรกของการดำำ�เนิินการมัักจะเกิิด
อุุปสรรคและปััญหามาก ซึ่่�งเกิิดจากหลายปััจจััย เช่่น
ต่่างคนไม่่เข้้าใจในกระบวนการ วิิธีีการทำำ�งาน หรืือ
รายละเอีียดของงาน บางกลุ่่�มยัังไม่่เข้้าใจ มองไม่่เห็็น
ประโยชน์์ และไม่่ให้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงาน
โครงการหรืือกิิจกรรม อีีกประการหนึ่่�ง คืือ เป็็นสัังคม
ชุุมชนผู้้�สููงวััย
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ผลลััพธ์์แห่่งการพััฒนา
หลัั ง จากชุุ ม ชนได้้ นำำ� หลัั ก การพัั ฒ นาชุุ ม ชน
คุุณธรรมมาใช้้ โดยการประกาศเจตนารมณ์์ร่่วมกััน
ที่่�จะทำำ�ให้้ชุุมชนเป็็น “ชุุมชนรัักชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์
หน้้าบ้้านสะอาด อากาศแจ่่มใส กิ๋๋น� ผัักปลอดภััย ม่่วนใจ๋๋
ที่่�สัันทางหลวง” ทุุกคนจะมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลบ้้าน
ของตนเอง และร่่วมเป็็นคณะทำำ�งานของชุุมชน ปััจจุบัุ นั
ปััญหาของชุุมชนหมดไป มีีคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น ได้้รัับการ
ยอมรัับ และคำำ�ชื่่�นชมจากผู้้�ที่่�ได้้เข้้ามาศึึกษาเรีียนรู้้�
ดููงาน ท่่องเที่่�ยวในชุุมชน และยัังมีีการรวมกลุ่่�มพััฒนา
พื้้�นที่่�ราชพััสดุุ (โรงเรีียนประถมเก่่าในชุุมชน) เป็็นลาน
วััฒนธรรม และปลููกผัักปลอดภััยภายใต้้มาตรฐาน GAP
อีีกทั้้�งมีีการรวมกลุ่่�มภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�น ให้้นัักท่่องเที่่�ยว
เยี่่�ยมชม ช้้อป ชิิม และร่่วมกิิจกรรมผลิิตสิินค้้าชุุมขน
มีีกลุ่่�มสััจจะออมทรััพย์์ เป็็นสวััสดิิการของชุุมชน ป้้องกััน
การกู้้�ยืืมหนี้้�นอกระบบ ในการดำำ�เนิินงานปััจจััยสำำ�คััญ
ที่่�ทำำ�ให้้ ประสบความสำำ�เร็็จคืือ “พลัังบวร” ที่่�สร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมอย่่างเข้้มแข็็งให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชนอย่่าง
เป็็นรููปธรรม
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ผู้้�นำำ�และคนในชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านสััน
ทางหลวง ยัังคงมุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจดำำ�เนิินตามเจตนารมณ์์ชุมุ ชน
ที่่�ได้้ประกาศร่่วมกัันตามวิิถีีไทย วิิถีียอง สัันทางหลวง
ภายใต้้การเป็็นชุุมชน หน้้าบ้้านน่่ามอง ในบ้้านน่่าอยู่่�
หลัังบ้้านน่่าดูู ทุุกครััวเรืือนเข้้าร่่วมโครงการ โดยใช้้

พื้้�นที่่�ริิมรั้้�วหน้้าบ้้านที่่�ว่่างในบ้้านปลููกผัักปลอดสารพิิษ
กิิ นเอง และร่่ วมกัั นปลูู กไม้้ ผลริิ มทาง แบ่่ งพื้้� นที่่� ให้้
แต่่ ล ะครัั ว เรืือนดูู แ ล รัั ก ษา ผลผลิิ ต ที่่� ไ ด้้ เ ป็็ น ของ
ทุุกคนในชุุมชน ซึ่่�งจะเป็็นเสน่่ห์์ของชุุมชนที่่�จะนำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมภายในชุุมชน
ซึ่่� ง การพัั ฒ นาดัั ง กล่่ า วไม่่ ไ ด้้ ทำำ�ขึ้้� น เพื่่� อรอ งรัั บ
นัักท่่องเที่่�ยวเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นการพััฒนาสมาชิิกใน
ชุุ ม ชน ให้้ ส ามารถถ่่ า ยทอดอัั ต ลัั ก ษณ์์ ที่่� มีี เ ฉพาะใน
ชุุมชนตนเอง ตลอดถึึงพััฒนาต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรม
ที่่�ชุุมชนมีีอยู่่�ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายดุุสิิต ต๊๊ะต้้องใจ ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านสัันทางหลวง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๙ ๖๘๗๘
นางสัังเวีียน ปรารมภ์์ ประธานกลุ่่�มท่่องเที่่�ยว
โทร. ๐๘ ๖๙๒๒ ๕๖๗๙
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๓๒) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านกลาง
อำำ�เภอสอง จัังหวััดแพร่่

	ตำำ�บลบ้้านกลางตั้้ง� อยู่่�ทางตอนเหนืือของจัังหวััด
แพร่่ ประกอบด้้วย ๑๒ หมู่่�บ้้าน มีีการแบ่่งการปกครอง
โดยหน่่วยงานปกครองท้้องถิ่่�น ๒ แห่่ง คืือ องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านกลาง และเทศบาลตำำ�บลบ้้าน
กลาง บริิเวณที่่�ตั้้ง� เป็็นที่่�ราบลุ่่�มแม่่น้ำำ�� และอุุดมสมบููรณ์์
ไปด้้วยป่่าไม้้ ประชากรส่่วนใหญ่่จึึงประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรม ได้้แก่่ การทำำ�นาปีี เลี้้�ยงปลาในกระชััง ทำำ�
สวนผััก สวนผลไม้้ นอกจากนั้้�น ตำำ�บลบ้้านกลางนัับว่่า
เป็็นพื้้น� ที่่�ชุมุ ชนโบราณ มีีการค้้นพบโบราณวััตถุุ โบราณ
สถานหลายแห่่ง ซึ่่�งมีีชื่่�อเรีียกตามเรื่่�องราวในวรรณคดีี
ลิิลิิตพระลอ เช่่น วััดพระธาตุุพระลอ แนวกำำ�แพงเมืือง
เวีียงสรอง
สวััสดิิการชุุมชนเพื่่อคนบ้้านกลาง
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านกลางจััดตั้้ง� ขึ้้น�
เมื่่�อวัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๕๔ เกิิดจากคนในชุุมชนเข้้ามา
ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� จุุดประสงค์์เพื่่�อช่ว่ ยเหลืือซึ่่ง� กัันและกััน
โดยจััดให้้มีีการดููแลกััน “ตั้้�งแต่่แรกเกิิดจนถึึงวัันตาย”
แรกเริ่่�มมีีสมาชิิก ๖๖๑ คน ปััจจุุบัันจำำ�นวนสมาชิิเพิ่่�ม
ขึ้้�นเป็็น ๑,๓๕๐ คน จากประชากร ๓,๔๔๓ คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๓๙ ของประชากรทั้้�งหมดในตำำ�บล
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	ปัั จจุุ บัั น มีี เ งิิ น กองทุุ น ๒,๒๔๒,๘๔๐ บาท
โดยจััดให้้มีีการแบ่่งบััญชีี ออกเป็็น ๔ ส่่วน คืือ
๑)	บัั ญ ชีี เ พื่่� อจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารแก่่ ส มาชิิ ก ตาม
ระเบีียบ จำำ�นวน ๖๕%
๒)	บััญชีีบััญชีีเพื่่�อประกัันความเสี่่�ยง จำำ�นวน
๒๐%
๓)	บััญชีีเพื่่�อการบริิหารจััดการจำำ�นวน ๑๐%
๔)	บััญชีีสมทบกองทุุนผู้้�ด้้อยโอกาส จำำ�นวน ๕%
มีีการจััดสวััสดิิการแก่่สมาชิิก ๑๑ ด้้าน ครอบคลุุม
หลายมิิติิ
การทำำ�งานของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนนั้้�นเน้้น
ให้้คนในชุุมชนเป็็นหลัักในการทำำ�งานโดยเฉพาะผู้้�นำำ�ใน
พื้้�นที่่�ลงไปสร้้างความเข้้าใจ พููดคุุยกัับลููกบ้้านของตน
ชัักชวนให้้เข้้ามาเป็็นสมาชิิก จึึงจััดให้้มีศูี นู ย์์ประสานงาน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนทุุกหมู่่�บ้้าน โดยให้้ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
และสอบต.เป็็ น คณะกรรมการกองทุุ น ที่่� ม าจากทุุ ก
หมู่่�บ้้าน รวมทั้้�งหมด ๓๕ คน
โดยกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านกลางนั้้�น
จะมีีความสััมพัันธ์์กัับวััดมาก เห็็นได้้จากการกำำ�หนด
วััตถุุประสงค์์กองทุุน ซึ่่�งได้้นำำ�หลัักศาสนามาเป็็นตััว
กำำ�หนด
	จากการทำำ� งานที่่� ผ่่ า นมา กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก าร
ชุุมชนได้้มองเห็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น และส่่งผลกระทบกัับ
คนในชุุมชน ทั้้�งการประกอบอาชีีพ ที่่�ดิินทำำ�กิิน หนี้้�สิิน
จึึงให้้มีกี ารสำำ�รวจข้อมู
้ ลู ครััวเรืือน พบว่่า ปััญหาส่่วนใหญ่่
เกี่่ย� วกัับการประกอบอาชีีพเกษตรกรรม รายได้้น้้อยไม่่
เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิติ ทำำ�ให้้ต้อ้ งกู้้�ยืืมเงิินนอกระบบ
เป็็นหนี้้� ปััญหาเรื่่อ� งยาเสพติิด ทำำ�ให้้คนในชุุมชนอ่่อนแอ
จึึงต้้องหาทางแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว ภายหลัังเกิิดการ
ตั้้�งสภาองค์์กรชุุมชนขึ้้�นโดยใช้้คณะกรรมการที่่�มาจาก
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเข้้ามาช่่วยกัันทำำ�งาน
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จากแผนสู่่�การปฏิิบััติิ พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน
	จากแผนงานดัั ง กล่่ า ว สภาองค์์ ก รชุุ ม ชนซึ่่� ง
เป็็นกลไกหลัักในการทำำ�งานจึึงได้้ร่่วมกัันทำำ�โครงการ
พััฒนาชุุมชนขึ้้น� ทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานเชื่่อ� มโยงกัับหลาย
หน่่วยงานได้้ขยายไปสู่่�การจััดการที่่�ดินิ ทำำ�กินิ การฟื้้น� ฟูู
ภููมิิปััญญา “คนอยู่่�กัับป่่า ป่่าอาศััยคน”
ฟื้้�นฟููป่่าสร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน
ภายหลัังจากคนในชุุมชนมีีพื้น้� ที่่�ที่่ส� ามารถทำำ�กินิ
ได้้อย่่างมั่่�นคงแล้้ว ทั้้�งการปลุุกพืืชระยะสั้้�น ปลููกพืืชผััก
สวนครััว สมุุนไพรรวมไปถึึงการผลิิตปุ๋๋�ยใช้้เองเพื่่�อลด
ต้้นทุุนการผลิิดจึึงมีีการพััฒนาพื้้�นที่่�ป่่ากว่่า ๒,๖๐๐ ไร่่
ให้้คนในชุุมชนหากิินและสร้้างรายได้้อีีกทางหนึ่่�ง เช่่น
การหาสมุุนไพรป่่า หน่่อไม้้ มีีการใช้้วัฒ
ั นธรรมในชุุมชน
มาปฏิิบััติิ เปลี่่�ยนความคิิดเพื่่�อดููแลพื้้�นที่่�ป่่าให้้สามารถ
สร้้างอาหาร รวมไปถึึงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��ที่่�หล่่อเลี้้�ยง
คนในชุุมชน
กองทุุนพััฒนาชีีวิิต พััฒนาชุุมชน
การได้้ รัั บ งบประมาณสนัั บ สนุุ น จากสถาบัั น
พััฒนาองค์์กรชุุมชนที่่�นำำ�มาพััฒนาพื้้�นที่่�ด้้านที่่�ดิินและ
ที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�ด้้อยโอกาสกว่่า ๑.๖ ล้้านบาท นั้้�น
ได้้มีีการจััดสรรงบประมาณบางส่่วนมาจััดตั้้�งเป็็นกอง
ทุุนเพื่่�อการพััฒนาอาชีีพโดยการพิิจารณาจากกลุ่่�มผู้้�ยััง
มีีแรงทำำ�งาน โดยให้้กู้้�เงิินเพื่่�อลงทุุนประกอบอาชีีพราย

ละ ๓๐,๐๐๐ บาท คิิดดอกเบี้้�ยร้้อยละ๑ ต่่อปีี โดยมีีเป้้า
หมายเพื่่�อต้้องการให้้สมาชิิกกองทุุนรอดพ้้นจากวิิกฤติิ
ชีีวิิต รวมทั้้�งช่่วยสมาชิิกที่่�เป็็นหนี้้�สิินและที่่�ดิินหลุุดมืือ
จนสามารถเปลี่่�ยนให้้คนเหล่่านี้้�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ที่่�สำำ�คััญคืือ การทำำ�งานของกองทุุนเป็็นการทำำ�งานที่่�มีี
การดำำ�เนิินงานโดยภาคประชาชนโดยสมบููรณ์์ พี่่�น้้อง
ในชุุมชนอยู่่�ดีีกิินดีี มีีอาชีีพที่่�มั่่�นคงมายิ่่�งขึ้้�น และมีี
๒๑ ครอบครััวนำำ�ร่อ่ งสามารถช่่วยเหลืือให้้หลุุดพ้้นจาก
การเป็็นหนี้้�ในระดัับหนึ่่�งได้้ จึึงทำำ�ให้้กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนเป็็นกองทุุนที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า “เป็็นกองทุุน
คุุณธรรมสามารถช่่วยเหลืือชาวบ้้านได้้อย่่างแท้้จริิง”

ผู้้�ติิดต่่อประสานงานพื้้�นที่่�
นางนวลฉวีี คำำ�ฟั่่�น ประธานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
นายประธาน เลืือดนัักรบ ผู้้�ประสานงาน
โทร. ๐๘ ๗๓๒๑ ๐๓๙๐
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๓๓) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลอุุโมงค์์
อำำ�เภอเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน
“สร้้างสวััสดิิการที่่ดีี� มีีความโปร่่งใส
สู่่�หลัักประกัันชีีวิิตที่่�มั่่�นคง”

เทศบาลตำำ�บลอุุโมงค์์ อยู่่�ห่่างจากตััวจัังหวััด
ลำำ�พูู น ๑๐ กิิ โ ลเมตร ประกอบด้้ ว ย ๑๑ หมู่่�บ้้ า น
ตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�ตามที่่�ราบลุ่่�ม ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรม ภููมิิประเทศมีีแม่่น้ำำ��ไหลผ่่าน ดิินร่่วนซุุย
เอื้้�อต่่อการเพาะปลููก โดยเฉพาะลำำ�ไยซึ่่ง� สร้้างรายได้้ให้้
กัับเกษตรกรเป็็นจำำ�นวนมาก
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลอุุโมงค์์
ก่่ อตั้้� ง เมื่่� อปีี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีี ทั้้� ง สิ้้� น ๑๓ กองทุุ น
๑๑ ชุุมชน ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก ๗,๓๐๕ คน จากจำำ�นวน
ประชากรทั้้�งหมด ๑๓,๒๓๘ คน คิิดเป็็นร้้อยละ ๕๕
ของประชากรทั้้�งหมด จุุดประสงค์์ในการจััดตั้้�งกองทุุน
สวัั ส ดิิ ก ารนั้้� น เพื่่� อ ให้้ ค นในชุุ ม ชนมีี ร ายจ่่ า ยลดลง
สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กับั คนอุุโมงค์์ให้้ช่ว่ ยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาส
ในชุุมชนที่่�ประสบปััญหาความเดืือดร้้อน และได้้รัับผล
กระทบด้้านต่่าง ๆ โดยกองทุุนได้้จัดั สวััสดิิการ ๘ ประเภท
๒๔ ข้้อ ตั้้�งแต่่ เกิิด ไปจนเสีียชีีวิิต ให้้กัับสมาชิิกกองทุุน
ในเทศบาลตำำ�บลอุุโมงค์์ ดัังนี้้� เกิิด ศึึกษา บวช เกณฑ์์
ทหาร ทำำ�บุุญ ผู้้�สููงวััย เจ็็บป่่วย และเสีียชีีวิิต
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จากจุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ของการทำำ� ความดีีสู่่�การช่่ ว ยเหลืื อ
เกื้้�อกููลกััน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลอุุโมงค์์
นั้้� น ได้้ ก่่ อตั้้� ง ขึ้้� น หลัั ง จากการปรึึกษาหารืือถึึงข้้ อดีี
ข้้อเสีีย รวมถึึงความเป็็นไปได้้ในการจััดตั้้ง� เมื่่อ� ได้้ผลสรุุป
แล้้วจึึงเกิิดการระดมเงิินเข้้ากองทุุน สมาชิิกและคณะ
กรรมการที่่�มีีจิิตอาสาได้้ร่่วมกัันร่่างระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และการดำำ�เนิินการ โดยเริ่่�มให้้สวััสดิิการแก่่สมาชิิก
ในวัันที่่� ๑ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้้จดทะเบีียน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน มีีการจััดทำำ�โครงการ “รวมพล
คนรัักการออม” โดยขอรัับการสนัับสนุุนจากสำำ�นักั งาน
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััดลำำ�พููน
เพื่่�อรณรงค์์ชี้้�แจงให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
ออมเพื่่�อสวััสดิิการให้้คนอุุโมงค์์ทราบและสมััครเข้้า
มาเป็็นสมาชิิกเพิ่่�มมากขึ้้�น ภายหลัังรัับการสนัับสนุุน
งบประมาณจากเทศบาล และงบประมาณจากสถาบััน
พััฒนาองค์์กรชุุมชน จึึงเกิิด ๑๓ กองทุุน ๑๑ ชุุมชน
กระบวนการขัับเคลื่่อนชุุมชนคุุณธรรม
	ค น อุุ โ ม ง ค์์ นั้้� น เ ห็็ น คว า ม สำำ�คัั ญ ใ น ก า ร
จัั ด สวัั ส ดิิ ก ารควบคู่่�กัั บ งานพัั ฒ นาด้้ า นต่่ า ง ๆ
ทั้้� ง ในด้้ า นการจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
เกษตรกรรมยั่่�งยืืน วิิสาหกิิจชุุมชน ศููนย์์การเรีียนรู้้�
ท้้องถิ่่�นด้้านสุุขภาวะและสวััสดิิการชุุมชน สุุขภาพ/
สาธารณสุุข องค์์กรการเงิิน/กลุ่่�มออมทรััพย์์/กองทุุน
หมู่่�บ้้าน โดยทำำ�งานอย่่างมีีเป้้าหมายมีีหลัักธรรมาภิิบาล
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	จุุดเด่่นหนึ่่ง� ของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลอุุโมงค์์คืือการเชื่่�อมโยงกัับมหาวิิชชาลััยอุุโมงค์์
สร้้างพลเมืืองซึ่่�งมาจากการขัับเคลื่่�อนสวััสดิิการชุุมชน
ไปสู่่�ความมั่่�นคงในเรื่่อ� งการเงิิน จะเกิิดเป็็นระบบการเงิิน
การบััญชีี และได้้รับั การสนัับสนุุนจากสำำ�นักั งานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
การเชื่่�อมโยงดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจโดยอาศััยในเรื่่�องของ
ภููมิิปััญญาที่่�มีีอยู่่�เดิิมของคณะกรรมการและสมาชิิก
กองทุุนมาปรัับใช้้ คืือ พื้้�นฐานความรู้้� ความสามารถใน
การคิิด การปฏิิบัติั โิ ดยการใช้้ความรู้้�และ ประสบการณ์์
ในการทำำ�งานกองทุุน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
กองทุุนอุุโมงค์์มีีการบริิหารจััดการกองทุุนอย่่าง
เป็็นขั้้�นตอนโดยคณะกรรมการยึึดหลัักตามแผนการ
บริิหารจััดการที่่�ดีี คนในชุุมชนสามารถทำำ�งานได้้ตาม
เกณฑ์์ โดยนำำ�เอาหลัักการบริิหารจััดการกองทุุนที่่�ดีแี ละ
มีีธรรมาภิิบาลมาใช้้ทำำ�ให้้ประชาชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ขึ้้น� มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ สามารถสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับสมาชิิกและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึง
ได้้คััดเลืือกให้้เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	มุ่่�งมั่่�นให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องเพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืน
คนอุุโมงค์์มีคว
ี ามเอื้้ออ
� าทรต่่อกันั ภาคภููมิใิ จในการออม
ของตน จำำ�นวนสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี ได้้เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�
ศึึกษาดููงาน ได้้รัับรางวััลการบริิหารจััดการจากจัังหวััด
นอกจากนี้้�แล้้วมีกี ารของบประมาณสนัับสนุุนจากสำำ�นักั
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััดลำำ�พููน
และกองทุุ นสำำ�นัักงานหลัั กประกัั นสุุ ขภาพแห่่ งชาติิ
เพื่่�อนำำ�มาปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการดููแลสุุขภาพของ
คนในชุุมชน ให้้มีีสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น

ผู้้�ติิดต่่อประสานงานพื้้�นที่่�
นางอรวรรณ ขว้้างจิิตต์์ ผู้้�ประสานงานหลััก
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลอุุโมงค์์
โทร. ๐๘ ๖๑๙๔ ๗๗๙๓

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

75

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ

๓๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยแมง
ตำำ�บลไคร้้ อำำ�เภอน้ำำ��ปาด จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
“มองการณ์์ไกล ใส่่ใจประชาชน
คิิดค้้นประสบการณ์์ สืืบสานวััฒนธรรม”

		

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านห้้วยแมงเริ่่�มก่่อตั้้�งมาตั้้�งแต่่
ประมาณปีี ๒๕๕๙ โดยเริ่่ม� จากกลุ่่�มเด็็กนัักเรีียนกลุ่่�มเล็็ก ๆ
๔ - ๕ คนปั่่�นจัักรยานออกกำำ�ลังั ในตอนเย็็นจากบ้้านไปที่่�
เขื่่อ� นคลองตรอน โดยมีีผู้้�ใหญ่่สมควร พรหมมาศ นำำ�พา
เด็็กไป ขณะที่่�ปั่่น� ไปสัังเกตเห็็นมีีขยะอยู่่�ตามข้้างทางจึึง
มีีความคิิดว่่าจะช่่วยกััน เก็็บขยะไปด้้วย นัับเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้น
ในการทำำ� ให้้ ชุุ ม ชนสะอาด สามารถหารายได้้ เ สริิ ม
จากการขายขยะ เมื่่�อได้้ขยะเป็็นจำำ�นวนมากขึ้้�นจึึงได้้
มาขอสถานที่่�ในวััดเพื่่�อทำำ�เป็็นโรงเก็็บขยะจนถึึงปััจจุบัุ นั
จากนั้้�นจึึงได้้ตั้้ง� เป็็นชมรมรัักสะอาดรัักสิ่่ง� แวดล้้อมบ้้าน
ห้้วยแมง
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านห้้วยแมง ได้้มีีการพััฒนา
มาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งจาก เริ่่� ม ต้้ น จากศูู น ย์์ โ ดยใช้้ สิ่่� ง ที่่� มีี
อยู่่�ในชุุมชนมาเป็็นทุุนในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมงาน
โดยพิิจารณาจากปััญหาที่่�อยากจะแก้้ไข และสิ่่ง� ที่่�อยาก
จะทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชน โดยมองหาสิ่่�งที่่�มีีอยู่่� เป็็นอยู่่�
ในชุุมชนมาคิิดช่่วยกัันทำำ�ให้้มีขึ้้ี น� ให้้ได้้และทำำ�ด้ว้ ยความ
บริิสุทุ ธิ์์ใ� จทำำ�ให้้มองเห็็น จุุดนี้้�เองเป็็นสิ่่ง� ที่่�นำำ�พาชุุมชนไป
สู่่�ความสำำ�เร็็จเป็็นชุุมชนต้้นแบบได้้ เช่่น ชุุมชนต้้องการมีี
รายได้้เสริิมก็็มองว่่าอะไรที่่�ชุมุ ชนมีีอยู่่�ก็ทำ็ ำ�อันั นั้้�น ชุุมชน
มีีแม่่น้ำำ��คลองตรอน มีีเขื่่�อน ถ้้าทำำ�ให้้คนมาเที่่�ยว ก็็จะ
สามารถจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการได้้ทำำ�ให้้ชาวบ้้านมีี
รายได้้เสริิมเพิ่่�มขึ้้�น จึึงคิิดทำำ�แหล่่งท่่องเที่่�ยวล่่องแก่่ง
เพื่่�อให้้ชาวบ้้านนำำ�สินิ ค้้ามาขายให้้นักั ท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้มีี
รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นการขยายต่่อยอดในการสร้้างคุุณค่่า
และมููลค่่าให้้กัับต้้นทุุนชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
	จากประสบการณ์์ นี้้� ทำำ� ให้้ มีี แ นวคิิ ด ต่่ อ ยอด
มากมายในด้้านอื่่�น เช่่น การทำำ�ของที่่�ระลึึก การบริิการ
ต้้ อ นรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วโดยมีี ก ารจัั ด รำำ� บายศรีี สู่่� ขวัั ญ
การทำำ�อาหารพื้้น� บ้้านทั้้�งหมดก็็มาจากความต้้องการให้้
ชุุมชนมีีความอยู่่�ดีีกิินดีี โดยอาศััยสภาพสิ่่�งแวดล้้อมใน
ชุุมชนมาพััฒนาให้้มีีคุุณค่่าและได้้รัับประโยชน์์ร่่วมกััน
กว่่าจะมาถึึงวัันนี้้�ชุุมชนต้้องมีีความพยายามประสาน
งานสร้้างความสามััคคีีให้้ทุุกคนทุุกฝ่่ายได้้มีีส่่วนร่่วม
เห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของส่่ ว นรวมเป็็ น ที่่� ตั้้� ง โดยถืือหลัั ก
ผู้้�นำำ�ที่่�ดีีและผู้้�ตามที่่�ดีี
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในส่่วนความท้้าทายและอุุปสรรคนั้้�น จะเป็็นใน
เรื่่� อ งของการที่่� ชุุ ม ชนยัั ง ขาดเครื่่� อ งมืือของใช้้ ที่่�
จำำ� เป็็ น ในการดำำ� เนิิ น งานหรืือกิิ จ กรรมเกี่่� ย วกัั บ ขยะ
ทำำ� ให้้ ชุุ ม ชนสร้้ า งกลุ่่�มภาคีี เ ครืือข่่ า ยเข้้ า มาสนัั บ สนุุ น
ในเรื่่�องของรถเก็็บขยะ เต้้นท์์ เก้้าอี้้�นั่่�ง ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
ในการขัั บเคลื่่� อนงาน โดยมีี หลายหน่่ วยงานเข้้ ามา
ช่่วยเหลืือให้้การสนัับสนุุน อาทิิ หน่่วยงานไฟฟ้้าแห่่ง
ประเทศไทย บริิษัทั ทาเคโกะ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� (ประเทศไทย)
จำำ�กััด สถานีีตำ�รวจภู
ำ
ูธรน้ำำ��ปาด เป็็นต้้น
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้ทำำ�ให้้ชุมุ ชนมีีความเข้้มแข็็งทางด้้าน
จิิตใจ มีีความพร้้อมในการทำำ�งาน มีีความสามััคคีีและ
ประสบการณ์์ในการทำำ�งานมากยิ่่�งขึ้้�นส่่งผลทำำ�ให้้คน
ในชุุมชนมีีพฤติิกรรมที่่�รู้้�จัักแบ่่งปัันช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นด้้วย
การให้้ เช่่น การสร้้างบ้้านให้้ผู้้�ยากไร้้ การสร้้างห้้อง PR
ให้้ ร พ.สต.บ้้ า นห้้ ว ยแมง โดยไม่่ ใช้้ ง บประมาณทาง
ราชการแต่่คนในชุุมชนช่่วยกัันบริิจาค สิ่่ง� เหล่่านี้้�สะท้้อน
ให้้เห็็นว่่าชุุมชนของเรามีีพฤติิกรรมเปลี่่ย� นแปลงไปจาก
เดิิมที่่�มีีแต่่แสวงหาแต่่ผลประโยชน์์ส่่วนตััวมากกว่่า
ปััจจุุบัันมีีการช่่วยเหลืือแบ่่งปัันความสุุขกัันมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้การพััฒนาการจััดกิิจกรรมในทุุกอย่่างที่่�เข้้ามา
ในชุุมชนได้้รับั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้งานต่่าง ๆ
สำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีีแต่่ก็็มีีผลกระทบที่่�ตามมาคืือชุุมชน
ต้้องรัับภาระจััดงานหรืือกิิจกรรมต่่างที่่�ทางหน่่วยราชการ
หรืือส่่วนต่่าง ๆ เข้้ามาขอความร่่วมมืือทำำ�ให้้คนในชุุมชน
ส่่วนหนึ่่�งเห็็นต่่างออกไป

เป้้าหมายที่่�จะเดิินต่่อ
ชุุมชนมีีการวางเป้้าหมายในอนาคต จะทำำ�ให้้
ชุุมชนมีีความอยู่่�ดีีกิินดีีมีีสุุขด้้วยการทำำ�แหล่่งท่่องเที่่�ยว
สร้้างอาชีีพ เพิ่่�มรายได้้ลดรายจ่่ายตามหลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียงโดยมีีเป้้าหมายในอนาคต คืือ การเปิิด
ตลาดชุุมชนสถานที่่�ท่่องเทีียวล่่องแก่่ง สร้้างพิิพิิธภััณฑ์์
แมลงและขยายเครืือข่่ายไปในชุุมชนอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้าง
เส้้นทางการท่่องเที่่�ยวชุุมชนในตำำ�บลน้ำำ��ไคร้้ สร้้างอาชีีพ
เสริิมไว้้รองรัับให้้กัับลููกหลานที่่�ไปทำำ�งานต่่างจัังหวััด
หากวัันหนึ่่�งเขากลัับมา ยัังบ้้านเกิิดจะได้้มีีงานรองรัับ
ได้้ทั้้�งหมดนี้้�ต้้องอาศััยวัันเวลาและความสามััคคีีของ
ทุุกฝ่่ายร่่วมด้้วยช่่วยกัันขัับเคลื่่�อนชุุมชนบ้้านห้้วยแมง
ให้้เดิินต่่อไปตามเป้้าหมายที่่�วางเอาไว้้

ผู้้�ติิดต่่อประสานงานพื้้�นที่่�
เจ้้าอธิิการกิิตติิกวิิน สติิสมฺฺปนฺฺใน เจ้้าอาวาสวััดห้้วยแมง
โทร. ๐๘ ๘๑๑๖ ๙๔๓๗
นายสมควร พรหมมาศ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๓
โทร. ๐๘ ๗๒๐๘ ๓๓๙๓
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๓๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดไผ่่รอบ ตำำ�บลไผ่่รอบ
อำำ�เภอโพธิ์์�ประทัับช้้าง จัังหวััดพิิจิิตร

	วััดไผ่่รอบเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของคนในชุุมชน
โดยมีี พ ระครูู วิิ สิิ ฐ เวฬุุ วัั น เจ้้ า อาวาสวัั ด ไผ่่ รอ บ
รองเจ้้าคณะอำำ�เภอ โพธิ์์�ประทัับช้้าง และกำำ�นัันสมชาย
กิิตต์์ญาณ กำำ�นัันตำำ�บลไผ่่รอบ เป็็นผู้้�นำำ�โดยใช้้พลัังบวร
เชื่่�อมโยงประสานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้มาร่่วมคิิด
ร่่วมทำำ�กัับคนในชุุมชน เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม
ในชุุ ม ชน ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค นในชุุ ม ชนยึึดมั่่� น ในหลัั ก ใน
หลัั ก ธรรมทางศาสนาตามหลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ
พอเพีียงในการดำำ�เนิินชีีวิิต และร่่วมสืืบสานวััฒนธรรม
ที่่�ดีีงาม ส่่งเสริิมการพััฒนาทุุนทางวััฒนธรรม เสริิม
สร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน มีีระบบขยายเครืือข่่ายชุุมชน
คุุณธรรมด้้วยพลัังบวร ให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง มั่่�นคง
มั่่�นคั่่�ง ยั่่�งยืืน รวมถึึงการเป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้� มีีกิิจกรรม
ที่่�โดนเด่่น อาทิิ วััดจััดกิิจกรรมทางศาสนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นที่่�ตั้้�งของพิิพิิธภััณฑ์์ไทดำำ� เป็็นต้้น จึึงส่่งผลให้้วััดไผ่่
รอบได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงจัังหวััดพิิจิิตร และชุุมชน
คุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวรที่่�มีีแผนงานโดดเด่่น
จากกรมการศาสนา กระทรวงวััฒนธรรมขัับเคลื่่�อน
ด้้วยพลัังบวร
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	มีีการกำำ�หนดปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยาก
ทำำ�เพื่่�อดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนไปสู่่�ชุมุ ชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ประกอบด้้วย
	ปััญหาที่่�อยากแก้้
๑)	ปััญหาการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีของครััวเรืือนส่่วนใหญ่่
ที่่�ประกอบอาชีีพเกษตรกรรมซึ่่�งมีีต้้นทุุนสููง ทำำ�ให้้ราย
ได้้ไม่่เพีียงพอ ต้้องกู้้�เงิินมาลงทุุน เป็็นหนี้้�ต่่อเนื่่�อง
๒)	คนในชุุมชนขาดความรู้้�ด้้านการท่่องเที่่�ยว
เชิิงวััฒนธรรม โดยเฉพาะการจััดการภููมิิทััศน์์และการ
วางแผนพััฒนาการท่่องเที่่ย� วเชิิงวััฒนธรรมในระดัับท้้องถิ่่น�
๓)	คนในชุุมชนไม่่มีีเวลาทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
ส่่งผลให้้คนในชุุมชนขาดความรัักความสามััคคีีกััน
	ความดีีที่่�อยากทำำ�
๑)	ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาใน
การดำำ�เนิินชีีวิิตของคนในชุุมชน ทั้้�งในการดำำ�รงชีีวิิต
ประจำำ�วััน และงานประเพณีีต่่าง ๆ
๒) การน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิติ และการประกอบอาชีีพ ส่่งเสริิม
การเกิิดรายได้้ในชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�น
๓) สร้้างความรััก ความสามััคคีขี องคนในชุุมชน
รวมทั้้� ง ฟื้้� น ฟูู วัั ฒ นธรรมประเพณีี ที่่� ดีี ง ามของชุุ ม ชน
โดยการทำำ�งานเสีียสละเพื่่�อส่่วนรวม การรวมกลุ่่�มกััน
สร้้างสรรค์์กิจิ กรรม รวมถึึงการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ในชุุมชน
การเผยแพร่่ผลงานออกบููทแสดงผลิิตภััณฑ์์ ในชุุมชน
และจำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชนในราคาต้้นทุุน เป็็นต้้น
๔)	ทำำ� ให้้ ป ระชาชนรู้้�จัั ก พึ่่� ง พาตนเอง พอมีี
พอกิิน พอใช้้ มีีเหตุุผล โดยยึึดหลัักธรรม ทางศาสนา
รัักษาศีีล ๕
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กระบวนการขัับเคลื่่อนชุุมชนคุุณธรรม
	ดำำ� เนิิ น การโดยใช้้ ห ลัั ก การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของ
ประชาชน มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
๑) แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพร้้อมทั้้�งคณะทำำ�งาน
๒) ประชุุ ม ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน ผู้้�นำำ� กลุ่่�มเพื่่� อชี้้� แ จง
นโยบายและวััตถุุประสงค์์
๓) ประชุุมประชาชนร่่วมกัันวิิเคราะห์์ประเมิิน
ศัักยภาพหมู่่�บ้้านและความต้้องการของชุุมชน โดยเริ่่�ม
ที่่�การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนชุุมชน
๔)	จััดทำำ�แผนชุุมชน กำำ�หนดเป้้าหมายร่่วมกััน
๕) ประชาสััมพัันธ์์แผนดำำ�เนิินการในชุุมชน
๖)	ดำำ�เนิินกิิจกรรมตามแผนปฏิิบััติิการชุุมชน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
๗)	ถ่่ายทอด ให้้ความรู้้� พร้้อมขยายเครืือข่่าย
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
๘) ประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการดำำ�เนิินงานนั้้�นส่่งผลให้้ชุุมชนมีีความ
เข้้มแข็็ง ประชาชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น เกิิดประชาชน
เด็็ก เยาวชน มีีจิิตอาสา ทำำ�ให้้ประชาชนรู้้�จัักพึ่่�งพา
ตนเอง พอมีี พอกิิน พอใช้้ มีีเหตุุผล โดยยึึดหลัักธรรม
ทางศาสนา รัักษาศีีล ๕ ทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีีสุุขภาพ
กาย สุุขภาพใจที่่�ดีี ลดปััญหาสิ่่�งเสพติิด อบายมุุข การ
ทะเลาะวิิวาทของคนในครอบครััว เกิิดการรวมกุุล่่มกััน
และยัังทำำ�ให้้ประชาชนเข้้าร่่วมกิิจกรรมสำำ�คััญที่่�ทาง
วััดดำำ�เนิินการมากขึ้้�น รวมถึึงมีีการสืืบทอดวััฒนธรรม
ประเพณีีต่่าง ๆ และชุุมชนมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�รู้้�จัักของ
บุุคคลภายนอก

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) สนัับสนุุนกลุ่่�มเยาวชนทั่่�วไป เริ่่�มแรกตั้้�งแต่่
โรงเรีียนต้้องมีีการเข้้าไปอบรมให้้ความรู้้� โดยยึึดหลััก
เข้้าถึึง เข้้าใจ และพััฒนา ให้้เยาวชนนั้้�นส่่งเสริิมให้้
ทำำ�กิิ จ กรรมดีี ๆ มีี ก ารจิิ ต สาธารณะหรืือจิิ ต อาสา
นำำ�เยาวชน ชุุมชนมาทำำ�งานร่่วมกััน เป็็นประจำำ�ในวััน
สำำ�คััญทางพระพุุทธศาสนา เพื่่�อปลููกฝัังให้้เด็็กเหล่่านี้้�
เกิิดความเสีียสละ การช่่วยเหลืือสัังคม
๒) ขยายผลชุุมชนคุุณธรรมไปทุุกหมู่่�บ้้านใน
ตำำ�บลไผ่่รอบ ให้้เกิิดเป็็น“ตำำ�บลคุุณธรรม” ที่่�น้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดผลอ
ย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อไป

ผู้้�ติิดต่่อประสานงานพื้้�นที่่�
พระสมุุห์์ผดุุงศัักดิ์์� จัันทรมณีี วััดไผ่่รอบ
โทร. ๐๘ ๔๑๒๓ ๖๓๘๙
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ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๓๖) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลวััดขวาง
อำำ�เภอโพทะเล จัังหวััดพิิจิิตร
“หนึ่่�งบาทสร้้างชีีวิิต พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนวััดขวางอย่่างเข้้มแข็็ง”

กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลวัั ด ขวางเริ่่� ม
ดำำ�เนิินการจััดตั้้ง� ด้้วยคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนสวััสดิิการ
ชุุ ม ชนจัั ง หวัั ด พิิ จิิ ต ร ประกอบด้้ ว ย ภาคประชาชน
จัั ง หวัั ด พิิ จิิ ต ร สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาสัั ง คมและความ
มั่่�นคงของจัังหวััดพิิจิิตร เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น
ผู้้�นำำ�ท้้องที่่�สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวััดขวาง
และตััวแทนกลุ่่�มอาชีีพทั้้�ง ๘ หมู่่�บ้้าน โดยเสนอความ
คิิดเห็็น นโยบาย วััตถุุประสงค์์ และความสำำ�คััญที่่�นัับ
ว่่าเป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชนตำำ�บลวััดขวาง ด้้านการ
จััดสวััสดิิการให้้กัับประชาชนและเป็็นสวััสดิิการตั้้�งแต่่
แรกเกิิดจนถึึงเชิิงตะกอนที่่�เข้้าถึึงประชาชนทุุกเพศ
ทุุกวััย มีีการจััดทำำ�ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ สิิทธิิประโยชน์์
ที่่�สมาชิิกกองทุุนสวััสดิิการตำำ�บลวััดขวางจะได้้รัับจาก
การระดมความคิิดเห็็นของคณะกรรมการ รวมถึึงการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมของกองทุุนฯ
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กระบวนการขัับเคลื่่อนชุุมชนคุุณธรรม
ใช้้หลัักการทำำ�แบบธรรมาภิิบาล ๖ หลััก ดัังนี้้�
๑) หลัักนิิติิธรรม นำำ�มาใช้้การจััดกฎระเบีียบ
ข้้อบังั คัับ สิิทธิิประโยชน์์ โดยยึึดหลัักการนำำ�เสนอความ
คิิดเห็็นของคณะกรรมการและมติิที่่�ประชุุมยึึดเสีียง
ส่่วนใหญ่่เป็็นสำำ�คััญ
๒) หลัั ก คุุ ณ ธรรม คณะกรรมการกองทุุ น
สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลวัั ด ขวางระดัั บ หมู่่�บ้้ า นนั้้� น จะ
อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับสมาชิิกทุุกหมู่่�บ้้านโดยจะ
ทำำ�การเก็็บเงิินออมและการจ่่ายสวััสดิิการทุุกเดืือน
ถึึงบ้้านของสมาชิิก โดยมีีวัันและเวลาที่่�กำำ�หนดอย่่าง
ชััดเจน
๓)	ความโปร่่งใส มีีคณะกรรมการกองทุุนฝ่่าย
ตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�ในการตรวจสอบกองทุุนสวััสดิิการ
ทุุก ๖ เดืือน ทุุกกิิจกรรมของกองทุุนสวััสดิิการ
๔) หลัักการมีีส่่วนร่่วม ถืือเป็็นหััวใจในการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมของกองทุุนสวััสดิิการ
๕) หลัั ก ความรัั บ ผิิ ด ชอบ ระดมความคิิ ด
ร่่วมกัันเสนอความคิิดเห็็นในการดำำ�เนิินงาน รวมไปถึึง
การแก้้ไขปััญหาอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น
๖) หลัักการคุ้้�มค่่า การใช้้จ่่ายเงิินของกองทุุน
สวััสดิิการต้้องมีีความประหยััด เกิิดคุุณค่่า และคุ้้�มค่่า
จะจ่่ายไป ต้้องผ่่านเวทีีประชุุม มีีมติิในที่่�ประชุุมเป็็น
เสีียงส่่วนใหญ่่จึึงจะดำำ�เนิินการจ่่ายอย่่างเป็็นระบบ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คณะกรรมการ บริิหารกองทุุนฯ อย่่างมีี
คุุณธรรม เสีียสละ จิิตอาสา จิิตสาธารณะ บริิหารงาน
ด้้วยความโปร่่งใส่่ตรวจสอบได้้ ทำำ�ให้้สมาชิิกเชื่่อถืือ
� และ
มั่่�นใจในกองทุุนฯ
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๒) สมาชิิกและคณะกรรมการมีีส่่วน ร่่วมคิิด
ร่่วมทำำ� ร่่วมรัับผิิดชอบในการบริิหารงานของกองทุุนฯ
ซึ่่�งมีีการประชุุมประชาคมหมู่่�บ้้านเพื่่�อการคััดเลืือก
กรรมการมีีการประชุุมสมาชิิกประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี
เพื่่�อสรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีให้้สมาชิิก
ได้้รัับทราบ
๓) การจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารที่่� ห ลากหลายและ
ครอบคลุุมทุุกวััย มีีการปรัับปรุุงระเบีียบข้้อบัังคัับกอง
ทุุนฯ โดยมีีการปรัับปรุุงกฎระเบีียบ และการสวััสดิิการ
มีีการประชุุมทุุก ๖ เดืือน เพื่่�อดำำ�เนิินการจััดสวััสดิิการ
ให้้มีีความเหมาะยิ่่�งขึ้้�น
๔) การจัั ด ทำำ�ร ะบบบัั ญ ชีี แ ละฐานสมาชิิ ก ฯ
ที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดความสะดวกและตรวจสอบได้้
๕)	มีี ก ารเชื่่� อ มโยงเครืือข่่ า ยสวัั ส ดิิ ก ารกัั บ
กลุ่่�มองค์์กรต่่าง ๆ ตามหลัักการ “บวร”
๖)	ท้้องถิ่่น� ให้้ความสำำ�คัญ
ั และให้้การสมทบเงิิน
เข้้ากองทุุนสวััสดิิการ โดยท้้องถิ่่�นจะมีีการตั้้�งเงิินสมทบ
เข้้ากองทุุนฯ ทุุก ๆ ปีีงบประมาณ และท้้องถิ่่น� จะสมทบ
เมื่่อ� กองทุุนฯ ได้้รับั การสมทบจากสมาชิิก ภาครััฐ (พมจ.)
๗) ประชาชนภายในตำำ�บลเกิิดความรััก มีีความ
เชื่่�อมั่่�นและศรััทธาในคณะกรรมการกองทุุนสวััสดิิการ
ตำำ�บล

ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลวััดขวาง จััดตั้้�ง
ขึ้้�นโดยมุ่่�งหวัังให้้ประชาชนภายตำำ�บลวััดขวางทุุกคน
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีหลัักประกัันในชีีวิิต และเป็็นกอง
ทุุนฯ ที่่�ทุุกคนร่่วมกัันเป็็นเจ้้าของ ด้้วยการส่่งเสริิมให้้
สมาชิิกออมเงิิน เพื่่�อช่ว่ ยแบ่่งปัันช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกััน
ด้้ ว ยแนวความคิิ ด “กองทุุ น กองบุุ ญ ” หรืือที่่� ว่่ า
“การทำำ�บุุญวัันละบาท” บนแนววิิสััยทััศน์์ “หนึ่่�งบาท
สร้้างชีีวิติ พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนวััดขวางอย่่างเข้้มแข็็ง”
ซึ่่�งต้้องพััฒนาให้้เกิิดผลประโยชน์์กัับชุุมชน
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า สำำ�คัั ญ จากการจัั ด สวัั ส ดิิ ก าร
อัันพึึงประสงค์์จากประชาชนทุุกหมู่่�บ้้านภายในตำำ�บล
โดยยึึดหลััก “กองทุุนสวััสดิิการชุุมเป็็นของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่่�อประชาชน” โดยที่่�ทุกุ คนร่่วมกััน
เป็็นเจ้้าของอย่่างแท้้จริงิ ทำำ�ให้้ประชาชนตำำ�บลวััดขวาง
มีีการฟื้้�นฟููสัังคมความเป็็นอยู่่�ดั่่�งเดิิม คืือ แบบพึ่่�งพา
อาศััยกัันและช่่ วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน โดยมีี
การบููรณาการทำำ�งานทุุกภาคส่่วนภายในตำำ�บลเพื่่�อเป็็น
กลไกหลัักในการขัับเคลื่่�อนงานด้้านสวััสดิิการ โดยการ
จััดสวััสดิิการให้้ได้้อย่่างทั่่�วถึึงทุุกเพศวััยและทำำ�กองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนให้้เกิิดความเข้้มแข็็งความมั่่�นคง และ
ส่่งผลถึึงพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชาวชุุมชนอย่่างมีีความสุุข
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระสมุุห์์ผดุุงศัักดิ์์� จัันทรมณีี
โทร. ๐๘ ๔๑๒๓ ๖๓๘๙
นางสาววณิิชชา ภู่่�จำำ�นงค์์ เหรััญญิิกกองทุุนฯ
โทร. ๐๙ ๕๗๓๕ ๙๕๕๔
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๓๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลริิมกก
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย
“คนตำำ�บลริิมกกมีีสวััสดิิการดีี
เชื่่�อมร้้อยภาคีีอย่่างบููรณาการ”

กองทุุนสวััสดิิการตำำ�บลริิมกก ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อ
วัั น ที่่� ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยกลุ่่�มตัั ว แทนจาก
๗ หมู่่�บ้้าน ตามคำำ�แนะนำำ�ของสำำ�นัักงานพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััดเชีียงราย เพื่่�อจััด
สวััสดิิการให้้ประชาชนในตำำ�บล ได้้ดำำ�เนิินการจนได้้
รัั บ การรัั บ รองเป็็ นองค์์ สวัั สดิิ ก ารชุุ มชนตำำ�บลริิ ม กก
ทะเบีียนเลขที่่� ๓๕๓/๒๕๕๗ ออก ณ วัันที่่� ๒๕ มิิถุนุ ายน
๒๕๕๗ ช่่ ว งแรกของการดำำ� เนิิ น งานพบว่่ า การจัั ด
การด้้ า นสวัั ส ดิิ ก ารตามลำำ�พัั ง ไม่่ ส ามารถชัั ก ชวนให้้
ประชาชนมาสมััครเป็็นสมาชิิกได้้เท่่าไรนััก จึึงได้้คิิดค้้น
วิิธีีการทำำ�งานแบบบููรณาการความร่่วมมืือกัับองค์์กร
หน่่วยงาน กลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้น� ที่่� เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่สมาชิิกของกลุ่่�มและประชาชนในตำำ�บล ปััจจุุบััน
มีีคณะกรรมการครบทุุกหมู่่�บ้้าน โดยการคััดเลืือกจาก
ผู้้�แทนของแต่่ละหมู่่�บ้้านเอง
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กระบวนการขัับชุุมชนเคลื่่อนคุุณธรรม
	ปีี ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลริิมกก มีีความคิิดเห็็นว่่า กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ควรมีีที่่�ทำำ�การเป็็นหลัักแหล่่งที่่�สมาชิิกสามารถติิดต่่อ
ประสานงาน และมารัับบริิการได้้สะดวกซึ่่�งจะส่่งผลให้้
สมาชิิกและประชากรในพื้้�นที่่� เกิิดความเชื่่�อถืือเข้้ามา
ร่่วมกระบวนการเพิ่่�มขึ้้�นโดยง่่าย จึึงได้้ประสานความ
ร่่วมมืือขอใช้้สถานที่่�ทำำ�การร่่วมกัับสถาบัันการเงิินชุุม
ชนฟาร์์มสััมพัันธกิิจ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันการเงิินที่่�ก่่อตั้้�งโดย
กองทุุนหมู่่�บ้้าน เพื่่�อให้้บริิการรัับฝาก/ถอนเงิินให้้กัับ
สมาชิิกชุุมชนในพื้้�นที่่�ตำำ�บลริิมกก
นอกเหนืือจากการให้้บริิการแก่่สมาชิิก ยัังเป็็น
ศููนย์์การเรีียนรู้้� เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจ เข้้าศึึกษาดููงานเกี่่�ยวกัับ
งานด้้านกองทุุนสวััสดิิการ ทั้้�งนี้้�เป็็นการให้้ความรู้้� และ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน
บููรณาการงานอย่่างมีีคุุณธรรม
แนวคิิดหลัักการในการจััดทำำ�กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนของคณะกรรมการ คืือ ให้้ประชาชนในตำำ�บลมีี
โอกาสเข้้าถึึงและได้้รัับสวััสดิิการโดยเท่่าเทีียมกััน จึึง
ร่่วมกัันคิิดหาวิิธีฟื้ี น้� ฟููการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเกื้้อกู
� ลู กัันของ
ประชากรในตำำ�บลริิมกก โดยใช้้กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
เป็็นสื่่�อในการส่่งความเอื้้�ออาทรกััน จึึงมีีวิิธีีการเชื่่�อม
ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน ภาคีีเครืือข่่าย ดัังนี้้�
๑) เชื่่� อ มประสานกัั บ สถาบัั น การเงิิ น ชุุ ม ชน
ฟาร์์มสััมพัันธกิิจ เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการดำำ�เนิิน
งานกองทุุนสวััสดิิการเกิิดความสะดวกสบาย และความ
น่่าเชื่่�อถืือ
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๒) เชื่่�อมประสานกัับเครืือข่่ายกองทุุนหมู่่�บ้้าน
ตำำ�บลริิมกก เพื่่�อให้้มีกี ารเชื่่อ� มโยงให้้ความรู้้�แนวคิิดการ
จััดสวััสดิิการแก่่สมาชิิก และเป็็นวิิธีขี ยายจำำ�นวนสมาชิิก
ได้้ดีี
๓) เชื่่อ� มประสานกัับองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
ริิมกก ซึ่่�งได้้รัับการช่่วยเหลืือเรื่่�องการประชาสััมพัันธ์์
การใช้้สถานที่่�จััดกิิจกรรม การให้้ใช้้เวทีีประชาคม
๔) การเชื่่� อ มประสานส่่ ว นราชการและ
เครืือข่่ายฯ เป็็นเพื่่�อนร่่วมกระบวนการ ร่่วมอุุดมการณ์์
ที่่�คอยให้้คำำ�แนะนำำ� ร่่วมคิิดร่่วมทำำ�
๕) เชื่่�อมประสานกัับกองทุุนการออมแห่่งชาติิ
(กอช.) เพื่่�อบำำ�นาญเป็็นสวััสดิิการที่่�กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนเห็็นความสำำ�คัญ
ั มีีการอบรมความรู้้�พร้้อมบัันทึึก
ข้้อตกลง (MOU) ในการเป็็นตััวแทนรัับสมััครสมาชิิก
และรัับเงิินออมของสมาชิิกส่่งให้้ธนาคารภาคีี
๖) เชื่่�อมประสานกัับร้้านค้้าสวััสดิิการชุุมชน
เป็็ น หนึ่่� ง ในภาคีี ก ารทำำ� งานแบบเชื่่� อ มโยงกัั น เพื่่� อ
ประโยชน์์ของประชาชนที่่�เป็็นสมาชิิกของสถาบัันการ
เงิินชุุมชนในการสะสมยอดขายเพื่่�อคืืนกำำ�ไร
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากผลการทำำ�เดิินงานที่่�ผ่า่ นมา พบว่่า มีีการเพิ่่�ม
ของสมาชิิกกองทุุนอย่่างเหมาะสม เนื่่�องจากสมาชิิกที่่�
ได้้รัับประโยชน์์ได้้มีีการบอกเล่่ากัันปากต่่อปาก อีีกทั้้�ง
เครืือข่่ายกองทุุนหมู่่�บ้้านได้้มีีส่่วนช่่วยประชาสััมพัันธ์์
อีี ก ด้้ า นหนึ่่� ง โดยได้้ นำำ� นโยบายการร่่ ว มมืือกัั น ด้้ า น
สวััสดิิการไปชี้้�แจงให้้กัับสมาชิิกของแต่่ละหมู่่�บ้้าน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจ รู้้�ลึึก รู้้�จริิงถึึงสถานการณ์์
และสภาพปัั ญหาของพื้้� นที่่� อีี กทั้้� งยัั งเป็็ นการอาศัั ย
ศัักยภาพของเครืือข่่ายในพื้้�นที่่� มาร่่วมพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตของคนในชุุมชนในการกำำ�หนดและสร้้างอนาคต
ร่่วมกััน กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลริิมกกจึึงได้้บูรู ณา
การการทำำ�งานกัับภาคีีเครืือข่่ายต่่าง ๆ ให้้ประชาชนใน
ตำำ�บลมีีโอกาสเข้้าถึึงและได้้รัับสวััสดิิการโดยเท่่าเทีียม
เป็็นการสร้้างระบบหลัักประกัันความมั่่�นคงของชีีวิิต
นำำ�ไปสู่่�ความอยู่่�เย็็นเป็็นสุุขร่่วมกัันในตำำ�บล และฟื้้�นฟูู
ความสััมพัันธ์์ของคนในตำำ�บลให้้อยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่างเกื้้อกู
� ลู
เอื้้ออ
� าทรกััน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสุุมาลีี ปััญญาอมรวััฒน์์ ประธานกองทุุน
โทร. ๐๘ ๙๗๐๑ ๘๒๐๖
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๓๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านเหล่่า
อำำ�เภอแม่่ใจ จัังหวััดพะเยา
“เด็็กนำำ� ผู้้�ใหญ่่หนุุน ชุุมชนร่่วมสร้้าง
เพื่่�อการเติิบโตที่่ดีีมีีคุ
� ุณภาพ”

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านเหล่่า ก่่อตั้้�ง
เมื่่�อวันั ที่่� ๕ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๑ เกิิดจากการประชุุมร่่วม
กัันระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายภายในชุุมชน กลุ่่�มผู้้�นำำ�ชุุมชน
สภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บล และเทศบาลตำำ�บลบ้้านเหล่่า
ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกจำำ�นวน ๒,๒๒๙ คน มุ่่�งเน้้นการดููแล
เอาใจใส่่ของคนทุุกกลุ่่�มวััย
กระบวนการขัับเคลื่่อนคุุณธรรม : ปลููกจิิตสำำ�นึึก
สร้้างเด็็กเยาวชนต้้นแบบ
ผลพวงจากสภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ส่ง่ ผลต่่อราคา
ผลผลิิต เป็็นเหตุุให้้คนวััยทำำ�งานจำำ�ต้้องทิ้้�งลููกหลานให้้
อยู่่�กัับผู้้�สููงอายุุ และออกไปทำำ�งานนอกพื้้�นที่่� อัันเป็็น
สาเหตุุให้้เกิิดปััญหาต่่าง ๆ ตามมา เช่่น ครอบครััว
แตกแยก ความรุุนแรงต่่อเด็็ก ซึ่่�งผู้้�นำำ�ชุุมชนตำำ�บลบ้้าน
เหล่่าตระหนัักถึึงปััญหาดัังกล่่าว และพ้้องกัันว่่า “ความ
เจริิญทางเศรษฐกิิจไม่่ได้้สร้้างคน” จึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่
เด็็กและเยาวชน ด้้วยการปลููกจิิตสำำ�นึึก สร้้างวิิธีีคิิด
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แนวคิิดตั้้�งแต่่วััยเด็็ก สนัับสนุุนให้้เป็็นสื่่�อกลางในการ
ส่่งเสริิมด้้านสุุขภาพ สุุขภาวะ และสิ่่ง� แวดล้้อมในชุุมชน
ดัังฐานคิิดที่่�ว่า่ “เหล่่าหล่่อหลอม พร้้อมสร้้างสุุขภาวะ”
การจััดสวััสดิิการอย่่างมีีคุุณธรรม
การจััดสวััสดิิการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเด็็กและเยาวชน
ด้้านต่่าง ๆ มีีดัังนี้้�
๑) สวััสดิิการรัับขวััญเด็็กแรก โดยมารดาจะได้้
รัับเงิินช่่วยเหลืือเช่่นกััน
๒) สวัั ส ดิิ ก ารเรีี ย นดีี มีี ทุุ น การศึึกษาให้้ เ พื่่� อ
ส่่งเสริิมการศึึกษาแก่่สมาชิิกที่่�มีีผลการเรีียนในระดัับ
๓.๐๐ ต่่อเทอม
๓) สวััสดิิการจากขยะเป็็นกองทุุน เพื่่�อสนัับสนุุน
เสริิมสร้้างทัักษะ และพฤติิกรรมการจััดการขยะแก่่
สมาชิิก
๔) สวััสดิิการส่่งเสริิมการปฏิิบััติิกิิจทางศาสนา
ในการบรรพชา ต้้องอยู่่�ในกิิจศาสนานั้้�น ๆ ไม่่น้อ้ ยกว่่า
๓ เดืือน
กลไกการเสริิมสร้้างการคุ้้�มต้้องเด็็กในตำำ�บลบ้้านเหล่่า
๑) สภาเด็็ ก และเยาวชนตำำ� บลบ้้ า นเหล่่ า
ทำำ�หน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดกิิจกรรมในชุุมชน โดยคััด
เลืือกตััวแทนเด็็ก เพื่่�อวางแผนทำำ�งาน
๒) กลุ่่�มจิิตอาสาต้้นกล้้าความดีี เป็็นการปลููกฝััง
จิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีให้้กัับเด็็กและเยาวชนในการอยู่่�ร่่วมกััน
ของชุุมชน
๓) กลุ่่�มเด็็ก DJ TEEN พััฒนากระบวนการ
สื่่�อสารระหว่่างเด็็ก เยาวชน โดยสนัับสนุุนให้้เกิิดเวทีี
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง นำำ�ไปสู่่�การ
สร้้าง “กลุ่่�มเด็็ก DJ TEEN ตำำ�บลบ้้านเหล่่า”
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การเชื่่อมโยงภาคีีเครืือข่่ายคุุณธรรม
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานมีีการเชื่่�อมโยงเครืือข่่าย
ที่่�หลากหลาย ทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานมีีการบููรณาการ
และเชื่่�อมโยงการทำำ�งาน ทั้้�งด้้านบุุคลากร งบประมาณ
และกระบวนการ ทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง
ชุุมชน และเกิิดความสััมพัันธ์์ที่่ดี� ี ในส่่วนการดำำ�เนิินงาน
ของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนนั้้�น มีีการขยายการเรีียนรู้้�
สวััสดิิการชุุมชนสู่่�พื้้น� ที่่�อื่่น� ๆ เกิิดการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
รวมทั้้�งทำำ�ให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องหัันมาให้้ความสนใจ
ในการจััดสวััสดิิการโดยชุุมชนท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น
กลไกการดำำ�เนิินงาน
	มีีการคััดเลืือกคณะกรรมหมู่่�บ้้านละ ๒ คน โดย
มีีกำำ�นัันผู้้�ใหญ่่บ้้านทุุกหมู่่� และตััวแทนชุุมชน ดำำ�เนิิน
งานขัับเคลื่่�อนร่่วมกััน ภายใต้้การสร้้างความร่่วมมืือ
กัับเทศบาลตำำ�บลบ้้านเหล่่า และภาคีี มีีการประชุุม
๓ ครั้้�ง/เดืือน เพื่่�อแจ้้งสถานการณ์์ความเคลื่่�อนไหว
ต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ และมีีการประชุุมใหญ่่ ๑ ครั้้�งในเดืือน
มีีนาคมของทุุกปีี
ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ประชุุ ม แลกเปลี่่� ย นการทำำ� งานของสภา
เด็็กและเยาวชน และการประชุุมสรุุปช่่วงจััดกิิจกรรม
โครงการต่่าง ๆ
๒) การติิดตามการทำำ�งานในส่่วนต่่าง ๆ ผ่่าน
Application (LINE) เพื่่�อความรวดเร็็วในการสื่่�อสาร
ระหว่่างกลุ่่�ม
๓) การติิดตามงานผ่่านสื่่�อออนไลน์์ซึ่่�งในการ
สร้้างเด็็กเยาวชนให้้มีคว
ี ามรู้้�ความสามารถ และมีีทักั ษะ
ในการประยุุกต์์ให้้เข้้าถึึงเทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ ๆ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การจััดสวััสดิิการให้้ครอบคลุุมทุุกช่่วงวััยของ
ชีีวิิต จำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญดัังนี้้�
๑)	บููรณาการทุุนทางสัังคม และการเชื่่�อมโยง
การทำำ�งานกัับกองทุุนที่่�มีีอยู่่�ในตำำ�บล
๒) ขยายสมาชิิกกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
บ้้านเหล่่าให้้ครอบคลุุมอย่่างน้้อยร้้อยละ ๘๐ ของคน
ทั้้�งตำำ�บล
๓)	ร่่วมพััฒนาศัักยภาพคณะกรรมการกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านเหล่่าให้้ต่่อเนื่่�อง
๔) สร้้างความเข้้าใจชุุมชน ให้้เห็็นความสำำ�คััญ
ของการออมเงิิน และการช่่วยเหลืือกััน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายศุุภชีีพ สิิริิวงศ์์ใจ
ประธานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบ้้านเหล่่า
โทร. ๐๖ ๑๗๙๓ ๕๗๗๙
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๓๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย
อำำ�เภอปง จัังหวััดพะเยา
“สวััสดิิการสร้้างความสุุข ชุุมชนอยู่่�อย่่างญาติิมิิตร
เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”

ในปีี ๒๕๕๒ มีี ก ารจัั ด เวทีี พูู ด คุุ ย กัั น ถึึงการ
ขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนว่่ า ทำำ�อย่่ า งไรจึึงจะเกิิ ด ประโยชน์์
ต่่อคนในพื้้น� ที่่�ตำำ�บลออย จนได้้ข้อ้ สรุุปที่่�ว่า่ ให้้ขับั เคลื่่�อน
ประเด็็นการจััดตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย
เกิิดการรวมตััวของกลุ่่�มองค์์กรต่่าง ๆ ในพื้้น� ที่่�ตำำ�บลออย
ซึ่่�งทำำ�การจดแจ้้งและขอจััดตั้้�งสภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บล
ออย กัับสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (พอช.)
	ช่่ ว งเดืือนมีี น าคมถึึงเดืือนมิิ ถุุ น ายนของทุุ ก ปีี
ชาวบ้้านต้้องประสบปััญหาภััยแล้้งที่่�ครอบคลุุมพื้้น� ที่่�ตั้้ง�
๑๔ หมู่่�บ้้าน ส่่งผลให้้เกิิดการขาดแคลนน้ำำ��ในชุุมชน
ทั้้�งใช้้อุุปโภคบริิโภค รวมไปถึึงใช้้ในการทำำ�การเกษตร
อัันเป็็นอาชีีพหลัักของประชากรร้้อยละ ๘๐ ในพื้้�นที่่�
แม้้ จ ะมีี แ หล่่ ง น้ำำ��ธรร มชาติิ ม ากมาย แต่่ เ มื่่� อภัั ย แล้้ ง
มาเยืือนก็็จำำ�ต้้องแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้ากัันไปทุุกปีี
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กระบวนการขัับเคลื่่อนคุุณธรรม
สวัั ส ดิิ ก ารที่่� ดูู แ ลนอกเหนืือจากตัั วบุุ คค ล
“สวััสดิิการด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม”
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก
จำำ� นวน ๑,๒๗๒ คน จำำ� นวนเงิิ น กองทุุ น ทั้้� ง สิ้้� น
๑,๒๕๓,๗๕๔ บาท แรกเริ่่�มมีีการขัับเคลื่่�อนสวััสดิิการ
อยู่่� ๓ ด้้ า น ประกอบด้้ ว ย ด้้ า นการเกิิ ด หรืือการ
คลอดบุุตร ด้้านการเจ็็บป่่วย และด้้านการเสีียชีีวิิต
จากนั้้�นได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขระเบีียบอีีกครั้้�งเมื่่�อปีี ๒๕๕๗
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายภาครััฐที่่�ต้้องการให้้เพิ่่�ม
สวััสดิิการอื่่�น ๆ เช่่น ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงสาธารณะประโยชน์์
	จากปััญหาภััยแล้้งที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น คณะทำำ�งาน
จึึงเล็็งเห็็นว่่าทรััพยากรน้ำำ��เป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีวิติ
ของทุุกคน ประกอบกัับฝนทิ้้�งช่่วงในปีี ๒๕๕๗ ทำำ�ให้้เกิิด
การแย่่งน้ำำ��ในการทำำ�นา อัันเป็็นสาเหตุุของความขััดแย้้ง
จึึงเกิิดแนวคิิดในการแก้้ไข้้ปััญหาภััยแล้้งด้้วยการทำำ�
ฝายยกระดัับน้ำำ��ขึ้้�นในลำำ�น้ำำ��งิิม โดยสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��
เพิ่่�มกฎระเบีียบการใช้้น้ำำ��ร่่วมกััน มีีการประสานหน่่วย
งานที่่�เกี่่ย� วกัับทรััพยากรน้ำำ��เพื่่�อเสนอถึึงประเด็็นปััญหา
และขอทำำ�ฝายเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��
ผลหลัังจากการประสานกัับทางกรมทรััพยากรน้ำำ��
ทางประธานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย และ
ประธานสภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บลออย จึึงได้้มีีโอกาสได้้
ไปศึึกษาและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ในการทำำ�ฝายมีีชีีวิิต
ที่่�หมู่่�บ้้านไชยมนตรีี จัังหวััดนครศรีีธรรมราช และได้้
นำำ�คว ามรู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ มาทำำ� การชี้้� แจงและประชาคมใน
โครงการที่่�จะทำำ�ฝายขึ้้น� เพื่่�อแก้้ไขปััญหาภััยแล้้งในพื้้น� ที่่�
ทั้้�งเรื่่อ� งน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร น้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภค
ในชุุมชน และน้ำำ��เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศท่่าน้ำำ��วัังปลา
จึึงเกิิดโครงการสร้้างฝายมีีชีีวิิต พิิชิิตภััยแล้้งขึ้้�น ภายใต้้
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การสนัับสนุุนบุุคลากรจากสำำ�นัักงานน้ำำ��ภาค ๙ และได้้
รัับงบประมาณสำำ�หรัับซื้้ออุ
� ปุ กรณ์์ทำำ�ฝาย ประสานงาน
ของความช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานอื่่น� ๆ ในส่่วนจำำ�เป็็นที่่�
ยัังขาดเหลืือ รวมไปถึึงความช่่วยเหลืือจากจิิตอาสา และ
สมาชิิกกองทุุนสวััสดิิการที่่�ผลััดเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัันมา
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลจากการทำำ�ฝายนั้้�นสามารถแก้้ไขปััญหาภััย
แล้้ง ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��ใช้้เพื่่�อการเกษตร และอุุปโภคบริิโภค
ได้้ตลอดปีี มีีระดัับปริิมาณน้ำำ��เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศ
ท่่าน้ำำ��วัังปลาหน้้าวััด ทำำ�ให้้ปลาท้้องถิ่่�นขยายพัันธุ์์�ได้้
อย่่างรวดเร็็วเกิิดเป็็นแหล่่งพัักผ่่อนและท่่องเที่่�ยวให้้
ชุุมชน จากปััญหาความไม่่เป็็นธรรม ความขััดแย้้งเรื่่�อง
การใช้้น้ำำ��ร่่วมกัันของคนในชุุมชน เปลี่่�ยนเป็็นการร่่วม
สนัับสนุุนทั้้�งแรงงาน งบประมาณ และความรู้้� ระหว่่าง
ทางของการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายร่่วมกัันของชาวบ้้านเกิิดการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� การร่่วมแรงร่่วมใจกัันของคนใน
ชุุมชน เห็็นมิิตรแท้้จากการลงแรง เห็็นเพื่่�อนแท้้จาก
หน่่วยงานที่่�ช่ว่ ยเหลืือ ในทุุกวัันของการทำำ�งานจะมีีการ
สรุุปบทเรีียนร่่วมกัันในแต่่ละวัันทั้้�งชาวบ้้านและหน่่วย
งานภาคีี ร่่วมเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิ ร่่วมเรีียนรู้้�จาก
การสรุุป ความสามััคคีที่่ี เ� กิิดขึ้้น� เป็็นผลพวงจากการช่่วย
เหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน

	ทั้้�งนี้้�การเพิ่่�มต้้นทุุนทางสัังคมด้้วยเครืือข่่ายที่่�มีี
ศัักยภาพ และเหนืือสิ่่�งอื่่�นใด ผลจากการจััดตั้้�งกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย ที่่�ดำำ�เนิินการแบบมีีส่ว่ นร่่วม
อย่่างมีีคุุณธรรม ซึ่่�งนอกจากสวััสดิิการทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน
และไม่่ใช่่ตััวเงิินที่่�ได้้รัับและครอบคลุุมแล้้วนั้้�น เป็็น
ความสุุข ความยั่่ง� ยืืนในคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีบี นวิิถีขี องคนใน
ชุุมชนตำำ�บลออย อำำ�เภอปง จัังหวััดพะเยา

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวนารีี เวีียงคำำ�
ประธานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย
E-mail : naree.n@hotmail.com
โทร. ๐๘ ๖๑๘๖ ๐๘๔๘

ต่่อยอดสู่่�สุุขภาวะอย่่างมีีคุุณธรรม
ผลของการช่่วยเหลืือกััน ผ่่านการดำำ�เนิินงาน
ของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลออย ไม่่ว่า่ จะเป็็นการ
สร้้างฝายแก้้ไขปััญหาน้ำำ�� ยัังมีีการจััดกิิจกรรมเรื่่�องการ
จััดการขยะในชุุมชนและสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีีให้้กัับคนใน
ชุุมชนไปพร้้อมกััน เมื่่�อสุุขภาพของคนในชุุมชนดีีขึ้้�น
การจ่่ายสวััสดิิการชุุมชนเป็็นค่่ารัักษาพยาบาลจะลด
ลงไปด้้วย
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๔๐) กองทุุนสวััสดิกิ ารชุุมชนเทศบาลตำำ�บลศรีีถ้้อย
จัังหวััดพะเยา
“ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมประเมิินผล
ให้้ชุุมชนพึ่่�งพาตนเอง”

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลศรีีถ้้อย
ก่่ อตั้้� ง ขึ้้� น เมื่่� อวัั น ที่่� ๑ เดืือนพฤศจิิ ก ายน ๒๕๕๓
วััตถุุประสงค์์การจััดตั้้ง� เพื่่�อส่ง่ เสริิมการจััดสวััสดิิการด้้าน
การเกิิด การเจ็็บป่่วย การเสีียชีีวิิต การช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อย
โอกาส การส่่งเสริิมอาชีีพ การอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููป่่าไม้้ต้้นน้ำำ��
ลำำ�ธาร โดยใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วม ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ�
ร่่วมประเมิินผล ร่่วมรัับผลประโยชน์์ และให้้ชุุมชนพึ่่�ง
ตนเองสามารถจััดการแก้้ไขปััญหาของตนเองได้้
สร้้างฝาย สร้้างชีีวิิต : ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีี
ที่่�อยากทำำ�
ในปีี ๒๕๕๙ สมาชิิกกองทุุนฯและสมาชิิกใน
ชุุมชนประสบปััญหาฝนไม่่ตกต้้องตามฤดููกาล น้ำำ��ใน
ลำำ�ธารแห้้งขอด เพราะเกิิดจากสภาพอากาศ และการ
ตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า ไม่่มีีองค์์ความรู้้�ด้้านการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู
ป่่าไม้้ต้น้ น้ำำ��อย่า่ งยั่่ง� ยืืน ทำำ�ให้้ผลผลิิตทางการเกษตรเสีีย
หาย เช่่น ลิ้้น� จี่่เ� สีียหาย ๒,๐๐๐ ไร่่ ชาวนาไม่่สามารถทำำ�
นาในเขตพื้้�นที่่�นอกชลประทาน ๕๐๐ ไร่่
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กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลศรีีถ้้อย
เทศบาลตำำ�บลศรีีถ้้อย สภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บลศรีีถ้้อย
กลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��ห้้วยเคีียน สมาชิิกในชุุมชนบ้้านปางปููเลาะ
บ้้ า นผาแดง และผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน สนัั บ สนุุ น ให้้ ส มาชิิ ก
ได้้รู้้�และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญเรื่่�องการชะลอน้ำำ��ไว้้ใน
พื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ��บนภููเขาปางปููเลาะ ต้้นน้ำำ��ห้้วยเคีียน เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการทำำ�การเกษตร และป้้องกัันภััยพิิบััติิ
โดยการทำำ�ฝ ายชะลอน้ำำ�� ตามแนวพระราชดำำ�ริิ
(ฝายแม้้ว) ให้้เต็็มพื้้�นที่่� เพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวซึ่่�ง
ได้้ดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู
ทรััพยากรป่่าไม้้ต้้นน้ำำ��ลำำ�ธาร โดยการสร้้างเครืือข่่าย
ดำำ�เนิินงาน พร้้อมเรีียนรู้้�จากนัักวิิชาการและจากการ
ปฏิิบััติิจริิง
โครงการคุุณธรรมสร้้างสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด
๑) โครงการป่่าชุุมชนภายใต้้กิจิ กรรมปลููกต้้นไม้้
และทำำ�ฝายชะลอน้ำำ�� ดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างฝายชะลอน้ำำ��
พื้้น� ที่่�ต้น้ น้ำำ��ศรีถ้ี อ้ ย บริิเวณบ้้านปางปููเลาะ เน้้นประหยััด
ใช้้วัสั ดุุจากพื้้น� ถิ่่น� ชะลอและกั้้น� ทางน้ำำ��ไว้้เพื่่�อประโยชน์์
ในการดัักตะกอนและชะลอความชุ่่�มชื้้�นให้้ดิินสามารถ
ดููดซัับน้ำำ�� ไว้้ให้้นานที่่�สุุด สามารถทำำ�ฝายได้้ ๔๐ ฝาย
๒) โครงการเยาวชนจิิตอาสาสร้้างฝายชะลอน้ำำ��
ดำำ�เนิินการโดยส่่งเสริิมให้้เยาวชนรัักบ้้านเกิิดมีีส่ว่ นร่่วม
อนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููธรรมชาติิโดยทำำ�ฝายชะลอน้ำำ�� ณ ต้้นน้ำำ��
ห้้วยเคีียน สร้้างฝายชะลอน้ำำ��ได้้ ๕๐ ฝาย
๓) โครงการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่าต้้นน้ำำ��ศรีีถ้้อย
เพื่่�อความยั่่�งยืืนในการดำำ�รงชีีพ กิิจกรรมประชุุมคณะ
กรรมการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อวางแผนการส่่งเสริิมการ
ทำำ�ฝายชะลอน้ำำ��อย่่ างต่่ อเนื่่� องและวิิ เคราะห์์ ผลการ
ดำำ�เนิินงาน ที่่�ผ่่านมา ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณ
จากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จ : สร้้างคน สร้้างเครืือข่่าย
สร้้างองค์์ความรู้้�
๑) สร้้างกลุ่่�มคนทำำ�งานประกอบด้้วย สภาเด็็ก
และเยาวชนตำำ�บลศรีีถ้อ้ ย สมาชิิกกองทุุนฯ สมาชิิกใน
ชุุมชนบ้้านป่่างปููเลาะ เป็็นต้้น
๒) สร้้างเครืือข่่าย ในการดำำ�เนิินงานมีีความร่่วม
มืือจากภาคีีเครืือข่่ายดัังนี้้�
		 ๒.๑ มููลนิิธิอุิ ทุ กพััฒน์์ในพระบรมราชููประถััมภ์์
ให้้ความรู้้�หลัักการทำำ�ฝายชะลอน้ำำ��ตามแนวพระราชดำำ�ริิ
เน้้นประหยััดใช่่วััสดุุในท้้องถิ่่�น
		 ๒.๒ ศููนย์์พััฒนาราษฎรบนพื้้�นที่่�สููงจัังหวััด
พะเยา ช่่วยกระบวนการทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานให้้หน่่วย
พิิทัักษ์์อุุทธยานแห่่งชาติิ
๓) สร้้างองค์์ความรู้้� มีีความรู้้�เรื่่�องการอนุุรัักษ์์
ฟื้้� น ฟูู ป่่ า ต้้ น น้ำำ�� เช่่ น การทำำ�ฝ ายชะลอน้ำำ�� ตามหลัั ก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของในหลวงรััชกาลที่่� ๙ การ
ทำำ�ข้้อมููลแหล่่งน้ำำ�� การทำำ�ผัังน้ำำ�� แผนดำำ�เนิินงานแผน
พััฒนา เรีียนรู้้�ในทางวิิชาการ เรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิ

ชะลอน้ำำ�� ๓๐๐ ฝาย ซึ่่�งชะลอน้ำำ�� และดัักตะกอนได้้เป็็น
ระยะทางกว่่า ๕ กิิโลเมตร ส่่งผลให้้ป่่าไม้้มีีความอุุดม
สมบููรณ์์ทางธรรมชาติิ เป็็นแหล่่งอาหารให้้แก่่สมาชิิก
ในชุุมชน ที่่�สำำ�คััญคืือ มีีข้้อมููลผัังน้ำำ��และปริิมาณน้ำำ��ของ
ตำำ�บลศรีีถ้อ้ ยรวมถึึงเกิิดแผนการพััฒนาการอนุุรักั ษ์์ฟื้น้�
ป่่าไม้้และต้้นน้ำำ��ศรีถ้ี อ้ ย และบรรจุุไว้้ในแผนพััฒนา ๔ ปีี
ของเทศบาลตำำ�บลศรีีถ้้อย การทำำ�งานโดยใช้้ข้้อมููล
ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมประเมิินผล ได้้พิิสููจน์์ให้้เห็็นแล้้ว
ว่่า “ฝายเพื่่�อชีีวิิต สร้้างสวััสดิิการระยะยาวให้้แก่่คนใน
ชุุมชน” อย่่างแท้้จริิง

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมดัังกล่่าว กอง
ทุุนฯอาศััยหลัักการบููรณาการความร่่วมมืือกัับเครืือ
ข่่ายทั้้�งภาครััฐ เอกชนและประชาชนในพื้้น� ที่่� เกิิดความ
ตระหนัักหวงแหนทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้น� ที่่� เกิิดฝาย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายประทีีป ภาชนนท์์ ผู้้�ประสานงาน
โทร. ๐๘ ๙๒๖๖ ๙๓๘๙
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๔๑) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
ตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้ อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้
จัังหวััดพะเยา
“ฟื้้�นฟููวััฒนธรรม
นำำ�สู่่�การแก้้ไขปััญหาชุุมชน”

เสริิมสุุขภาพ (สสส.) โดยนำำ�ประเพณีีตานต้้อด ซึ่่�งเป็็น
ประเพณีีท้้องถิ่่�นที่่�เกืือบสููญหายไปแล้้ว มาใช้้ในการ
แก้้ไขปััญหา และถืือเป็็นการฟื้้�นฟููประเพณีีดัังกล่่าวไป
ในตััว ตานต้้อด นั้้�นนัับว่่าเป็็นประเพณีีที่่�เปรีียบเสมืือน
การให้้ทาน แสดงให้้เห็็นถึึงความเผื่่�อแผ่่ เอื้้�ออาทรช่่วย
เหลืือซึ่่�งกัันและกัันของชาวบ้้านในหมู่่�บ้้าน คนที่่�มีีจะ
แบ่่งบัันให้้แก่่คนคนยากไร้้ ผู้้�ด้้อยโอกาสโดยไม่่หวัังผล
ตอบแทน

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้ เกิิด
จากการรวมตััวของผู้้�นำำ�ชุุมชนและประชาชนในพื้้�นที่่�
ด้้วยความสมััครใจ โดยเป้้าหมายสููงสุุด คืือ การดููแล
เอื้้ออ
� าทรซึ่่ง� กัันและกััน ทุุกเพศทุุกวััย ชนชั้้น� อาชีีพ และ
อายุุ แรกเริ่่�มก่่อตั้้�งนั้้�นจำำ�นวนสมาชิิกมีีเพีียง ๓๒๐ คน
ต่่ อ มาจึึงเพิ่่� ม จำำ� นวนขึ้้� น จากเดิิ ม ปัั จจุุ บัั น มีี ส มาชิิ ก
กองทุุน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑,๖๒๘ คน

ฟื้้�นฟููระบบคุุณค่่าทางวััฒนธรรม เพื่่อการอยู่่�ร่่วมกััน
ในสัังคม
การช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสในตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้
ด้้วยประเพณีีตานต้้อด เริ่่�มขึ้้�น ประมาณปีี ๒๕๕๖
โดยการประสานความร่่วมมืือ สร้้างเครืือข่่ายต่่าง ๆ ทั้้�ง
ในและนอกตำำ�บล ใช้้การรัับบริิจาคจากชาวบ้้านในพื้้น� ที่่�
และผู้้�ใจบุุญที่่�ทราบข่่าว เช่่น ใช้้รถจัักรยานปั่่�นรัับบริิจาค
รอบบริิเวณตำำ�บล ตั้้�งกองผ้้าป่่าในตลาดสด เช้้า เย็็น
การประชาสััมพัันธ์์เสีียงตามสายในหมู่่�บ้้าน
ผลลััพธ์์จากประเพณีีตานต้้อดในเชิิงปริิมาณ
ผู้้�ด้้อยโอกาสในตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้ ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
๒๗ คน เชิิ งคุุ ณภาพ เกิิ ดความร่่ วมมืือทำำ�งานจาก
เครืือข่่ายต่่าง ๆ

สร้้างเสริิมคุุณธรรมผ่่านกองทุุนสวััสดิิการ
การบริิหารงานกองทุุนใช้้รูปู แบบคณะกรรมการ
จำำ�นวน ๒๔ คน ที่่�ปรึึกษา ๖ คน มีีการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีี ๆ ละ ๑ ครั้้�ง กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
ดอกคำำ�ใต้้ ได้้ขยายความช่่วยเหลืือไปสู่่�ผู้้�ด้้อยโอกาสที่่�
ขาดคนดููแลอีีกด้้วย มีีการพััฒนาการจััดการทุุนในชุุมชน
ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจากสถาบัันพััฒนา
องค์์กรชุุมชน (พอช.) สำำ�นัักกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้าง

ต่่ อ ยอดทุุ นวัั ฒ นธรรม เพื่่ อ สร้้ า งอนาคตอย่่ า งมีี
คุุณธรรม
	จากความผลสำำ� เร็็ จที่่� ก ล่่ า วไปข้้ า งต้้ น คณะ
กรรมการและกองทุุนสวััสดิิการ มีีมติิให้้ทำำ�การศึึกษา
ค้้นหาทุุนทางวััฒนธรรมที่่�มีีอยู่่�ในตำำ�บล เพื่่�อมาใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือช่่วยเหลืือสวััสดิิการให้้กัับประชาชนตำำ�บล
ดอกคำำ�ใต้้ โดยสร้้างความร่่วมมืือกัับ คณะวิิทยาการ
จััดการและสารสนเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา
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ทำำ�ให้้เห็็นภาพความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กรและความ
เชื่่� อ มโยงอื่่� น ๆ คืือ กองทุุ นสวัั สดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บล
ดอกคำำ� ใต้้ กัั บ เครืือข่่ า ยความร่่ ว มมืือ เช่่ น กำำ�นัั น
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน สภาวััฒนธรรม เด็็กและเยาวชน ได้้ร่่วม
กัันฟื้้�นฟููระบบคุุณค่่าทางวััฒนธรรมด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ
ประกอบด้้วย
• ฐานข้้อมููลประเพณีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
•	สื่่�อประชาสััมพัันธ์์วััฒนธรรม
•	กิิจกรรมประเพณีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
• การมีีส่ว่ นร่่วมอนุุรัักษ์์ประเพณีีวััฒนธรรม
• สร้้างรายได้้ชุุมชนบนฐานวััฒนธรรม
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การฟื้้� น ฟูู ป ระเพณีี วัั ฒ นธรรมส่่ ง ผลให้้ ชุุ ม ชน
ดอกคำำ�ใต้้เกิิดความเข้้มแข็็ง และมีีการต่่อยอดสู่่�วิิถีีชีีวิิต
มิิติิอื่่�น ๆ ดัังนี้้�
๑) ประเพณีีสำำ�คััญ ได้้แก่่ ประเพณีีตานต้้อด
ประเพณีีตานน้ำำ��หม้้อ ประเพณีีก๊๊างข้้าวแฮก ได้้มีีการ
ฟื้้�นฟููกลัับมามีีชีีวิิตอีีกครั้้�ง
๒)	วิิถีชีี วิี ติ สามารถพััฒนาต่่อยอดข้้อมูลู ในงาน
วิิจััย ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านวััฒนธรรม
๓) เกิิดความร่่วมมืือกัับองค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้ สภาวััฒนธรรมตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้และ
มหาวิิทยาลััยพะเยาจััดทำำ�สื่่อสิ่่
� �งพิิมพ์์ และสื่่อออ
� นไลน์์
เพื่่�อเป็็นการประชาสััมพัันธ์์องค์์ความรู้้�ให้้คนทั่่�วไป

การฟื้้� นฟูู ระบบคุุ ณค่่ าทา งวัั ฒ นธรรมของกองทุุ น
สวััสดิิการชุุมชน สรุุปได้้ ดัังนี้้�
	ด้้านผลผลิิต มีีฐานข้้อมููลประเพณีีวััฒนธรรม
ตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้ แบ่่งออกเป็็น ๓ ประเพณีี ๑๔ แหล่่ง
เรีียนรู้้� ๕ วััด ๕ พระ สื่่�อวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย
	ด้้านผลลััพธ์์ ชุุมชนเกิิดความสามััคคีีเอื้้�ออาทร
การมีี ส่่ ว นร่่ ว มกิิ จ กรรมประเพณีี วัั ฒ นธรรม เกิิ ด
กระบวนการพััฒนาเครืือข่่าย
ด้้านผลกระทบ ภาพลัักษณ์์ของตำำ�บลดอกคำำ�ใต้้ เป็็น
ชุุมชนต้้นแบบการนำำ�คุุณค่่าประเพณีีวััฒนธรรมมาส
ร้้างความเข้้มแข็็งให้้ชุุมชนเปลี่่�ยนไปในทางที่่�ดีีขึ้้�นกว่่า
เดิิม สามารถสร้้างรายได้้จากการใช้้คุณ
ุ ค่่าของประเพณีี
และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสุุรสิิทธิ์์� ป้้อมภา ที่่�ปรึึกษากองทุุน
โทร. ๐๙ ๓๒๔๐ ๘๒๔๖
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๔๒) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนเเก้้ว
อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
“ดอนแก้้ว ตำำ�บลแห่่งสุุขภาวะ”

	ตำำ�บลดอนแก้้ว เป็็นชุุมชนกึ่่�งเมืือง กึ่่�งชนบท
ประกอบด้้วย ๑๐ หมู่่�บ้้าน ประชาชนที่่�อาศััยในพื้้�นที่่�
มีีความหลากหลาย ส่่งผลให้้การบริิหารจััดการตำำ�บล
ดอนแก้้ว ต้้องอาศััยหลัักการมีีส่ว่ นร่่วมทั้้�งในภาคชุุมชน
เมืืองและชุุมชนชนบท ยึึดประชาชนเป็็นศููนย์์กลางการ
พััฒนา บนวิิสััยทััศน์์การทำำ�งานเพื่่�อพััฒนาตำำ�บลคืือ
“ดอนแก้้ว ตำำ�บลแห่่งสุุขภาวะ” บนความมุ่่�งหวัังให้้
ประชาชนทุุกคนที่่�อาศััยอยู่่�ในตำำ�บลดอนแก้้วมีีความ
สุุขและร่่วมดููแลกัันและกัันในรากฐานชุุมชนเอื้้�ออาทร
พอเพีียง ด้้วยพลัังจิิตอาสาที่่�มีีการช่่วยเหลืือกัันและกััน
จนพััฒนาสู่่�การมีีวิทิ ยาลััยจิิตอาสาที่่�เป็็นแหล่่งบ่่มเพาะ
ทางความรู้้� แ ละพัั ฒ นาศัั ก ยภาพจิิ ต อาสาให้้ มีี คว าม
เชี่่�ยวชาญแบบมืืออาชีีพ รวมทั้้�งการสร้้างอาสาสมััคร
รุ่่�นใหม่่ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งการทำำ�งานของกลุ่่�มจิิต
อาสาเป็็นการทำำ�งานเชิิงรุุกที่่�อาศััยหลัักการทำำ�งานผ่่าน
การใช้้ใจในการทำำ�งาน บนการรัับการสนัับสนุุนการขัับ
เคลื่่�อนการทำำ�งานจากภาครััฐ ท้้องถิ่่�น ท้้องที่่� เอกชน
มููลนิิธิิและภาคประชาชนในพื้้�นที่่�เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการ
ทำำ�งานร่่วมกััน
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ภาวะวิิกฤติิที่่�เกิิดขึ้้�นในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินการ
เกิิดโรคระบาดไวรััสโควิิด ๑๙ ในต้้นปีี ๒๕๖๓ ที่่�ผ่่าน
มาพบว่่าเป็็นวิิกฤติิที่่�เกิิดขึ้้�นโดยประชาชนไม่่ทัันตั้้�งตััว
และไม่่สามารถรัับมืือกัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วได้้
ส่่งผลให้้ประชาชนได้้รัับผลกระทบต่่าง ๆ จากปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้น� จึึงเป็็นที่่�มาของการจััดการปััญหาด้้วยการดำำ�เนิิน
การจััดตั้้ง� “ศููนย์์บริิหารจััดการชุุมชนโครงข่่ายอััจฉริิยะ
ตำำ�บลดอนแก้้ว” ซึ่่�งมีีเป้้าหมายเป็็นศููนย์์ปฏิิบััติิการ
เฉพาะกิิจในการดููแลประชาชนทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
อย่่างเกื้้อกู
� ูล
เป้้ าห มายและภารกิิ จ “ศููนย์์ บริิ หา รจัั ด การชุุ ม ชน
โครงข่่ายอััจฉริิยะตำำ�บลดอนแก้้ว”
๑) เพื่่�อเป็็นศููนย์์ปฏิิบััติิการเฉพาะกิิจที่่�ทุุกภาค
ส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการดููแลประชาชนทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคมอย่่างเกื้้อกู
� ูลในภาวะวิิกฤติิด้้วยพลัังภาคีี
๒) เพื่่� อพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของอาสาสมัั คร
จิิตอาสาหรืือประชาชนที่่�สมััครใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมใน
ภาวะวิิกฤติิ
๓) เพื่่�อส่ง่ เสริิมกิิจกรรมทั้้�งเชิิงรัับ เชิิงรุุก ในการ
จััดการตนเองของแต่่ละครััวเรืือนในภาวะวิิกฤติิตาม
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
๔) เพื่่�อสร้้างระบบและกลไก “กองทุุนพลเมืือง
จิิ ต อาสา” ขัั บ เคลื่่� อ นกระบวนการประชาสัั ม พัั น ธ์์
จััดหาและระดมทุุน เพื่่�อเกื้้�อกููลผู้้�ด้้อยโอกาส รวมทั้้�ง
ผู้้�ประสบปััญหาในภาวะวิิกฤติิ
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
การเกิิดปััญหาใหม่่ในภาวะวิิกฤติิ ทำำ�ให้้ระบบ
การบริิการภาครััฐต้้องปรัับระบบบริิการ ส่่งผลให้้เกิิด
ความล่่าช้้า ไม่่สามารถตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�ประสบปััญหาทางสัังคมต่่อภาวะวิิกฤติิได้้ แนวทาง
การจััดการความยากลำำ�บากและปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น คืือ
การนำำ�ใช้้ทุนุ และศัักยภาพชุุมชน เพื่่�อร่ว่ มจััดการปััญหา
ในแนวทางชุุมชนเอื้้�ออาทร สัังคมเกื้้�อกููล รวมทั้้�งการใช้้
แนวทางการช่่วยเหลืือแนวใหม่่ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีทุุกช่่อง
ทางเชื่่�อมการสื่่�อสารกัับภาคประชาชนเพื่่�อให้้เกิิดการ
ช่่วยเหลืืออย่่างต่่อเนื่่�อง และตอบสนองต่่อมาตรการ
ทางสัังคม
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) เกิิ ด ศูู น ย์์ บ ริิ ห ารจัั ด การชุุ ม ชนโครงข่่ า ย
อััจฉริิยะตำำ�บลดอนแก้้ว”เป็็นศููนย์์ปฏิิบััติิการเฉพาะกิิจ
ที่่�ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการดููแลประชาชนทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคมอย่่างเกื้้�อกููลในสภาวะวิิกฤติิด้้วยพลััง
ภาคีี
๒)	อาสาสมััครจิิตอาสามีีทักั ษะการทำำ�งานเพิ่่�ม
ขึ้้น� ต่่อสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน และเกิิดจิิตอาสาหน้้าใหม่่ ใน
ภาคประชาชน บริิษััท องค์์กร มููลนิิธิิ ในตำำ�บลดอนแก้้ว
๓) เกิิดกิิจกรรมทั้้�งเชิิงรัับ เชิิงรุุก สำำ�หรัับการ
จััดการตนเองของแต่่ละครััวเรืือนในภาวะวิิกฤติิตาม
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
๔) เกิิดระบบและกลไก “กองทุุนพลเมืืองจิิต
อาสา” พลัังการขัับเคลื่่�อนกระบวนการประชาสััมพัันธ์์
จััดหาและระดมทุุน เพื่่�อเกื้้�อกููลผู้้�ด้้อยโอกาส รวมทั้้�ง
ผู้้�ประสบปััญหาในภาวะวิิกฤติิ

๕)	ชาวบ้้านได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดจากโครงการ
ต่่าง ๆ ของท้้องถิ่่�นด้้วยการบริิหารจััดการอย่่างเป็็น
ระบบมีีธรรมาภิิบาล ซึ่่ง� ได้้รับั การยกย่่องจากหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ มากมายอย่่างต่่อเนื่่�อง
	รวมถึึงสามารถลดรายจ่่าย เพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่
ชุุมชน เกิิดการจััดการตนเองในภาวะวิิกฤติิด้้วยการ
เรีียนรู้้�สภาพปััญหา การปรัับตััว และการเกื้้�อกููลผู้้�อื่่�น
โดยเฉพาะผู้้�ยากไร้้หรืือด้้อยโอกาส เกิิดชุุมชนแห่่งการ
เรีียนรู้้�โดยใช้้ฐานทุุนทางสัังคม นำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทุุน
และศัั ก ยภาพผ่่ า นกระบวนการจิิ ต อาสา บนความ
พอเพีียง ร่่วมสร้้างสำำ�นึึกวิินัยั บนความสุุจริติ อัันนำำ�ไปสู่่�
ชุุมชน สัังคม เกื้้อกู
� ูลในภาวะวิิกฤติิ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนแก้้ว
อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๕๘๕ ต่่อ ๑๘, ๑๙
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ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๔๓) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล
อำำ�เภอคลองลาน จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
“คลองน้ำำ��ไหลต้้นแบบตำำ�บลน่่าอยู่่�
เชิิดชููเผ่่าพัันธุ์์� หลอมรวมวััฒนธรรมหลากหลาย
ปางควายสายธารเลี้้�ยงชีีวิิต
ผลผลิิตชุุมชนต้้นแบบพลัังงานยั่่�งยืืน”

	องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลคลองน้ำำ�� ไหล
ร่่วมกัับศููนย์์พัฒ
ั นาราษฎรบนพื้้น� ที่่�สูงู จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ได้้จััดการประชุุมเชิิงบููรณาการศููนย์์ประสานงานการ
พััฒนาสัังคมและสวััสดิิการตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล ขึ้้�นเมื่่�อ
วัันที่่� ๒๒ สิิงหาคม ๒๕๔๙ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้หน่่วย
งานที่่�มีีภารกิิจด้้านพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการภายใน
ตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล มีีเครืือข่่ายเป็็นศููนย์์ประสานงาน
ร่่วมกััน ซึ่่�งที่่�ประชุุมได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานขึ้้�นมา
๑ ชุุ ด เพื่่� อ บริิ ห ารกิิ จ การของศูู น ย์์ ป ระสานงานให้้
สอดคล้้ อ งกัั บ ภารกิิ จ คณะกรรมการประกอบด้้ ว ย
ตััวแทนฝ่่ายท้้องที่่� ท้้องถิ่่�น จิิตอาสา โดยมีีพระสงฆ์์
เป็็นที่่�ปรึึกษา
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นตำำ�บลต้้นแบบ
การทำำ�งานได้้เข้้าร่่วมขัับเคลื่่�อนงานของผู้้�สููงอายุุ
ผู้้�พิิการ สภาเด็็กและเยาวชน อาสาสมััครพัฒ
ั นาสัังคมน้้อย
จิิตอาสา ลงพื้้น� ที่่�เยี่่ย� มเยีียนกลุ่่�มผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วย
ติิดเตีียงในชุุมชน จากการทำำ�งานทำำ�ให้้เห็็นปััญหาว่่าใน
ชุุมชนมีีกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ ที่่�ต้้อง
ได้้รัับการช่่วยเหลืืออย่่างเร่่งด่่วน หากรอการช่่วยเหลืือ
จากงบประมาณของราชการจะล่่ า ช้้ า ไม่่ ทัั น ต่่ อ การ
ช่่ ว ยเหลืือเฉพาะหน้้ า จึึงได้้ ต่่ อ ยอดเป็็ น การจัั ด ตั้้� ง
กองทุุนช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหลขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๕๖ เพื่่�อจะได้้ช่่วยเหลืือก
ลุ่่�มผู้้�ด้้ อยโอกาส ผู้้�สูู งอายุุ และผู้้�พิิ การที่่�ต้้องการขอ
ความช่่ ว ยเหลืือได้้ รว ดเร็็ วขึ้้� น ซึ่่� ง กองทุุ น ช่่ ว ยเหลืือ
ผู้้�ด้้ อ ยโอกาส ไม่่ ไ ด้้ ใช้้ ง บประมาณจากทางราชการ
ทุุนมาจากจิิตอาสาและเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล ออมเงิินวัันละบาท มาสมทบ
และมีีตู้้�บริิจาคตั้้�งตามสถานที่่�ต่่าง ๆ ต่่อมาจึึงได้้จััด
ทำำ�โครงการเครืือข่่ายสะพานบุุญสู่่�ผู้้�ยากไร้้ ช่่วงเดืือน
มีีนาคมของทุุกปีี จากชาวบ้้านในตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล
ร่่วมใส่่บาตรข้้าวสาร อาหารแห้้ง เงิิน เพื่่�อนำำ�ข้้าวสาร
อาหารแห้้งช่่วยเหลืือผู้้�ยากไร้้ ผู้้�ด้้อยโอกาสภายในตำำ�บล
และมอบทุุนการศึึกษานัักเรีียนอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีีจวบ
จนปััจจุุบััน
แนวทางการปฏิิบััติิขัับเคลื่่อนคุุณธรรม
	ปีี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ใช้้ ก ารสำำ�รวจ โดย
คณะกรรมการและให้้ผ่่านการคััดกรองของที่่�ประชุุม
ประชาคมหมู่่�บ้้าน จััดทำำ�ฐานข้้อมููลผู้้�ด้้อยโอกาส จากผู้้�
ที่่�มายื่่น� ขอรัับความช่่วยเหลืือด้้วยตนเอง และจากหน่่วย
งานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เป็็นกลุ่่�มที่่�มีคว
ี ามยากลำำ�บากในดำำ�รงชีีพ
สมควรได้้รัับการช่่วยเหลืือดููแล และบางคนที่่�อยู่่�อาศััย
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ไม่่มั่่น� คงทำำ�ให้้ขาดคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีี เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางสัังคม จึึงได้้จััดทำำ�โครงการเพื่่�อจััดหาเครื่่�องอุุปโภค
บริิโภค วััสดุุสำำ�หรัับปรัับปรุุงและซ่่อมแซมที่่�อยู่่�อาศััย
รวมถึึงทุุนการศึึกษานัักเรีียน
ในส่่ ว นของปัั ญ หาและอุุ ป สรรคที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น นั้้� น
พบว่่า ผู้้�ยากไร้้บางคนไม่่สามารถเดิินทางมารัับสิ่่�งของ
ที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหลได้้ จึึงให้้คณะ
กรรมการลงไปมอบถึึงที่่�อยู่่�อาศััย
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การจัั ด ทำำ� โครงการเครืือข่่ า ยสะพานบุุ ญ สู่่�
ผู้้�ยากไร้้ เป็็นโครงการที่่�ตรงกัับความต้้องการของชุุมชน
ท้้องถิ่่�น ประชาชนได้้รัับการตอบสนองตรงตามความ
ต้้องการ
แกนนำำ� ชุุ ม ชน กองทุุ น ต่่ า ง ๆ ในตำำ� บล
หน่่วยงานราชการ กลุ่่�มประชาชน กลุ่่�มอาสาสมััครผู้้�มีี
จิิตอาสาอยากเข้้ามามีีส่่วนร่่วมช่่วยเหลืือกัันตามกำำ�ลััง
ผ่่านสะพานบุุญคืือพระสงฆ์์ เพื่่�อนำำ�ปััจจััยที่่�พระสงฆ์์
อนุุญาตแล้้วไปช่่วยเหลืือผู้้�ยากไร้้ในตำำ�บลที่่�ขอรัับความ
ช่่วยเหลืือจำำ�นวนมาก
การใช้้ทฤษฎีีการมีีส่่วนร่่วมช่่วยบริิหารจััดการ
ปััญหาในระดัับตำำ�บลได้้เป็็นอย่่างดีี
เจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�นมีีความทุ่่�มเทเพื่่�อให้้บรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์ร่ว่ มของเครืือข่่ายและชุุมชนตามโครงการ
ที่่�กำำ�หนดไว้้
นอกจากนี้้� แ ล้้ ว ได้้ มีี ก ารน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญา
เศรษฐกิิจพอเพีียงเข้้ามาใช้้ในการปฏิิบััติิงานภายใน
องค์์กร และการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน ทำำ�ให้้รู้้�จัักความ
พอประมาณ เดิินทางสายกลาง สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีี
ไม่่ประมาท โดยเริ่่ม� จากคนภายในองค์์กร ก่่อนจะขยาย
ออกไปสู่่�ชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	วางแผนพัั ฒ นาท้้ อ งถิ่่� น ขององค์์ ก ารบริิ ห าร
ส่่วนตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล ระยะ ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) โดยมีีกรรมการ คณะทำำ�งานดำำ�เนิินการอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองน้ำำ��ไหล
นางวรนุุช พลศิิลป์์ หััวหน้้าฝ่่ายสัังคมสงเคราะห์์
โทร. ๐๘ ๙๙๕๓ ๑๐๗๗
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๔๔) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนครชุุม
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
“มีีน้ำำ�� มีีชีีวิิต
ไม่่ท่่วม ไม่่แล้้ง ไม่่จน”

	จากสภาพพื้้�นที่่�ตำำ�บลนครชุุมซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�อยู่่�นอก
เขตชลประทาน ประชาชนส่่วนใหญ่่ในพื้้�นที่่�ประกอบ
อาชีีพเกษตร ไม่่มีแี หล่่งต้้นทุุนกัักเก็็บน้ำำ��ไว้้ใช้้การเกษตร
เมื่่�อฤดููฝนมีีน้ำำ��ฝนไหลจากเขากิ่่�วขมิ้้�น ไหลลงสู่่�หมู่่�บ้้าน
ทำำ�ให้้ที่่อยู่่�อ
� าศััยของประชาชนและพื้้น� ที่่�ทางการเกษตร
เกิิดน้ำำ��ท่่วม และในฤดููร้้อนน้ำำ��แห้้งแล้้ง ทำำ�ให้้เกษตร
ประสบปััญหา การเพาะปลููกที่่�ทำำ�ให้้ผลผลิิตที่่�มีปี ริิมาณ
น้้อยและไม่่สมบููรณ์์ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนครชุุม
ตระหนัักถึึงความเดืือนร้้อนของประชาชน จึึงได้้ร่ว่ มคิิด
ร่่ ว มทำำ� ดำำ� เนิิ น การกัั บ ประชาชนในพื้้� น ที่่� แ ละนำำ�
โครงการแก้้มลิิงมาปฏิิบัติั ิ ทำำ�ให้้เกิิดนวััตกรรมโครงการ
“ไม่่ท่่วม ไม่่แล้้ง ไม่่จน” โดยเป็็นโครงการที่่�ริิเริ่่�มในปีี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้้ดำำ�เนิินการขุุดลอกคลอง ทำำ�ให้้มีี
พื้้น� ที่่�รองรัับน้ำำ��บรรเทาปััญหาน้ำำ��ท่ว่ ม และมีีน้ำำ��เพีียงพอ
ไว้้ใช้้ในการเกษตรสำำ�หรัับช่่วงฤดููแล้้ง ทำำ�ให้้เกษตรกร
มีีรายได้้และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น จึึงดำำ�เนิินการ
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ต่่อยอดโครงการจากเดิิมเพื่่�อขยายพื้้�นที่่�ให้้มีีแหล่่งน้ำำ��
เพีี ย งพอสำำ� หรัั บ การเพาะปลูู ก เพิ่่� ม ผลผลิิ ต ทางการ
เกษตร
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
เส้้ น ทางความสำำ� เร็็ จ ของโครงการ องค์์ ก าร
บริิหารส่่วนตำำ�บลนครชุุม มีีวิธีิ ีการดำำ�เนิินงานโครงการ
โดยใช้้ทั้้�งหลัักธรรม และหลัักการบริิหารจััดการองค์์กร
โดยหลัักธรรมที่่�องค์์กรพยายามสร้้างให้้เกิิดขึ้้�น ได้้แก่่
หลัักอิิทธิิบาท ๔ หมายถึึง ฐานหรืือหนทางสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ประกอบด้้วยแนวปฏิิบััติิ ๔ ข้้อ คืือ ฉัันทะ วิิริิยะ จิิตตะ
วิิมัังสา เป็็นกระบวนการที่่�ต้้องเชื่่�อมโยงกัันจึึงจะทำำ�ให้้
ประสบผลสำำ�เร็็จในการงานได้้ตามความมุ่่�งหวัังของ
องค์์กร โดยองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนครชุุม กำำ�หนด
เป็็นแผนงาน โครงการเพื่่�ออบรมให้้ความรู้้�กัับบุุคลากร
ในองค์์กรควบคู่่�ไปกัับคุุณธรรมในการปฏิิบััติิงาน มีีทั้้�ง
การจััดโครงการอบรมคุุณธรรมจริิยธรรม และการเชิิดชูู
บุุคลากรที่่�มีผี ลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นที่่�ประจัักษ์์ เพื่่�อเป็็น
ขวััญและกำำ�ลังั ให้้แก่่บุคุ ลากรที่่�มีกี ารปฏิิบัติั ผิ ลงานดีีเด่่น
ที่่�ทำำ�ความดีีให้้กัับชุุมชน
นอกจากนี้้� องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนครชุุม
ใช้้หลัักกลยุุทธ์์ “การบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วม” (๖ ร่่วม)
เป็็นหลัักการบริิหารจััดการในองค์์กร โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่ง� ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งของการลงพื้้น� ที่่� เพื่่�อจัดั เวทีี
ประชาคม รัับฟัังความคิิดเห็็น เป็็นการสื่่�อสารระบบ
สองทาง เป็็นการติิดต่่อสื่่อ� สารที่่�ผู้้�รับั สารมีีการตอบสนอง
และมีีปฏิิกิิริิยาป้้อนกลัับไปยัังผู้้�ส่่งสารสามารถโต้้ตอบ
ปรึึกษาหารืือและแลกเปลี่่ย� นความคิิดกัันได้้ทำำ�ให้้เราได้้
ข้้อมููลจากชุุมชนได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลของการดำำ�เนิินงานสะท้้อนออกมาในรููปแบบ
ของความพอเพีียง ซึ่่�งเกษตรกรสามารถหาเลี้้�ยงชีีพ
ตนเองได้้จากการเพาะปลููก เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดเพื่่�อ
สร้้างระบบนิิเวศทางธรรมชาติิ รวมถึึงแสดงให้้เห็็นความ
เสีียสละในการอุุทิิศที่่�ดิินส่่วนบุุคคลแก่่สาธารณะเพื่่�อ
นำำ�มาใช้้ในการดำำ�เนิินงานในโครงการแก้้มลิิง เป็็นสิ่่�งที่่�
แสดงให้้เห็็นถึึงความมีีจิติ อาสาของคนใจชุุมชนที่่�เข้้ามา
ช่่วยเหลืือกัันโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน
ชุุมชนมีีการจััดตั้้ง� กลุ่่�มเป็็นคณะกรรมการบริิหาร
จััดการน้ำำ��แสดงให้้ถึึงกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน
การบริิหารจััดการน้ำำ��ด้ว้ ยตนเอง โดยสร้้างกฎ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ การใช้้น้ำำ�� โดยผ่่านความเห็็นชอบของคนใน
ชุุมชน เป็็นที่่�ยอมรัับโดยเกษตรผู้้�ใช้้ต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามหลััก
เกณฑ์์และข้้อปฏิิบัติั กิ ารใช้้โดยเคร่่งครััด หากฝ่่าฝืืนจะมีี
บทลงโทษแก่่ผู้้�กระทำำ�ผิิด
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
โครงการ “ไม่่ท่ว่ ม ไม่่แล้้ง ไม่่จน” เป็็นนวััตกรรม
ที่่�มีีรููปแบบการคิิดริิเริ่่�มในเรื่่�องของการพััฒนาและการ
บริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ��อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพ มีีเป้้าหมาย
ในการวางแผนดำำ�เนิินงานแบ่่งเป็็น ๓ ระยะ เริ่่ม� จากการ
วางแผนงานในการจััดทำำ� ปรัับปรุุงแก้้มลิิง ประสานงาน
องค์์กรต่่าง ๆ เพื่่�อจััดหางบประมาณเพื่่�อดำำ�เนิินการจััด
ทำำ� ปรัับปรุุง และพััฒนาเป็็นลำำ�ดับั ต่่อไป รวมถึึงวางแผน
และจััดทำำ�แผนงาน โครงการ เพื่่�อพััฒนาตลาดสำำ�หรัับ
สิินค้้าการเกษตร และจััดทำำ�ให้้พื้้�นที่่�แก้้มลิิงกลายเป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงธรรมชาติิ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายอนรรค บ่่อน้้อย หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด
โทร. ๐๘ ๒๙๙๒ ๘๒๘๓

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

97

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ

๔๕) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโค้้งไผ่่
อำำ�เภอขาณุุวรลัักษบุุรีี จ.กำำ�แพงเพชร
“จััดองค์์ความรู้้� สู่่�การพััฒนาแบบยั่่�งยืืน
ยึึดปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
ส่่งเสริิมสุุขภาพ สร้้างครอบครััวอบอุ่่�น”

	องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลโค้้ ง ไผ่่ ไ ด้้ จัั ด ทำำ�
โครงการส่่งเสริิมพััฒนาการเรีียนรู้้�สู่่�พ่่อแม่่เด็็กปฐมวััย
(นวััตกรรมคู่่�มืือการจััดกิิจกรรมครอบครััวตััว D) เป็็น
โครงการที่่� ต่่ อ ยอดจากโครงการเดิิ ม “โครงการ
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพดีี ชีี วิิ ต มีี สุุ ข โดยนวัั ต กรรมบ้้ า น
ส่่งเสริิมสุุขภาพ DSPM” ซึ่่�งได้้ริิเริ่่�มไว้้ในปีี ๒๕๖๑
มีี คว ามเป็็ น นวัั ต กรรมที่่� ช่่ ว ยอำำ� นวยความสะดวก
ลดขั้้น� ตอน ระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานที่่�กระชัับ แสดง
ผลลััพธ์์ที่่�ชััดเจน สามารถใช้้งานได้้จริิงง่่ายต่่อการนำำ�
มาใช้้ในการส่่งเสริิมพััฒนาการและการคิิดวิิเคราะห์์
สภาพปััญหาที่่�พบและดำำ�เนิินการแก้้ไขได้้ทัันทีี ในการ
แก้้ไขปััญหาด้้านสุุขภาพและพััฒนาการเด็็กซึ่่�งกลุ่่�มเป้้า
หมายที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยงด้้านพััฒนาการล่่าช้้าจะต้้อง
ดำำ�เนิินการแก้้ไข
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	กิิจกรรมศููนย์์การเรีียนรู้้�ครอบครััวตัวั D โดยใช้้
หลัักการทฤษฎีีทางวิิชาการมาประยุุกต์์ในการบููรณา
การตามกระบวนการบริิ ห ารงานตามวงจรเดรมมิ่่� ง
PDCA จากกิิจกรรม ทำำ�ให้้เกิิดศููนย์์การเรีียนรู้้�ซึ่่�งเป็็น
ศููนย์์กลางของการจััดกิิจกรรมตามโครงการฯ ด้้านส่่ง
เสริิมสุุขภาพจิิตและสุุขภาพกาย ภาษาที่่�สื่่�อสารในเด็็ก
ปฐมวััยและครอบครััว รวมถึึงส่่งเสริิมการสร้้างสรรค์์
นวัั ต กรรมที่่� แ ปลกใหม่่ ส ามารถนำำ� มาใช้้ จััด กิิ จ กรรม
แบบบููรณาการองค์์ความรู้้�ทั้้�งเด็็กปฐมวััย ผู้้�ปกครอง
ชุุมชน เพื่่�อสร้้างกระบวนทััศน์์การเรีียนรู้้�ที่่�ริิเริ่่�ม คิิดค้้น
จากสภาพแวดล้้อม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีอยู่่�ตามบริิบท
ของแต่่ละชุุมชนในการผลิิตสื่่�อ รวมถึึงลดผลกระทบที่่�
อาจเกิิดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมภายในชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น เน้้นการ
มีีส่่วนร่่วมของทุุกกลุ่่�มเป้้าหมายครอบคลุุมทุุกชุุมชน
เกิิดประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานตามผลสััมฤทธิ์์� และ
บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้เป็็นอย่่างดีี
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
การดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมพััฒนาการเรีียนรู้้�
ครอบครััวตัวั D ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ทำำ�ให้้
เกิิดนวััตกรรมเกิิดขึ้้น� ตามโครงการจำำ�นวน ๖ นวััตกรรม
คืือ
๑) นวััตกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ
๒) นวััตกรรมที่่�ส่่งเสริิมพััฒนาการ
๓) นวััตกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพจิิต
๔) นวััตกรรมส่่งเสริิมภาษาและรัักการอ่่าน
๕) นวััตกรรมส่่งเสริิม IQ/EQ
๖) นวััตกรรมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันยาเสพติิด
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ซึ่่�งนวััตกรรมสามารถนำำ�มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ด้้านส่่งเสริิมสุุขภาพในเด็็กปฐมวััย และจััดกิิจกรรมแบบ
บููรณาการองค์์ความรู้้�ทั้้�งเด็็ก ผู้้�ปกครอง และสามารถ
นำำ�มาแก้้ไขปััญหาเด็็กที่่�สงสััยว่่ามีีพััฒนาการล่่าช้้าให้้มีี
พััฒนาการที่่�สมวััย สามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมอย่่าง
มีีความสุุข
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
โครงการนวััตกรรมจะสามารถเป็็นต้้นแบบใน
การแก้้ไขปััญหาสัังคม มีีการนำำ�ชุุมชนมามีีส่่วนร่่วม
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ใหม่่ เพื่่�อให้้ความรู้้�และเผยแพร่่องค์์
ความรู้้�สู่่�ชุุมชนนำำ�ปััญหาที่่�พบมาปรัับปรุุง แก้้ไขให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อการส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันและควบคุุม
คััดกรองพััฒนาการเด็็กปฐมวััยให้้มีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง
สมบููรณ์์ตามวััย คอยให้้คำำ�ปรึึกษา ติิดตาม ดููแล และ
อำำ�นวยความสะดวกแก่่ พ่่อ แม่่ ผู้้�ปกครอง ประชาชน
ชุุมชน และหน่่วยงานอื่่�น ๆ การปฏิิบััติิงาน ณ ศููนย์์การ
เรีียนรู้้�ครอบครััวตััว D ปฏิิบััติิตามวัันและเวลาทำำ�การ
เพื่่�อให้้บริิการประชาชน ผู้้�ปกครองสามารถถ่่ายทอด
การเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�สู่่�พ่่อแม่่เด็็กปฐมวััย ตามคู่่�มืือการ
จััดกิิจกรรมของแต่่ละวััยตามความเหมาะสม ผู้้�เรีียน
ปฏิิบััติิตนให้้ดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่างมีีความสุุข ได้้อย่่าง
สมดุุ ล และพร้้ อ มรัั บ ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงในสัั ง คม
สิ่่ง� แวดล้้อม และวััฒนธรรม สามารถปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกใน
การปฏิิบัติั โิ ดยสุุจริติ และการใช้้ทักั ษะชีีวิติ โดยคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์ส่่วนรวม
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
โครงการส่่งเสริิมพััฒนาการเรีียนรู้้�สู่่�พ่่อแม่่เด็็ก
ปฐมวััย (ครอบครััวตััว D) เป็็นโครงการที่่�มีีศัักยภาพที่่�
สามารถปรัับเปลี่่�ยน และขยายผล (Scalability) ไปยััง
พื้้�นที่่�อื่่�น ดัังนี้้�

๑) เป็็ น ศูู น ย์์ เ ผยแพร่่ ก ารเรีี ย นรู้้�ส่่ ง เสริิ ม
พััฒนาการและการดููแลสุุขภาพเด็็กปฐมวััย
๒) เป็็ น แหล่่ ง ศึึกษาดูู ง านเกี่่� ย วกัั บ งาน
พััฒนาการและการดููแลสุุขภาพจิิตให้้กับั หน่่วยงานอื่่น� /
อปท.อื่่�น
๓) เป็็นวิิทยากรถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านงาน
พััฒนาการและการดููแลสุุขภาพจิิต
๔) เป็็นเครืือข่่ายพััฒนาการระดัับพื้้น� ที่่�สามารถ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านงานพััฒนาการและการดููแล
สุุขภาพจิิต

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาววิิยะดา ธนะวงศ์์ นัักจััดการงานทั่่�วไปปฏิิบััติิการ
โทร. ๐๘ ๒๐๓๘ ๕๔๘๘
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๔๖) เทศบาลแม่่เหีียะ อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงใหม่่
“ดอยคำำ�พัันสี่่�ร้้อยปีี ประเพณีีเลี้้�ยงดง
สรงน้ำำ��พระธาตุุ ถิ่่�นปราชญ์์ล้้านนา
ภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�นดิินขอ น้ำำ��แม่่เหีียะหล่่อชีีวีี”

การให้้ บ ริิ ก ารประชาชนในอดีี ต ประชาชน
ต้้องเดิินทางมาติิดต่่อราชการ ณ สำำ�นัักงานเทศบาล
เมืืองแม่่เหีียะ เช่่นเดีียวกัับการให้้บริิการของหน่่วยงาน
ราชการทั่่�วไป แต่่การให้้บริิการดัังกล่่าวเกิิดปััญหาความ
ล่่าช้้า ประชาชนรัับบริิการได้้ไม่่รวดเร็็ว และประสบ
ปััญหาบ่่อยครั้้�งในการรัับบริิการสาธารณะจากเทศบาล
การเดิินทางมาติิดต่่อราชการยากลำำ�บาก ไม่่สะดวก
โดยเฉพาะผู้้�สูู ง อายุุ และคนพิิ ก าร หากมีี ปัั ญ หา
สาธารณภััยก็็ช่ว่ ยเหลืือได้้ไม่่ทัันท่่วงทีี
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	จากปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� และสภาพบริิบทของ
พื้้�นที่่�ตำำ�บลแม่่เหีียะที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
จากสัังคมเกษตรกรรมเป็็นสัังคมเมืือง ปััญหาการรัับ
บริิการจากเทศบาลเมืืองแม่่เหีียะตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
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เทศบาลในด้้านต่่าง ๆ มีีหลากหลายเรื่่�องราวเพิ่่�มมาก
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตามการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากร
จากบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงและปััญหาด้้านต่่าง ๆ ทำำ�ให้้
เกิิดการประชุุมวางแผนการดำำ�เนิินการโดยกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน ทั้้�งในส่่วนของเทศบาล
เมืืองแม่่เหีียะ ผู้้�นำำ�ชุุมชน ตััวแทนภาคประชาสัังคม
ประชาชรในพื้้� น ที่่� และหน่่ ว ยงานราชการในพื้้� น ที่่�
ตำำ�บลแม่่เหีียะ โดยเทศบาลเมืืองแม่่เหีียะมีีบุุคลากร
และทีีมงานที่่�มีีความสามารถในการออกแบบระบบ
การให้้บริิการประชาชนในรููปแบบ Online ผ่่านระบบ
อิินเตอร์์เน็็ต สามารถใช้้งานได้้ทั้้ง� บนเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
และบนโทร.ในระบบ IOS และ Android ประชาชน
สามารถใช้้บริิการผ่่านระบบศููนย์์ความเป็็นเลิิศ เทสบาล
เมืืองแม่่เหีียะในเรื่่�อง คำำ�ร้้องทั่่�วไป เช่่น การซ่่อมแซม
ถนน การรัับ ส่่งผู้้�ป่่วย การร้้องเรีียนต่่าง ๆ การชำำ�ระภาษีี
ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง รวมถึึงการขออนุุญาตก่่อสร้้าง
ออนไลน์์ (พื้้�นที่่�ก่่อสร้้างไม่่เกิิน ๑๕๐ ตารางเมตร)
พร้้อมรัับอนุุญาตก่่อสร้้างผ่่านระบบออนไลน์์ ใช้้เวลา
อนุุมััติิไม่่เกิิน ๒ ชั่่�วโมง และฐานข้้อมููลอััจฉริิยะ จำำ�นวน
๘๓ ชั้้�นข้้อมููล เพื่่�อใช้้ศึึกษาวางแผนการพััฒนาเมืืองแม่่
เหีียะในประเด็็นการพััฒนาต่่าง ๆ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุ ม ชนมีี ก ารใช้้ ง านระบบบริิ ก ารแบบ
ออนไลน์์ของเทศบาลเมืืองแม่่เหีียะ เป็็นแพทฟอร์์มให้้
บริิการกลางของเทศบาล เกิิดความเท่่าเทีียมในการให้้
บริิการอย่่างทั่่�วถึึง รวดเร็็ว เป็็นธรรม และเหมาะสม
กัับการให้้บริิการตามรููปแบบการบริิหารงานภาครััฐ
แนวใหม่่ (New Public Management : NPM) ตาม
นโยบายระบบราชการไทยในบริิบทไทยแลนด์์ ๔.๐
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ประชาชนเกิิ ด ความตระหนัั ก มีี วิิ นัั ย ในการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ช่่วยสอดส่่องและรายงานความ
เดืือดร้้ อ นให้้ เ ทศบาลเมืืองแม่่ เ หีี ย ะได้้ เข้้ า ดำำ� เนิิ น
การปรัับปรุุงแก้้ไข หรืือส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
เกิิดความรััก ความสามััคคีีในชุุมชน เห็็นประโยชน์์
สาธารณะมากว่่าประโยชน์์ส่่วนตน
ประชาชนผู้้�ใช้้บริิการสามารถใช้้บริิการได้้อย่่าง
ทั่่�วถึึง ครอบคลุุม เท่่าเทีียม และซื่่�อตรง สามารถ
ใช้้บริิการได้้ตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง สามารถร้้องเรีียน ติิชม
ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการให้้บริิการของเทศบาลเมืืองแม่่เหีียะ
การเปิิดใช้้งานบริิการตามโครงการสามารถเป็็น
ช่่องทางสื่่�อสารให้้ประชาชนมีีจิิตอาสา ในการดููแล
ปััญหาความเดืือดร้้อนขอชุุมชน เช่่น ปััญหาน้ำำ��ท่่วมขััง
ขยะตกค้้าง ถนนชำำ�รุุด เป็็นต้้น แจ้้งให้้เทศบาลเมืืองแม่่
เหีียะทราบ ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ทำำ�ให้้สามารถแก้้ไข
ปััญหาความเดืือดร้้อนได้้ทัันทีี
	จากผลการดำำ�เนิินโครงการทำำ�ให้้คนในตำำ�บล
แม่่เหีียะมีีความรัักในวิิถีีชีีวิิตบรรพบุุรุุษ วััฒนธรรม
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของตนเอง มีีการถ่่ายทอดภููมิิปััญญา
ในเด็็กและเยาวชน รวมถึึงการนำำ�องค์์ความรู้้�บัันทึึกใน
ฐานข้้อมููลของเทศบาลแม่่เหีียะ เพื่่�อใช้้ประกอบการ
พััฒนาเมืืองแม่่เหีียะให้้สามารถตอบสนองความต้้องการ
ของประชาชนในทุุกช่่วงวััย

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	จากการดำำ� เนิิ น โครงการมีี ก ารพัั ฒ นาระบบ
ปฏิิบััติิการอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยทีีมงานพนัักงานเทศบาล
เมืืองแม่่เหีียะ ให้้สามารถตอบสนองภารกิิ จการให้้
บริิการแก่่ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ทุุกวััย และการคิิดค้้น
ระบบปฏิิบััติิงานดัังกล่่าว เทศบาลเมืืองแม่่เหีียะได้้จด
สิิทธิิบััตร เพื่่�อป้้องกัันการลอกเลีียนแบบ และพััฒนา
ระบบให้้สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิงานทุุกมิิติิ จึึงคาด
ว่่า ระบบปฏิิบััติิงานออนไลน์์ที่่�ให้้บริิการแก่่ประชาชน
จะสามารถตอบสนองการใช้้งาน ในด้้านการบริิการ
สาธารณะแก่่ประชาชนได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ
และขยายผลการให้้บริิการแก่่ชุุมชนท้้องถิ่่�นอื่่�น ๆ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายเกีียรติิศัักดิ์์� วีีระวงค์์
ผู้้�อำำ�นวยการกองสวััสดิิการสัังคม
โทร. ๐๘ ๓๓๒๓ ๑๓๑๓
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๔๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพระพุุทธบาทเขารวก
ตำำ�บลวัังหลุุม อำำ�เภอตะพานหิิน จัังหวััดพิิจิิตร

ชุุมชนคุุณธรรมวััดพระพุุทธบาทเขารวก เป็็น
ชุุมชนเล็็ก ๆ ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสภาพกระแสสัังคม
ในปััจจุบัุ นั ซึ่่ง� มีีการพััฒนาไปอย่่างรวดเร็็วซึ่่ง� ทำำ�ให้้สังั คม
เปลี่่� ย นแปลงไป มีี ก ารสร้้ า งอาชีี พ เสริิ ม เพิ่่� ม รายได้้
ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในครััวเรืือน สร้้างความสามััคคีีใน
ชุุมชน มีีการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน มีีการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� ถ่่ายทอดไปยัังเด็็กและเยาวชน อนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรม
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนเกิิดการเรีียน
รู้้�ของชุุมชน เพื่่�อชุุมชน ผ่่านการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�
ที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน รวมถึึงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม การสืืบสานวัั ฒ นธรรมประเพณีี
และการผลิิตทางด้้านวััฒนธรรมและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
อัั น จะนำำ� ไปสู่่�การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� มีี คว ามเข้้ ม
แข็็งและสามารถพึ่่�งตนเองได้้ ประชาชนส่่วนใหญ่่รวม
กลุ่่�มกัันเพื่่�อสร้้างอาชีีพสร้้างรายได้้ มีีการน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ มีีศููนย์์การเรีียนรู้้�
เกษตรกรต้้นแบบเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเอง มีีแหล่่งเรีียนรู้้�
ป่่าชุุมชน
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ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด พระพุุ ท ธบาทเขารวก
ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการสืืบสานประเพณีี ศาสนา
และวััฒนธรรมอัันดีีงามให้้สืืบทอดต่่อไป เพื่่�อจารึึก
ประวัั ติิ วัั ด พระพุุ ท ธบาทเขารวกให้้ เ ป็็ น เอกลัั ก ษณ์์
ด้้ า นธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มมีี คว ามศรัั ท ธาและ
ความสามัั คคีี เพื่่� อร่่ ว มมืือกัั น พัั ฒ นาภูู มิิ ทัั ศน์์ วัั ด
และเพื่่�อเป็็นแหล่่งจููงใจในการเข้้ามาร่่วมกิิจกรรมทาง
พระพุุทธศาสนาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยอาศััยกระบวนการ
ทางคุุณธรรมตามหลัักพระพุุทธศาสนา ทำำ�ให้้เกิิดศีีล
ความเป็็นปกติิ เกิิดสมาธิิ และสติิปััญญาเป็็นพื้้�นฐาน
ความดีีของคนในชุุมชนที่่�มีีจิิตอยู่่�ในคุุณงามความดีี
กระบวนการพััฒนาวิิถีีคุุณธรรม
๑) เริ่่�มจากคนในชุุมชนเอง นำำ�เอาทุุนความดีี
ที่่�เราได้้ทำำ�นั้้�น มาเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อน ให้้คนในชุุมชนได้้
ปฏิิบััติิตามหลัักของคุุณธรรม
๒) ประชาชนมีี คว ามเลื่่� อ มใสศรัั ท ธาที่่� มีี ม า
ยาวนาน มีีกิิจกรรมการปฏิิบััติิธรรม มีีความรัักความ
สามััคคีใี นหมู่่�คณะอยู่่�แล้้วจึึงให้้วัดั พุุทธบาทเขารวกเป็็น
จุุดศููนย์์รวม จุุดแห่่งการเชื่่�อมโยง ขัับเคลื่่�อนพลัังบวร
ความสามััคคีีเพื่่�อช่่วยทะนุุบำำ�รุุงพระพุุทธศาสนา
๓) การลงมืือปฏิิบััติิ ประชาสััมพัันธ์์ การเชิิญ
ชวน การเข้้าร่่วมโครงการคุุณธรรม
๔) ประเมิิ นผลและความเข้้ มแข็็ งของชุุ มชน
โดยการมองดููบริิบทของชุุมชนว่่าได้้พััฒนาไปสู่่�ความ
เข้้มแข็็งและมีีความพร้้อมในการจััดการตนเองได้้ทุุก ๆ
ด้้านไปในทางที่่�ดีีเกิิดความสัันติิสุุขด้้วยคุุณธรรม
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ผลลััพธ์์แห่่งการส่่งเสริิมปลููกฝัังคุุณธรรม
๑)	พัั ฒ นาเครืือข่่ า ยชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมสู่่�ชุุ ม ชน
ใกล้้เคีียงในระดัับหมู่่�บ้้าน ตำำ�บล อำำ�เภอและจัังหวััด
ตามหลัักการขัับเคลื่่�อนพลัังบวร
๒) เกิิดเป็็นชุุมชนคุุณธรรม หมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๐
๓)	ก่่อให้้เกิิดแกนนำำ�ร่่วมคิิดร่่วมทำำ�กิิจกรรมที่่�
มีีประโยชน์์ต่่อสัังคมในด้้านต่่าง ๆ ปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้กัับ
คนในชุุมชนได้้เข้้าร่่วมประเพณีีที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสืืบสานประเพณีีและอนุุรัักษ์์ประวััติิวััด
พระพุุทธบาทเขารวกให้้เป็็นเอกลัักษณ์์ด้้านธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	วัั ด และชุุ ม ชนได้้ ว างเป้้ า หมายในการขยาย
เครืือข่่ายความดีีจากระดัับหมู่่�บ้้าน ขยายออกไปอย่่าง
กว้้างขวาง โดยอาศััยกลไกของการขัับเคลื่่�อนสัังคม
คุุณธรรมแบบพลัังบวร มีีการประสานงานระหว่่างบ้้าน
วััด และโรงเรีียน อาศััยสามเสาหลัักในการขัับเคลื่่�อน
มีีวััดเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของชุุมชน มุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิมพััฒนา
คุุณธรรมความดีีงาม ประกาศเป็็นหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕
เพื่่�อปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด ทุุกหมู่่�บ้้าน ทุุกครััวเรืือน
เพื่่�อสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันขั้้น� พื้้น� ฐาน เป็็นหลัักประกัันคุุณภาพ
ชีีวิิตเบื้้�องต้้น และเป็็นการพััฒนาสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนภาย
ใต้้กรอบคุุณงามความดีี ซึ่่�งมีีแนวทางในการพััฒนา
ร่่วมกััน ดัังนี้้�

๑) สถานที่่�ปฏิิบััติิธรรม เพื่่�อให้้ประชาชนได้้
ศึึกษาธรรมอยู่่�ในชุุมชน
๒) ลานกิิจกรรมทางด้้านศาสนา ที่่�เอื้้�ออำำ�นวย
ให้้ประชาชน นัักเรีียน หน่่วยงานราชการภายในตำำ�บล
มาพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
๓) แผนที่่�จุดุ แสดงตำำ�แหน่่งชััดเจน เพื่่�อบอกเส้้น
ทางภายในวััดพระพุุทธบาทเขารวก สะดวกต่่อการเข้้า
มาเรีียนรู้้�ในวััดพระพุุทธบาทเขารวก
๔) ปรัั บ ปรุุ ง บูู ร ณะที่่� ก ราบพระ ที่่� น มัั ส การ
สิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ภายในวััดให้้สะอาดมากกว่่าเดิิม โดยเริ่่�ม
จากชุุ ม ชนที่่� มีี จิิ ต ใจจิิ ต สาธารณะ รู้้�จัั ก อุุ ทิิ ศ ตนเพื่่� อ
ประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม และรู้้�จัักบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ตาม
สมควรแก่่วาระ
๕) ให้้ประชาชนในชุุมชนน้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง มาปฏิิบััติิในชีีวิิตประจำำ�วัันให้้ยั่่�งยืืน
เพื่่�อลดรายจ่่าย สร้้างรายได้้ พร้้อมทั้้�งการพึ่่�งพาตนเอง
และพึ่่�งพิิงชุุมชน
๖)	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การแลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�
ประสบการณ์์ดำำ�รงชีีพ เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาต่่อยอดได้้
อย่่างเหมาะสม
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๔๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดโฆษา
ตำำ�บลห้้วยไร่่ อำำ�เภอหล่่มสััก จัังหวััดเพชรบููรณ์์
“วััดโฆษาแหล่่งรวมใจ ยิ่่�งใหญ่่ศูนย์
ู ์วััฒนธรรมเฉลิิมราช
พระบรมสารีีริิกธาตุุศัักดิ์์�สิิทธิ์์� งามวิิจิติ รโบสถ์์สามชั้้�น
ลืือลั่่�นประเพณีี ตัักบาตรเทโว อนุุโมทนา
ยกพระเสี่่�ยงทาย มงคลใจกาย
ไหว้้พระไม้้เก่่า น่่ากล่่าวขานสิิมมหาอุุตม์์”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดโฆษาโดยทั่่�วไป ประชากร
ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทางด้้านเกษตรกรรม มีีการ
ช่่วยเหลืือกััน ซึ่่�งเป็็นเอกลัักษณ์์อย่่างหนึ่่�งที่่�ชาวบ้้านได้้
ปฏิิบัติั กัิ นั มา สภาพบ้้านเรืือนโดยรวมมีีลักั ษณะเป็็นบ้้านไม้้
นอกจากนั้้�น คนในชุุมชนจะยึึดถืือประเพณีีที่่�สืืบทอด
กัั น มาตั้้� ง แต่่ บ รรพบุุ รุุ ษ ได้้ แ ก่่ ประเพณีี ฮีี ต สิิ บ สอง
คองสิิบสี่่� ที่่�ในแต่่ละเดืือนจะมีีกิิจกรรมประเพณีีกััน
ทุุกเดืือน สมาชิิกในชุุมชนมีีความสััมพัันธ์์เป็็นแบบพี่่�น้อ้ ง
มีีความสนิิทสนมกััน รู้้�จักั กัันทั้้�งหมู่่�บ้้าน ให้้ความช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน มีีความสามััคคีีกัันดีีในชุุมชน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
การพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนต้้นแบบ ได้้รับั การ
สนัับสนุุนจากผู้้�นำำ�ชุุมชน และคนในชุุมชน การดำำ�เนิิน
งานต่่าง ๆ ภายในชุุมชน อาศััยหลัักคุุณธรรม กติิกา
ข้้อตกลงที่่�ร่ว่ มกัันกำำ�หนด จึึงจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานนั้้�น
ประสบความสำำ�เร็็จ และให้้ความสำำ�คััญในการอนุุรัักษ์์
สืืบสานประเพณีีวััฒนธรรม โดยการจััดแสดงในงาน
เทศกาลประเพณีีต่่าง ๆ นอกจากนั้้�นยัังได้้รวบรวม
ข้้อมููลมรดกภููมิิปััญญาที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ของชุุมชนไว้้ได้้
อย่่างสมบููรณ์์ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
๑) การรวบรวมบัันทึึกเรื่่อ� งเล่่าของชุุมชน ได้้แก่่
หนัังสืือสวดมนต์์แปลคำำ�ผญ๋๋า
๒) การรวบรวมบัันทึึกเรื่่�องเกี่่�ยวกัับศิิลปะการ
แสดง ได้้แก่่ การแสดงฟ้้อนเสื้้�อแขบลาน
๓) การรวบรวมบัั น ทึึกเกี่่� ย วกัั บ ความรู้้�ของ
ช่่างพื้้�นบ้้าน ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์จากผ้้ามุุก
๔) การรวบรรมข้้อมูลู องค์์ความรู้้�ด้า้ นวััฒนธรรม
ประเพณีีไว้้ที่่�ศููนย์์วััฒนธรรมเฉลิิมราชวััดโฆษา
๕) การรวบรวมสิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ชุุมชนคุุณธรรมวััดโฆษา มีีการจััดกิิจกรรมทาง
ศาสนา วััฒนธรรมประเพณีีและสัังคม โดยใช้้วััดเป็็น
ศููนย์์กลางในการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชน เช่่น
วัันสำำ�คัญ
ั ทางศาสนาและงานวัันสำำ�คัญ
ั ของชาติิ ชุุมชนมีี
ความรัักและหวงแหนในถิ่่น� ฐานบ้้านเกิิด มีีความสามััคคีี
แสดงออกถึึงความจงรัั กภัั กดีีต่่อชาติิ ศาสนา และ
พระมหากษััตริิย์์ การดำำ�เนิินงานอาจมีีอุุปสรรคต่่าง ๆ
เกิิดขึ้้�น ชุุมชนก็็สามารถข้้ามผ่่านอุุปสรรคเหล่่านั้้�นได้้
โดยผู้้�นำำ�และคณะกรรมการในชุุมชน จะต้้องมาประชุุม
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และแสดงความคิิดเห็็นร่่วมกััน และนำำ�มติิที่่�ได้้จากการ
ประชุุมมาดำำ�เนิินการเพื่่�อร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ
เหล่่านั้้�นที่่�เกิิดขึ้้�นให้้ลุุล่ว่ ง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชนด้้วยพลัังบวร
ที่่� ป ระสบความสำำ� เร็็ จ ได้้ รัั บ การยอมรัั บ จากสัั ง คม
เนื่่�องจากคนในชุุมชน มีีข้อ้ ปฏิิบััติิหลััก ๓ ประการ คืือ
ยึึดมั่่� น ในหลัั ก ศาสนา หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง และวิิถีีวััฒนธรรมไทยที่่�ดีีงาม โดยมีีหลััก
คุุณธรรมร่่วมกััน ประกอบด้้วย พอเพีียง ด้้านส่่งเสริิม
การทอผ้้าพื้้�นเมืือง มีีการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากวััตถุุดิิบ
ที่่�หาได้้ในชุุมชน วิินััย ชุุมชนมีีความสามััคคีีและมีีการ
กำำ�หนดความต้้องการร่่วมกััน สุุจริิต ชุุมชนมีีการตื่่�นตััว
ยึึดมั่่น� ในคุุณธรรม จิิตอาสา ด้้านการเรีียนรู้้� กตััญญููรู้้�คุณ
ุ
ชุุมชนมีีการส่่งเสริิมการจััดงานประเพณีีที่่แ� สดงออกถึึง
ความกตััญญููรู้้�คุุณ

๒) งานประเพณีีตักั บาตรเทโวโรหณะ (ตัักบาตร
ดอกไม้้สวรรค์์วัันออกพรรษา) วัันขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือน ๑๑
ของทุุกปีี โดยการตัักบาตรบนสะพานไม้้ ถวายดอกไม้้
และจััตุปัุ จจั
ั ยั บนปะรำำ�พิธีิ ที่่ี เ� ตรีียมไว้้ เมื่่อ� กลัับลงมาจาก
สะพานไม้้ก็็ได้้ทำำ�บุุญตัักบาตรข้้าวสารอาหารแห้้ง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููถาวรพััชรกิจิ เจ้้าอาวาสวััดโฆษา
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๘๙๑๖

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้าหมายที่่�จะเดิินต่่อคืือการจััดงานเทศกาล
ประเพณีีที่่�โดดเด่่น เพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวในชุุมชน
มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
๑) งานประเพณีีบุุญคููณลาน สืืบสานตำำ�นาน
แม่่โพสพ เดืือนธัันวาคมของทุุกปีี เป็็นการนำำ�ข้้าวมา
รวมกััน เมื่่�อชาวบ้้านเก็็บเกี่่�ยวข้้าวเสร็็จจากฤดููกาล
ทำำ�นา มารวมกัันทำำ�บุุญเพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้ข้้าวที่่�ได้้มาเป็็น
มงคล และเป็็นการสร้้างนิิมิิตหมายไว้้ว่่า ปีีนี้้�ชาวบ้้าน
ได้้ข้้าวมาขนาดนี้้� อานิิสงส์์จากบุุญกุุศลจะส่่งเสริิมให้้
ชาวบ้้านทุุกคนได้้ข้้าวมากกว่่าเดิิมในปีีต่่อไปหรืือการ
ทำำ�บายศรีี การทำำ�พิธีิ สู่่�ี ขวััญ พิิธีแี สดงให้้เห็็นว่่าชาวบ้้าน
หรืือชุุมชนยึึดถืือประเพณีีอย่่างเหนีียวแน่่น
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๔๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลตำำ�หนัักธรรม
อำำ�เภอหนองม่่วงไข่่ จัังหวััดแพร่่

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลตำำ�หนัักธรรม เกิิด
จากการรวมตััวกัันจััดสวััสดิิการและการช่่วยเหลืือผู้้�สููง
อายุุในแต่่ละหมู่่�บ้้านตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๑๘ ต่่อมาในปีี ๒๕๕๓
ผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีแนวคิิดที่่�จะจััดสวััสดิิการให้้แก่่ประชาชนใน
พื้้น� ที่่� จึึงได้้ไปศึึกษาดููงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
น้ำำ��เกี๋๋�ยน จัังหวััดน่่าน และได้้นำำ�ความรู้้�มาปรัับใช้้ใน
การจััดตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลตำำ�หนัักธรรม
มีีการประชาคมหมู่่�บ้้าน ๘ หมู่่�บ้้าน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
สร้้างจััดสวััสดิิการ ๔ ด้้าน ได้้แก่่ เกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย
เป็็ น ต้้ น ให้้ กัั บ ชาวตำำ� บลตำำ� หนัั ก ธรรม กองทุุ น ก่่ อ
ตั้้� ง เมื่่� อวัั น ที่่� ๑ มิิ ถุุ น ายน ๒๕๕๓ มีี ส มาชิิ ก เริ่่� ม ต้้ น
๒๙๗ คน ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก ๑,๕๔๙ คน จำำ�นวนเงิิน
สวััสดิิการ ๙๔๕,๕๔๕.๔๙ บาท สลากทวีีสิินมููลค่่า
ทั้้ง� สิ้้น� ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็็นเงิิน ๓,๔๔๕,๕๔๕.๙๔ บาท
การจััดสวััสดิิการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ มีีฐานคิิด ดัังนี้้�
๑) การใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน ด้้วยการค้้นหาและ
ใช้้ทุุนทางสัังคมที่่�มีีอยู่่�เข้้ามาเป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนการ
พััฒนาการจััดสวััสดิิการและการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุใน
พื้้�นที่่� เช่่น กองทุุนสััจจะออมทรััพย์์ กองทุุนเงิินล้้าน
สถาบัันการเงิิน ชมรมผู้้�สููงอายุุ สภาเด็็กและเยาวชน
เป็็นต้้น ตััวผู้้�สููงอายุุเองที่่�มีีความต้้องการช่่วยเหลืือกััน
เข้้ามาเป็็นตััวแทน
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๒) การบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างภาคีี
เครืือข่่ายในการจััดสวััสดิิการและการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อผู้้�สููงอายุุ อาทิิ พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของ
มนุุษย์จั์ งั หวััดแพร่่ โดยอบต.ทำำ�หน้้าที่่ป� ระสานงานช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุ นำำ�ส่่งการทำำ�บััตรผู้้�พิิการ ประสานช่่วยเหลืือ
ผู้้�ด้้อยโอกาสในการให้้อุปุ กรณ์์ เครื่่�องมืือ หรืือแม้้กระทั่่�ง
เงิินทุุนประกอบอาชีีพแก่่ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ เป็็นต้้น
เส้้ นทา งสู่่�ความสำำ� เร็็ จ การมาเป็็ นพื้้� น ที่่� ต้้ น แบบ
“คนตำำ�หนัักธรรม”
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลตำำ�หนััก มีีการจััด
สวััสดิิการ ๑๐ ประเภท คืือ การเกิิดของบุุตรสมาชิิก
สมาชิิกเจ็็บป่่วย สมาชิิกเสีียชีีวิิต ทุุนการศึึกษา ทุุน
ประกอบอาชีีพ สวััสดิิการผู้้�ด้้อยโอกาส สวััสดิิการ
ผู้้�พิิการ สวััสดิิการผู้้�สููงอายุุ สาธารณะประโยชน์์ คณะ
ทำำ�งานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�หนัักธรรม ให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับเด็็กและเยาวชนที่่�นับั ว่่าเป็็นอนาคตของชุุมชน
และประเทศชาติิ การที่่�เด็็กและเยาวชนจะมีีความมั่่น� คง
ในการดำำ�รงชีีวิิต มีีความเข้้มแข็็งทางร่่างกายและจิิตใจ
มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีความสำำ�นึึกความเป็็นพลเมืือง
กล้้าคิิด กล้้าแสดงออก สร้้างสรรค์์ตามวิิถีปี ระชาธิิปไตย
และมีีความสุุขได้้นั้้น� ต้้องอยู่่�ที่่�การศึึกษา จากการสำำ�รวจ
ข้้อมูลู ของ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลตำำ�หนัักธรรม จปฐ.
ทั้้�งสิ้้น� ๘ หมู่่�บ้้าน โรงพยาบาลและโรงเรีียนในตำำ�บล พบ
ปััญหาของเด็็กและเยาวชน ๖๗๓ คน เช่่น ครอบครััว
ยากจน ไม่่เรีียนหนัังสืือ ติิดยาเสพติิด มีีภาระการทำำ�งาน
ช่่วยเหลืือครอบครััว คุุณแม่่วััยใส เด็็กพิิเศษ จึึงได้้ร่ว่ ม
กัับหน่่วยงานภาคีีร่่วมมืือกัันในการแก้้ไขปััญหาหารููป
แบบการพััฒนาเด็็กและเยาวชนโดยการจััดสวััสดิิการ
ให้้แก่่สมาชิิก จััดเวทีีประชาคมร่่วมกัับองค์์กรชุุมชน
และภาคีีหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นกลไกหนุุนเสริิม
การดำำ�เนิินงานเยาวชนกัับการศึึกษา และได้้มีีแผนการ
พััฒนาเด็็กและเยาวชน เช่่น
๑)	ส่่งเสริิมพััฒนาให้้เด็็กและเยาวชนได้้เรีียน
ต่่อจนถึึงปริิญญาตรีี
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๒)	พัั ฒ นาศัั ก ยภาพ เด็็ ก และเยาวชนให้้ มีี
ความรู้้�เรื่่�องผลกระทบจากยาเสพติิด โดยเชื่่�อมโยงกัับ
หน่่วยงาน สภ.หนองม่่วงไข่่ รพ.สต. อบต. วััด โรงเรีียน
๓) เสริิมสร้้างเยาวชนให้้เกิิดสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด
(จิิตอาสา) เพื่่�อเป็็นทุุนด้้านบุุคลากรที่่�กลัับมา ทำำ�งาน
พััฒนาชุุมชนให้้เกิิดความเข้้มแข็็ง สู่่�ชุมุ ชนจััดการตนเอง
๔)	ส่่งเสริิมกิิจกรรมให้้เด็็กและเยาวชนใช้้เวลา
ว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ จััดเวทีีให้้กับั เยาวชนได้้ทำำ�กิจิ กรรม
งานพััฒนาที่่�เป็็นประโยชน์์กัับตนเองและชุุมชนในช่่วง
ปิิดภาคเรีียนโดย การส่่งเสริิมอาชีีพ เพิ่่�มรายได้้เป็็นทุุน
การศึึกษา
๕) ประชาสััมพัันธ์์การบริิหารจััดการกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลตำำ�หนัักธรรมอย่่างกว้้างขวาง เช่่น
การใช้้แผ่่นพัับ ไวนิิล อิินเตอร์์เน็็ต
๖) เชื่่�อมโยงการทำำ�งานและการเรีียนรู้้�กัับต่่าง
ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลหนองม่่วงไข่่ ตำำ�บลน้ำำ��รััด ตำำ�บลแม่่
คำำ�มีี ตำำ�บลทุ่่�งแค้้ว และตำำ�บลวัังหลวงเพื่่�อเป็็นการสร้้าง
เครืือข่่ายให้้มีีความหลากหลาย เช่่น เครืือข่่ายเยาวชน
เครืือข่่ายอาชีีพ และเครืือข่่ายตำำ�บล
“เพชรตำำ�หนััก” เป้้าหมายการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
ตำำ�บลตำำ�หนัักธรรม
	จากแผนงานนำำ�มาสู่่�จััดกิิจกรรม การเรีียนรู้้�ช่ว่ ย
หนุุนเสริิมการพััฒนาที่่�ต่อ่ เนื่่�อง เพื่่�อการพััฒนาเด็็กและ
เยาวชนให้้เป็็น “เพชรตำำ�หนััก” ในทุุกด้้านดัังนี้้�
- ด้้านการสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาจำำ�นวน ๒๐ ทุุน
-	ด้้านเศรษฐกิิจ ฝึึกอาชีีพทำำ�เบเกอรี่่�ให้้กับั เด็็ก
และเยาวชน
-	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ การทำำ�ระบบการจััด
การขยะในชุุมชน การพััฒนาชุุมชน การปลููกผัักปลอด
สารพิิษ และการรณรงค์์ลดการใช้้สารเคมีีในชุุมชน
-	ด้้านสุุขภาพ ได้้แก่่ การให้้ความรู้้�เรื่่�องการ
ดููแลสุุขภาพ อบรมเป็็นแกนนำำ�สุขุ ภาพ จััดตั้้ง� กลุ่่�มอาสา
สมััครเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุ อสม.น้้อย และรณรงค์์ลดละ
เลิิกเหล้้า บุุหรี่่�

-	ด้้านสัังคม ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�เรื่่�องจิิตอาสา
การใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับคนในชุุมชน
การจััดสวััสดิิการหลากหลาย กิิจกรรมเยาวชนรัักบ้้านเกิิด
แนวทางจััดการตนเองของชุุมชน
	อาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นระบบการดููแลคนภายใน
ชุุมชนท้้องถิ่่�นอีีกรููปแบบหนึ่่�ง โดยมีีการจััดสวััสดิิการ
ด้้านทุุนการศึึกษาให้้กัับสมาชิิกตั้้�งแต่่ระดัับชั้้�นประถม
จนจบปริิญญาตรีี เน้้นคนเป็็นศููนย์์กลางการพััฒนา
เตรีียมความพร้้อมก่่อนประถมศึึกษาให้้กัับกลุ่่�มเด็็ก
เพื่่� อพัั ฒ นาสติิ ปัั ญ ญาและความสามารถขั้้� น พื้้� น ฐาน
กลุ่่�มเยาวชน นอกจากการศึึกษาในโรงเรีียนแล้้วยัังมีี
กิิจกรรมให้้ความรู้้�นอกห้้องเรีียนในรููปแบบต่่าง ๆ ทั้้�ง
การฝึึกอาชีีพระยะสั้้�น กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�นอก
ชุุมชน กิิจกรรมส่่งเสริิมชุุมชนในโรงเรีียน เช่่น การจััดตั้้ง�
ธนาคารขยะ แปลงผัักสวนครััว ส่่งเสริิมประชาธิิปไตย
และกิิ จ กรรมสนัั บ สนุุ น เยาวชนรัั ก บ้้ า นเกิิ ด ทำำ� ให้้
เด็็กและเยาวชนกลัับมาช่่วย ดููแลชุุมชน แบบเพื่่�อน
ช่่วยเพื่่�อน พี่่�สอนน้้อง และช่่วยงานต่่าง ๆ ในตำำ�บล
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชน ตระหนัักรู้้�
และพััฒนาตำำ�บลในแนวทางการจััดการตนเองชุุมชน
เป็็นการสืืบทอดวััฒนธรรมประเพณีี คนตำำ�หนัักธรรม
ให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางวิิยะดา เขื่่�อนแปด ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนตำำ�บลตำำ�หนัักธรรม
โทร. ๐๙ ๓๑๔๐ ๙๒๘๔
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๕๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาไม้้แดง
ตำำ�นายาง อำำ�เภอสบปราบ จัังหวััดลำำ�ปาง
“เรีียบง่่าย ประหยััด ประโยชน์์”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาไม้้แดงนั้้น� พระปลััดทนงศัักดิ์์�
ปญฺฺญาพหุุโล เจ้้าอาวาสวััดนาไม้้แดงได้้เล็็งเห็็นว่่าถนน
ในช่่วงอำำ�เภอสบปราบมีีอุุบััติิเหตุุ และมีีเหตุุการณ์์ทาง
สาธารณภััยบ่่อยครั้้�ง จึึงมีีการจััดตั้้�งอาสาสมััครกู้้�ภััย
อำำ�เภอสบปราบขึ้้�น เมื่่�อมีีการดำำ�เนิินงานได้้ระยะหนึ่่�ง
พบว่่า เมื่่�อมีีเหตุุเกิิดขึ้้�นมัักมีีผู้้�เสีียชีีวิิต บางรายมีีฐานะ
ยากจน หรืือไม่่มีีญาติิ รวมถึึงเมื่่�อประชาชนในชุุมชน
วัั ด นาไม้้ แ ดง และชุุ ม ชนอื่่� น ๆ ในอำำ� เภอสบปราบ
เสีียชีีวิิต แต่่มีีฐานะค่่อนข้้างลำำ�บาก จึึงได้้มีีการจััดตั้้�ง
“กองทุุนโลงศพ” ขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน และ
มีีพััฒนาการต่่อยอดงานจิิตอาสาต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือ
สัังคม ไม่่เพีียงแค่่ในชุุมชนวััดนาไม้้แดง แต่่ได้้ขยายไป
ทั้้�งอำำ�เภอสบปราบ อำำ�เภอต่่าง ๆ ในจัังหวััดลำำ�ปาง
ตลอดจนจัังหวััดใกล้้เคีียง และมีีการดำำ�เนิินงานมาจนถึึง
ปััจจุุบััน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด นาไม้้ แ ดง ได้้ เ ป็็ น ชุุ ม ชน
คุุณธรรมต้้นแบบประจำำ�อำำ�เภอสบปราบ โดยขัับเคลื่่�อน
รููปแบบการทำำ�งาน ที่่�เรีียกว่่า พลัังบวร ทำำ�งานร่่วมกัับ
สำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดลำำ�ปาง และหน่่วยงานภาคีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอำำ�เภอสบปราบ ในปีี ๒๕๕๗ มีีการจััดตั้้�ง
อาสาสมััครกู้้�ภััยประจำำ�อำำ�เภอ ชื่่�อสมาคมกู้้�ภััยลำำ�ปาง
จุุดสบปราบ เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนยามเจ็็บป่่วยหรืือ
อุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิิน ต่่อมาในปีี ๒๕๖๐ จััดตั้้�งกองทุุนโลงศพ
วัั ด นาไม้้ แ ดง เพื่่� อ สงเคราะห์์ ช่่ ว ยเหลืือผู้้�เสีี ย ชีี วิิ ต
ทั้้�งในตำำ�บล ต่่างตำำ�บล ต่่างอำำ�เภอ ต่่างจัังหวััด โดยทำำ�งาน
ร่่ ว มกัั บ ภาคีี เ ครืือข่่ า ย กองทุุ น โลงศพวัั ด นาไม้้ แ ดง
นอกจากนั้้�นแล้้วในปีีต่่อ ๆ มาได้้มีีการจััดตั้้�งโครงการ
ต่่าง ๆ ขึ้้น� ประกอบด้้วยโครงการสร้้างบ้้านพอเพีียง ให้้
กัับครอบครััวผู้้�ยากไร้้ โครงการปัันน้ำำ��ใจได้้จัดั ซื้้อผ้
� า้ อ้้อม
ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยติิดเตีียงทั้้�งในอำำ�เภอ ต่่างอำำ�เภอ และ
ในจัังหวััดใกล้้เคีียง จััดตั้้�งกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจิิตอาสาดอกไม้้
จัันทน์์ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาไม้้แดง จะเห็็นได้้ว่่าชุุมชน
คุุณธรรมวััดนาไม้้แดง โดยการนำำ�ของพระปลััดทนงศัักดิ์์�
ปญฺฺญาพหุุโล เจ้้าอาวาส ได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่าง ๆ
เพื่่�อช่ว่ ยเหลืือประชาชน และมีีการสนัับสนุุนหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ทำำ�สวนครััวนำำ�สุุขพอเพีียง นำำ�พืืชผัักที่่�ปลููกกลัับ
มาจััดตั้้�ง โรงทาน สู่่�ประชาชน เกิิดความร่่วมมืือในการ
ทำำ�งานแล้้วประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างมาก
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงาน ในระยะ
แรกนั้้�นไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือของคนในชุุมชนที่่�ยัังไม่่
เข้้าใจถึึงวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งโครงการต่่าง ๆ และ
มองว่่าการทำำ�กิิจกรรมบางอย่่างไม่่เหมาะสม หรืือการ
เกิิดขึ้้น� ของกองทุุนโลงศพวััดนาไม้้แดง ที่่�มีกี ารนำำ�โลงศพ
เปล่่ามาตั้้ง� ไว้้ในวััดชาวบ้้านมองว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่�ไม่่เป็็นมงคล
จนทำำ�ให้้ระยะเวลาหนึ่่�งหลัังการเกิิดขึ้้�นของกองทุุน
ชาวบ้้านไม่่เข้้าวััดทำำ�บุญ
ุ นอกจากนี้้� ยัังมีีความท้้าทายกัับ
การทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ประสงค์์เข้้าร่่วม
กิิจกรรมกัับชุุมชน บางครั้้�งมีีความขััดแย้้งกัับแนวทาง
การทำำ�งานของชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาไม้้แดง ได้้มีีการดำำ�เนิิน
งานจนประสบผลสำำ�เร็็จ มีีผลงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ และเกิิดขึ้้�น
เป็็นเชิิงประจัักษ์์ ส่่งผลให้้ประชาชนชาวบ้้านนาไม้้แดง
เกิิดจิิตสำำ�นึึกในการทำำ�งานด้้านจิิตอาสา โดยสะท้้อน
จากการที่่�มีีอาสาสมััครมาทำำ�งานกิิจกรรมสาธารณะ
สงเคราะห์์ร่่วมกัับชุุมชน ไม่่ว่่าจะเป็็นอาสาสมััครกู้้�ภััย
อาสาสมัั คร สงเคราะห์์ ผู้้�ป่่ ว ยติิ ด เตีี ย ง เป็็ น ต้้ น
จากการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ส่่งผลให้้ชุมุ ชนมีีความสงบสุุข
ชาวบ้้านในพื้้น� ที่่�ร่ว่ มมืือกัันมากขึ้้น� เกิิดความสามััคคีขึ้้ี น�
ในพื้้น� ที่่� เกิิดการร่่วมมืือกัันของทุุกผู้้�ทุุกวััยในการทำำ�งาน
นอกจากนี้้� การดำำ�เนิินงานของชุุมชนยัังช่่วยให้้เกิิด
ความเมตตากรุุณาเกิิดขึ้้�นในจิิตใจของสมาชิิกในชุุมชน
สะท้้อนคุุณธรรมในเรื่่อ� ง“จิิตอาสา” ทำำ�ให้้มีใี จช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบเหตุุหรืือผู้้�ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ เป็็นการ
ส่่งเสริิมคุุณธรรมด้้านการมีีเมตตาอีีกประการหนึ่่�ง

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด นาไม้้ แ ดงได้้ กำำ� หนดการ
ดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๑) สนัับสนุุนเยาวชนในการทำำ�งานด้้านจิิตอาสา
ของชุุมชนในทุุกด้้าน
๒)	ส่่งเสริิมให้้เกิิดกิิจกรรม อาชีีพ รายได้้ให้้กัับ
เยาวชนและจิิตอาสาที่่�ร่่วมทำำ�งานให้้กัับชุุมชน
๓) สร้้างจิิตอาสารุ่่�นใหม่่
๔)	พััฒนาทีีมงานเก่่า และสร้้างทีีมงานใหม่่ให้้
มีีความเข้้มแข็็ง
๕)	วางแผนและเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานใน
ระยะยาว

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระปลััดทนงศัักดิ์์� ปญฺฺญาพหุุโล เจ้้าอาวาสวััดนาไม้้แดง
โทร. ๐๙ ๘๗๔๙ ๓๙๖๘
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๕๑) เทศบาลตำำ�บลศรีีเตี้้�ย
อำำ�เภอบ้้านโฮ่่ง จัังหวััดลำำ�พููน
“ตำำ�บลศรีีเตี้้�ย ตำำ�บลบููรณาการ
เราไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้า้ งหลััง”

ในอดีีตเด็็กและเยาวชนในตำำ�บลศรีีเตี้้�ยได้้มีีการ
รวมกลุ่่�มการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งในด้้านจิิตอาสา
ด้้านกีีฬาและนัันทนาการต่่าง ๆ ในลัักษณะของหมู่่�บ้้าน
ใครหมู่่�บ้้านมััน ขาดการรวมกลุ่่�มอย่่างเป็็นรููปธรรม
ต่่างคนต่่างทำำ�ไปตามลัักษณะกิิจกรรมที่่�สนใจของแต่่ละ
หมู่่�บ้้าน โดยมีีเยาวชนหมู่่�บ้้านหล่่ายแก้้วเป็็นเยาวชน
ต้้นแบบให้้กัับหมู่่�บ้้านอื่่�น ๆ
เทศบาลตำำ� บลศรีี เ ตี้้� ย ได้้ เ ห็็ น ถึึงความตั้้� ง ใจ
ความเสีียสละความรัักในชุุมชนและการมีีจิิตอาสาของ
เด็็กและเยาวชน จึึงได้้จััดให้้มีีการรวมกลุ่่�มเยาวชน
ในทุุกหมู่่�บ้้านมาเป็็นเยาวชนตำำ�บลศรีีเตี้้�ย ในการทำำ�
กิิจกรรม โดยเริ่่�มจากการเข้้าร่่วม “โครงการคนไทย
ใจอาสา”(เครืือข่่ า ยชุุ ม ชนร่่ ว มเดิิ น รณรงค์์ ต้้ า น
ยาเสพติิด เฉลิิมพระเกีียรติิ ๕ ธัันวามหาราช)ทำำ�ให้้
เด็็กและเยาวชนในตำำ�บลเริ่่�มได้้เข้้ามารวมกลุ่่�มกัันทำำ�
กิิจกรรมที่่�เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชน เด็็กและเยาวชนที่่�มีี
“แวว”ภาวะผู้้�นำำ�ตามธรรมชาติิ เทศบาลตำำ�บลศรีีเตี้้�ย

110

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

ซึ่่�งได้้เห็็นการทำำ�กิิจกรรมที่่�เป็็นรููปธรรมของเด็็กและ
เยาวชนตำำ�บลศรีีเตี้้�ยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงสนัับสนุุนงบ
ประมาณการดำำ�เนิินงานของสภาเด็็กในระดัับตำำ�บลมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
เทศบาลตำำ� บลศรีี เ ตี้้� ย โดยคณะผู้้�บริิ ห ารฯ
ได้้มองการณ์์ไกล มองอนาคตการพััฒนาชุุมชนของ
ท้้องถิ่่�นให้้ประสบผลสำำ�เร็็จจะต้้องทำำ�และมีีการเตรีียม
ความพร้้อมผ่่านเด็็กและเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ จึึงดึึงให้้
เด็็กและเยาวชนในชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม มีีบทบาท
ในทุุกด้้าน เปิิดโอกาสให้้มีีการพััฒนาศัักยภาพในการ
ดำำ�เนิินงานในรููปแบบของโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ
ที่่�เด็็กและเยาวชนร่่วมกัันคิิดค้้นขึ้้�นมา และได้้ร่่วมมืือ
กัั บ เด็็ ก และเยาวชนพัั ฒ นาสภาเด็็ ก และเยาวชนใน
ท้้องถิ่่�นให้้เกิิดขึ้้�น ตระเตรีียมสถานที่่� พื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์
งบประมาณเพื่่�อสนัับสนุุนให้้สภาเด็็กและเยาวชนตำำ�บล
ศรีีเตี้้ย� ฝึึกฝนตนเองให้้เป็็นต้้นกล้้าจิิตอาสาพััฒนาชุุมชน
มาอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นรููปธรรม การจััดทำำ�กิิจกรรม
โครงการต่่าง ๆ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาจิิตอาสาในเด็็กและ
เยาวชนเน้้นการมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างความเข้้มแข็็ง
ของชุุมชนและเครืือข่่าย เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดแรงบัันดาลใจ
ความภาคภููมิใิ จ ความรัักท้้องถิ่่น� รัักบ้้านเกิิดของตนเอง
ในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านเด็็กและเยาวชน
ของเทศบาลตำำ�บลศรีีเตี้้�ย โดยร่่วมกัันพััฒนาเด็็กและ
เยาวชนในพื้้� น ที่่� ร่่ ว มกัั บ สภาเด็็ ก และเยาวชนตำำ� บล
ศรีีเตี้้�ย (องค์์กรสาธารณประโยชน์์) และองค์์กรภาคีี
เครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยมีีการหนุุนเสริิม
และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานทั้้�งในด้้านงบประมาณ
ด้้านความรู้้� ด้้านสถานที่่� ด้้านการพััฒนาศัักยภาพ
ต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน	
ในส่่วนของความท้้าทายและอุุปสรรคนั้้�นคืือ
เวลา การทำำ�งานกัับจิิตอาสาที่่�เป็็นเด็็กและเยาวชน
ต้้องไม่่รบกวนเวลาเรีียนปกติิ ต้้องมีีเวลาเรีียนครบตาม
ที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ดัังนั้้�นกิิจกรรมที่่�ต้้องร่่วมกัับเด็็ก
และเยาวชนต้้องรอวัันหยุุดเสาร์์หรืืออาทิิตย์์เท่่านั้้�น รวม
ถึึงผู้้�ปกครองของเด็็กและเยาวชนบางรายไม่่เข้้าใจการ
ทำำ�งานจิิตอาสาของเยาวชน เนื่่�องจากไม่่เคยได้้ทำำ�งาน
ด้้านจิิตอาสา เพราะต้้องออกไปทำำ�งานหาเช้้ากิินค่ำำ��
อยากให้้ลููกตั้้�งใจเรีียนและมีีผลการเรีียนที่่�ดีีมากกว่่า
ฉะนั้้�นคณะทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงต้้องเข้้าไปพููดคุุย ให้้
เหตุุผล สร้้างความเข้้าใจ โดยให้้คำำ�แนะนำำ�และให้้ความ
เชื่่อมั่่
� น� ในทุุกด้้านรวมถึึงความปลอดภััยในการที่่�เด็็กและ
เยาวชนลงพื้้�นที่่�ทำำ�กิิจกรรม
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
เกิิดกระบวนการสร้้างความมีีวิินััยของตััวบุุคคล
ให้้ กัั บ เด็็ ก และเยาวชนและเครืือข่่ า ยองค์์ ก รภาค
ประชาชนในพื้้�นที่่�ตำำ�บลศรีีเตี้้�ยเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งได้้รัับมา
จากการดำำ�เนิินการถอดบทเรีียนในกิิจกรรมจิิตอาสา
	คนในชุุมชนตำำ�บลศรีีเตี้้�ย มีีจิิตอาสาสาธารณะ
เพิ่่�มมากขึ้้�นอัันเป็็นผลที่่�ได้้กระทำำ�กิิจกรรมอาสาต่่าง ๆ
ร่่วมกัับเด็็กและเยาวชน
เทศบาลตำำ� บลศรีี เ ตี้้� ย สนัั บ สนุุ น จัั ด ตั้้� ง ศูู น ย์์
ประสานงานด้้านสภาเด็็กและเยาวชนในระดัับตำำ�บล
ร่่วมกัับองค์์กรเครืือข่่ายและองค์์กรสภาเด็็ก โดยจััด
ตั้้�งเป็็นศููนย์์กลางการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� การสร้้างองค์์
ความรู้้� มีีการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ไปยัังหน่่วยงานต่่าง ๆ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การวางแนวทางในการดำำ�เนิินการให้้มีีความต่่อ
เนื่่�องโดยในปีี ๒๕๖๔ ได้้มีีแผนการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิ
การนัักสัังคมสงเคราะห์์น้้อยสู่่�การเป็็นนัักกู้้�ชีีพฉุุกเฉิิน
เพื่่�อฝึึกให้้เยาวชนสามารถช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินให้้
พ้้นจากวิิกฤตได้้ รวมทั้้�งการสร้้างเครืือข่่ายจิิตอาสาใน
ชุุมชน กัับคนทุุกช่่วงวััยให้้มีีส่่วนร่่วมในการดููแลชุุมชน
และสัังคมโดยการดููแลและช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุและคน
พิิการให้้เข้้าถึึงสวััสดิิการ ให้้ได้้รัับบริิการข้้อมููลข่่าวสาร
และบริิการสวััสดิิการสัังคมหรืือได้้รับั ความช่่วยเหลืืออื่่�น
ใดตามสิิทธิ์์�ที่่�พึึงมีีพึึงได้้

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางอภิิวัันท์์ คำำ�สวััสดิ์์� หััวหน้้าฝ่่ายสัังคมสงเคราะห์์
โทร. ๐ ๕๓๕๒ ๘๖๕๐ - ๑ ต่่อ ๒๐
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ต้้นแบบคุุณธรรม : กตััญญูู
๕๒) เทศบาลตำำ�บลวัังทอง อำำ�เภอวัังทอง
จัังหวััดพิิษณุุโลก
“ตลาด ๑๒๐ ปีี วิิถีีชาววััง”

เนื่่�องด้้วยบริิเวณชุุมชนตลาดชุุมชนหน้้าวััดวััง
ทองวรารามและชุุมชนริิมน้ำำ��วัังทอง เป็็นชุุมชนเก่่าที่่�
มีีเอกลัักษณ์์ของตลาดตามวิิถีีชุุมชนดั้้�งเดิิม เทศบาล
ตำำ�บลวัังทองจึึงเห็็นว่่าชุุมชนแห่่งนี้้�น่่าจะมีีศัักยภาพใน
การพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว และส่่งเสริิม
ให้้เป็็นย่่านตลาดการค้้าที่่�คงไว้้ซึ่่�งคุุณค่่าวิิถีีชีีวิิตดั้้�งเดิิม
โดยอนุุรัักษ์์ความเป็็นวััฒนธรรมไทยเรืือนไม้้ตามแนว
สถาปััตยกรรมเดิิมโดยเชื่่อ� มโยงความเป็็นวิิถีไี ทย ตลอด
จนฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นกำำ�เนิิด
ของบรรพบุุรุุษสู่่�เยาวชนรุ่่�นใหม่่ของอำำ�เภอ วัังทอง
ได้้จััดทํําโครงการพััฒนาตลาดร้้อยยี่่�สิิบปีีขึ้้�นเพื่่�อสร้้าง
เครืือข่่ายชุุมชนหน้้าวััด ชุุมชนตลาด เป็็นย่่านการค้้า
ที่่�คงไว้้ซึ่่�งคุุณค่่าวิิถีีชีีวิิตดัังเดิิม มีีการส่่งเสริิมการค้้าใน
ตลาดที่่�มีีการรัับรองมาตรฐานของกรมอนามััย
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของงการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิหรืือการพััฒนา
๑)	มีี ก ารร่่ ว มเวทีี ป ระชาคมกัั บ ชุุ ม ชนตลาด
ชุุมชนหน้้าวััดวัังทองและชุุมชนริิมน้ำำ�วั
� ังทอง
๒) ได้้มติิคััดเลืือกคณะกรรมการตลาด ๑๒๐ ปีี
วิิถีีชาววััง เพื่่�อจััดทำำ�โครงการเสนอ
๓)	มีีการสำำ�รวจขอมููลวิิจัยั ชุุมชนเกี่่ย� วกัับวิิถีชีี วิี ติ
ของชุุมชนและของดีีในชุุมชน
๔) เสนอโครงการเพื่่�อขอรัับการอนุุมััติิ
๕)	ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรม
		 ๕.๑	จัั ด กิิ จ กรรมที่่� เ ป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ แ ละ
วััฒนธรรมของชุุมชนให้้เป็็นจุุดเด่่นในการค้้าการขาย
โดย เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
		 ๕.๒	จััดทำำ�สื่่� อสร้้างเอกลัักษณ์์ของตลาด
ย่่านชุุมชนเก่่าที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่า เพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจพร้้อมทั้้�ง
พััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม
		 ๕.๓	จััดอบรมความรู้้�ศิิลปวััฒนธรรม และ
พััฒนาคุุณภาพอาหารให้้กัับผู้้�ประกอบการ
		 ๕.๔	ศึึกษาดููงาน การจััดตลาดเชิิงอนุุรัักษ์์
วััฒนธรรม
		 ๕.๕	จััดทำำ�แผนที่่�ตลาด ๑๒๐ ปีี วิิถีีชาววััง
		 ๕.๖	จััดทำำ�ศููนย์์ข้้อมููลของตลาด ๑๒๐ ปีี
วิิถีีชาววััง
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในส่่ ว นของความท้้ า ทาย อุุ ป สรรคที่่� พ บนั้้� น
คืือประชาชนในชุุมชนไม่่ให้้ความร่่วมมืือในระยะแรก
เนื่่�องจากยัังไม่่เข้้าใจถึึงขั้้�นตอน การพััฒนาชุุมชนให้้
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเพื่่�อสร้้างรายได้้ เทศบาลตำำ�บล
วัังทองจึึงได้้ให้้ความรู้้�และได้้จััดทำำ�เวทีีประชาคมร่่วม
กัับชุุมชนเพื่่�อรัับฟัังปััญหาและร่่วมหาทางแก้้ไขปััญหา
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ในพื้้�นที่่�หลายครั้้�ง โดยมีีความเห็็น มติิว่่าการเริ่่�มต้้นที่่�
จะพััฒนาให้้ประชาชนในพื้้น� ที่่�มีคว
ี ามสุุข และสร้้างราย
ได้้ให้้กัับประชาชนในชุุมชนต้้องทำำ�อย่่างไร จนนำำ�ไปสู่่�
ความเข้้าใจและการให้้ความร่่วมมืือตามลำำ�ดัับ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ประชาชนในชุุมชน มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�พอดีี มีีการ
แบ่่งปัันพื้้�นที่่�ทำำ�กิินโดย เปิิดให้้แม่่ค้้าพ่่อค้้าจากตำำ�บล
อื่่�นสามารถมาขายของในพื้้�นที่่�ได้้ คนในชุุมชนนั้้�นมีี
ความรััก หวงแหน สิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�และเห็็น คุุณค่่า
ของทรััพยากรและต้้นกำำ�เนิิดของบรรพบุุรุุษมากขึ้้�นมีี
ส่่วนร่่วมในการทำำ�กิจิ กรรมการดููแล ทรััพยากรธรรมชาติิ
บริิเวณตลาด ๑๒๐ ปีี
นอกจากนั้้� น ยัั ง ได้้ เ ป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ในการจัั ด ให้้
เป็็นแหล่่ง ท่่องเที่่�ยว โดยมีีกลุ่่�มเยาวชนรุ่่�นใหม่่หรืือ
สื่่อ� มวลชนต่่าง ๆ ที่่�ได้้มาเที่่�ยวและนำำ�ภาพความประทัับ
ใจลงโซเชีียล ทำำ�ให้้หน่่วยงานอื่่�นหรืือประชาชนที่่�อยู่่�
นอกพื้้�นที่่�หรืือเขตอื่่�นได้้เห็็นความเป็็นวััฒนธรรมของ
ชุุมชน จึึงขยายผลไปสู่่�การที่่�หน่่วยงานการท่่องเที่่�ยว
ระดัั บ จัั ง หวัั ด และระดัั บ อำำ� เภอประสานงานมายัั ง
เทศบาลตำำ�บลวัังทองและ คณะกรรมการตลาด ๑๒๐ ปีี
เพื่่�อเชื่่อ� มโยงให้้เป็็นเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวระดัับจัังหวััด

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวศุุภกร ใจทััน
นัักบริิหารงานสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
โทร. ๐๖ ๒๖๕๑ ๖๕๔๒
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เทศบาลตำำ�บลวัังทอง คณะกรรมการตลาด ๑๒๐ ปีี
และประชาชนในพื้้น� ที่่�มีกี ารพััฒนาให้้ เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
ทางวััฒนธรรมและการท่่องเที่่�ยวตามวิิถีีชุุมชนดั้้�งเดิิม
โดยการบููรณาการร่่วมกัับองค์์การ บริิหารส่่วนจัังหวััด
และอำำ�เภอวัังทองเพื่่�อเชื่่�อมโยงให้้เป็็นเส้้นทางการท่่อง
เที่่�ยวระดัับจัังหวััดโดยการอนุุรักั ษ์์ ความเป็็นวััฒนธรรม
ไทยเรืือนไม้้ตามแนวสถาปััตยกรรมที่่�เป็็นต้้นกำำ�เนิิดของ
บรรพบุุรุุษต่่อไป
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๕๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสููงเม่่น
ตำำ�บลสููงเม่่น อำำ�เภอสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่
“เมืืองคััมภีีร์์ใบลาน ถิ่่�นกำำ�เนิิดครููบามหาเถร
สืืบสานประเพณีีตากธััมม์์
พิิพิิธภััณฑ์์คััมภีีร์์ใบลานล้้านนา
ปวงประชาเป็็นสุุขด้้วยกระบวนการพลัังบวร”

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด สูู ง เม่่ น เป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี
อัั ต ลัั ก ษณ์์ โ ดดเด่่ น เรื่่� อ งเมืืองคัั ม ภีี ร์์ ธัั ม ม์์ โ บราณ
โดยพระมหาเถระนัักปราชญ์์ของล้้านนา คืือ หลวงปู่่�
ครููบากััญจนอรััญวาสีีมหาเถร ปฐมสัังฆ ครููบาแห่่งล้้านนา
เป็็นผู้้�สร้้างและรวบรวมคััมภีีร์์ใบลานล้้านนา ภายใน
วััดมีีสถาปััตยกรรมที่่�แฝงด้้วยคติิธรรมล้้านนามากมาย
ชุุมชนมีีประเพณีีที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งเป็็นประเพณีีที่่�เกี่่�ยวกัับ
การอนุุรัักษ์์คััมภีีร์์ธรรมใบลาน คืือ ประเพณีีตากธััมม์์
เป็็นประเพณีีที่่�มีีแห่่งเดีียวในโลก
เพื่่� อ เป็็ น การสานต่่ อ เจตนารมณ์์ ข องหลวงปู่่�
ครููบากััญจนอรััญวาสีีมหาเถร ชุุมชนจึึงได้้ร่ว่ มกัันอนุุรักั ษ์์
ประเพณีีพร้้อมดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดความ
สามััคคีีในชุุมชน โดยใช้้รููปแบบการพััฒนาชุุมชนด้้วย
กระบวนการอนุุรัักษ์์คััมภีีร์์ใบลาน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด สูู ง เม่่ นมีี ก ารถอดบทเรีี ย น
“สููงเม่่นโมเดล” รููปแบบและแนวทางการบููรณาการ
องค์์ คว ามรู้้�เรื่่� อ งคัั ม ภีี ร์์ ใ บลานกัั บ การท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงศาสนาและวััฒนธรรมของวััดสููงเม่่น โดยพระครูู
วิิบููลสรภััญ ตำำ�แหน่่งรองเจ้้าอาวาสวััดสููงเม่่น และ
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันอนุุรักั ษ์์คัมั ภีีร์ใ์ บลานวััดสููงเม่่น และ
นายอภิิลัักษณ์์ เกษมผลกููล ประธานศููนย์์สยามทรรศน์์
ศึึกษา มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในหััวข้้อ
๑)	ภููมิิหลัังของวััดสููงเม่่น
๒) พลัั ง แห่่ ง ศรัั ท ธา จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น การพัั ฒ นา
วััดสููงเม่่นสู่่�การท่่องเที่่�ยวเชิิงศาสนา
๓)	คััมภีีร์ธั์ มั ม์์โบราณ การบููรณาการความรู้้�ทาง
ศาสนากัับการท่่องเที่่�ยววััดสููงเม่่น
“พลัั ง แห่่ ง ศรัั ท ธา” จึึงเป็็ น จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น การ
พััฒนาวััดสููงเม่่นสู่่�การท่่องเที่่�ยวเชิิงศาสนาโดยปฏิิบััติิ
ตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ผ่่านกระบวนการ
อนุุรัักษ์์คััมภีีร์์ใบลาน โดยใช้้หลัักในการพััฒนาชุุมชน
ประกอบด้้วย
ศรััทธา การสร้้างความศรััทธาให้้คนในชุุมชน
หัันมาสนใจในวััด
ศีีล จััดตั้้ง� สถาบัันอนุุรักั ษ์์คัมั ภีีร์ใ์ บลานวััดสููงเม่่น
สมาธิิ กำำ�หนดประเพณีีธััมม์์ ๑๒ เดืือน เพื่่�อให้้
คนในชุุมชนได้้ร่่วมงานบุุญ
ปัั ญ ญา การนำำ�อ งค์์ คว ามรู้้�ที่่� ไ ด้้ จ ากการจัั ด
กิิจกรรมมาสรุุปและจััดทำำ�เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในชุุมชน
เมตตา ถ่่ า ยทอดองค์์ คว ามรู้้� สู่่�ชุุ ม ชน และ
สาธารณะชนในรููปแบบต่่าง ๆ
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	คััมภีีร์์ธััมม์์โบราณ การบููรณาการความรู้้�ทาง
ศาสนากัั บ การจัั ด การท่่ อ งเที่่� ย ววัั ด สูู ง เม่่ น ซึ่่� ง การ
บููรณาการเป็็นกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวของวััดสููงเม่่นนี้้�
แบ่่งออกได้้เป็็น ๒ ลัักษณะคืือ กิิจกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว
โดยทั่่� ว ไป และ กิิ จ กรรมพิิ เ ศษประจำำ� เดืือน หรืือ
ปฏิิทิินท่่องเที่่�ยวธััมม์์ ๑๒ เดืือน อาทิิ เดืือนมกราคม
ประเพณีี ต ากธัั ม ม์์ ตานข้้ า วใหม่่ หิิ ง ไฟพระเจ้้ า
กุุมภาพัันธ์์ ประเพณีีไหว้้ครูธัู มั ม์์ เดืือนมีีนาคม ประเพณีี
ถวายน้ำำ��ดื่่�มลานธััมม์์ เดืือนเมษายน ประเพณีีบวชธััมม์์
เฉลิิมพระเกีียรติิ เป็็นต้้น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้าหมายสำำ�คัญ
ั สููงสุุด คืือ การพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�
การอนุุ รัั ก ษ์์ ม รดกภูู มิิ ปัั ญ ญาด้้ า นคัั ม ภีี ร์์ ธัั ม ม์์ ใ บลาน
ให้้เป็็นระบบเป็็นต้้นแบบ ด้้วยกระบวนการวััฒนธรรม
และเทคโนโลยีี ตามรอยธััมม์์หลวงปู่่�ครููบามหาเถร และ
มีีการเผยแพร่่ อบรม ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ที่่ถู� กู ต้้อง จาก
คััมภีีร์ใ์ บลาน และจากภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� เพื่่�อประโยชน์์
แก่่คนในชุุมชนวััดสููงเม่่นสืืบไป

ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน	
แนวคิิ ด ในการนำำ�คัั ม ภีี ร์์ ออ กมาจากหอธัั ม ม์์
ให้้คนได้้เห็็นและสััมผััสเป็็นเรื่่�องของความเชื่่�อว่่าจะ
ไม่่ เ ป็็ น มงคล ซึ่่� ง ได้้ มีี ก ารพิิ สูู จน์์ ภ ายหลัั ง ว่่ า ไม่่ เ ป็็ น
ความจริิง การนำำ�คััมภีีร์์ออกมาตรวจเช็็คความเสีียหาย
จากการจััดเก็็บจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ดีี และยัังทำำ�ให้้ชาวบ้้าน
ได้้เห็็นและสััมผััสคำำ�สั่่�งสอนผ่่านคััมภีีร์์โบราณนี้้� ทำำ�ให้้
เข้้ า ใจถิ่่� น ที่่� ม าของบรรพบุุ รุุษเดีี ย วกัั น ส่่ งผลให้้ เ กิิ ด
ความรััก ความสามััคคีีในชุุมชน และได้้สร้้างความ
ร่่วมมืือในการทำำ�กิิจกรรม
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดสููงเม่่น คััมภีีร์์ธััมม์์โบราณ
เป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ซึ่่�งมีีคััมภีีร์์ใบลานมากที่่�สุุด ได้้ออกแบบ
การพััฒนาชุุมชน ผ่่านกระบวนการอนุุรัักษ์์คััมภีีร์์ใบลาน
ตามหลัักพระพุุทธศาสนา เป็็นชุุมชนที่่�พึ่ง่� ตนเองได้้ด้ว้ ย
พลัังบวร สมาชิิกในชุุมชนมีีความ พอเพีียง ดำำ�เนิินชีีวิิต
อย่่างเป็็นสุุข พฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงไปในทิิศทางที่่�
ดีีขึ้้�น ปััญหาต่่าง ๆ ในชุุมชนลดลง มีีความรัักสามััคคีี
ร่่ ว มกัั น สืืบสาน งานบุุ ญ และปฏิิ บัั ติิ ต ามประเพณีี
ด้้านศาสนา ความเชื่่อ� และประเพณีี ชื่่อ� ว่่า ธััมม์์ประเพณีี
๑๒ เดืือน เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมที่่�สำำ�คััญ
ของประเทศไทย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููวิิบููลสรภััญ, ดร.
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันอนุุรัักษ์์คััมภีีร์์ใบลานวััดสููงเม่่น
รองเจ้้าอาวาสวััดสููงเม่่น
โทร. ๐๖ ๑๖๓๔ ๗๙๖๒
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๕๔) เทศบาลตำำ�บลเสริิมงาม
อำำ�เภอเสริิมงาม จัังหวััดลำำ�ปาง
“เสริิมเฮีียน ชุุมชนสร้้างบ้้าน
ท้้องถิ่่�นสร้้างเมืือง”

	จากสถานการณ์์ของผู้้�สููงอายุุและคนพิิการใน
พื้้�นที่่�มีีผู้้�สููงอายุุ เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี เทศบาลตำำ�บลเสริิมงาม
จึึงตระหนัักถึึงสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อหาแนวทาง
ในการรัั บ มืือสัั ง คมผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ในอนาคต
จึึงให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในพื้้�นที่่�
จึึงได้้สร้้างระบบการดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุและคนพิิการ
จึึงได้้เกิิดโครงการปรัับสภาพบ้้านผู้้�สููงอายุุคนพิิการ
โดยชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น “เสริิ ม เฮีี ย น-ชุุ ม ชนสร้้ า งบ้้ า น
ท้้องถิ่่�นสร้้างเมืือง”
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
นโยบายของผู้้�บริิ ห ารให้้ คว ามสำำ�คัั ญ กัั บ การ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนในพื้้น� ที่่�ทีมี งาน“เสริิม
พััฒน์์”เป็็นการบููรณาการร่่วมกัันทั้้�งหน่่วยงานภายใน
ภายนอก ท้้องถิ่่�น ในการปรัับสภาพบ้้าน การสนัับสนุุน
กระบวนการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งการสนัับสนุุนงบประมาณ
จากเครืือข่่าย เช่่น มููลนิิธิพิิ ิทัักษ์์ดวงตาลำำ�ปาง พััฒนา
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สัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์จั์ งั หวััดลำำ�ปาง สถาบััน
การศึึกษา เช่่นมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น มหาวิิทยาลััย
มหาสารคาม มููลนิิธิินวััตกรรมทางสัังคมฯ เริ่่�มแรกมีี
การลองผิิดลองถููกในการประเมิินและออกแบบการ
ปรัับสภาพบ้้านให้้คนพิิการ ผู้้�สููงอายุุ โดยออกแบบตาม
บริิบทของชุุมชน มีีการพััฒนารููปแบบการปรัับสภาพ
บ้้านโดยเน้้นผู้้�ใช้้เป็็นหลัักในการปรัับ ซึ่่ง� ในการประเมิิน
ออกแบบนั้้�นจะมีีนัักกายภาพบำำ�บััดจากโรงพยาบาล
เสริิมงาม ช่่างเทศบาล ช่่างจิิตอาสาร่่วมด้้วย จนมีีการ
ถอดบทเรีียนได้้หลัักสููตร “ชุุมชนสร้้างบ้้านท้้องถิ่่น� สร้้าง
เมืือง” ๓,๖,๑๒ ชั่่�วโมงของการเรีียนรู้้�การปรัับสภาพ
บ้้านโดยชุุมชนท้้องถิ่่�น โดยได้้มีีการปรัับสภาพบ้้าน
จำำ�นวน ๕๓ หลััง ๕๓ รููปแบบตามความเหมาะสมของ
ผู้้�ใช้้งาน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุมชนมีีการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�โดยใช้้ต้น้ ทุุน
พื้้� น ที่่� เ ป็็ น ที่่� ตั้้� ง และในการปรัั บ สภาพบ้้ า นที่่� เ น้้ น ให้้
เกิิดความคุ้้�มค่่าของผู้้�ใช้้ และใช้้ได้้กัับทุุกคนในบ้้าน
เกิิดความปลอดภััยสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ผู้้�อยู่่�อาศััย และใช้้วัสั ดุุใน
ท้้องถิ่่�นที่่�สามารถทดแทนวััสดุุที่่�มีีราคาสููง ลดค่่าใช้้จ่่าย
ในด้้านงบประมาณได้้
การปรัั บ สภาพบ้้ า นที่่� มีี ง บประมาณที่่� จำำ�กัั ด
ดัังนั้้�นการดำำ�เนิินงานโดยหลัักแล้้วเป็็นการดำำ�เนิินงาน
แบบจิิตอาสา ที่่�ไม่่มีีค่่าจ้้าง ค่่าตอบแทน และการ
สร้้างความร่่วมมืือทั้้�งในองค์์กร ท้้องที่่� แกนนำำ�ชุุมชน
ใช้้ใจในการดำำ�เนิินงานและหนุุนเสริิมการทำำ�งานด้้วย
วิิชาชีีพของคณะทำำ�งาน ที่่�ช่่วยเหลืือการทำำ�งานร่่วมกััน
พึ่่�งพาอาศััยแบบพี่่�แบบน้้องแบบครอบครััว
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	สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ทางผู้้�บริิหาร คณะทำำ�งานได้้นำำ�เป็็น
แนวทางการทำำ�งานคืือ “จงบอกตนเองว่่าอย่่าลืืมว่่าเรา
เป็็นลููกหลานของบ้้านเมืืองนี้้� อย่่าเลืือกปฏิิบััติิ ใช้้ใจใน
การทำำ�งาน ถึึงมัันจะลำำ�บาก ถ้้างานเราสำำ�เร็็จแล้้วมััน
เป็็นสิ่่ง� ที่่�ภาคภููมิใิ จ เราจะรู้้�ได้้ตนเอง” และสิ่่ง� ที่่�แสดงให้้
เราเห็็นได้้ชััดเจนจากการทำำ�งานคืือ ช่่างจิิตอาสาที่่�เข้้า
มาร่่วมทำำ�งานปรัับสภาพบ้้าน คืือเป็็นคนในครอบครััว
ที่่�เราได้้เข้้าไปปรัับสภาพบ้้านให้้เขาได้้เห็็นคุุณภาพชีีวิติ
ที่่�ดีีขึ้้�นทั้้�งผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแลในครอบครััวหลััง
จากได้้รัับการปรัับสภาพบ้้าน และสิ่่�งนี้้�คืือจุุดเริ่่�มต้้น
ของช่่างจิิตอาสา ทีีมเสริิมพััฒน์์ ของพื้้น� ที่่�เทศบาลตำำ�บล
เสริิมงาม
ประชาชนสมาชิิ ก ในชุุ ม ชนมีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่�
ดีี ขึ้้� น หลัั ง จากได้้ รัั บ การปรัั บ สภาพบ้้ า น ผู้้�สูู ง อายุุ
คนพิิการสามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้มากขึ้้�น ลดภาวะ
ความเครีียดทั้้�งผู้้�สููงอายุุ คนพิิการคนในครอบครััวและ
ผู้้�ดููแลสามารถออกไปทำำ�งานนอกบ้้านได้้ ทำำ�ให้้มีรี ายได้้
เพิ่่�มขึ้้�น ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม พึ่่�งพาอาศััยกััน
แบบพี่่�แบบน้้อง คนในชุุมชนมีีจิติ อาสา ร่่วมแก้้ไขปััญหา
ร่่ ว มรัั บ ผลประโยชน์์ และร่่ วมตรวจสอบ เป็็ นภาคีี
เครืือข่่ายในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของพื้้�นที่่�เทศบาล
ตำำ�บลเสริิมงาม และอำำ�เภอเสริิมงาม

เกิิดหมู่่�บ้้านต้้นแบบการปรัับสภาพบ้้านเพื่่�อเป็็นพื้้น� ที่่�ใน
การศึึกษาดููงาน มีีทีีมช่่างชุุมชนในพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�ง
ขยายผลการทำำ�งานไปสู่่� อปท.ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอเสริิมงาม
งามให้้ ส ามารถออกแบบการปรัั บ สภาพบ้้ า นให้้
เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ คนพิิการและผู้้�ด้้อยโอกาสใน
พื้้�นที่่�

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�การปรัับสภาพบ้้านโดยชุุมชน
ท้้องถิ่่�น เป็็นศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุงกายอุุปกรณ์์และ พััฒนา
นวัั ต กรรมใหม่่ ๆ ที่่� เ อื้้� อต่่ อผู้้�สูู ง อายุุ แ ละคนพิิ ก าร
รวมทั้้�งให้้บริิการยืืมอุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสุุดถนอม ลำำ�ปน นัักพััฒนาชุุมชนชำำ�นาญการ
โทร. ๐๙ ๓๔๖๕ ๕๕๔๖
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๕๕) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลน้ำำ��ไคร้้
อำำ�เภอปาด จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
“โรงเรีียน มเหสัักข์์วััยใส”

	ชมรมผู้้�สูู ง อายุุ ตำำ� บลน้ำำ�� ไคร้้ เ ป็็ น ผู้้�สืืบสาน
ถ่่ายทอดวััฒนธรรมประเพณีีพื้้�นบ้้าน เป็็นศููนย์์กลางใน
การประสานงานและเชื่่�อมต่่อองค์์กรต่่าง ๆ ต่่อมาในปีี
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลน้ำำ��ไคร้้
ได้้จััดตั้้�งศููนย์์พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและส่่งเสริิมอาชีีพ
ตำำ�บลน้ำำ��ไคร้้ และเปิิดให้้บริิการด้้านกระบวนการขัับ
เคลื่่�อนกิิจกรรมผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ ปีี ๒๕๕๘ เป็็นต้้นมา
และดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�ง ๔ มิิติิ (มิิติสุิ ุขภาพ มิิติิ
เศรษฐกิิจ มิิติิสัังคม และมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม)
ในปีี ๒๕๖๐ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่มี� โี อกาสร่่วมกิิจกรรม
กัับศููนย์์พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและส่่งเสริิมอาชีีพตำำ�บล
น้ำำ��ไคร้้ได้้เสนอแนวคิิดว่่าตำำ�บลน้ำำ��ไคร้้ควรมีีโรงเรีียน
ผู้้�สููงอายุุฯ เพื่่�อให้้กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้� แลก
เปลี่่�ยนแนวคิิด หรืือทำำ�กิิจกรรม ค้้นหาประสบการณ์์
ใหม่่ ๆ ระหว่่างกััน เพิ่่�มศัักยภาพให้้เป็็นบุุคคลที่่�ทรง
คุุ ณ ค่่ า เป็็ น ปราชญ์์ ชุุ ม ชน เป็็ น ภูู มิิ ปัั ญ ญาท้้ อ งถิ่่� น
ที่่�เป็็นทั้้�งผู้้�รับั และผู้้�ให้้ และถ่่ายทอด จึึงได้้จัดั ตั้้ง� โรงเรีียน
ผู้้�สููงอายุุในนาม “โรงเรีียน มเหสัักข์์วััยใส” เมื่่�อวัันที่่�
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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เส้้นสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การจัั ด ตั้้� ง โรงเรีี ย นผู้้�สูู ง อายุุ ตำำ� บลน้ำำ�� ไคร้้
“โรงเรีียน มเหสัักข์์วัยั ใส” เป็็นการส่่งเสริิมกระบวนการ
เรีียนรู้้�เพื่่�อชีีวิิตของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งการเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่
ที่่�ผู้้�สููงอายุุไม่่เคยได้้รัับรู้้� และกระบวนการถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�จากผู้้�สููงอายุุด้้านภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นให้้กัับ
ลููกหลาน พร้้อมสอดแทรกวััฒนธรรมประเพณีีพื้้�นบ้้าน
และคุุณธรรมความเป็็นมาของชุุมชน เช่่น การถ่่ายทอด
ประเพณีีข้้าวพัันก้้อน ถ่่ายทอดประเพณีีแห่่ปราสาทผึ้้�ง
การถ่่ า ยทอดวัั ฒ นธรรมการทอผ้้ า โดยการนำำ�วัั ส ดุุ
อุุปกรณ์์เครื่่�องทอผ้้านำำ�มาถ่่ายทอด ณ โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ
“โรงเรีียนมเหสัักข์์วัยั ใส” ให้้ลูกู หลานได้้เรีียนรู้้� และเกิิด
การอนุุรัักษ์์และหวงแหนภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
	ปััจจุบัุ นั โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุตำำ�บลน้ำำ��ไคร้้ “โรงเรีียน
มเหสัักข์์วัยั ใส” ได้้รวบรวมวััสดุุอุปุ กรณ์์การทอผ้้า และ
อุุปกรณ์์อื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ลููกหลานหรืือบุุคคลที่่�สนใจ ได้้มีี
โอกาสเรีียนรู้้�โดยผ่่านภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� เป็็นนัักเรีียน
ผู้้�สููงอายุุ ในการถ่่ายทอดวิิถีีชีวิี ิตชุุมชน และ “โรงเรีียน
มเหสัักข์์วััยใส” ร่่วมขัับเคลื่่�อนกระบวนการเรีียนรู้้�ใน
ระบบ กศน. เพื่่�อสอดแทรกการถ่่ายทอดภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น และเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ด้้านวััฒนธรรม
คุุณธรรม จริิยธรรม สร้้างมิิติิแห่่งการเรีียนรู้้�ระหว่่าง
นัักเรีียนต่่างวััย
ผลลััพธ์์ลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การที่่�ผู้้�สููงอายุุต้้องเข้้ารัับการเรีียนการสอนใน
“โรงเรีียนมเหสัักข์์วััยใส” ทำำ�ให้้มีีความรัับผิิดชอบเพิ่่�ม
ขึ้้น� รวมถึึงบุุคคลในครอบครััวที่่มี� ส่ี ว่ นสนัับสนุุนทางอ้้อม
เกิิดกระบวนการสร้้างความอบอุ่่�นในครอบครััว สร้้าง
ความห่่วงใย สร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีระหว่่างคนในครอบครััว
เกิิดคุุณธรรมจริิยธรรมที่่�ดีี

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคเหนืือ

เมื่่อผู้้�สู
� งู อายุุเข้้าร่่วมกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อชีวิี ติ
จะเกิิดกลุ่่�มจิิตอาสาขึ้้�นทั้้�งภายในและภายนอก ภายใน
คืือการช่่วยเหลืือระหว่่างผู้้�สููงอายุุด้้วยกัันเอง ภายนอก
คืือการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคล องค์์กร ที่่�พร้้อมขัับเคลื่่�อน
ในการตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุสร้้าง
คุุณธรรมในการช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
“โรงเรีียน มเหสัักข์์วัยั ใส”มีีรูปู แบบกระบวนการ
เรีียน ทั้้�งการรัับและการให้้ โดยการเรีียนรู้้�แลกเปลี่่�ยน
และรัับความรู้้�ใหม่่ ๆ รวมถึึงการถ่่ายทอดภููมิิปััญญา
ให้้กัับลููกหลานหรืือบุุคคลที่่�สนใจ ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อชีวิี ติ ตามบริิบทพื้้น� ที่่� สอดแทรก
วััฒนธรรมประเพณีีวิถีิ ชุี มุ ชน สร้้างคุุณธรรมจริิยธรรมใน
ชุุมชนของตนเอง
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	จากการก่่ อตั้้� ง โรงเรีี ย นผู้้�สูู ง อายุุ “ โรงเรีี ย น
มเหสัักข์์วััยใส” ขึ้้�น ให้้ผู้้�สููงอายุุได้้แสดงศัักยภาพ โดย
การถ่่ายทอดความรู้้�ภููมิิปััญญา ประสบการณ์์แก่่บุุคคล
อื่่�นเพื่่�อสืืบสานภููมิิปััญญาให้้คงคุุณค่่าคู่่�กัับชุุมชน และ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมตามบริิบทพื้้�นที่่� โดยเน้้นหลััก ๕ อ.
(อาหารและอนามััย ออกกำำ�ลังั กายและอายุุยืืน อารมณ์์
และอดิิ เรก อาชีี พ และออม อาสาและเอื้้� ออ าทร)
จนเกิิด “โครงการนวััตกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเพื่่�อ

ชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ” ในปีี ๒๕๖๑ เป็็นการสนัับสนุุน
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ ก ลุ่่�มผู้้�สูู ง อายุุ ไ ด้้ เรีี ย นต่่ อ ในระบบ
ที่่�สูงู ขึ้้น� สามารถจััดให้้เป็็นโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุต้น้ แบบและ
ถ่่ายทอดหรืือแลกเปลี่่ย� นกระบวนการขัับเคลื่่�อนได้้ โดย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลน้ำำ��ไคร้้ ได้้บรรจุุแผนงานการ
ขัับเคลื่่�อนโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุประจำำ�ทุุกปีี ทำำ�ให้้สามารถ
ขัับเคลื่่�อนโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายธวััชชััย เวรุุริิยะ นัักพััฒนาชุุมชนชำำ�นาญการ
โทร. ๐ ๕๕๘๒ ๔๒๕๑, ๐๘ ๗๒๐๘ ๘๑๖๑
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ส่วนที่ ๓ : เรียงร้อยต้นแบบคุณธรรมภาคอีสาน
ต้้นแบบคุุณธรรม : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพรหมราช
ตำำ�บลตููม อำำ�เภอปัักธงชััย จัังหวััดนครราชสีีมา
“พิิพิิธภััณฑ์์ล้ำำ��ค่่า โบสถ์์งามตา ๓๐๐ ปีี
หลวงปู่่�มีีเมตตามหานิิยม”

ชุุมชนวััดพรหมราช เป็็นวััดเก่่าแก่่มีอี ายุุมากกว่่า
๑๐๐ ปีี เป็็นศููนย์์กลางแห่่งการเรีียนรู้้�ทางด้้านพระพุุทธ
ศาสนา ประเพณีี วััฒนธรรม และวิิถีีชีีวิิตของชุุมชน
มีีความเป็็นอยู่่�แบบเรีียบง่่าย มีีความอุุดมสมบููรณ์์ทั้้�ง
ข้้าวปลาอาหารและผลไม้้ มีีความสมััครสมานสามััคคีี
เสีี ย สละ และเป็็ น อัั น หนึ่่� ง อัั น เดีี ย วกัั น ยัั ง คงรัั ก ษา
ประเพณีีวััฒนธรรมของชุุมชนหรืือของท้้องถิ่่�นไว้้เป็็น
อย่่ า งดีี เช่่ น การอนุุ รัั ก ษ์์ ป ระเพณีี ส งกรานต์์ แ บบ
โบราณดั้้�งเดิิม ทั้้�งด้้านการแต่่งกาย เช่่น การนุ่่�งโจง
เสื้้อคอ
� กระเช้้า เสื้้อ� ลายดอก การละเล่่นพื้้น� บ้้านที่่�สำำ�คัญ
ั
เช่่น ปิิดตาตีีหม้้อ การจัับปลาไหล การปีีนเสาน้ำำ��มััน
การก่่อกองทราย การแสดงหมอลำำ�กลอน การสรงน้ำำ��
พระพุุทธรููป บููรพาจารย์์และพระสงฆ์์ การรดน้ำำ�ดำ
� ำ�หััว
ผู้้�เฒ่่าผู้้�แก่่ โดยในกิิจกรรมวัันสำำ�คััญหรืือวัันประเพณีี
ต่่าง ๆ จะปราศจากแอลกอฮอล์์และการพนัันฯลฯ
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ประเพณีีที่่�สำำ�คััญที่่�ปฏิิบััติิสืืบทอดกัันมาอย่่าง
ยาวนาน คืือประเพณีีสู่่�ขวััญข้้าว มีีการแห่่ข้้าวและ
พิิธีีสู่่�ขวััญข้้าวโดยพราหมณ์์ เพื่่�อให้้ชุุมชนได้้สำำ�นึึกใน
บุุญคุุณของแม่่โพสพที่่�ได้้ดูแู ลเลี้้ย� งดููชุมุ ชนให้้อยู่่�เย็็นเป็็นสุุข
และอุุดมสมบููรณ์์ ประเพณีีไหว้้พระพุุทธบาทจำำ�ลอง
ที่่�ปฏิิบััติิสืืบทอดต่่อกัันมาเป็็นปีีที่่� ๙๘
นอกจากนี้้�ยัังได้้อนุุรัักษ์์อาหารพื้้�นบ้้านที่่�ขึ้้�นชื่่�อ
ของชุุมชน คืือ ลาบหมี่่� และแกงบอน อาชีีพที่่�สำำ�คััญ
ของชุุมชน นอกจากทำำ�นา ปลููกผลไม้้ คืือการจัักสาน
ชะลอมแบบขััด ๒ ชั้้�น ซึ่่�งเป็็นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น นิิยม
ไว้้ ใส่่ ผลไม้้ อัันเป็็ นอัั ตลัั กษณ์์ หนึ่่� งที่่� สำำ�คััญของชุุ มชน
เพื่่�อเป็็นของฝากให้้กัับผู้้�มาเยืือนหรืือนำำ�มาฝากซึ่่�งกััน
และกัันโดยไม่่ใช้้ถุุงพลาสติิก และได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ
ระดัับประเทศตามโครงการ “การส่่งเสริิมพััฒนาการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมในวััด” ปีี ๒๕๕๙ จากกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด พรหมราช ได้้ ดำำ� เนิิ น การ
กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ได้้ โดยอาศัั ย เครืือข่่ า ยของชุุ ม ชน
ผู้้�นำำ� ในท้้ อ งที่่� ผู้้�นำำ�ท้้ อ งถิ่่� น และที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ด ได้้ แ ก่่
พลัังบวร ประชาชนในชุุมชนมีีความสามััคคีีให้้ความ
ร่่วมมืือกัับผู้้�นำำ�เป็็นอย่่างดีี วััดก็็ได้้รัับการสนัับสนุุน
จากพุุทธศาสนิิกชนโดยได้้รับั ความร่่วมมืือจากผู้้�บริิหาร
โรงเรีียนคณะครูู นัักเรีียน รวมทั้้�งมีีกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ภายในวััดพรหมราช เช่่น การส่่งเสริิมการปฏิิบััติิธรรม
การทำำ�บุญ
ุ ในโอกาสต่่าง ๆ การให้้ความช่่วยเหลืือเกื้้อกู
� ลู
ซึ่่�งกัันและกััน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพรหมราช ได้้ส่ง่ เสริิมการ
จััดกิิจกรรมวิิถีีถิ่่น� วิิถีไี ทย ทั้้�งในกิิจกรรมที่่�เป็็นวัันสำำ�คัญ
ั
ของชุุมชน ในวัันสำำ�คััญทางศาสนา ในวัันสำำ�คััญพิิเศษ
ตลอดปีี
๒) นโยบายต่่าง ๆ ที่่�ทางราชการได้้ส่่งเสริิม
ได้้ ถูู ก นำำ� มาถ่่ า ยทอดแก่่ ป ระชาชนในชุุ ม ชน เช่่ น
การส่่งเสริิมการนุ่่�งผ้้าไทย สวมใส่่ผ้า้ ซิ่่น� การส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้�ประชาธิิปไตย การแสดงกิิจกรรมศิิลปวััฒนธรรม
ของคนในชุุมชน การร้้องรำำ� การละเล่่นพื้้น� บ้้านของเด็็ก
เยาวชน การแสดงศิิลปวััฒนธรรมต่่าง ๆ ได้้ถููกนำำ�มา
แสดงถ่่ายทอดในกิิจกรรมที่่�สำ�คั
ำ ัญของชุุมชน
๓)	มีี ก ารประยุุ ก ต์์ การดำำ�ร งชีี วิิ ต เศรษฐกิิ จ
พอเพีียงด้้วยการดำำ�เนิินการด้้านสืืบสานวิิถีีวััฒนธรรม
ประเพณีีวััฒนธรรมไทยที่่�ดีีงามเช่่น ประเพณีีนมััสการ
พระธาตุุ ใ นวัั น มาฆบูู ช าซึ่่� ง เป็็ น กิิ จ กรรมการทำำ�บุุ ญ
ประจำำ�ปีีที่่�สำำ�คััญของชุุมชนเป็็นศููนย์์รวมประชาชนใน
ชุุมชนร่่วมกิิจกรรมพิิธีเี ปิิดงานไหว้้พระพุุทธบาทจำำ�ลอง
จััดได้้อย่่างยิ่่�งใหญ่่ ประเพณีีแห่่ไม้้ค้ำำ��โพธิ์์� ประเพณีี
สงกรานต์์ กิิจกรรมก่่อเจดีีย์์ทราย ประเพณีีสรงน้ำำ��
พระธาตุุ กิิ จ กรรมการสานชะลอมและตะเกีี ย ง
หยวกกล้้วย เป็็นกิิจกรรมสืืบสานวิิถีีชีีวิิตดั้้�งเดิิมของ
ท้้องถิ่่�น ประเภทเครื่่�องจัักสาน การสานชะลอมใส่่
ขนมและผลไม้้ ซึ่่� ง ชุุ ม ชนยัั ง คงอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละรัั ก ษา
ขนบธรรมเนีียมแบบนี้้�ไว้้ โดยไม่่ใช้้ถุงุ พลาสติิกแต่่ใส่่ขนม
พื้้น� เมืือง และผลไม้้เพื่่�อเป็็นของฝาก และการทำำ�ตะเกีียง
หยวกกล้้วย เพื่่�อเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ช่่วยให้้เกิิดแสง
สว่่างและย่่อยสลายได้้ง่่าย เป็็นต้้น

๔)	มีีผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรม อัันเป็็นทุุนทาง
วััฒนธรรมและเป็็นอััตลัักษณ์์ของชุุมชนที่่�โดดเด่่น :
ทางด้้ า นอาหาร เช่่ น พล่่ า หมี่่� แกงบอน ข้้ า วโป่่ ง
ดอกจอกโบราณฯลฯ ทางด้้านการละเล่่นพื้้�นบ้้าน เช่่น
กลองยาว รำำ�โทน รำำ�วงย้้อนยุุค และทางด้้านการจัักสาน
ได้้แก่่ การจัักสานชะลอมแบบขััด ๒ ชั้้�น
๕) เกิิ ด “พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ พื้้� น บ้้ า นวัั ด พรหมราช”
เป็็นการจััดรวบรวมการดำำ�รงวิิถีีชีีวิิตและวััฒนธรรม
ที่่�ดีงี ามส่่วนหนึ่่ง� ของชุุมชนและจััดแสดงเป็็นนิิทรรศการ
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การรัักษาความสามััคคีีของคนในชุุมชนไว้้อย่่าง
เหนีี ย วแน่่ น การให้้ คว ามช่่ ว ยเหลืือเกื้้� อกูู ล ซึ่่� ง กัั น
และกัันระหว่่างบ้้าน วััด โรงเรีียน/ราชการ ด้้วยดีี
เป็็นเป้้าหมายหลัักของชุุมชนคุุณธรรมวััดพรหมราช
เพื่่�อการเป็็นสัังคมแห่่งคุุณธรรม ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
วััดพรหมราช

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููโกศลธรรมวิิบููล เจ้้าอาวาสวััดพรหมราช
โทร. ๐๘ ๙๘๔๘ ๙๕๓๖
นายธงชััย เชยสระน้้อย ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านพรหมราช หมู่่�ที่่� ๘
โทร. ๐๘ ๒๑๓๕ ๘๖๘๖
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๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเจริิญสุุข
ตำำ�บลเจริิญสุขุ อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดบุุรีรัี มั ย์์
“ถิ่่�นภููเขาไฟ ทางไหลลาวา ใบเสมาพัันปีี
ผ้้าภููอััคนีีเลื่่�องชื่่�อ รำ��ลืือเห็็ดป่่า ดารดาษดอกกระเจีียว
เที่่�ยวชมพููอัังคาร นมััสการเสด็็จปู่่�วิิริิยะเมฆ”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเจริิญสุุข ตำำ�บลเจริิญสุุข
อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ตั้้�งอยู่่�เชิิงเขา
พระอัั ง คาร ซึ่่� ง เป็็ น ภูู เ ขาไฟที่่� ม อดดัั บ ลงแล้้ ว
ด้้วยลัักษณะของภููมิปิ ระเทศที่่�เคยเป็็นทางไหลของลาวา
จึึงมีีแร่่ธาตุุอุดุ มสมบููรณ์ทำ์ ำ�ให้้ผลผลิิตทางการเกษตรได้้
ผลเป็็นอย่่างดีีและมีีทรััพยากรป่่าไม้้ที่่อุ� ดุ มสมบููรณ์์ เป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�ทางระบบนิิเวศที่่�สำำ�คัญ
ั แห่่งหนึ่่ง� ของจัังหวััด
บุุรีีรััมย์์ บรรพบุุรุุษของคนในชุุมชนย้้ายถิ่่�นฐานมาจาก
จัังหวััดยโสธร อุุบลราชธานีี และนครราชสีีมา อาชีีพ
ของคนในชุุมชนส่่วนใหญ่่นอกจากการทำำ�เกษตรกรรม
แล้้ ว ยัั ง มีี ภูู มิิ ปัั ญ ญาอัั น โดดเด่่ น ในการผลิิ ต ผ้้ า ทอ
“ผ้้าภููอัคนี
ั ี” ซึ่่�งเป็็นผ้้าย้้อมดิินภููเขาไฟ
แต่่ยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ชุุมชนเริ่่�มมีีปััญหา
ยาเสพติิด การพนััน อบายมุุขเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องและ
การบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าของชาวบ้้านในพื้้�นที่่�และชาวบ้้าน
นอกพื้้�นที่่� เป็็นเหตุุให้้เกิิดผลกระทบทางระบบนิิเวศใน
ชุุมชน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเจริิญสุุขขัับเคลื่่�อนด้้วยพลััง
บวร มีีกระบวนการดัังนี้้�
๑) การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง มีี ๙ ขั้้�นตอน คืือ ๑) ชุุมชน
มีีผู้้�นำำ�และคนในชุุมชนประกาศข้้อตกลงที่่�จะพััฒนา
ชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม โดยยึึดมั่่�นในหลัักธรรม
คำำ�สอนทางศาสนา น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาพััฒนาชีีวิิตและสืืบสานวิิ ถีีวััฒนธรรมให้้
ธำำ�รงอยู่่� ๒) ชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมาย “ปััญหา
ที่่�อยากแก้้และความดีีที่่�อยากทำำ�” ๓) ชุุมชนร่่วมกััน
จััดทำำ�แผนพััฒนาส่่งเสริิมคุุณธรรมเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�
อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ� ซึ่่�งเป็็นความต้้องการของ
ชุุมชนเพื่่�อประโยชน์์สุขุ ของชุุมชน ๔) มีีการจััดกิิจกรรม
แก้้ไขปััญหาของชุุมชนและมีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีี
และปฏิิบััติิตามคุุณธรรม พอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา
๕) ชุุมชนมีีการติิดตามประเมิินผลสำำ�เร็็จเพื่่�อทบทวน
ปรัับปรุุงแผนให้้มีีคุุณภาพและบรรลุุผล ๖) ชุุมชนมีี
การประกาศยกย่่องเชิิดชููบุคค
ุ ลผู้้�ทำำ�ความดีี มีีคุณ
ุ ธรรม
ในชุุมชนและหรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�ความดีีให้้กัับชุุมชน
๗) ชุุมชนมีีการประเมิินผลความสำำ�เร็็จตามแผนพััฒนา
ส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรม ๘) ชุุ ม ชนมีี ก ารกำำ� หนดกิิ จ กรรม
ส่่งเสริิมคุุณธรรมเพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ คืือการนำำ�หลัักธรรม
ทางศาสนา หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงาม ๙) ชุุมชนมีีองค์์ความรู้้�จากการเป็็น
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ สามารถเป็็นแหล่่งแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ถ่่ายทอดเพื่่�อขยายผลไปสู่่�ชุุมชนอื่่�น
๒) การสร้้างธรรมนููญหมู่่�บ้้านและการปฏิิบััติิ
ตามหลัักธรรมนููญสัันติิสุขุ หมู่่�บ้้าน ๙ ดีีที่่เ� ข้้มแข็็งต่่อเนื่่�อง
เป็็นวิิถีีชีวิี ิต
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๓) การสร้้างความเข้้มแข็็งด้้วยพลััง “บวร” มีี
ศาสนสถานคืือวััดพระเขาอัังคาร ที่่�เป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยว
จิิตใจของคนในชุุมชน และความเลื่่�อมใสศรััทธาในตััว
เจ้้าอาวาสทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน
การสนัั บ สนุุ น จากสถานศึึกษา หน่่ ว ยงาน
ภาครััฐ และเอกชนที่่�เข้้ามาดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�และร่่วม
เป็็นภาคีีเครืือข่่าย และการมีีผู้้�นำำ� “บวร” ที่่�ให้้ความร่่วม
มืือร่่วมใจในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้
คนในชุุมชนมีีรายได้้ มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความเข้้มแข็็ง
ในการบริิหารจััดการชุุมชนเป็็นอย่่างดีี
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบ้้ า นเจริิ ญ สุุ ข ไม่่ มีี ปัั ญ หา
ยาเสพติิด ไม่่มีีการทะเลาะวิิวาท ไม่่มีีปััญหาการพนััน
ปััญหาอบายมุุข คนในชุุมชนมีีความรัักความสามััคคีี
เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ เสีียสละ ช่่วยเหลืือซึ่่�งกััน รู้้�สิิทธิิหน้้าที่่�
ของพลเมืืองที่่�ดีี มีีสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม มีีความ
กตััญญููรู้้�คุุณ สำำ�นึึกในคุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม
๒)	มีีกลุ่่�มมีีจิติ อาสาที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจตราบุุคคล
ที่่�จะเข้้าไปในพื้้�นที่่�ป่่า และมีีผู้้�นำำ�ที่่�เอาใจใส่่ให้้ความ
สำำ�คัญ
ั ในการอนุุรักั ษ์์พื้น้� ที่่�ป่า่ รวมถึึงประสานสำำ�นักั งาน
ป่่าไม้้จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ในการดููแลและให้้ความรู้้�เรื่่�องการ
อนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�ป่่าที่่�ถููกต้้อง
๓) ผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน มีีคุุณภาพ มีีสีีสัันและ
ความคิิดสร้้างสรรค์์ เกิิดเอกลัักษณ์์เป็็นที่่�จดจำำ� จนทำำ�ให้้
“ผ้้าภููอัคนี
ั ”ี เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับชาติิด้ว้ ยรางวััลการัันตีี
จากกระทรวงวััฒนธรรม ด้้านวััฒนธรรมภููมิิปััญญา/
และรางวััลการพััฒนาการออกแบบ/ต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การพััฒนาศัักยภาพของคนรุ่่�นใหม่่ในชุุมชน
ให้้สามารถสานต่่อหลัักการและนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั อย่
ิ า่ ง
ยั่่�งยืืน
๒) การพััฒนาด้้านการใช้้สื่่�อออนไลน์์เพื่่�อเป็็น
ช่่องทางในการประชาสััมพัันธ์์ชุุมชนรวมทั้้�งเพิ่่�มช่่อง
ทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าของชุุมชนให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น
๓) การรัั ก ษามาตรฐานของชุุ ม ชนต้้ น แบบ
คุุณธรรมและการเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีด้้านการพััฒนาพื้้�นที่่�
ป่่าในชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสมหวััง ผาสุุขใจ ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นบ้้านเจริิญสุุข หมู่่�ที่่� ๑๒
โทร. ๐๙ ๘๕๙๗ ๘๑๖๖
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๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสนวนนอก
ตำำ�บลสนวน อำำ�เภอห้้วยราช จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
“ถิ่่�นผ้า้ ไหมหางกระรอกคู่่� ผู้้�คนชุุมชนน้ำำ��ใจงาม
หลามความรัักสามััคคีี มากมีีอารยธรรมโบราณ
ตำำ�นานคู่่�กำำ�แพงดิิน ถิ่่�นแดนนี้้�บ้้านสนวนนอก”

ชุุ ม ชนโบราณบ้้ า นสนวนนอก ตำำ� บลสนวน
อำำ�เภอห้้วยราช จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เดิิมมีีสภาพเป็็นป่่าทึึบ
มีีต้น้ ไม้้ใหญ่่ชื่่�อว่่าต้้นสนวน เกิิดขึ้้น� มากในหมู่่�บ้้าน และ
มีีชายชาวร้้อยเอ็็ดชื่่อ� นายดำำ� ไม่่ทราบสกุุล เป็็นช่่างตีีเหล็็ก
ได้้ เ ข้้ า มาตั้้� ง รกรากปัั ก ฐานเป็็ น คนแรก ปัั จจุุ บัั น
ประชากรส่่วนใหญ่่มีีอาชีีพทำำ�นาและมีีอาชีีพเสริิม คืือ
การเลี้้ย� งไหม ทอผ้้า เลี้้ย� งโคกระบืือ ปลููกพืืชผัักสวนครััว
และโฮมสเตย์์ เป็็นหนึ่่�งในหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญ
โดยได้้รัับการคััดเลืือกจากสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััด
บุุรีรัี มั ย์์ ให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวรต้้นแบบของ
จัังหวััดบุุรีรัี มั ย์์ และมีีการนำำ�ทุนุ ทางวััฒนธรรมมาพััฒนา
ทรััพยากรในท้้องถิ่่�นให้้เป็็นสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ทาง
วััฒนธรรม ได้้แก่่ ผ้้าไหมลายหางกระรอกคู่่� ผ้้าไหมลาย
หางกระรอกคู่่�ตีีนแดง ผ้้าไหมมััดหมี่่�และมีีการจััดฐาน
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กิิจกรรมแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้เข้้าเยี่่ย� มชมและ
ศึึกษาเรีียนรู้้� เรื่่�องการปลููกหม่่อน เลี้้�ยงไหม การทอผ้้า
พร้้อมทั้้�งมีีบ้า้ นไม้้ บ้้านกระดิ่่ง� บ้้านโบราณ ตลาดโบราณ
รวมทั้้�งอาหารพื้้�นถิ่่�นสำำ�หรัับต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว เช่่น
แกงกล้้วย ผััดหมี่่�เขมร ขนมตดหมา เป็็นต้้น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	จากการที่่�ชุุมชนมีีจุุดแข็็งคืือมีีการดำำ�รงชีีวิิตวิิถีี
วััฒนธรรมโบราณไทย เขมร โดยความร่่วมมืือของชุุมชน
ทุุกหลัังคาเรืือน ในการปลููกหม่่อนเลี้้�ยงไหมเป็็นอาชีีพ
เสริิมสร้้างรายได้้ การพััฒนาชุุมชนเพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่�ยว
จึึงมีี คว ามสำำ�คัั ญ ควบคู่่�กัั บ การดำำ�ร งไว้้ ซึ่่� ง วิิ ถีี ชีี วิิ ต
ของคนในชุุมชนและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตทั้้�งด้้าน
คุุณธรรม จริิยธรรม โดยมีีการยึึดหลัักธรรมดัังนี้้�
๑) ชุุมชนสร้้างความเข้้มแข็็งด้้วยพลััง “บวร”
การดำำ�เนิินงานของผู้้�นำำ� “บวร” มีีความร่่วมมืือกัันใน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านต่่าง ๆ ของชุุมชนเป็็นอย่่างดีี
โดยผู้้�นำำ�ศ าสนาจะเป็็ น ผู้้�นำำ� ในส่่ ว นของกิิ จ กรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับประเพณีีทางศาสนา ผู้้�นำำ�ชุุมชนจะดููแล
ด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจของชุุมชน พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ของคนในชุุมชน และผู้้�นำำ�สถานศึึกษา และส่่วนราชการ
มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชน
เช่่น กิิจกรรมทำำ�บุุญตัักบาตร กิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ
กิิ จ กรรมด้้ า นประเพณีี แ ละวัั ฒ นธรรม เป็็ น ต้้ น
รวมถึึงกิิจกรรมที่่�ส่ง่ เสริิมสนัับสนุุน พััฒนาการท่่องเที่่�ยว
ในชุุมชน มีีการสร้้างการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองทั้้�ง
จากหน่่วยงานภายนอกและภายในชุุมชนเอง จากการ
ประชุุม หาจุุดอ่่อน จุุดแข็็งของหมู่่�บ้้านเพื่่�อพััฒนาเป็็น
หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยว การบริิหารจััดการชุุมชนในด้้านการ
พััฒนาหมู่่�บ้้าน ฐานเรีียนรู้้�
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๒) ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงต้้นแบบ บ้้านสนวนนอก ขณะนี้้�พร้้อม
ขยายผลสู่่�ชุมุ ชนใกล้้เคีียงโดยหััวใจแห่่งความสำำ�เร็็จ คืือ
การนำำ�หลัักคำำ�สอนทางศาสนาพุุทธมาเป็็นแนวทาง
ประพฤติิ ปฏิิ บัั ติิ ทำำ�ดีี ละชั่่� ว กลัั ว บาป ส่่ ง เสริิ ม
ปลููกฝัังให้้คนในชุุมชนร่่วมกัันทำำ�ความดีี มีีความเสีียสละ
สามัั คคีีป รองดอง ได้้ นำำ�หลัั ก ปรัั ชญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียงมาใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิติ สร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้
และลดรายจ่่าย รวมถึึงกำำ�หนดเป็็นข้้อปฏิิบััติิไว้้เป็็น
ธรรมนููญสัันติิสุุขหมู่่�บ้้านอีีกด้้วย
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คนรุ่่�นใหม่่เห็็นคุุณค่่าของภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น�
ของตน จากการมีี ผู้้� ใหญ่่ ใ นชุุ ม ชนมีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต เป็็ น
แบบอย่่างที่่�ดีี ทำำ�ให้้คนรุ่่�นใหม่่รู้้�สึึกรัักและหวงแหนใน
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นของตน
๒)	คนในชุุมชนรู้้�สึึกถึึงการเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
พััฒนาชุุมชนด้้วยการมีีส่ว่ นร่่วมในการสร้้างและปฏิิบัติั ิ
ตามกติิกาภายใต้้หลัักคุุณธรรม จริิยธรรมด้้วยความ
เรีียบร้้อย รวมทั้้�งมีีส่่วนร่่วมในการสอดส่่องดููแลความ
เรีียบร้้อยในชุุมชน
๓)	ศาสนสถาน สถานศึึกษา ภาครััฐ และชุุมชน
มีีความเชื่่อ� มโยงสอดคล้้องและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
แต่่ละฝ่่ายต่่างส่่งเสริิมซึ่่ง� กัันและกัันซึ่่ง� ทำำ�ให้้คนในชุุมชน
ได้้รัับประโยชน์์อย่่างสููงสุุด
๔) ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินกิิจกรรมตาม
กระบวนการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ทำำ�ให้้การดำำ�รงชีีวิติ ของคนใน
ชุุมชนเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย เกิิดภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีพร้้อมขยายผลแก่่ชุุมชนใกล้้เคีียง

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	ส่่งเสริิมให้้คนรุ่่�นใหม่่ตระหนัักถึึงคุุณค่่าและ
มีีส่่วนร่่วมในการสืืบสานภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของชุุมชน
และพััฒนาศัักยภาพให้้สามารถสานต่่อหลัักการและนำำ�
ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น การเป็็นมััคคุุเทศก์์น้้อย
ในการถ่่ายทอดภููมิิปััญญาในแต่่ละฐานการเรีียนรู้้�ของ
เด็็กและเยาวชนในชุุมชน
๒) การรัั ก ษามาตรฐานของชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น
ต้้ น แบบด้้ า นคุุ ณ ธรรมและการพัั ฒ นาให้้ เ ป็็ น แหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมอย่่างยั่่�งยืืน
๓) การขยายผลสู่่�ชุมุ ชนใกล้้เคีียงในการใช้้หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงในการขัับเคลื่่�อนชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายบุุญทิิพย์์ กะรััมย์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
โทร. ๐๘ ๕๔๑๑ ๔๔๓๕
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๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านโนนศิิลา
ตำำ�บลยายแย้้มวััฒนา อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์

ชุุมชนบ้้านโนนศิิลาเดิิมเป็็นชุุมชนด้้อยพััฒนา
ต่่างคนต่่างอยู่่� ถึึงแม้้ผู้้�นำำ�จะพยายามอย่่างไรก็็ไม่่เป็็นผล
เพราะชาวบ้้านยัังมััวเมาอยู่่�กัับอบายมุุขต่่าง ๆ เช่่น สุุรา
การพนััน ต่่างคนไม่่ค่อ่ ยมีีน้ำำ��ใจ ไม่่ค่อ่ ยเข้้าวััดถืือศีีล ขาด
การให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�นำำ�ชุุมชนและทางราชการ ครั้้�น
เมื่่�อมีีธรรมนููญ ๙ ดีี คััมภีีร์์สร้้างอนาคตที่่�ดีีให้้ลููกหลาน
ของอดีีตผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดบุุรีรัี มั ย์์ ท่่านเสรีี ศรีีหะไตร
มาประกาศใช้้ในชุุมชน ได้้ส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาและ
เปลี่่ย� นแปลงไปในทางที่่�ดีขึ้้ี น� มาก โดยชาวบ้้านในชุุมชน
เป็็นผู้้�เสนอข้้อบัังคัับและนำำ�มาปฏิิบััติิเองเช่่น
๑) เป็็นคนดีี : พากัันตั้้ง� ใจเข้้าวััดรัักษาศีีลกัันทุุก
หลัังคาเรืือน
๒)	มีีปัั ญ ญา : เมื่่� อ เข้้ า วัั ด รัั ก ษาศีี ล งดสุุ ร า
อบายมุุขต่่าง ๆ แล้้วก็็มีีสติิมีี ปััญญาในการประกอบ
อาชีีพที่่�ดีี ครััวเรืือนมีีรายได้้มากขึ้้�น
๓) รายได้้สมดุุล : เมื่่�อมีีปััญหาในการประกอบ
อาชีีพแล้้วรายได้้ที่่�ดีีก็็มีีมากขึ้้�นก็็ทำ�ำ ให้้มีีรายได้้สมดุุล
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๔)	สุุขภาพแข็็งแรง : เมื่่�อไม่่กิินเหล้้า ไม่่มััวเมา
ในอบายมุุข สุุขภาพก็็แข็็งแรงดีี มีีแรงออกกำำ�ลัังกาย
ไม่่ต้้องไปพึ่่�งพายา ไม่่ต้้องเข้้าโรงพยาบาล
๕)	สิ่่�งแวดล้้อมสมบููรณ์์ : เมื่่�อมีีการรัักษาศีีล
ไม่่ ดื่่� ม สุุ ร า ไม่่ มัั ว เมาในอบายมุุ ข ความสามัั คคีี ใ น
ชุุมชนและหมู่่�คณะก็็เกิิดพลัังในการพััฒนาชุุมชน เช่่น
การเก็็บขยะทำำ�ให้้สะอาด ร่่วมกัันปลููกต้้นไม้้เพื่่�อภูมิู ทัิ ศน์
ั ์
ดีีขึ้้�นเป็็นชุุมชนน่่าอยู่่�
๖)	สัังคมอบอุ่่�น : มีีแต่่การเอาใจใส่่ ซื่่�อตรงต่่อ
กัันแล้้วก็็ทำำ�ให้้เกิิดการสามััคคีีปรองดองในหมู่่�คณะจะ
ทำำ�อะไรก็็ร่่วมด้้วยช่่วยกััน
๗) หลุุดพ้้นอาชญากรรม : เช่่น การจััดเวรยาม
ตั้้�งจุุดตรวจสกััดในชุุมชนเป็็นชุุด ช.ค.บ. (ชุุดคุ้้�มครอง
หมู่่�บ้้าน)
๘) กองทุุนพึ่่�งพาตนเอง : เช่่น การปล่่อยปลา
ลงสระน้ำำ��สาธารณะเพื่่�อให้้โตและก็็ขายตั๋๋ว� ลงจัับปลา ได้้
เงิินจากการขายตั๋๋ว� เข้้ากองทุุนในปีีพ)ศ) ๒๕๖๐ จำำ�นวน
๖๐,๐๐๐ บาท โดยที่่�ผ่่านมาไม่่มีีชาวบ้้านแอบลัักลอบ
จัับปลา
๙)	คณะกรรมการมีีความเข้้มแข็็งเข้้มแข็็ง :
มีี คว ามรู้้� ความสามารถและความน่่ า เชื่่� อถืือ และ
หมั่่�นพััฒนาตนเอง ขยัันเข้้ารัับการอบรมตามที่่�หน่่วย
งานต่่าง ๆ เชิิญไป
ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
ไม่่อยากให้้ธรรมนููญหมู่่�บ้้านเป็็นเฉพาะหมู่่�บ้้าน
และเป็็นของชาวบุุรีีรััมย์์เท่่านั้้�นอยากแก้้ไขให้้เป็็นของ
ประเทศ ความดีีที่่อ� ยากทํําและต้้องทํําให้้ดียิ่่ี ง� ๆ ขึ้้น� คืือ
อยากให้้ทุุกชุุมชนทุุกหมู่่�บ้้านช่่วยกัันออกกฎระเบีียบที่่�
จะบัังคัับตัังเองและสามารถปฏิิบััติิได้้เหมืือนธรรมนููญ
๙ ดีี คััมภีีร์์สร้้างอนาคตให้้ลููกหลานแล้้วเอามาคััดกรอง
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ข้้อที่่เ� หมืือนกัันทั้้�งประเทศมาบััญญััติเิ ป็็นข้้อ ๆ จะทํําให้้
ราษฎรทั่่�วประเทศเคารพและปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�
ตนเองเสนอขึ้้�นไป ประเทศชาติิก็็จะสงบสุุข
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑)	มีีกลไกในการขัับเคลื่่�อนดำำ�เนิินงาน โดยเน้้น
ที่่�ธรรมนููญ ๙ ดีี ข้้อที่่� ๑ คืือ คนดีี ทีีมงานดีี ประกอบ
ไปด้้วย ผู้้�นำำ�ชุุมชน คณะกรรมการหมู่่�บ้้าน ชุุดคุ้้�มครอง
หมู่่�บ้้าน (ชคบ)) ประธานคุ้้�มบ้้าน
๒)	มีีหน่่วยงานราชการให้้การสนัับสนุุน ทุุกส่่วน
เป็็นกลไกที่่�ทำ�ำ ให้้งานมีีประสิิทธิิผล
๓) การส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้คนเป็็นคนดีี มีีการ
เข้้าวััด รัักษาศีีล ไม่่ดื่่�มสุุรา ไม่่เล่่นการพนััน
๔)	จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมส่่งเสริิม เช่่น การส่่ง
เสริิมชุุมชนปลอดขยะ โดยช่่วยกัันเก็็บขยะทุุกเช้้าก่่อน
ไปทำำ�งาน กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพร่่างกายแข็็งแรง โดย
เต้้นออกกำำ�ลัังกายตามเสีียงเพลงจากหอกระจายข่่าว
ของชุุมชนตอนเย็็น
๕) การปฏิิบััติติ ามบทบาทหน้้าที่่�อย่า่ งเคร่่งครััด
โดยชุุดคุ้้�มครองหมู่่�บ้้านออกปฏิิบััติิหน้้าที่่�เวรยามตั้้�ง
จุุดตรวจสกััดและเดิินลาดตระเวรทั่่�วหมู่่�บ้้านทุุกวััน
ไม่่มีีอาชญากรรมหรืือยาเสพติิดในชุุมชนวิิธีีการหรืือ
กิิจกรรมที่่�โดดเด่่น คืือ การจััดชุุดคุ้้�มครองหมู่่�บ้้าน
(ชคบ)) ออกปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ลาดตระเวรหรืือจุุดตรวจอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คนในชุุมชนเข้้าวััดรัักษาศีีลทุุกวัันพระมาก
ขึ้้น� เป็็นเหตุุแห่่งการสามััคคีปี รองดอง ไม่่เป็็นคนขี้้เ� หล้้า
เมายา ไม่่ลุ่่�มหลงในอบายมุุข การพนััน หัันมาทำำ�ดีี ละ
ชั่่�วกลััวบาป มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี มีีจิิตอาสา มีีจิิตใจเอื้้�อเฟื้้�อ
เผื่่�อแผ่่แก่่คนอื่่�น
๒)	ทุุก ๆ งานที่่�ชุมุ ชนจััดขึ้้น� เป็็นงานปลอดสุุรา
ไม่่มีีคนนั่่�งดื่่�มเหล้้าในทุุกงาน
๓) เมื่่�อชุุด ชคบ) เข้้าเวรยามทุุกวััน การก่่อการ
ทะเลาะวิิวาท รถวิ่่�งเสีียงดัังหรืือยาเสพติิดในชุุมชนก็็
ไม่่มีีอีีกต่่อไป
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
รัักษา และพััฒนาต่่อยอดแนวทาง ธรรมนููญ
๙ ดีี คััมภีีร์์สร้้างอนาคตที่่�ดีีให้้แก่่ลููกหลาน พร้้อมขยาย
ผลสู่่�ประเทศชาติิ เพื่่�อให้้บ้้านเมืืองจะได้้สงบร่่มเย็็น
บทเรีียนจากการปฏิิบัติั ิ เกิิดเป็็นคุุณธรรมประจำำ�
ตััวและประจำำ�ชุุมชน คืือ
๑) เป็็นคนดีีมีีน้ำำ��ใจไม่่ต่่างคนต่่างอยู่่�
๒) ไม่่ เ ป็็ น คนขี้้� เ หล้้ า เมายาไม่่ มั่่� ว การพนัั น
หัันมาทํําดีีละชั่่�วกลััวบาป
๓)	มีีจิิตสํํานึึกที่่�ดีี มีีจิิตสาธารณะ มีีจิิตอาสา
มีีจิิตใจเอื้้�อเฟื้้อ� เผื่่�อแผ่่แก่่คนอื่่�น
เป็็นการพััฒนาบนพื้้�นฐานของธรรมนููญ ๙ ดีี
คััมภีีร์์สร้้างอนาคตที่่�ดีีให้้กัับลููกหลานเป็็นเครื่่�องชัักนํํา
และยึึดเหนี่่�ยวในการดํําเนิินการ
ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสมพงษ์์ สืืบบุุญ ผู้้�ประสานงาน
โทร. ๐๘ ๑๘๗๘ ๙๒๔๙
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๕) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแก่่งเลิิงจาน
อำำ�เภอเมืืองอ จัังหวััดมหาสารคาม
“วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มเกษตรสมุุนไพร
เพื่่�อชุุมชนแก่่งเลิิงจาน”

การขัับเคลื่่�อนชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมการปลููกพืืช
สมุุนไพร เกิิดจากปััญหาทางกายภาพที่่�ทรััพยากรป่่าไม้้
มีีความเสื่่�อมโทร.ม ป่่าในชุุมชนและพืืชสมุุนไพร พืืชหา
ยากมีีจำำ�นวนลดน้้อยลง องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแก่่ง
เลิิงจาน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดมหาสารคาม จึึงน้้อมนำำ�
ศาสตร์์พระราชา “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” มาใช้้ในการแก้้
ปััญหาและพััฒนาท้้องถิ่่น� รวมถึึงการออกแบบนโยบาย
ที่่�มุ่่�งเน้้นการร่่วมคิิด ร่่วมสร้้างของประชาชนในชุุมชน มีี
กระบวนการขัับเคลื่่�อนชุุมชน เพื่่�อให้้เกิิดเครืือข่่ายการ
เรีียนรู้้� ภายใต้้ความร่่วมมืือและการมีีส่่วนร่่วมของภาคีี
เครืือข่่าย
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
แนวคิิดที่่�เป็็นแนวทางในการออกแบบนโยบาย
มีีดัังนี้้�
๑) หลัักการคิิดเชิิงออกแบบ (design thinking)
		 ๑.๑	ศาสตร์์พระราชา “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา”
		 ๑.๒ การคิิดเชิิงออกแบบ : การสร้้างความ
เข้้าใจในบริิบทภาพรวมการเข้้าถึึงสภาพปััญหาและ
ความต้้ อ งการที่่� แ ท้้ จริิ ง ของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย ฝ่่ า ย
ต่่าง ๆ การทดลองด้้วยความคิิดที่่�หลากหลาย และ
การวางกลยุุทธ์์ขยายผล
๒) การขัับเคลื่่�อนชุุมชนและพััฒนาเครืือข่่าย
การส่่งเสริิมปลููกพืืชสมุุนไพร ยึึดหลัักแนวคิิดในการ
ทำำ�งานแบบเครืือข่่ายเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สุุดของการ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ใช้้กลไกของการ
สื่่�อสารแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและประสบการณ์์
๓) หลัั ก บริิ ห ารงานของผู้้�นำำ�ท้้ อ งถิ่่� น ในรูู ป
แบบ “SONGKIAT MODEL” มีีองค์์ ประกอบ ดัังนี้้�
S - Stability (ความมั่่น� คง) ยึึดหลัักความมั่่น� คง ไม่่หวั่่น�
ไหวรัับมืือกัับสถานการณ์์ได้้อย่่างเป็็นระบบระเบีียบ
O - Organizing (จััดระบบองค์์กร) ยึึดการจััดการระบบ
ในองค์์กรให้้สามารถออกแบบโครงการที่่�แปลกใหม่่
สอดคล้้ อ งกัั บ สภาพปัั ญ หาและเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ของ
ประชาชนผู้้�ใช้้บริิการ N-Navigator (ผู้้�ชี้้�นำำ�สัังคม)
ยึึดหลัักการเป็็นผู้้�ชี้้�นำำ�สัังคมในทางที่่�ดีีและที่่�เหมาะสม
มุ่่�งสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน G-Generation (พััฒนาคนทุุก
วััย) ยึึดพััฒนาคนในชุุมชนทุุกวััย ได้้มีส่ี ว่ นร่่วม ได้้พิสูิ จน์
ู ์
ตััวเองและพััฒนาตััวเอง เพื่่�อเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญ
ในการพััฒนาท้้องถิ่่น� K-Knowledge (ความรู้้�) ยึึดหลััก
การรวบรวมองค์์ ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่� ในองค์์กร พััฒนาให้้
เป็็นระบบ เพื่่�อคนในองค์์กรสามารถเข้้าถึึงความรู้้�และ
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พััฒนาตนเอง I-Integrity (ชื่่�อสััตย์์) ยึึดหลัักคุุณธรรม
และจริิยธรรม ความรัับผิิดชอบต่่อสังั คมและสิ่่ง� แวดล้้อม
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร A-Active (พััฒนาตน)
ยึึดหลัักการพััฒนาตนอยู่่�เสมอ ยืืดหยุ่่�นในวิิธีีการคิิด
และพััฒนาผู้้�อื่่�น ทั้้�งในเรื่่�องของความรู้้� และแนวคิิด
T-Trust (ความน่่าเชื่่�อถืือ) ยึึดหลัักความน่่าเชื่่�อถืือ
เป็็นที่่�อาศััยพึ่่�งพิิงของประชาชน และสมาชิิกในทีีมได้้
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมงานพััฒนาชุุมชนให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์กรหรืือกลุ่่�มต่่าง ๆ ในชุุมชนที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาการขัับเคลื่่�อนชุุมชนเพื่่�อส่ง่ เสริิม
การปลููกพืืชสมุุนไพร จนเกิิดเป็็น“วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�ม
เกษตรสมุุนไพรเพื่่�อชุุมชนแก่่งเลิิงจาน” เป็็นต้้นแบบ
ในการขัับเคลื่่�อนงาน เพื่่�อพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นฐานการ
พััฒนาภููมิิปััญญาพืืชสมุุนไพร จนนำำ�ไปสู่่�การเผยแพร่่
ผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่อ่ ชุุมชน ในรููปแบบ “นวััตกรรม
แก่่งเลิิงจาน”
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การเสริิ ม สร้้ า งความเข้้ า ใจในนโยบาย
โดยจััดประชุุมชี้้�แจงนโยบาย เพื่่�อให้้บุุคลากรในหน่่วย
งานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้้รัับความรู้้�
และเกิิ ด ความเข้้ า ใจร่่ ว มกัั น และเผยแพร่่ น โยบาย
ให้้ทุุกส่่วนในสัังคมได้้รัับทราบ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ
สร้้างการยอมรัับและการให้้ความร่่วมมืือจากชุุมชน
๒) การบริิ ห ารจัั ด การยุุ ท ธศาสตร์์ ใ ห้้ เ ป็็ น ไป
ตามนโยบาย โดยจััดให้้มีีคณะกรรมการและประสาน
แผนของทุุกส่่วนราชการในองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
เสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการนำำ�นโยบายและแผนการ
ขัับเคลื่่�อนไปสู่่�การปฏิิบััติิในแต่่ละระดัับ โดยสนัับสนุุน
ให้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการ ส่่งเสริิมให้้มีีการดำำ�เนิิน
งานและประสานงานในแนวราบระหว่่างหน่่วยงาน

มากขึ้้�น สนัับสนุุนให้้มีีการจััดทำำ�โครงการของแต่่ละทุุก
ส่่วนราชการในองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ให้้สอดคล้้อง
กัับยุุทธศาสตร์์และแผนกลยุุทธ์์ ส่่งเสริิมการจััดทำำ�
ฐานข้้อมููลและพััฒนาระบบโครงข่่ายข้้อมููลข่่าวสาร
ทั้้� ง ภายในหน่่ ว ยงานและชุุ ม ชน สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ก าร
ฝึึ ก อบรมเพื่่� อ ให้้ คว ามรู้้� ท างวิิ ช าการและเสริิ ม สร้้ า ง
ทัักษะให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน ส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือ
จากหน่่ วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ก ารนำำ�สื่่� อ สมัั ย ใหม่่ ม าใช้้
ในการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�ม
เป้้าหมายอย่่างรวดเร็็ว

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายทศพล เสนามาตย์์
โทร. ๐๘ ๑๒๙๘ ๑๖๑๐
องค์์กการบริิหารส่่วนตำำ�บลแก่่งเลิิงจาน
จัังหวััดมหาสารคาม
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๖) ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ดชัั ย ประสิิ ท ธิ์์� ตำำ�บ ลแพง
อำำ�เภอโกสุุมพิิสััย จัังหวััดมหาสารคาม

เกิิดความรััก ความสามััคคีี และความสััมพัันธ์์ที่่ดี� รี ะหว่่าง
พระ วััด และคนในชุุมชนมากขึ้้�น

“ตำำ�บลแพงศิิวิิไลซ์์ องค์์พระใหญ่่ใจกลางบึึง
เป็็นหนึ่่�งทอเสื่่�อกก ชมนกเป็็ดน้ำำ��
เลิิศล้ำำ��รสอาหาร ถิ่่�นฐานหมอลำำ�ดััง”

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การรัั ก ษา สืืบสานและต่่ อ ยอดทุุ น ทาง
วััฒนธรรม ในการทำำ�หััตถกรรมพื้้�นบ้้านทอเสื่่�อกก และ
มีีการพััฒนาปรัับปรุุง แปรรููปผลิิตภััณฑ์์ให้้สวยงาม
และหลากหลายยิ่่�งขึ้้�นจนทำำ�ให้้สิินค้้ามีีความแตกต่่าง
มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว ลวดลายเสื่่�อแต่่ละผืืนต่่างกััน
ขึ้้น� อยู่่�ที่่�ความสามารถเฉพาะตััวของคนทอ อีีกทั้้�งมีีความ
โดดเด่่นคืือ ดููแลรัักษาง่่าย ไม่่สกปรก มีีการพััฒนาและ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยการนำำ�เสื่่�อไปบุุฟองน้ำำ�� เพิ่่�มความ
หนานุ่่�ม จะได้้ไม่่ปวดหลััง โดยได้้รัับคำำ�แนะนำำ�มาจาก
ลููกค้้า
๒) การสนัั บ สนุุ น และร่่ ว มขัั บ เคลื่่� อ นจาก
สำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดมหาสารคาม ได้้ส่่งเสริิม
พััฒนาให้้บ้้านแพงเป็็นเครืือข่่ายทางวััฒนธรรม มีีการ
ต่่อยอดโครงการชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลััง “บวร” และ บวร
On Tour โดยเน้้นเชิิงคุุณภาพ ส่่งเสริิมชุุมชนคุุณธรรม
วัั ด ชัั ย ประสิิ ท ธิ์์� จ นที่่� ไ ด้้ รัั บการยกย่่ อ งให้้ เ ป็็ นหนึ่่� ง ใน
ต้้นแบบ ชุุมชนที่่�มีคว
ี ามพร้้อมทั้้�งในส่่วนของผู้้�แทนบ้้าน
วััด โรงเรีียน ชุุมชน เพื่่�อต้้อนรัับผู้้�มาเยืือนศึึกษาดููงาน
และนัักท่่องเที่่�ยวอย่่างครบวงจร สร้้างงาน สร้้างรายได้้
อย่่างยั่่�งยืืนอีีกด้้วย
๓)	ความเข้้มแข็็งของชุุมชนที่่�เกิิดขึ้้�นจากพลััง
“บวร” ขัับเคลื่่�อนนำำ�พาชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนที่่�น่่าอยู่่�
น่่ามาเยืือน คนในชุุมชนคุุณธรรมวััดชััยประสิิทธิ์์บ้� า้ นแพง
ปฏิิบัติั ติ ามหลัักธรรมทางศาสนา มีีการร่่วมกิิจกรรมเข้้า
วััดฟัังธรรม และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับวัันสำำ�คัญ
ั ทางศาสนา
ต่่ า ง ๆ ดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ตามหลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง และดำำ�รงวิิถีีวััฒนธรรมไทยที่่�ดีีงาม

	บ้้านแพง เป็็นชุุมชนที่่�มีีภููมิิปััญญาด้้านการทอ
เสื่่�อกกมาตั้้�งแต่่อดีีต หลัังจากฤดููเก็็บเกี่่�ยวชาวบ้้านจะ
นำำ�เอาต้้นกกที่่�ขึ้้�นตามแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ มาตากแห้้ง
ย้้อมสีี และทอเป็็นผืืนเก็็บไว้้ใช้้ในครััวเรืือน ต่่อมามีี
พ่่อค้า้ คนกลางได้้ซื้อ้� เสื่่อ� กกบ้้านแพงไปจำำ�หน่่ายในพื้้น� ที่่อื่่� น�
ทำำ�ให้้เสื่่�อกกบ้้านแพงเป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น ชาวบ้้านก็็มีี
รายได้้และเริ่่�มเปลี่่�ยนจากการทอเพื่่�อใช้้ในครััวเรืือนมา
เป็็นการทอเพื่่�อจำำ�หน่่ายมากขึ้้�น จึึงเกิิดการรวมกลุ่่�ม
ของชาวบ้้านในชื่่อ� “กลุ่่�มสตรีีทอเสื่่อ� กกบ้้านแพง” และ
ได้้รัับเมตตาจากพระครููพิิทัักษ์์ชััยประสิิทธิ์์� เจ้้าอาวาส
และประธานชุุมชนคุุณธรรมวััดชััยประสิิทธิ์์� เมตตาให้้ใช้้
พื้้น� ที่่�วัดั จััดตั้้ง� กลุ่่�มทอเสื่่อ� กกเพื่่�อแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ เช่่น
กระเป๋๋า ผ้้ า ม่่ า น กล่่ อ งทิิ ชชูู ทำำ� ให้้ สิิ น ค้้ า มีี คว าม
หลากหลายมากขึ้้�น อีีกทั้้�งพระครููพิิทัักษ์์ชััยประสิิทธิ์์�
ได้้ปลููกฝัังคุุณธรรมจริิยธรรมและสอนให้้เด็็ก ๆ ในชุุมชน
รู้้�จัักการสวดมนต์์ไหว้้พระ การมีีจิิตอาสาช่่วยเหลืือวััด
และชุุมชน จึึงเกิิดการมีีส่ว่ นร่่วมของคนหลากหลายวััย
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๔) เสื่่�อกกบ้้านแพง ได้้รัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ขึ้้�นมา จากสื่่�อเป็็นผืืนแปรรููปเป็็นกระเป๋๋าที่่�สวยงาม
ทำำ�ให้้ได้้รัับการพััฒนาต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ CPOT
ของกระทรวงวััฒนธรรม และได้้มีีการประชาสััมพัันธ์์
การจำำ�หน่่ ายสิิ นค้้ า CPOT ออกไปให้้ เป็็ นที่่�รู้้�จัักใน
วงกว้้างเป็็นที่่�แพร่่หลายมากขึ้้�น
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คนในชุุ ม ชนยึึดความพอเพีี ย ง มีี เ หตุุ ผ ล
ใช้้ความรู้้�ในการตััดสิินใจแก้้ไขปััญหา มีีความซื่่�อตรง
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ยึึดมั่่�น ยืืนหยััดในการรัักษาความจริิง
ความถููกต้้อง และเป็็นธรรม มีีความพอประมาณ พอดีี
ไม่่เบีียดเบีียนตนเอง และผู้้�อื่่�น ยึึดมั่่�นและรัับผิิดชอบ
ในหน้้าที่่�ของตนเอง ทั้้�งวิินััยต่่อตนเองในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิต วิินััยต่่อส่่วนรวม ต่่อองค์์กร ต่่อสัังคม มีีความใส่่ใจ
ต่่อสัังคมสาธารณะ เคารพต่่อกฎหมายบ้้านเมืืองและ
ปฏิิบััติิตามข้้อตกลง กติิกา มารยาทอัันดีีงามของสัังคม
มีีความกตััญญููรู้้�คุุณ มีีความสำำ�นึึกรัักต่่อชาติิ ศาสนา
พระมหากษััตริิย์์ สำำ�นึึกคุุณในทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่ง� แวดล้้อมตลอดทั้้�งการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมในชุุมชนเป็็น
อย่่างดีี ปััญหาในชุุมชนลดลง ทั้้�งการทะเลาะวิิวาท
อบายมุุ ข สิ่่� ง เสพติิ ด การพนัั น และปัั ญ หาหนี้้� สิิ น
ได้้ชื่่อ� ว่่าเป็็นชุุมชนที่่�น่า่ อยู่่�อีีกชุุมชนหนึ่่ง� ในพื้้น� ที่่�อำำ�เภอ
โกสุุมพิิสััย
๒)	หััตถกรรมพื้้น� บ้้านการผลิิตเสื่่�อที่่ท� อจากกก
พััฒนาจนกลายมาเป็็นสิินค้้า OTOP/CPOT ที่่�สามารถ
สร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชนปีีละหลายล้้านบาท

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ขยายผลภููมิิปััญญาและองค์์ความรู้้�ด้้านการทอ
เสื่่อ� กกออกไปสู่่�สัังคมภายนอก เพื่่�อให้้ชุมุ ชนอื่่น� ที่่�สนใจ
สามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้ไปสร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้
ให้้กัับครอบครััวและชุุมชน อีีกทั้้�งยัังคงพััฒนาทุุนทาง
วััฒนธรรมและภููมิิปััญญาที่่�มีี รัักษา และสืืบทอดให้้
ลููกหลานในชุุมชน เป็็นการอนุุรัักษ์์สิ่่�งเดิิมให้้คงไว้้ และ
พััฒนาต่่อยอดสิ่่�งใหม่่ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููพิิทัักษ์์ชััยประสิิทธิ์์� เจ้้าอาวาสวััดชััยประสิิทธิ์์�
โทร. ๐๘ ๖๗๑๔ ๑๔๔๑
นายบุุญพรรค อวบอ้้วน
โทร. ๐๘ ๑๙๖๔ ๑๓๙๖
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๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััครเทวดามีีคาแอล ซ่่งแย้้
ตำำ�บลคำำ�เตย อำำ�เภอไทยเจริิญ จัังหวััดยโสธร
“ภููมิิถิ่่�นสองศาสนา ตระการตาแห่่ดาว ข้้าวหอม
มะลิิอิินทรีีย์์ มีีชื่่�อเสีียงดีีโบสถ์์ไม้้ใหญ่่
สวยสดใสหนองค่่าย สายน้ำำ��ใสห้้วยลำำ�โพง”

	ชาวบ้้านหนองซ่่งแย้้ ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััคร
เทวดามีีคาแอลซ่่งแย้้ ส่่วนใหญ่่มีีอาชีีพเกษตรกรรม
ใช้้ภาษาถิ่่�นอีีสานในการสื่่�อสาร ประชากรส่่วนใหญ่่
ร้้อยละ ๙๕ นัับถืือศาสนาคริิสต์์ ชุุมชนมีีความน่่าอยู่่�
มีีมนต์์เสน่่ห์์ น่่าท่่องเที่่�ยว มีีภููมิิทััศน์์สวยงาม มีีแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม คืือ โบสถ์์อััครเทวดามีีคาแอล
ซ่่งแย้้ เป็็นโบสถ์์ไม้้ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศ เป็็นศาสน
สถานที่่�สำำ�คััญของจัังหวััดยโสธร เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ที่่� มีี คุุ ณ ค่่ า ทางศิิ ล ปะและขนบธรรมเนีี ย มประเพณีี
ที่่�บรรพบุุรุษุ ได้้สร้้างสมและถ่่ายทอดเป็็นมรดก สืืบทอด
กัันมา
งานประเพณีีที่่�สำำ�คััญของชุุมชน คืือ ประเพณีี
แห่่ดาว และจุุดเช็็คอิินแหล่่งเรีียนรู้้�ทางศิิลปวััฒนธรรม
คืือพิิพิิธภััณฑ์์เดซาแวล โดยมีีมััคคุุเทศก์์ และโฮมสเตย์์
รัับรองนัักท่่องเที่่�ยว
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนวััดอััครเทวดามีีคาแอลซ่่งแย้้ ได้้กำำ�หนด
แนวทางในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมโดยเน้้นการ
สร้้างจิิตสำำ�นึึก และกระตุ้้�นให้้เกิิดพลัังของคนในชุุมชน
โดยมีีหลัักการ ดัังนี้้�
๑)	ร่่วมกัันค้้นหาอััตลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่นของชุุมชน
ใช้้หลัักการ “ปััญหาที่่�อยากแก้้” หรืือ “ความดีีที่่อ� ยากทำำ�”
๒)	นำำ�หลัักการทรงงาน “ระเบิิดจากข้้างใน”
“เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” เป็็นหลัักการดำำ�เนิินงาน
๓) ใช้้กระบวนการประชารััฐ พลัังบวร เป็็นกลไก
สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
๔) เน้้นพื้้�นที่่�เป็็นเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน
โดยมุ่่�งเน้้ น ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงพฤติิ ก รรมและ
คุุณภาพชีีวิิต
๕)	นำำ�สถาบัันชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์
ศาสตร์์พระราชาเป็็นแกนกลางพััฒนาคน
๖) เชื่่� อ มโยงการขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
ระดัับต่่าง ๆ โดยเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน “ร่่วมคิิด
ร่่วมทำำ� ร่่วมรัับผลประโยชน์์”
๗)	ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนพึ่่�งพาตนเอง พึ่่�งพา
กัันเอง รวมพลัังพััฒนาต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรม
๘)	บููรณาการความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนอย่่าง
เป็็นระบบและเป็็นรููปธรรม
๙) สร้้ า งเครืือข่่ า ยชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมสู่่�สัั ง คม
คุุณธรรมอย่่างยั่่�งยืืน และร่่วมสืืบสาน ประเพณีีวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงาม
๑๐) ใช้้กระบวนการคุ้้�มบ้้านและเข้้าถึึงชาวบ้้าน
ในการขัับเคลื่่� อนการดำำ�เนิินงาน การติิดตาม และ
ประเมิินผล
๑๑) มีีระบบการขยายภาคีีเครืือข่่ายโดยใช้้หลััก
การสร้้างชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบเป็็นศููนย์์กลางแหล่่ง
เรีียนรู้้�
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กระบวนการขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมมีี
๙ ขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
๑)	มีีการประชุุมเพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์หรืือ
ข้้อตกลงร่่วมกัันที่่�จะขัับเคลื่่�อนให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
๒) ชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมาย “ปััญหา
ที่่�อยากแก้้” และ “ความดีีที่่�อยากทำำ�”
๓) ชุุมชนร่่วมกัันจััดทำำ�แผนส่่งเสริิมคุุณธรรม
ซึ่่�งเป็็นความต้้องการของคนในชุุมชนเพื่่�อประโยชน์์สุุข
ของชุุมชน
๔) ชุุ ม ชนมีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรมแก้้ ไขปัั ญ หาของ
ชุุมชน และมีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีี
๕) ชุุมชนมีีการติิดตามประเมิินผลสำำ�เร็็จเพื่่�อ
ทบทวน ปรัับปรุุง แผนให้้มีีคุุณภาพ
๖) ชุุ ม ชนมีี ก ารประกาศยกย่่ อ งเชิิ ด ชูู บุุ คค ล
ผู้้�ทำำ�ความดีี บุุคคลผู้้�มีีคุุณธรรมในชุุมชน
๗) ชุุมชนมีีการจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหา รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา และ
พระมหากษััตริิย์์ และปฏิิบัติั ติ ามคุุณธรรม พอเพีียง วิินัยั
สุุจริิต จิิตอาสา
๘) ชุุ ม ชนมีี ก ารกำำ� หนดกิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม
คุุณธรรม เพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ คืือ หลัักธรรมทางศาสนา
หลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งและวิิ ถีี วัั ฒ นธรรม
ที่่�ดีีงาม
๙) ชุุมชนเป็็นแหล่่งแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� ถ่่ายทอด
ให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ เข้้ามาศึึกษาดููงาน

๒) หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง เกิิดกลุ่่�ม
อาชีีพส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนมีีรายได้้ เช่่น การทอผ้้า
การทำำ�ไม้้กวาด การทำำ�ข้้าวหลาม ช่่วยลดรายจ่่าย และ
ส่่งเสริิมการจดบััญชีีครััวเรืือนและการออม
๓)	วิิถีีวััฒนธรรมอัันดีีงามของชุุมชน คริิสตชน
ได้้ จัั ด กิิ จ กรรมกิิ จ กรรมสืืบสานประเพณีี แ ห่่ ด าวใน
เทศกาลคริิสต์์มาส

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	มีีการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมคุุณธรรมใน ๓ มิิติิ คืือ
๑) การน้้อมนำำ�หลัักธรรมทางศาสนา ได้้จััด
กิิจกรรมพิิธีีบููชาขอบพระคุุณโอกาสฉลองชุุมชนแห่่ง
ความเชื่่�อวััดอััครเทวดามีีคาแอลซ่่งแย้้

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
บาทหลวงไพฑููรย์์ แสนสวััสดิ์์�
อธิิการวััดอััครเทวดามีีคาแอลซ่่งแย้้
โทร. ๐๘ ๑๓๘๙ ๗๖๖๐

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	สืืบสาน รัักษาวิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรม ประเพณีี
อััตลัักษณ์์ ถ่่ายทอดภููมิิปััญญาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น และพััฒนา
ต่่อยอด ทุุนทางวััฒนธรรมในชุุมชน พััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชน เพื่่�อสร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้ให้้คนในชุุมชน
๒) เตรีียมพร้้อมต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวหลัังการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
๓)	ร่่วมบููรณาการกัับทุุกภาคส่่วน ขัับเคลื่่�อน
ชุุมชนด้้วยพลััง “บวร” สร้้างชุุมชนเข้้มแข็็งอย่่างยั่่�งยืืน
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๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดโพธาราม
ตำำ�บลห้้องแซง อำำ�เภอเลิิงนกทา จัังหวััดยโสธร
“พิิพิิธภััณฑ์์ล้ำำ��ค่่า โบสถ์์งามตา ๓๐๐ ปีี
หลวงปู่่�มีีเมตตามหานิิยม”

	ชาวบ้้านห้้องแซง ชุุมชนคุุณธรรมวััดโพธาราม
มีีเชื้้�อสายชาวผู้้�ไทกว่่าร้้อยละ ๙๐ ซึ่่�งอพยพมาจาก
ประเทศลาว ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำำ�ให้้มีีวััฒนธรรมประเพณีี
และวิิ ถีี ชีี วิิ ต ที่่� แ สดงถึึงความเป็็ น ชนเผ่่ า ที่่� โ ดดเด่่ น
เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ได้้ แ ก่่ การทอผ้้ า ของผู้้�สาวผู้้�ไท
ด้้วยภููมิิปััญญาด้้านการทอผ้้า ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนมีี
ทั้้�งผ้้าผืืน ผ้้านุ่่�ง ผ้้าคลุุมไหล่่ และการแปรรููปสิินค้้าที่่�
หลากหลาย สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับ “ผ้้าทอมััดหมี่่�” เป็็น
อาชีีพที่่�สร้้างรายได้้และยัังเป็็นการสืืบสาน รัักษา และ
ต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรมการทอผ้้าที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์
ดั้้�งเดิิมของชุุมชนอีีกด้้วย เอกลัักษณ์์ทางประเพณีีของ
บ้้านหนองแซง คืือการบายศรีีสู่่�ขวััญ ประเพณีีบุุญผะเหวด
ประเพณีีบุญุ คููณลาน ประเพณีีซัดั ข้้าวมารวัันออกพรรษา
แต่่ยุคุ สมััยที่่�เปลี่่ย� นไป ส่่งผลให้้เกิิดปััญหายาเสพติิดและ
การพนััน ปััญหาขยะมููลฝอย และเยาวชนละเลยในวิิถีี
อััตลัักษณ์์ของชุุมชน

134

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด โพธาราม บ้้ า นห้้ อ งแซง
เป็็นชุุมชนที่่�อยู่่�ร่่วมกัันแบบเครืือญาติิ คนในชุุมชนมีี
ส่่วนร่่วมแสดงเจตนารมณ์์ และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณธรรมในชุุมชน โดยใช้้หลัักพลััง
“บวร” เป็็นแกนนำำ�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน มีีหลัักการ
ดัังนี้้�
๑)	ร่่วมกัันค้้นหาอััตลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่นของชุุมชน
หรืือ “ปััญหาที่่�อยากแก้้” หรืือ “ความดีีที่่�อยากทำำ�”
๒) นำำ�หลัักการทรงงาน “ระเบิิดจากข้้างใน” “เข้้าใจ เข้้าถึึง
พััฒนา” เป็็นหลัักการดำำ�เนิินงาน ๓) ใช้้กระบวนการ
ประชารััฐ พลัังบวร เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อนการ
ดำำ�เนิินงาน ๔) เน้้นพื้้น� ที่่�เป็็นเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน
โดยมุ่่�งเน้้ น ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงพฤติิ ก รรมและ
คุุณภาพชีีวิิต ๕)	นำำ� สถาบัั น ชาติิ ศาสนา พระมหา
กษัั ต ริิ ย์์ ศาสตร์์ พ ระราชาเป็็ น แกนกลางพัั ฒ นาคน
๖) เชื่่� อ มโยงการขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมระดัั บ
ต่่าง ๆ โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน “ร่่วมคิิด
ร่่วมทำำ� ร่่วมรัับผลประโยชน์์” ๗) ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชน
พึ่่�งพาตนเอง พึ่่�งพากัันเอง รวมพลัังพััฒนาต่่อยอด
ทุุ น ทางวัั ฒ นธรรม ๘) บูู ร ณาการความร่่ ว มมืือกัั บ
ทุุกภาคส่่วนอย่่างเป็็นระบบและเป็็นรููปธรรม ๙) สร้้าง
เครืือข่่ายชุุมชนคุุณธรรมสู่่�สัังคมคุุณธรรมอย่่างยั่่�งยืืน
และร่่ ว มสืืบสาน ประเพณีี วิิ ถีี วัั ฒ นธรรมที่่� ดีี ง าม
๑๐) ใช้้กระบวนการคุ้้�มบ้้านและเข้้าถึึงชาวบ้้านในการ
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน การติิดตาม และประเมิินผล
๑๑) มีีระบบการขยายภาคีีเครืือข่่ายโดยใช้้หลัักการ
สร้้างชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบเป็็นศููนย์์กลางแหล่่งเรีียนรู้้�
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กระบวนการขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมมีี
๙ ขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
๑)	มีีการประชุุมเพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์หรืือ
ข้้อตกลงร่่วมกัันที่่�จะขัับเคลื่่�อนให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
๒) ชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมาย “ปััญหาที่่�อยากแก้้”
และ “ความดีีที่่�อยากทำำ�” ๓) ชุุมชนร่่วมกัันจััดทำำ�แผน
ส่่งเสริิมคุุณธรรม ซึ่่ง� เป็็นความต้้องการของคนในชุุมชน
เพื่่�อประโยชน์์สุขุ ของชุุมชน ๔) ชุุมชนมีีการจััดกิิจกรรม
แก้้ไขปััญหาของชุุมชน และมีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีี
๕) ชุุมชนมีีการติิดตามประเมิินผลสำำ�เร็็จเพื่่�อทบทวน
ปรัับปรุุง แผนให้้มีีคุุณภาพ ๖) ชุุมชนมีีการประกาศ
ยกย่่องเชิิดชููบุุคคลผู้้�ทำำ�ความดีี บุุคคลผู้้�มีีคุุณธรรมใน
ชุุมชน ๗) ชุุมชนมีีการจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหา รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา และ
พระมหากษััตริิย์์ และปฏิิบััติิตามคุุณธรรม พอเพีียง
วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา ๘) ชุุมชนมีีการกำำ�หนดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมคุุณธรรม เพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ คืือ การนำำ�หลััก
ธรรมทางศาสนา หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและ
วิิถีีวััฒนธรรมที่่�ดีีงามมาแก้้ปััญหาของชุุมชน และบ่่ม
เพาะคุุณธรรมความดีีที่่�อยากทำำ� ๙) ชุุมชนเป็็นแหล่่ง
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ถ่่ายทอดให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ เข้้ามา
ศึึกษาดููงานได้้
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) เยาวชนเข้้ามามีีบทบาท ในกิิจกรรมของ
ชุุมชน ร่่วมกัันสืืบสาน รัักษา และต่่อยอด วิิถีีชีวิี ิตและ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
๒)	ปััญหาในชุุมชนลดน้้อยลงหรืือหมดไป เป็็น
ชุุมชนที่่�น่า่ อยู่่� ประกอบกัับความเป็็นวิิถีผู้้�ี ไท มีีความโดด
เด่่นด้้านประเพณีี วััฒนธรรม ภาษา อาหาร การแต่่งกาย
ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีมนต์์เสน่่ห์์น่่าท่่องเที่่�ยว

๓) เป็็นชุุมชนคุุณธรรมท่่องเที่่�ยวบวร On Tour
ต้้นแบบของจัังหวััดยโสธร เป็็นหมู่่�บ้้านอุุตสาหกรรม
สร้้างสรรค์์ (Creative Industry Village : CIV)
เป็็นหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยว OTOP นวััตวิิถีี จัังหวััดยโสธร
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	สืืบสาน รัักษาวิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรม ประเพณีี
อััตลัักษณ์์ ความเป็็นผู้้�ไทบ้้านห้้องแซง และถ่่ายทอด
ภููมิิปััญญาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น และพััฒนาต่่อยอด ทุุนทาง
วััฒนธรรมในชุุมชน พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน เพื่่�อสร้้าง
อาชีีพสร้้างรายได้้ให้้คนในชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููวีีรโพธาภิิรม เจ้้าอาวาสวััดโพธาราม
โทร. ๐๖ ๓๓๔๖ ๙๓๖๐
นายพิิเชษฐ์์ กุุมารสิิทธิ์์�
โทร. ๐๘ ๕๐๑๖ ๗๘๓๖
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๙) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านกุุดแข้้
ตำำ�บลนางาม อำำ�เภอเสลภููมิิ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด

ชุุมชนบ้้านกุุดแข้้ ตำำ�บลนางาม อำำ�เภอเสลภููมิิ
จัังหวััดร้้อยเอ็็ด เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ดำำ�เนิิน “โครงการหมู่่�บ้้าน
รัักษาศีีลห้้า” มาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่่�องจากมีีการ
ดำำ�เนิินรอยตามบรรพบุุรุุษสืืบสานรัักษาศีีลห้้ามาหลาย
ร้้อยปีี วิิธีีการ คืือเริ่่�มที่่�วััดเป็็นศููนย์์กลาง ต่่อมาขยายใน
หมู่่�บ้้าน เช่่น เวลาประชาชนทำำ�บุุญบ้้านจะให้้สมาทาน
ศีีลและรัักษาศีีลห้้าก่่อนถวายทาน ถืือเป็็นประเพณีี
ปฏิิบััติิสืืบทอดกัันมา
นอกจากนั้้�น ยัังมีี “โครงการงานศพงานเศร้้า
ไม่่มีีน้ำำ��เหล้้ามีีแต่่น้ำำ��ใจ” โครงการเยี่่�ยมผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
ร่่วมกัับ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพประจำำ�ตำ�ำ บล และ
กลุ่่�มอาสาสมััครหมู่่�บ้้าน เป็็นโครงการจากส่่วนกลาง
มาจากเจ้้าคณะภาค ๙ รวมทั้้�งมีีการสอนศีีลธรรมใน
โรงเรีียน หรืือบางครั้้�งฝ่่ายสงฆ์์ทำำ�งานเผยแผ่่เชิิงรุุก
ประสานกัับผู้้�บริิหารโรงเรีียน ให้้พระไปสอนศีีลธรรม
การทำำ�โครงการที่่�โรงเรีียนโดยนำำ�นัักเรีียนมาอบรมใน
วััด ๒ วััน ๑ คืืน
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	บ้้านกุุดแข้้มีีปััญหาที่่�พบและต้้องการเร่่งแก้้ไข
ดัังนี้้� ปััญหายาเสพติิด ปััญหาการขาดวิินััย ไม่่ตรงต่่อ
เวลา การไม่่เคารพกติิกาของบ้้านเมืือง ปััญหาการพนััน
และอบายมุุขทุุกชนิิด โดยต้้องการแก้้ไขในทุุกหมู่่�บ้้าน
จากปััญหาที่่�พบ บ้้านกุุดแข้้จึึงได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขและ
ส่่งเสริิมการทำำ�ความดีี ดัังนี้้�
๑) การรณรงค์์รัักษาศีีลห้้า เพราะศีีลทำำ�ให้้คน
เป็็นคนดีี ถ้้าคนมีีศีีลห้้าครบทุุกข้้อ ไม่่ต้้องมีีกฎหมาย
ก็็ได้้
๒) การมีี คว ามซื่่� อสัั ต ย์์ มีี คว ามรัั บ ผิิ ด ชอบ
เสีียสละ เห็็นอกเห็็นใจ และวางใจ
๓)	ร่่วมกัันทำำ�กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง
และร่่วมกัันปฏิิบััติิตามกติิกาชุุมชน ธรรมนููญตำำ�บล
๔) สร้้างจิิตอาสาทำำ�นารวมร่่วมกััน และจิิตอาสา
ปลููกป่่าเป็็นประจำำ�ทุุกปีีในกลุ่่�มเยาวชน
๕)	บููรณาการแผนชุุมชนร่่วมกััน
๖) 	รณรงค์์งานศพงานเศร้้าไม่่มีีน้ำำ��เหล้้ามีีแต่่
น้ำำ��ใจ
	จากการปฏิิบัติั ติ นอยู่่�ในศีีลในธรรมของชาวบ้้าน
ชุุมชนบ้้านกุุดแข้้ ทำำ�ให้้เห็็นคุุณธรรมที่่�มีีความโดดเด่่น
ของชุุมชนบ้้านกุุดแข้้ มีีดัังต่่อไปนี้้�
๑)	ความซื่่�อสััตย์์ เสีียสละ รัับผิิดชอบ เห็็นอก
เห็็นใจ และไว้้วางใจกัันและกััน โดยใช้้หลัักศีีล ๕ มาใช้้
ในการบริิหารกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ใช้้กำำ�หนดกติิกา
ชุุมชน องค์์กรการเงิินชุุมชน จนประสบผลสำำ�เร็็จเป็็นที่่�
ยอมรัับเพราะศีีลทำำ�ให้้คนเป็็นคนดีี ถ้้าคนมีีศีีลห้้าครบ
ทุุกข้้อ ไม่่ต้้องมีีกฎหมายก็็ได้้
๒) การมีี จิิ ต อาสา ร่่ ว มกัั น ปลูู ก ป่่ า ทุุ ก ปีี จ าก
เยาวชน ๔๐ คน และจิิตอาสาในการทำำ�นารวมร่่วมกััน
ประมาณ ๒๕๐ ครอบครััว
๓)	ความสามััคคีีของประชาชนทุุกหมู่่�เหล่่า
๔) งานศพงานเศร้้าไม่่มีีน้ำำ��เหล้้ามีีแต่่น้ำำ��ใจ
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๕) การอนุุรักั ษ์์ศิลิ ปะ วััฒนธรรม ทอดเทีียนโฮม
ทั้้�งตำำ�บล
๖) โครงการงดเหล้้าเข้้าพรรษา
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การทำำ�งานด้้วยจิิตอาสา จิิตสำำ�นึึก แบบ
มอบหมายด้้วยวาจา ในรููปแบบ บวร เริ่่�มจากคณะสงฆ์์
ประชุุมหารืือ มีีการประชาคมร่่วมกัันในหมู่่�บ้้านก่่อนทำำ�
กิิจกรรม เช่่น ปีี พ)ศ) ๒๕๕๓ เริ่่�มทำำ�กิิจกรรมงานศพ
งานปลอดเหล้้า โดยเริ่่�มจากครอบครััวที่่�ฐานะไม่่ค่่อยดีี
ซึ่่�งช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ส่่งผล
ให้้ครอบครััวอื่่�นเกิิดการทำำ�ตาม
	ปััจจุุบััน ตำำ�บลนางามจััดงานเศร้้าปลอดเหล้้า
ทุุ ก ครอบครัั ว การดำำ� เนิิ น งานบริิ ห ารด้้ ว ยแกนนำำ�
๗ คุ้้�มบ้้าน แต่่ละคุ้้�มช่่วยกัันรัับผิิดชอบงานที่่�ได้้รัับมอบ
หมาย ทำำ�ด้ว้ ยความเข้้าใจ ไม่่ต้อ้ งมีีคำำ�สั่่ง� เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร ความรัับผิิดชอบเกิิดจากจิิตสำำ�นึึก เนื่่�องจาก
เป็็ น การทำำ� งานที่่� เ กิิ ด จากความต้้ อ งการของชุุ ม ชน
หรืือการระเบิิดจากข้้างใน น้้อมนำำ�ศาสตร์์พระราชา
มาปฏิิบััติิ ภายใต้้หลัักคุุณธรรมคืือ ซื่่�อสััตย์์ เสีียสละ
รัับผิิดชอบ จิิตอาสา
๒) การทำำ�งานด้้วยคำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งาน เช่่น
โครงการชุุมชนคุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร ประจำำ�
ปีีงบประมาณพ)ศ) ๒๕๖๐
๓)	มีีการยกย่่องคนดีีที่่�ผ่่านการคััดเลืือกโดย
คณะกรรมการหมู่่�บ้้าน โดยมอบประกาศเกีียรติิคุณ
ุ เงิิน
รางวััล พร้้อมโล่่ให้้ผู้้�มีีจิิตอาสาในวัันบุุญข้้าวจีี
๔)	มีีผู้้�นำำ�เป็็นแบบอย่่าง โดยการประกาศเลิิก
ดื่่�มเหล้้า เป็็นตััวอย่่างให้้คนอื่่�นทำำ�ตาม

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ประชาชนมีีความสามััคคีี เห็็นประโยชน์์ส่ว่ น
รวม มีีความซื่่�อสััตย์์ เสีียสละ รัับผิิดชอบ เห็็นอกเห็็นใจ
จิิตอาสา และไว้้วางใจกัันนำำ�ไปสู่่�การตั้้�งกลุ่่�มออมทรััพย์์
เพื่่�อการผลิิต ยกระดัับองค์์กรการเงิิน การจััดสวััสดิิการ
ให้้ชุุมชน โดยมีีการควบรวม ๘ องค์์กรการเงิินเข้้าด้้วยกััน
และนำำ�กำำ� ไรมาจัั ด สวัั ส ดิิ ก าร น้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญา
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาปฏิิบััติิ
๒) ชุุ ม ชนมีี กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรม เช่่ น
การงดเหล้้าเข้้าพรรษาทุุกพรรษาตลอดชีีวิิต งานศพ
ปลอดเหล้้า และมีีสถานที่่�ปฏิิบััติิธรรม มีีสิ่่�งปลููกสร้้าง
ถนนหนทางสะดวกสบาย
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) ชุุมชนมีีแผนขยายผลโดยเปิิดเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับงานศพปลอดเหล้้า ให้้ผู้้�ที่่�สนใจมาศึึกษาดููงาน
เพื่่�อนำำ�เอากลัับไปทำำ�ในตำำ�บลของตนเอง แนะนำำ�ให้้
ตำำ�บลอื่่�นทำำ�แบบเครืือข่่าย และขยายผลให้้ครอบคลุุม
ทั่่�วทั้้�งประเทศ พร้้อมเป็็นแหล่่งศึึกษาเรีียนรู้้�
๒) ขยายเครืือข่่ายไปให้้ครบทุุกหมู่่�บ้้านในตำำ�บล
สำำ�หรัับกิิจกรรมงดเหล้้าเข้้าพรรษา

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููขัันติิวราภิิรม
โทร. ๐๘ ๒๑๐๑ ๐๔๖๐

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

137

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านโนนชััยศรีี ตำำ�บลโนนชััยศรีี
อำำ�เภอโพนทอง จัังหวััดร้้อยเอ็็ด

นายเวีียงสงค์์ มณีี ผู้้�ใหญ่่บ้้านโนนชััยศรีี ได้้เคย
ศึึกษาเรีียนรู้้�จากปราชญ์์ชาวบ้้านหลายคน ปลููกฝััง
ให้้เป็็นคนสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น นายเวีียงสงค์์
เริ่่�มพััฒนาชุุมชนจากการพััฒนาในรููปแบบของ “บวร”
โดยการทำำ�ฝายคำำ�นกเอี้้�ยง สมััยนั้้�นยัังไม่่มีีหน่่วยงาน
ราชการใด ๆ ที่่�เข้้ามาให้้การช่่วยเหลืือ อาศััยความ
ร่่วมมืือร่่วมใจของชาวบ้้านและกลุ่่�มจิิตอาสา ต่่อมาในปีี
พ.ศ. ๒๕๑๔ กำำ�นัันที่่�มีีจิิตอาสาได้้เสีียสละเดิินทางไป
ประสานงานกัับชลประทานจัังหวััดร้้อยเอ็็ด ด้้วยความ
อดทน และเพีียรพยายาม จนทำำ�ให้้เกิิดโครงการทำำ�ฝาย
น้ำำ��ล้้นบึึงห้้วยดอกซ้้อนขึ้้�น โดยมีีพ่่อกะจ้ำำ��ให้้คำำ�แนะนำำ�
ทางด้้านจิิตวิิญญาณ
	ต่่อมาลููกหลานที่่�ไปทำำ�งานต่่างถิ่่น� ได้้กลัับมาช่่วย
กัันพััฒนาบ้้านเกิิดของตนเอง จากการเห็็นแบบอย่่างที่่�
ดีีของปราชญ์์รุ่่�นเก่่า และอาศััยประเพณีีเป็็นศููนย์์รวม
จิิตใจ เช่่น งานบุุญบั้้�งไฟ จึึงเกิิดกลุ่่�มจิิตสาธารณะ จิิต
อาสาในปีีพ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้้�ใหญ่่เวีียงสงค์์จึึงน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง มาใช้้ในการพััฒนาร่่วมกัับ
การพััฒนาชุุมชนและเกษตรและสหกรณ์์จัังหวััด โดย
ปััญหาที่่�ต้้องการแก้้ไขมีีหลากหลาย เช่่น ปััญหาวััยรุ่่�น
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การทะเลาะวิิวาท การแสดงพฤติิกรรมไม่่เหมาะสม
ปััญหายาเสพติิด ปััญหาการลัักขโมย ปััญหาเรื่่�องขยะ
ปััญหาผู้้�สููงอายุุถููกละเลย ไม่่มีีกิิจกรรมทำำ� ปััญหาน้ำำ��
ประปาไม่่ไหลนานครั้้�งละ ๓ - ๔ วััน ปััญหาเรื่่�องไม่่มีี
ตลาดรองรัับสิินค้้าจากกลุ่่�มต่่าง ๆ ในชุุมชน และปััญหา
จากการขาดจิิตสำำ�นึึก ความเห็็นแก่่ตััว ในการใช้้ถนน
หน้้าบ้้าน การบุุกรุุกที่่�สาธารณะ และจัับปลาในฤดููวางไข่่
จากปััญหาที่่�ชุุมชนพบนั้้�น จึึงเกิิดเป็็นแนวทางในการ
แก้้ไขปััญหาและส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีเพื่่�อชุุมชน เช่่น
การของบประมาณเพื่่�อมาขุุดลอกบึึงห้้วยดอกซ้้อน การ
ดำำ�เนิินโครงการ ๙๑๐๑ ซื้้อร
� ถไถใหญ่่ขนาด ๔๐ แรงม้้า
การทำำ�ชุุมชนเกษตร พััฒนาบึึงห้้วยดอกซ้้อนเป็็นแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร การรวมกลุ่่�มทำำ�งานเพื่่�อชุุมชน เช่่น
กลุ่่�มสวััสดิิการชุุมชนมีีรถไถเพื่่�อส่ว่ นรวม กลุ่่�มฌาปนกิิจ
หมู่่�บ้้าน กองทุุนขยะที่่�ทุุกหมู่่�บ้้านเป็็นสมาชิิกร่่วมกััน
การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ โดยใช้้หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง การทำำ�โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ และการสำำ�รวจแนว
เขตป่่าแปลงสาธารณะและการปลููกป่่า
คุุณธรรมที่่�มีีความโดดเด่่นของบ้้านโนนชััยศรีี
ประกอบไปด้้วย
๑)	ความสามััคคีี ความพร้้อมเพรีียง การมีีส่่วน
ร่่วมทำำ�สิ่่�งที่่�ดีี ปรึึกษาหารืือกัันก่่อนทำำ� พึึงพอใจทุุกฝ่่าย
ไว้้ ว างใจกัั น และมีี คว ามรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ หน้้ า ที่่� บำำ�รุุ ง
วััดวาอาราม
๒) ประหยัั ด และออมตามหลัั ก ปรัั ช ญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง
๓) รัั บ ผิิ ด ชอบร่่ ว มกัั น รัั บ ฟัั ง เสีี ย งส่่ ว นมาก
ใช้้กระบวนการลงประชามติิ
๔) เสีียสละต่่อส่่วนรวม มีีความเอื้้�ออาทรช่่วย
เหลืือกัันและกััน มีีจิิตสาธารณะ จิิตอาสา
๕) เกิิดการพึ่่�งพาตนเอง ขยััน มีีน้ำำ��ใจแบ่่งปััน
ซื่่�อสััตย์์ ซื่่�อตรง
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๖) หลัักฆราวาสธรรม คืือ สััจจะ ต่่อตนเอง
ทมะ การข่่มใจให้้สงบ ขัันติิ มีีความอดทน จาคะ คืือ
การบริิจาค
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑)	นำำ�เอาปััญหาเป็็นตััวตั้้�ง แก้้ให้้ตรงจุุด คืือ
ปััญหาเกิิดที่่�ไหน ให้้แก้้ที่่�นั่่�น
๒)	วิิเคราะห์์จุดุ อ่่อน จุุดแข็็ง จััดทำำ�แผนหมู่่�บ้้าน
แบบมีีส่่วนร่่วมด้้วยเวทีีประชาคม และจััดลำำ�ดัับความ
สำำ�คัญ
ั โดยแบ่่งเป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�เอง และกิิจกรรมที่่�ขอ
ความช่่วยเหลืือจากรััฐ
๓) การกำำ�หนดให้้คณะกรรมการหมู่่�บ้้านมาจาก
ทุุกเครืือข่่ายในหมู่่�บ้้าน เช่่น กลุ่่�มทอผ้้า กลุ่่�มเกษตร ฯลฯ
โดยมีี ก ลไก คืือใช้้ ห นัั ง สืือแต่่ ง ตั้้� ง จากนายอำำ� เภอ
และภายในหมู่่�บ้้านมีีการแต่่งตั้้�งและมอบหมายกัันรัับ
ผิิดชอบ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุ ม ชนเกิิ ด ความสามัั คคีี มีี ก ารปรึึกษาหารืือ
วางแผนแบบมีีส่่วนร่่วม มีีความพากเพีียร อดทน เห็็น
อกเห็็นใจ ดึึงเอาศัักยภาพของคนที่่�หลากหลายมาช่่วย
ในการทำำ�งานแต่่ละด้้าน จนเกิิดผลสำำ�เร็็จเป็็นรููปธรรม
ดัังนี้้�
๑) เกิิดศููนย์์เรีียนรู้้� ฐานเรีียนรู้้� มีีโรงปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์
ทำำ�เกษตรทฤษฎีีใหม่่ เช่่น เพาะเห็็ด มีีไฟฟ้้า ประปา
ถนนทั่่�วถึึง
๒) เกิิดการสืืบทอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น อนุุรัักษ์์
วััฒนธรรม ประเพณีีและทรััพยากรธรรมชาติิ
๓)	มีีกลุ่่�มสวััสดิิการชุุมชน คนในชุุมชนรู้้�จััก
ประหยััด การออม พอกิินพอใช้้ หนี้้�สิินลดลงมีีเงิิน
เหลืือเก็็บ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	อยากเปลี่่ย� นแปลงไร่่นาเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ของ
หมู่่�บ้้าน แต่่ยังั ขาดเงิินทุุนในการนำำ�มาพััฒนา ซึ่่ง� ถ้้าทำำ�ได้้
จะสามารถรัับซื้้อผั
� กั และผลผลิิตทางการเกษตรทุุกชนิิด
ในรููปแบบเครืือข่่าย มีีความพอเพีียง ซื่่�อสััตย์์ต่่อกััน
เกิิดการรวมกลุ่่�มปรึึกษาหารืือและให้้คำำ�แนะนำำ�กันั และกััน
๒)	ลููกหลานชาวโนนชััยศรีีที่่เ� ก่่งแต่่ละด้้านกลัับ
มาช่่วยพััฒนาบ้้านเกิิด คนในชุุมชนเข้้าใจเรื่่�องสุุขภาวะ
ที่่�ดีี ไม่่ฉีีดยาฆ่่าหญ้้า เลิิกใช้้ยาฆ่่าแมลง
๓)	มีีการอนุุรัักษ์์รัักษาและสืืบสานประเพณีี
ท้้องถิ่่�น เช่่น กลองยาว การทอผ้้า ไว้้อย่่างเข้้มแข็็ง
สามารถพััฒนาเป็็นสถานที่่�เรีียนรู้้�ได้้ในหลายด้้าน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
ว่่าที่่�ร้้อยตรีีเวีียงสงค์์ มณีี ผู้้�ใหญ่่บ้้านตำำ�บลวัังชััย
โทร. ๐๙ ๓๓๕๓ ๖๙๙๘
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๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองบััว
ตำำ�บลหนองบััว อำำ�เภออาจสามารถ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด

	บ้้านหนองบััว ตำำ�บลหนองบััว อำำ�เภออาจสามารถ
จัังหวััดร้้อยเอ็็ด เป็็นชุุมชนที่่�มีีความโดดเด่่นในการ
ส่่งเสริิมคุุณธรรมด้้านต่่าง ๆ เป็็นแหล่่งพุุทธสถาน และ
พุุทธธรรมที่่�สำำ�คัญ
ั โดยมีีพระครููบูรู พาภิิวัฒ
ั น์์ หรืือหลวง
ปู่่�สุุข ยโสธโร พระเกจิิอาจารย์์ชื่่อดั
� งั แห่่งวััดบููรพาเป็็นต้้น
แบบ พุุทธศาสนิิกชนทั่่�วทุกุ สารทิิศ และพุุทธศาสนิิกชน
ในพื้้� น ที่่� ใ ห้้ คว ามเคารพศรัั ท ธาและปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก
คำำ�สอน แนวปฏิิบััติิของหลวงปู่่�สุุข ยโสธโร จนทำำ�ให้้
ชุุมชนเกิิดความสงบสุุข ร่่มเย็็น และมีีผลสำำ�เร็็จในด้้าน
ต่่าง ๆ ดัังนี้้�
๑)	ความมีี คุุ ณ ธรรมของคนในชุุ ม ชน โดยมีี
แหล่่งยึึดเหนี่่�ยวทางจิิตใจ ตลอดทั้้�งมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนเป็็น
อย่่างที่่�ดีี นำำ�ชุุมชนพััฒนาสู่่�ความผาสุุก และมีีพระครูู
บูู ร พาภิิ วัั ฒ น์์ (หลวงปู่่�สุุ ข ยโสธโร) นำำ� การปลูู ก ฝัั ง
คุุณธรรม จริิยธรรม ประกอบกัับพระครููปริิยััติิสุุทธิิคุุณ
เจ้้าอาวาสองค์์ปััจจุุบััน ได้้สืืบสานปณิิธานของหลวงปู่่�
นำำ�พุุทธศาสนิิกชนในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิธรรมตามแนวของ
หลวงปู่่�สุุข ยโสธโร โดยเฉพาะการจััดตั้้�งวิิทยุุชุุมชน
และเป็็นพระวิิทยากร ให้้ความรู้้�เรื่่�องธรรมะทางสถานีี
วิิทยุุทุุกวััน
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๒)	วัั ฒ นธรรมประเพณีี ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนมีี คว าม
เข้้มแข็็ง ร่่วมกัับหน่่วยงานทางศาสนา องค์์กรท้้องถิ่่�น
สถานศึึกษา หรืือพลัังบวร ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนประเพณีี
ทางศาสนา และวััฒนธรรม
๓) ประชาชนในชุุมชนมีีความพอเพีียง ในการ
ประกอบสััมมาชีีพ ดำำ�เนิินชีีวิติ ตามหลัักปรััชญาพอเพีียง
ของรััชกาลที่่� ๙ พออยู่่� พอกิิน เน้้นปลููกผัักสวนครััว
๔) ชุุ ม ชนมีี ก ารฝึึ ก การสร้้ า งวิิ นัั ย อดออม
ประหยััด ในรููปแบบของร้้านค้้าชุุมชน มีีการแบ่่งปััน
ดอกผลสหกรณ์์แก่่สมาชิิกอย่่างเป็็นธรรมและทั่่�วถึึง
๕) การมีีแหล่่งเรีียนรู้้�ทางอิินเตอร์์เน็็ต และวิิทยุุ
ชุุมชน เผยแผ่่ธรรมะสู่่�ชุุมชน เยาวชน นัักเรีียน ในพื้้�นที่่�
ได้้รับั รู้้�ข่า่ วสารและทัันเหตุุการณ์์ โดยได้้รับั อนุุญาตจาก
กสทช)
๖) ประชาชนทั้้�ง ๓ หมู่่�บ้้าน มีีความสมััครสมาน
สามััคคีี ร่่วมกัันพััฒนาหมู่่�บ้้านชุุมชน จนเกิิดความ
สะอาด สงบเรีียบร้้อย อยู่่�กัันอย่่างร่่มเย็็นเป็็นสุุข
ในอดีีตบ้้านหนองบััวเป็็นตำำ�บลเล็็ก ๆ มีีจำำ�นวน
หมู่่�บ้้ า นไม่่ ม าก พบปัั ญ หาการประพฤติิ ป ฏิิ บัั ติิ ต น
ที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น การดื่่�มสุุรา หลวงปู่่�สุุข ยโสธโร
อดีี ต เจ้้ า อาวาสวัั ด บูู ร พา จึึงปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรม
ความเป็็นอยู่่�ของประชาชนในพื้้�นที่่� โดยใช้้หลัักธรรม
ทางศาสนามาปลููกฝััง มีีการตั้้�งคณะกรรมการหมู่่�บ้้าน
ประกอบด้้วยผู้้�นำำ� กำำ�นันั ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น คณะครููในโรงเรีียน
มีีหลวงปู่่�สุุข ยโสธโร เป็็นที่่�ปรึึกษา จุุดเริ่่�มที่่�เกิิดจาก
คณะกรรมการหมู่่�บ้้านประชุุมร่่วมกัันหาแนวทางการ
ปกครอง และอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างปกติิสุุข พััฒนาสู่่�ชุุมชน
คุุณธรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ ซึ่่�งเป็็นชุุมชนคุุณธรรมตาม
พลัังบวร นอกจากการประชุุมตกลงแนวทางการอยู่่�ร่่วมกััน
ยัังมีีการผสมผสานกัับระเบีียบของทางราชการ เป็็น
แนวทางปกครองชุุมชน มีีการแบ่่งภารกิิจหน้้าที่่�ชัดั เจน

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

และทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน โดยใช้้พื้้�นที่่�วััดบููรพาเป็็นพื้้�นที่่�
รวมศููนย์์ ทั้้�งงานประเพณีี ศาสนา ศิิลปะและวััฒนธรรม
หลัังจากหลวงปู่่�สุุข ยโสธโร มรณภาพ พระครููปริิยััติิ
สุุทธิิคุุณได้้สืืบสานแนวปณิิธานในการปลููกฝัังคุุณธรรม
จริิ ย ธรรมสืืบต่่ อ มา จนปัั จจุุ บัั น ชุุ ม ชนได้้ รัั บ การคัั ด
เลืือกเป็็นท้้องที่่�ดีีในเครืือข่่ายคุุณธรรม ๙ ดีี ของศููนย์์
คุุณธรรมจัังหวััดร้้อยเอ็็ด
	ปััจจุบัุ นั ปััญหาที่่�พบและต้้องการแก้้ไขคืือ ปััญหา
เรื่่�องการทิ้้�งขยะในหมู่่�บ้้าน และปััญหาถมที่่�ต่่างระดัับ
ของชุุมชน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการหมู่่�บ้้าน
๒)	จััดทำำ�ธรรมนููญหมู่่�บ้้าน
๓) ประชุุ ม ร่่ ว มกัั น โดยการเปิิ ด โอกาสให้้
ประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้เสนอความคิิดเห็็น
๔) ปฏิิบััติิตามแผนและธรรมนููญหมู่่�บ้้านที่่�ได้้
ตกลงร่่วมกััน
๕) ประชุุมประเมิินการปฏิิบััติิงานของชุุมชน
ว่่ามีีปััญหาอุุปสรรคอะไรบ้้างที่่�ต้อ้ งแก้้ไข
๖)	มีี ก ารออกใบประกาศเกีี ย รติิ คุุ ณ เชิิ ด ชูู
ส่่งเสริิมผู้้�กระทำำ�ความดีี สมควรเป็็นแบบอย่่างโดยผู้้�นำำ�
ท้้องที่่�
๗) เผยแผ่่ความดีีไปยัังชุุมชนข้้างเคีียง และผู้้�ที่่�
สนใจ

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ประชาชนในชุุ ม ชนอยู่่�ดีี กิิ น ดีี มีี สุุ ข ภาวะที่่� ดีี
ชุุมชนมีีความพอเพีียง มีีวิินััยในการออม เห็็นได้้จาก
การมีีร้้านค้้าชุุมชนในวััด ลููกหลานเป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม มีีการประกอบสััมมาชีีพตามกำำ�ลังั ของตััวเอง
ไม่่เบีียดเบีียนหรืือสร้้างภาระแก่่สังั คม มีีระเบีียบวิินัยั ใน
การอยู่่�ร่่วมกััน มีีจิิตอาสาช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน โดยยึึด
มั่่�นในหลัักธรรมคำำ�สอน แนวประพฤติิปฏิิบััติิของหลวง
ปู่่�สุุข ยโสธโรตลอดมา
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	อยากให้้ชุุมชนมีีความสมััครสมานสามััคคีี
กลมเกลีียวกัันกัับชุุมชนข้้างเคีียงมากยิ่่�งขึ้้�น
๒) 	ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีสุุขภาวะที่่�ดีีต่่อไป
๓) ขยายผลการสร้้างวิินัยั ในตนเองสู่่�ครอบครััว
ชุุมชน ตลอดจนถ่่ายทอดไปยัังชุุมชนอื่่�นต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููปริิยััติิสุุทธิิคุุณ เจ้้าอาวาส
โทร. ๐๙ ๓๕๑๓ ๘๒๐๐
นายบััวทอง พลทิิพย์์ กำำ�นัันตำำ�บลหนองบััว
โทร. ๐๙ ๓๐๗๒ ๖๗๙๙
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๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านกู่่�
ตำำ�บลกู่่� อำำ�เภอปรางค์์กู่่� จัังหวััดศรีีสะเกษ
“ปรางค์์กู่่�คู่่�บ้้าน สระกู่่�คู่่�เมืือง
ลืือเลื่่�องวััฒนธรรม เลิิศล้ำำ��สามััคคีี
มีีวงมโหรีี ผลิิตข้้าวเกษตรอิินทรีีย์์ ของดีีหลวงปู่่�งาม”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านกู่่� เป็็นชุุมชนเกษตรกรรม
ประชากรมีีอาชีีพทำำ�นา และรัับจ้้างทั่่�วไป มีีวิิถีีชีีวิิตที่่�
เป็็นอยู่่�แบบเรีียบง่่าย แต่่เมื่่�อมีีการขัับเคลื่่�อนชุุมชน
คุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง
และขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร จึึงประสบปััญหาในการ
พััฒนา เพราะความแตกแยกทางความคิิดของคนใน
ชุุมชน สมาชิิกส่่วนหนึ่่�งมองไม่่เห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�จะ
ได้้รัับจากการเข้้าไปขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานชุุมชน
คุุณธรรม ซึ่่�งไม่่เข้้าใจถึึงผลสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นว่่าตนเองจะ
ได้้ประโยชน์์อย่า่ งไร จึึงไม่่ให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�งาน
และไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตาม
วััตถุุประสงค์์ได้้
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ	
๑) ใช้้หลัักธรรมของพระพุุทธศาสนาและการ
อนุุรักั ษ์์ประเพณีีของชนเผ่่ากููย โดยพระครููชาครธรรมคุุณ
เจ้้าคณะตำำ�บลกู่่�/เจ้้าอาวาสวััดบ้้านกู่่� ได้้เสนอแนวคิิดใน
ที่่�ประชุุมของคณะกรรมการหมู่่�บ้้าน โดยนำำ�ชุุมชนสมััคร
เข้้าร่่วมโครงการหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ เพื่่�อสร้้างความ
ปรองดองสมานฉัันท์์ให้้ชุุมชน นำำ�ความเชื่่�อและความ
ศรััทธามาปรัับเปลี่่ย� นแนวคิิดและพฤติิกรรมให้้สามารถ
อยู่่�ร่่วมกัันได้้ด้ว้ ยความสงบสุุขโดยเริ่่ม� ต้้นจากครอบครััว
๒) การน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาปฏิิบััติิในชุุมชน เพื่่�อให้้ชุุมชนมีีความเข้้าใจในการ
ดำำ�รงชีีวิติ มีีความอดทน อดออม ขยััน ไม่่โลภ มีีความพอ
ประมาณ รู้้�จักั พึ่่ง� ตนเอง พึ่่ง� กัันเองในชุุมชน ซึ่่ง� มีีการรวม
กลุ่่�มทำำ�อาชีีพเสริิม เช่่น กลุ่่�มทอผ้้าไหม กลุ่่�มจัักสาน
กลุ่่�มทำำ�ไม้้กวาด ส่่งเสริิมการปลููกผัักสวนครััวหน้้าบ้้าน
เพื่่�อใช้้ในการประกอบอาหารของครััวเรืือน ลดรายจ่่าย
เพิ่่�มรายได้้
๓)	ทุุนวััฒนธรรมของชุุมชน ชุุมชนคุุณธรรม
วััดบ้้านกู่่� มีีอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม และมีีจุุดเด่่น
ที่่� ส ามารถนำำ� มาพัั ฒ นาและต่่ อ ยอดในเรื่่� อ งของการ
ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว การศึึกษาแลกเปลี่่ย� น การจััดทำำ�
องค์์ความรู้้� เพื่่�อสร้้างกิิจกรรมที่่ส่� ง่ เสริิมให้้เกิิดการสร้้างงาน
สร้้ า งรายได้้ พัั ฒ นาชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี ขึ้้� น ให้้ กัั บ
ประชาชนในพื้้�นที่่�
๔)	ความเข้้มแข็็งของพลััง “บวร” และการเชื่่อ� ม
โยงความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนรู้้�จักั การวางแผนการพััฒนาชุุมชน
โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมในการวางแผน การดำำ�เนิินงาน
การรัับผลประโยชน์์ และการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ด้้านศาสนธรรม : ชุุมชนปฏิิบััติิตามหลัักธรรม
คำำ�สอน รัักษาศีีล ทำำ�ดีี พููดดีี รู้้�จัักให้้อภััย ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
กัับอบายมุุข เป็็นหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ ต้้นแบบระดัับ
จัังหวััด ขยายผลสู่่�โรงเรีียนรัักษาศีีล ๕ และตำำ�บลรัักษา
ศีีล ๕ นำำ�ศีีลมาเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการแก้้ไขปััญหาของ
ครอบครััว ชุุมชน สัังคม นอกจากนี้้�มีีกิิจกรรมเข้้าวััด
ปฏิิบััติิธรรมทุุกวัันพระ กิิจกรรมทำำ�บุุญตัักบาตรในวััน
สำำ�คััญทางศาสนา การจััดค่่ายปฏิิบััติิธรรม กิิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดููร้อ้ น ฯลฯ
	ด้้านหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง : คนใน
ชุุ ม ชนมีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ขึ้้� น มีี ก ารสืืบสาน รัั ก ษา
ต่่อยอดภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� รวมกลุ่่�มประกอบอาชีีพเสริิม
ได้้แก่่ กลุ่่�มทอผ้้าไหม กลุ่่�มจัักสาน กลุ่่�มทำำ�ไม้้กวาด
มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของชุุมชนจำำ�หน่่ายและ
พัั ฒ นาเป็็ น แหล่่ ง เรีี ย นรู้้�และเส้้ น ทางการท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงวััฒนธรรม คนในชุุมชนรู้้�จัักพึ่่�งพาตนเอง ประกอบ
สััมมาอาชีีพ มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น หนี้้�สิินลดลง ประชาชนมีี
ความกิินดีีอยู่่�ดีี
	ด้้านการสืืบสานประเพณีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น :
มีีการใช้้ภาษากููยในการสื่่�อสาร การแต่่งกาย อาหาร
ศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีีวััฒนธรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับวิิถีี
ชีีวิิตของชนเผ่่ากููย การจััดกิิจกรรมประเพณีีตามฮีีต
สิิบสองคองสิิบสี่่� ประเพณีีแซนเหลีียน ประเพณีีแซนหลาว
รำำ�แกลมอ งานประเพณีีหวััว บุุญเบิิกฟ้้า มหััศจรรย์์เดืือน ๓
ณ บริิเวณปราสาทปรางค์์กู่่� ซึ่่�งได้้รัับการบรรจุุให้้เป็็น
งานบุุญประเพณีีประจำำ�ปีขี องจัังหวััดศรีีสะเกษ ถืือเป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงศาสนาและวััฒนธรรม ที่่�สามารถ
สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การส่่งเสริิมให้้แกนนำำ�พลััง “บวร” มีีบทบาท
ในการพััฒนาตนเอง เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชน
อย่่างยั่่ง� ยืืนและยึึดมั่่น� ในหลัักธรรมทางศาสนาและหลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง เพื่่�อให้้มีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�เข้้มแข็็ง
สามารถปรัับตััวและดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสม
๒)	ส่่งเสริิมการขยายผลการพััฒนาต่่อยอดทุุน
ทางวััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของชุุมชนให้้ได้้รัับ
โอกาสในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนเพิ่่�มมากขึ้้น� เพื่่�อให้้ชุมุ ชน
ได้้เข้้าถึึงโอกาสจากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และ
ภาคีีเครืือข่่ายเพิ่่�มมากขึ้้�น เกิิดความเข้้มแข็็งในชุุมชน
สัังคม และประเทศชาติิ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายทนงศัักดิ์์� นรดีี กำำ�นัันตำำ�บลกู่่�
โทร. ๐๖ ๔๔๐๒ ๐๕๙๔
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๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสำำ�โรงเกีียรติิ ตำำ�บลบัักดอง
อำำ�เภอขุุนหาญ จัังหวััดศรีีสะเกษ
“สำำ�โรงเกีียรติิเศรษฐกิิจดีี มีีน้ำำ��ตกสวยงาม
ตำำ�นานพระตาตน คนมีีวััฒนธรรม
เลิิศล้ำำ��สามััคคีี บุุญประเพณีีไหว้้บรรพบุุรุุษ”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดสำำ�โรงเกีียรติิ มีี ๓๓๐ ครััวเรืือน
ประชากรส่่ ว นใหญ่่ นัั บ ถืือศาสนาพุุ ท ธ มีี อ าชีี พ
ทำำ�สวน ทำำ�ไร่่ ทำำ�นา และเลี้้�ยงสััตว์์ ชุุมชนมีีการอนุุรัักษ์์
สืืบสาน และถ่่ายทอดภููมิิปััญญา ประเพณีี พิิธีีกรรม
และวิิถีีชีีวิิตที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ของชนเผ่่าเขมรมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและยาวนาน ชุุมชนมีีความสามััคคีี มีีความพร้้อม
ในการรองรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วและผู้้�ที่่� ส นใจท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงวััฒนธรรมและเกษตรกรรม เช่่น ชมสวนทุุเรีียนภููเขาไฟ
เยี่่ย� มชมอััตลัักษณ์์การแต่่งกายของชนเผ่่าเขมร อาหาร
พื้้�นถิ่่�น รวมไปถึึงของฝาก เช่่น ไข่่เค็็มภููเขาไฟ เป็็นต้้น
โดยชุุมชนมีีพระพุุทธรููปศัักดิ์์�สิิทธิ์์�คืือ หลวงพ่่อตาตน
เป็็นพระคู่่�บ้้านที่่�เคารพบููชาและพี่่�งพาทางจิิตวิิญญาณ
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) ใช้้หลัักธรรมของพระพุุทธศาสนาและการ
อนุุ รัั ก ษ์์ ป ระเพณีี ของชนเผ่่ าเขมร โดยพระครูู อรุุ ณ
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ปุุญโญภาส เจ้้าอาวาสวััดสำำ�โรงเกีียรติิ เสนอแนวคิิด
ในที่่�ประชุุมของคณะกรรมการหมู่่�บ้้าน โดยนำำ�ชุุมชน
สมััครเข้้าร่่วมโครงการหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ เพื่่�อสร้้าง
ความปรองดองสมานฉัันท์์ให้้ชุุมชน นำำ�ความเชื่่�อและ
ความศรััทธามาปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิดและพฤติิกรรมให้้
สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้ด้้วยความสงบสุุข
๒) การน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาปฏิิ บัั ติิ ใ นชุุ ม ชน เพื่่� อ ให้้ ชุุ ม ชนมีี คว ามเข้้ า ใจใน
การดำำ�รงชีีวิิต มีีความอดทน อดออม ขยััน ไม่่โลภ
มีีความพอประมาณ รู้้�จัักพึ่่�งตนเอง พึ่่�งกัันเองในชุุมชน
ซึ่่�งมีีการรวมกลุ่่�มทำำ�อาชีีพเสริิม เช่่น กลุ่่�มทอผ้้าไหม
กลุ่่�มจัั ก สาน ต่่ อ ยอดการทำำ� สวนทุุ เ รีี ย นภูู เขาไฟ
ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร และมีีโฮมสเตย์์รองรัับ
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วแบบเป็็ น กัั น เอง ราคาย่่ อ มเยาว์์ แ ละ
ส่่งเสริิมการปลููกผัักสวนครััวหน้้าบ้้านเพื่่�อใช้้ในการ
ประกอบอาหารของครััวเรืือน ลดรายจ่่าย เพิ่่�มรายได้้
๓)	ทุุนทางวััฒนธรรมของชุุมชน ชุุมชนคุุณธรรม
วััดสำำ�โรงเกีียรติิ มีีอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม และมีีจุุด
เด่่นที่่�สามารถนำำ�มาพััฒนาและต่่อยอดในเรื่่�องของการ
ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว การศึึกษาแลกเปลี่่�ยน การจััด
ทำำ�องค์์ความรู้้� เพื่่�อสร้้างกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดการ
สร้้างงาน สร้้างรายได้้ สร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นให้้กัับ
ประชาชนในพื้้�นที่่�
๔)	ความเข้้มแข็็งของพลััง “บวร” และการเชื่่อ� ม
โยงความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนรู้้�จักั การวางแผนการพััฒนาชุุมชน
โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมในการวางแผน การดำำ�เนิินงาน
การรัับผลประโยชน์์ และการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	ด้้านศาสนธรรม : ชุุมชนมีีการปฏิิบััติิตาม
หลัักธรรมคำำ�สอน รัักษาศีีล ทำำ�ดีี พููดดีี ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
อบายมุุข กิิจกรรมที่่�โดดเด่่นและมีีผลการดำำ�เนิินงานเชิิง
ประจัักษ์์ ได้้แก่่ การได้้รับั คััดเลืือกให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
ต้้นแบบ ๑ ใน ๑๒ ชุุมชนโดดเด่่นในจัังหวััดศรีีสะเกษ
๒)	ด้้ า นหลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง :
คนในชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีขึ้้ี �น มีีการสืืบสาน รัักษา
ต่่อยอดภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� รวมกลุ่่�มประกอบอาชีีพเสริิม
ได้้แก่่ กลุ่่�มทอผ้้าไหม กลุ่่�มทำำ�ไม้้กวาดทางมะพร้้าว
มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของชุุมชนจำำ�หน่่าย เช่่น
ไข่่เค็็มภููเขาไฟ ตะกร้้าหวาย กระเป๋๋าจากซองกาแฟ
ฯลฯ นอกจากนี้้�ยัังมีีการพััฒนาต่่อยอดการท่่องเที่่�ยว
เชิิงเกษตรในชุุมชน เช่่น ชมสวนทุุเรีียนภููเขาไฟ เป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�และเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม ทำำ�ให้้
คนในชุุมชนรู้้�จัักพึ่่�งพาตนเอง ประกอบสััมมาอาชีีพ
รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น หนี้้�สิินลดลง ประชาชนมีีความกิินดีีอยู่่�ดีี
๓)	ด้้ า นการสืืบสานประเพณีี วัั ฒ นธรรม
ท้้องถิ่่�น : มีีการรัักษาและสืืบสานประเพณีีวััฒนธรรม
ของชนเผ่่าเขมร ใช้้ภาษาเขมรในการสื่่�อสาร การแต่่งกาย
อาหารการกิิน ศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีีวััฒนธรรม
ที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องกัับวิิถีชีี วิี ติ ของชนเผ่่าเขมร การจััดกิิจกรรม
ประเพณีีตามฮีีตสิิบสองคองสิิบสี่่� ประเพณีีแซนโฎนตา
ประเพณีีปรัังอ็็อกเปรี๊๊ย� ะแค รำำ�แม่่มด การเซ่่นไหว้้ผีปู่่�ี ตา
ประจำำ�หมู่่�บ้้านและการสัักการะองค์์หลวงพ่่อพระตาตนเป็็น
ประจำำ�ทุกุ ปีี ซึ่่ง� เป็็นพระพุุทธรููปศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ป� ระจำำ�หมู่่�บ้้าน
และประจำำ�อำำ�เภอขุุนหาญ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การส่่งเสริิมให้้แกนนำำ�พลััง“บวร” มีีบทบาท
ในการพััฒนาตนเอง เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชน
อย่่างยั่่ง� ยืืนและยึึดมั่่น� ในหลัักธรรมทางศาสนาและหลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง เพื่่�อให้้มีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�เข้้มแข็็ง
สามารถปรัับตััวและดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสม
๒)	ส่่งเสริิมการขยายผลการพััฒนาต่่อยอดทุุน
ทางวััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของชุุมชนให้้ได้้รัับ
โอกาสในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนเพิ่่�มมากขึ้้น� เพื่่�อให้้ชุมุ ชน
ได้้เข้้าถึึงโอกาสจากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และ
ภาคีีเครืือข่่ายเพิ่่�มมากขึ้้�น เกิิดความเข้้มแข็็งในชุุมชน
สัังคม และประเทศชาติิ มีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
ต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููอรุุณปุุญโญภาส เจ้้าอาวาสวััดสำำ�โรงเกีียรติิ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๔ ๗๘๔๔
นายแฉล้้ม นิิลสุุข ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านสำำ�โรงเกีียรติิ หมู่่�ที่่� ๘
โทร. ๐๘ ๔๘๒๕ ๔๔๙๘
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๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดจำำ�ปา
ตำำ�บลหนองแก้้ว อำำ�เภอกัันทรารมย์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ
“มากล้้วนจารีีตประเพณีี หลวงพ่่อใหญ่่คู่่�บ้้าน
ถิ่่�นฐานวััฒนธรรม งามล้ำำ��เรืือยาว
หาดทรายขาวปากมููลชีี พิิพิิธภััณฑ์์ล้ำำ��ค่่า
งามสง่่าพระธาตุุกตััญญูู”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดจำำ�ปา เป็็นชุุมชนวััฒนธรรม
ชาติิ พัั น ธุ์์�ลาว มีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต ริิ ม ฝั่่� ง แม่่ น้ำำ��มูู ล แม่่ น้ำำ��ชีี
มีีเอกลัักษณ์์ทั้้�งการแต่่งกายและภาษาพููดที่่�ใช้้ภาษา
อีีสานในการสื่่�อสาร มีีประเพณีีวััฒนธรรมที่่�โดดเด่่น
คืือประเพณีีโฮมบุุญข้้าวใหม่่ปลามััน ที่่�จะจััดขึ้้�นในช่่วง
เดืือนธัันวาคมของทุุกปีี มีีศิลิ ปะการแสดง ฟ้้อนกลองตุ้้�ม
และการฟ้้อนชนเผ่่าลาวหััวนาที่่�สืืบทอดต่่อกันั มาจนถึึง
ปััจจุุบััน ปััญหาของชุุมชนมีีปััญหาเรื่่�องหนี้้�สิิน สัังคม
ผู้้�สููงอายุุ การอพยพไปทำำ�งานต่่างถิ่่�น การขาดรายได้้
ภััยธรรมชาติิ เช่่น น้ำำ��ท่่วม ภััยแล้้ง รวมถึึงปััญหาการ
รัักษาความสะอาดและสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑)	จััดทำำ�แผนพััฒนาและส่่งเสริิมคุุณธรรมของ
ชุุมชนเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อยากแก้้และความดีีที่่�อยากทำำ�
โดยให้้ชุุมชนสมััครเข้้าร่่วมการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อน
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
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พอเพีียงขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร และดำำ�เนิินการตามเกณฑ์์
การประเมิิน ๙ ขั้้น� ตอน โดยร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมายใน
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมฯ คืือ “ชุุมชนคุุณธรรมฯ
วััดจำำ�ปา เป็็นชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ตามรอยศาสตร์์
พระราชา ชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงศาสนาและวััฒนธรรม”
โดยกำำ�หนดความดีีที่่�อยากทำำ� จำำ�นวน ๕ เรื่่�อง ได้้แก่่
๑) วัั ฒ นธรรมดีี เป็็ น หมู่่�บ้้ า นที่่� ยึึ ดมั่่� น ดำำ�ร งรัั ก ษา
ในคุุณค่่าทางวััฒนธรรม ประเพณีีวิิถีีชนเผ่่าที่่�ดีีงาม
๒) คนดีี เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�มีคว
ี ามร่่วมมืือที่่�ดีรี ะหว่่างบ้้าน วััด
โรงเรีียน ที่่�ส่ง่ เสริิมการศึึกษาและพััฒนาเด็็กและเยาวชน
๓) สวััสดิิการดีี เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�มีีการใส่่ใจดููแล เห็็นอก
เห็็นใจกัันและกััน เอื้้�อเฟื้้�อแบ่่งปััน สร้้างสรรค์์กองทุุน
ต่่ า ง ๆ ที่่� จ ะดูู แ ลคนในหมู่่�บ้้ า นตั้้� ง แต่่ เ กิิ ด จนตาย
๔) สิ่่ง� แวดล้้อมดีี เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�อนุรัุ กั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
ดููแลสภาพแวดล้้อมของหมู่่�บ้้าน วััด ให้้มีีร่่มเงา สะอาด
ปลอดภััย ๕) วิิถีีพอเพีียง เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ยึึดมั่่�นและ
ปฏิิบััติิตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต พึ่่�งพาตนเอง และสร้้างครอบครััว หมู่่�บ้้าน
ให้้อบอุ่่�นเข้้มแข็็ง
๒) การจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหาของชุุมชน และ
ส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีของชุุมชน โดยใช้้พลััง “บวร”
สถานศึึกษา องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล และส่่วนราชการในพื้้�นที่่� จััดทำำ�
โครงการ/กิิจกรรมเพื่่�อแก้้ไขปััญหาของชุุมชนและมีีการ
ส่่งเสริิมการทำำ�ความดีี และการปฏิิบััติิตามคุุณธรรม
พอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา และคุุณธรรมอื่่�น ๆ
ตามวิิถีีชาวพุุทธ
๓) ขยายผลกิิจกรรมเพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ ประกอบด้้วย
		 ๓.๑	ด้้ า นศาสนา จัั ด กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม
คุุณธรรมเพิ่่�มเติิม เช่่น กิิจกรรมทำำ�บุุญตัักบาตร เข้้าวััด
ปฏิิบััติิธรรมในวัันธรรมสวนะ (วัันพระ) กิิจกรรมตู้้�ปััน
สุุข ฯลฯ
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		 ๓.๒	ด้้ า นหลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง มีีอุุทยานการเรีียนรู้้�ตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีีการ
ปลููกป่่าถาวร มีีการจััดแสดงแปลงสาธิิตการเกษตร ปลููก
ผัักสวนครััวรั้้�วกิินได้้ แหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านอาชีีพ เช่่น ฟาร์์ม
ปููนาศรีีสะเกษ การรวมกลุ่่�มเลี้้ย� งปลาในกระชััง การรวม
กลุ่่�มทอผ้้าไหม การส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนปลููกผัักสวน
ครััวเพื่่�อบริิโภคเองในครััวเรืือน เพื่่�อลดรายจ่่าย แบ่่งปััน
คนในชุุมชน ส่่วนที่่�เหลืือนำำ�ไปขายในตลาดชุุมชนเพื่่�อ
สร้้างรายได้้ เป็็นต้้น
		 ๓.๓	ด้้ า น วิิ ถีี วัั ฒ น ธรร ม ข อ ง ท้้ อ ง ถิ่่� น
จััดกิิจกรรมอนุุรัักษ์์ส่่งเสริิมและฟื้้�นฟููงานประเพณีีของ
ท้้องถิ่่�น “ชนเผ่่าลาว” อาทิิ ประเพณีีโฮมบุุญข้้าวใหม่่
ปลามััน ประเพณีีแห่่ปราสาทผึ้้�ง ประเพณีีแข่่งเรืือยาว
งานประเพณีีฮีีตสิิบสองคองสิิบสี่่�ของ “เผ่่าลาว”
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	ส่่งเสริิมให้้แกนนำำ�พลััง “บวร” ในระดัับ
ชุุมชนมีีบทบาทในการพััฒนาตนเอง เพื่่�อขับั เคลื่่�อนการ
พััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน โดยยึึดมั่่�นในหลัักธรรมทาง
ศาสนามาใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิติ เข้้าใจและปฏิิบัติั ติ นตาม
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง สามารถปรัับตััวและ
ดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสม และมีีความตระหนัักต่่อ
การอนุุรัักษ์์ประเพณีีวััฒนธรรมของไทยให้้คงอยู่่�ต่่อไป
๒)	ส่่งเสริิมการขยายผลการพััฒนาต่่อยอดทุุน
ทางวััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของชุุมชน และให้้
ชุุมชนได้้เข้้าถึึงโอกาสจากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
และภาคีีเครืือข่่ายเพิ่่�มมากขึ้้น� มีีการส่่งเสริิมและพััฒนา
ฐานการเรีียนรู้้�/องค์์ความรู้้�ของชุุมชน เช่่น พิิพิิธภััณฑ์์
พื้้น� บ้้านศููนย์์การเรีียนรู้้�วัดั จำำ�ปา อุุทยานการเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจ
พอเพีี ย ง ฟาร์์ มปูู นา สำำ�หรัั บการศึึกษาดูู ง าน และ

เพื่่�อเป็็นการสร้้างงานสร้้างรายได้้จากวิิถีีวััฒนธรรม
ประชาชนในชุุ ม ชนได้้ รัั บ ประโยชน์์ เ พิ่่� ม มากขึ้้� น
เกิิดความเข้้มแข็็งในชุุมชน สัังคม เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระสมุุห์์เอกนริินทร์์ นริินฺฺโท
เลขาคณะทำำ�งานชุุมชนคุุณธรรมวััดจำำ�ปา
โทร. ๐๘ ๗๙๘๖ ๕๙๙๐
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๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสุุทธานิิวาส
ตำำ�บลบ้้านแป้้น อำำ�เภอโพนนาแก้้ว จัังหวััดสกลนคร
“พ่่อขุุนศรีีตั้้�งบ้้าน พุุทธสถานโบสถ์์ดิิน
งามระบิินฟ้้อนสร้้างแป้้น ชมดิินแดนหนองหาร
ตะวัันรอน ลานบวรชุุมชนคุุณธรรม
น้้อมนำำ�เศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดสุุทธานิิวาส เป็็นกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ไทญ้้อมีลัี กั ษณะความสััมพัันธ์์เชิิงเครืือญาติิสูงู ยึึดมั่่น� ใน
ขนบธรรมเนีียมประเพณีีวััฒนธรรมอย่่างเหนีียวแน่่น
โดยยึึดหลัักฮีีตสิิบสองคองสิิบสี่่� มีีความเอื้้อ� เฟื้้�อเผื่่�อแผ่่
ช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน เช่่น ประเพณีีการลงแขกทำำ�นา
ประชากรส่่วนใหญ่่มีอี าชีีพเกษตรกรรม มีีการถ่่ายทอด
ภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรม เช่่น การทอผ้้าคราม การทอ
เสื่่�อกก งานใบตอง ฯลฯ แต่่จากการพััฒนาตามกระแส
โลกาภิิวััตน์์ ทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปจากเดิิ ม การพึ่่� ง ตนเองในระยะยาวลดน้้ อ ยลง
ส่่งผลทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชน ผู้้�นำำ�ทางศาสนาและหน่่วยงาน
ในพื้้�นที่่�ได้้มีีการทบทวน เพื่่�อให้้คนในชุุมชนยึึดมั่่�นใน
วิิถีวัี ฒ
ั นธรรมที่่�ดีงี าม และสามารถพึ่่ง� พาตนเองได้้อย่า่ ง
ยั่่�งยืืน โดยนำำ�พลัังบวรและหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานชุุมชนคุุณธรรม
โดยคนในชุุมชนได้้ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมรัับผลประโยชน์์
และพึ่่�งพาตนเอง
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การจััดทำำ�แผนชุุมชน มีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
		 ๑.๑ ประชาสััมพัันธ์์สร้้างการรัับรู้้�และความ
เข้้าใจให้้กัับคนในชุุมชน รัับฟัังปััญหาและการแสดง
ความคิิดเห็็น จากกระบวนการมีีส่่วนร่่วม ในการค้้นหา
สาเหตุุของปััญหา และกำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขปััญหา
ร่่วมกัันอย่่างเป็็นรููปธรรม
		 ๑.๒ การกำำ�หนดกิิจกรรม แบ่่งเป็็น ๒ ส่่วน
คืือ ๑) กิิจกรรมระยะสั้้�น เช่่น การฝึึกอบรมอาชีีพ
การจััดกิิจกรรมและต่่อยอดมรดกภููมิปัิ ญั ญาทางวััฒนธรรม
การจััดทำำ�เส้้นทางการท่่องเที่่�ยวชุุมชนโดยการบููรณาการ
แหล่่ ง มรดกภูู มิิ ปัั ญ ญา ๒) กิิ จ กรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การเน้้นการพึ่่�งพาตนเอง เช่่น จััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตร
ทฤษฎีีใหม่่ เศรษฐกิิจพอเพีียงแหล่่งเรีียนรู้้�ทางศิิลป
วััฒนธรรม ชุุมชนคุุณธรรมท่่าวััดเหนืือ
		 ๑.๓	กำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนา และการ
จััดหาแหล่่งทรััพยากรสนัับสนุุนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
		 ๑.๔	จััดทำำ�แผนชุุมชน โดยการบููรณาการ
การนำำ�มิิ ติิ ท างวัั ฒ นธรรมมาเข้้ า ด้้ ว ย ทำำ� ให้้ เ กิิ ด
แผนพััฒนาชุุมชนทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมวััฒนธรรม
สาธารณสุุ ข ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
เป็็นต้้น
๒) การนำำ�แผนไปสู่่�การปฏิิบััติิ
		 ๒.๑ การพััฒนาโครงการ/กิิจกรรม จะเน้้น
การมีีส่ว่ นร่่วม โดยอาศััยการจััดทำำ�เวทีีประชาคมระดม
ความคิิดเห็็น เพื่่�อหาข้้อสรุุปและลงมติิ
		 ๒.๒ การมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงาน จะ
เน้้นกระบวนการ ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมรัับผลประโยชน์์
และร่่วมประเมิินผลตามโครงการ/กิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�น
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		 ๒.๓ การขัับเคลื่่�อนงาน กลุ่่�มกิิจกรรมต่่าง ๆ
โดยการตั้้�งกฏิิกา การฝึึกอบรมเรื่่�องใหม่่ ๆ การนััด
ประชุุมประจำำ�เดืือน การนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนไป
จำำ�หน่่ายและการฝึึกอบรมการเป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีี
๓) การสนัับสนุุนเชื่่�อมโยงจากภายนอก
ชุุมชนได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กรปกครอง
ส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น หน่่ ว ยงานในพื้้� น ที่่� หน่่ ว ยงานเอกชน
สำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชน สำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััด
สกลนคร มหาวิิทยาลััยราชภััฏสกลนคร ฯลฯ
สถาบัันครอบครััว สถาบัันการศึึกษาและสถาบััน
ศาสนายัังสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์วิิถีีวััฒนธรรมอัันดีีงาม
ของชุุมชน และร่่วมปลููกฝัังค่่านิิยมที่่�ดีงี ามและถ่่ายทอด
ภูู มิิปัั ญ ญาทางวัั ฒนธรรม เพื่่� อพัั ฒนาและยกระดัั บ
เยาวชนให้้มีคุี ณ
ุ ภาพและเป็็นคนดีีของสัังคมต่่อไป และ
ผู้้�ที่่มี� บี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาชุุมชนอย่่างมาก ได้้แก่่
กลุ่่�มผู้้�นำำ�ทางความคิิด เจ้้าอาวาสวััดสุุทธานิิวาส ผู้้�ใหญ่่
บ้้าน คณะกรรมการหมู่่�บ้้าน ปราชญ์์ชาวบ้้าน หััวหน้้า
คุ้้�มบ้้าน กลุ่่�มต่่าง ๆ ในชุุมชน และกลุ่่�มเยาวชนเข้้า
ร่่วมพััฒนาด้้วย
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดสุุทธานิิวาส เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�
มีีความปลอดภััยในชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ชุุมชนอยู่่�ร่่วมกััน
ด้้ วยความสามััคคีี ให้้ ความช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
เคารพผู้้�อาวุุโส มีีการสร้้างเครืือข่่ายกลุ่่�มอาชีีพ เช่่น
กลุ่่�มทอผ้้า กองทุุนหมู่่�บ้้าน กลุ่่�มธนาคารขยะและกลุ่่�ม
วิิสาหกิิจชุุมชน ร่่วมรัักษาขนบธรรมเนีียมประเพณีี
ความเชื่่อ� อีีกทั้้�งยัังมีีการฟื้้น� ฟููประเพณีีรวมถึึงภููมิปัิ ญ
ั ญา
ท้้องถิ่่น� ต่่าง ๆ ควบคู่่�กัับการปรัับใช้้ให้้เหมาะกัับวิิถีีชีวิี ติ
รููปแบบใหม่่

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ยึึดหลัักการการมีีส่ว่ นร่่วมในการขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลััง “บวร” ตลอดจนหน่่วยงานราชการท้้องที่่� ท้้องถิ่่น�
และทุุก ๆ ภาคีีเครืือข่่ายต่่าง ๆ ที่่�คอยแนะนำำ�สนัับสนุุน
เน้้นความเข้้าใจ ความรััก ความสามััคคีี ความเอื้้ออ
� ารีี
ของคนในชุุมชนให้้มีีส่่วนร่่วมอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ผู้้�ประสานงานในอพื้้�นที่่�
นายนิิมิิต ภัักดีีสวััสดิ์์� ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านแป้้น
โทร. ๐๘ ๖๔๘๘ ๐๖๘๗
นายสััมพัันธ์์ แสงพรหมชาลีี ประธานท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
โทร. ๐๙ ๓๔๒๔ ๓๓๓๗ 			
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๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองบััว
ตำำ�บลกระโพ อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุริินทร์์
“เอราวััณคู่่�บ้้าน สุุสานช้้างคู่่�แผ่่นดิิน
วิิถีีถิ่่�นกวยอาเจีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองบััว “ชุุมชนคนเลี้้�ยง
ช้้าง ลููกเจ้้าพระยา เด็็กวััง” อพยพมาจาก บ้้านตากลาง
บ้้านตาทิิตย์์ ตำำ�บลกระโพ เป็็นชุุมชนชาวส่่วย หรืือ กููย
หรืือ กวย ที่่�เคยอาศััยอยู่่�ในประเทศลาวตอนใต้้ ชาวกููย
มีีภาษาพููดเป็็นของตนเอง ใช้้ภาษามอญ เขมร สืืบทอด
วััฒนธรรมโดยการบอกเล่่าสืืบต่่อกัันมาจากคนเฒ่่า
คนแก่่ ประเพณีีวิถีิ ชีี วิี ติ วััฒนธรรม จึึงมีีช้า้ งเข้้ามาเกี่่ย� วข้้อง
ในทุุก ๆ เรื่่�อง เช่่น สืืบสานตำำ�นานหมอช้้าง โดยการ
ปะชิิหมอช้้าง ประเพณีีทอดกฐิินช้้าง ซึ่่ง� ได้้ทำำ�ขบวนแห่่บน
เกวีียนประดัับด้้วยผ้้าไหมอย่่างสวยงาม แล้้วให้้ช้า้ งเป็็น
ผู้้�ดึึงขบวนแห่่กฐิินร่่วมกัับชุุมชน ประเพณีีบวชนาคบน
หลัั ง ช้้ า ง ประเพณีี ซัั ด เต พิิ ธีี แ ต่่ ง งานแบบชาวกวย
การแสดงการรำำ�คล้้อ งช้้ า งตามวิิ ถีี ชีี วิิ ต ของชาวกวย
เลี้้�ยงช้้างในอดีีต
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ในปัั จจุุ บัั น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบ้้ า นหนองบัั ว
โดยท่่านพระครูู ดร. สมุุห์ห์ าญ ปััญญาธโร เจ้้าอาวาสวััด
ป่่าเจีียง ร่่วมกัับนายธวััชชััย ศาลางาม อดีีตผู้้�ใหญ่่บ้้าน
หนองบััว เป็็นผู้้�นำำ�พลัังบวรที่่�เข้้มแข็็ง ขัับเคลื่่�อนชุุมชน
โดยมีี วัั ด ป่่ า อาเจีี ย งเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชน
แห่่งชาติิพันั ธุ์์�แห่่งนี้้� ทั้้�งนี้้� แต่่เดิิมนั้้�นก่่อนที่่�วัดั ป่่าอาเจีียง
จะเป็็นศููนย์์กลางขัับเคลื่่�อนชุุมชนได้้จนถึึงทุุกวัันนี้้� ได้้รับั
การขััดขวางจากกลุ่่�มที่่�เห็็นต่่างมากมาย จนเวลาล่่วงเลย
ผ่่านมาหลวงพ่่อพระครูู ดร.สมุุห์์หาญ ปััญญาธโร และ
นายธวััชชััย ศาลางาม และคณะทำำ�งาน ได้้ยึึดหลัักการ
ทำำ�งานการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ โดยให้้ชุมุ ชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม
และยึึดมั่่�นตนเป็็นที่่�พึ่่�งแห่่งตน โดยใช้้หลัักอิิทธิิบาท ๔
ในการสร้้ า งผลงานเพื่่� อ ขจัั ด ข้้ อขัั ด แย้้ ง ที่่� ป รากฏ
ด้้วยความมุ่่�งมั่่น� ปรารถนาดีีต่อ่ ชุุมชนชาวกวยจึึงบัังเกิิด
ความสุุข สามััคคีีของชุุมชนชาวกวยและเป็็นที่่�รู้้�จัักไป
ทั่่�วโลกในปััจจุุบััน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองบััว พััฒนาชุุมชนด้้วย
คุุณธรรมจริิยธรรมร่่วมกัับวิิถีีความเชื่่�อของชาติิพัันธุ์์�
เป็็นต้้นแบบในการพััฒนาแก่่ชุุมชนอื่่�น โดยยึึดหลัักให้้
ชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหา และยึึดมั่่�น
ตนเป็็ น ที่่� พึ่่� ง แห่่ ง ตน จนกลายเป็็ น ชุุ ม ชนท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงวััฒนธรรม โดยมีีวััดป่่าอาเจีียง เป็็นศููนย์์รวมในการ
ขัับเคลื่่�อนงานทุุก ๆ มิิติิ ทั้้�งด้้านการส่่งเสริิมคุุณธรรม
จริิ ย ธรรม การท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง วัั ฒ นธรรมของชุุ ม ชน
พิิธีีกรรมการความเชื่่�อ รวมทั้้�งยัังเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์ที่่�มีี
ชีี วิิ ต ทั้้� ง ในวัั ด ป่่ า อาเจีี ย งและโดยรอบของชุุ ม ชน
ซึ่่ง� ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองบััวนั้้น� ยึึดมั่่น� ในวิิถีคว
ี ามเชื่่อ�
ของชาติิพัันธุ์์�ชาวกวยของตนเอง นำำ�ช้้างที่่�เป็็นสััตว์์
คู่่�บ้้านคู่่�เมืือง ที่่�ชุุมชนเลี้้�ยงอยู่่�เกืือบทุุกครััวเรืือนด้้วย
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ความรััก ความผููกพัันมาสรรค์์สร้้างกิิจกรรมร่่วมกััน
เพื่่�อยึึดโยงทุุกคนในชุุมชนเข้้าด้้วยกััน ผ่่านกิิจกรรม
สำำ�คัญ
ั ของชุุมชน อาทิิ งานบุุญปลอดเหล้้า งานกฐิินช้้าง
ที่่�มีีเรื่่�องราวของเส้้นไหม ที่่�เป็็นอีีกหนึ่่�งภููมิิปััญญาของ
ชุุมชนเข้้ามาในกระบวนการทำำ�กิจิ กรรมเเห่่งเดีียวในโลก
งานบวชนาคบนหลัังช้้าง งานบุุญวัันช้้างไทย งานวััน
กวยโลก
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์จากการขัับเคลื่่�อนพััฒนาชุุมชนคุุณธรรม
บ้้านหนองบััว เกิิดผลให้้ชุมุ ชนบ้้านหนองบััว โดดเด่่นใน
เรื่่อ� งของความสามััคคีี โดยมีีวัดั ป่่าอาเจีียงเป็็นศููนย์์กลาง
ในการส่่งเสริิมคุุณธรรมจริิยธรรม พิิธีีกรรม ความเชื่่�อ
และวีีถีีชีีวิิตของชาติิพัันธุ์์�ชาวกวย โดยนำำ�ช้้างเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมในทุุก ๆ กิิจกรรม ทุุกภาคส่่วนในชุุมชนได้้
รัับการสนัับสนุุนในการพััฒนาชุุมชนในเรื่่�องคุุณธรรม
จริิยธรรม การท่่องเที่่�ยว และการสร้้างความเข้้มแข็็ง
อย่่างต่่อเนื่่�องจากทั้้�งพลัังบวรภายในชุุมชนเอง และ
จากหน่่วยงานภายนอกใน ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง
และเกิิดรายได้้ขึ้้�น ส่่งเสริิมให้้เศรษฐกิิจในชุุมชนอยู่่�ดีี
กิินดีีมากขึ้้�น
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้ า หมายของชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบ้้ า นหนองบัั ว
ที่่� ต้้ อ งการที่่� จ ะพัั ฒ นาในอนาคต คืือ ต้้ อ งการเห็็ น
วััดป่่าอาเจีียงพััฒนาจนกลายเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์ที่่�มีีชีีวิิต
ที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราวของชาติิพัันธุ์์�กวย เป็็นศููนย์์กลาง
ของทุุก ๆ เรื่่�องของชาติิพัันธ์์กวยในจัังหวััดสุุริินทร์์
และเป็็นศููนย์์กลางของชาติิพัันธุ์์�ชาวกวยทั่่�วโลกที่่�ต้้อง
มาเยืือนสัักครั้้�งในชีีวิิต ในวัันกวยโลก (วัันช้้างไทย

๑๓ มีีนาคมของทุุกปีี) โดยเชื่่อ� มโยงกัับแนวคิิดการพััฒนา
ของชุุมชนจากผู้้�ใหญ่่บ้า้ นที่่�ขับั เคลื่่�อนจากจุุดเริ่่ม� ต้้นของ
นายธวััชชััย ศาลางาม ส่่งต่่อปณิิธาณการพััฒนา ไปยััง
นายดาว หอมหวล ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นผู้้�นำำ�การขัับเคลื่่�อนคนใหม่่
ที่่�ยังั ต้้องการเห็็นชุุมชนบ้้านหนองบััว เป็็นชุุมชนพััฒนา
คุุณธรรมจริิยธรรมตามวิิถีีชีีวิิตชาวกวยอาเจีียง ควบคู่่�
กัั บ การสร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ ชุุ ม ชนผ่่ า นการท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงวััฒนธรรม มีีวััดป่่าอาเจีียงและเป็็นจุุดขายมีีวิถีิ ีชีีวิิต
ของคนกัับช้้าง (กวยอาเจีียง) เห็็นการกระจายรายได้้
ครอบคลุุมทุุกครััวเรืือนของชุุมชนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสมุุห์ห์ าญ ปััญญธโร, ดร. เจ้้าอาวาสวััดป่่าอาเจีียง
โทร. ๐๘ ๑๗๖๐ ๓๗๖๑
นายดาว หอมหวล
โทร. ๐๙ ๙๑๙๒ ๕๙๖๓
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๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเทพพลประดิิษฐาราม
ตำำ�บลเวีียงคุุก อำำ�เภอเมืืองหนองคาย จัังหวััดหนองคาย
“หมากเบ็็ง บายศรีี ดอกไม้้สด
งามจรดพวงมาลััย หลวงพ่่อใหญ่่
นามไกลพระธาตุุคู่่� สืืบสานวััฒนธรรมประเพณีี”

หมากเบ็็ง บายศรีี ดอกไม้้สด งามจรดพวงมาลััย :
สิ่่�งเหล่่านี้้�ชาวชุุมชนทำำ�เพื่่�อสัักการะบููชาในวัันพระทั้้�ง
ที่่�บ้้านและที่่�วััด เป็็นสิ่่�งที่่�ใช้้บููชาในพิิธีีกรรมและบููชา
พระรััตนตรััยในวัันอุุโบสถหรืือวัันสำำ�คััญทางพระพุุทธ
ศาสนา ถืือเป็็นเครื่่�องบููชาสร้้างความศรััทธาในการสร้้าง
ความดีี มีีคุุณธรรม โดยเฉพาะสองฝากฝั่่�งแม่่น้ำำ��โขง
รวมทั้้�งการนำำ�ไปบููชาวิิญญาณบรรพบุุรุุษที่่�ล่่วงลัับไปแล้้ว
หลวงพ่่อใหญ่่ นามไกลพระธาตุุคู่่� เป็็นพระประธานองค์์
ใหญ่่ที่่�ประดิิษฐานอยู่่�ในศาลาวิิหารไม้้ เป็็นวิิหารที่่�รวม
สถาปััตยกรรม สามแผ่่นดิิน สองฝั่่�งโขง ที่่�สร้้างขึ้้�นจาก
แรงศรััทธาของคนในชุุมชนที่่�ช่่วยกัันสร้้าง ทำำ�ให้้เกิิด
ความรััก ความสามััคคีี ทำำ�ให้้เกิิดการมารวมกัันฝึึก
ปฏิิบัติั ธรร
ิ ม หรืือเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน นัักศึึกษา
และผู้้�สนใจตลอดมา
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สืื บ สานวัั ฒ นธรรมประเพณีี : โดยวัั ด เป็็ น
ศููนย์์กลาง ชุุมชนมีีประเพณีีวััฒนธรรมที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์
ของตนเอง ทั้้�งวััฒนธรรมทางศาสนาและประเพณีีตาม
หลัักฮีีต ๑๒ มีีบุุญอยู่่� คืือ บุุญประทายข้้าว บุุญข้้าวจี่่�
บุุญมาฆบููชา บุุญผะเหวด (มหาชาติิ) บุุญสงกรานต์์
บุุญห่่มผ้้าพระธาตุุ บุุญวิิสาขบููชา บุุญอััฐมีีบูชู า บุุญบั้้�งไฟ
บุุญออกพรรษา ซึ่่�งในการดำำ�เนิินงานบุุญต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
มีีความพร้้อมและสำำ�เร็็จได้้ทุุกครั้้�ง ทั้้�งในด้้านกำำ�ลัังคน
กำำ�ลังั ทรััพย์์ (งบประมาณ) ล้้วนมาจากจิิตศรััทธาของชาว
ชุุมชนที่่�มีีต่่อหลวงพ่่อใหญ่่ และพระภิิกษุุสงฆ์์ในวััด
ทั้้�งสิ้้�น ก่่อให้้เกิิดความพอเพีียง มีีวิินััย สุุจริิต และจิิตอาสา
จากจุุดเด่่นของชุุมชนที่่�มีีโบราณสถาน โบราณวััตถุุ
ที่่�เป็็นเครื่่�องยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ และมีีประเพณีีวััฒนธรรม
ที่่�เชื่่�อมโยงให้้เกิิดเป็็นชุุมชนวิิถีีเด็็กวััด แต่่ก็็ยัังมีีการ
แบ่่งกลุ่่�มแบ่่งพวก นิินทาว่่าร้้ายกัันก่่อให้้เกิิดปััญหาใน
การประสานงานหรืือทำำ�งานร่่วมกััน เจ้้าอาวาสวััดและ
พระภิิกษุุสงฆ์์ จึึงร่่วมกัันคิิดวิิธีีที่่�จะฟื้้�นฟููชุุมชนให้้กลัับ
มามีีความรัักใคร่่ กลมเกลีียว มีีน้ำำ��จิิตใจ เอื้้�ออาทร
เหมืือนดั่่�งเดิิม
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) เจ้้ า อาวาสและพระภิิ ก ษุุ ส งฆ์์ วัั ด เทพพล
ประดิิษฐาราม เป็็นแกนนำำ�ในการพััฒนาคนและชุุมชน
โดยการจััดโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อคอยบ่่มเพาะความดีี
ความมีีสติิ ความมีีปััญญา การใช้้ชีวิี ิตอย่่างไม่่ประมาท
เช่่น โครงการปฏิิบัติั ธรร
ิ มเจริิญจิิตภาวนา โครงการลาน
บุุญลานธรรม โครงการหมู่่�บ้้านศีีล ๕ โครงการนอนวััด
ปฏิิบัติั ธรร
ิ มในช่่วงเข้้าพรรษา โครงการให้้ทุนุ การศึึกษา
นัักเรีียน โครงการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์การแพทย์์และช่่วย
เหลืือผู้้�ป่่วยติิดเตีียง โครงการส่่งเสริิมความพอเพีียง
สร้้างความอยู่่�ดีีกิินดีีของชุุมชน เป็็นต้้น
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๒) การเป็็นต้้นแบบ แบบอย่่างในการเป็็นผู้้�ให้้
อย่่างมีีความสุุข จากเจ้้าอาวาสวััดและพระภิิกษุุสงฆ์์
๓) การดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เป็็นระบบ และมอบ
หมายงานตามความเหมาะสมและความสามารถของ
แต่่ละคน ทำำ�ให้้คนในชุุมชนทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างมีี
ความสุุข และประสบผลสำำ�เร็็จได้้เป็็นอย่่างดีี ก่่อให้้เกิิด
วััฒนธรรมแห่่งการเรีียนรู้้� ทำำ�ให้้ปััญหาความไม่่ลงรอย
กัันของคนในชุุมชนลดลง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุมชนวััดเทพพลประดิิษฐาราม สามารถ
ดำำ�เนิินชีีวิิตบนความถููกต้้องดีีงาม เกิิดความอยู่่�ดีีมีีสุุข
โดยนำำ�หลััก ๓ มิิติิ มาใช้้ใน การดำำ�รงชีีวิิต คืือ
๑)	นำำ� หลัั ก ธรรมทางพุุ ท ธศาสนามาเป็็ น
แนวทางในการประพฤติิตน
๒) สามารถพััฒนาตนเองได้้โดยใช้้หลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง
๓) สามารถดำำ�เนิินตามวิิถีวัี ฒ
ั นธรรม ประเพณีีที่่�
งดงามของชุุมชน ในเรื่่อ� งความสามััคคีแี ละความร่่วมมืือ
กัันของคนในชุุมชน เราจะเห็็นได้้ชััดเวลาที่่�มีี กิิจกรรม
ต่่าง ๆ อย่่างกิิจกรรมประเพณีีบุุญบั้้�งไฟ รวมถึึงกลุ่่�ม
เยาวชน ก็็ให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งในหลาย ๆ
เรื่่�องชุุมชนคุุณธรรมวััดเทพพลประดิิษฐารามถืือได้้ว่่า
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	มุ่่�งการพััฒนาคุุณธรรมด้้านความพอเพีียง
มีีวิินััย สุุจริิต และจิิตอาสา เพื่่�อให้้ก่่อเกิิดความสามััคคีี
ร่่วมแรงร่่วมใจของคนในชุุมชนเพิ่่�มมากขึ้้�น อีีกทั้้�งเน้้น
ให้้ผู้้�นำำ�เป็็นผู้้�มีีความเสีียสละ และเห็็นแก่่ประโยชน์์
ส่่วนรวมเป็็นสำำ�คััญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งแบบอย่่างการ
ประพฤติิที่่�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี

๒) การเป็็ น แบบอย่่ า ง การปฏิิ บัั ติิ ต นของ
เจ้้ า อาวาสและพระภิิ ก ษุุ ส งฆ์์ ใ นวัั ด ทำำ� ให้้ ช าวบ้้ า น
เกิิดความเลื่่�อมใสศรััทธา และยิินดีีเต็็มใจที่่�จะเข้้ามา
ช่่วยเหลืือกิิจกรรมต่่าง ๆ
๓)	จััดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ถ่่ายทอดวิิถีีการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และศาสตร์์
พระราชา
๔) เป็็นต้้นแบบในการขยายผลสู่่�ชุุมชนอื่่�น ๆ
ในพื้้�นที่่�
๕)	จััดเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมและ
เชิิงธรรมชาติิ ที่่�เป็็นรููปธรรมชััดเจนขึ้้�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููพิิมลธรรมประดิิษฐ์์
เจ้้าอาวาสวััดเทพพลประดิิษฐาราม
โทร. ๐๘ ๖๘๕๔ ๔๙๗๗
นายแก้้วบุุญโขง โคติิเวทย์์
โทร. ๐๘ ๔๓๙๓ ๑๒๓๒
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๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนาหมอม้้า
ตำำ�บลนาหมอม้้า อำำ�เภอเมืืองอำำ�นาจเจริิญ
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ
“นาหมอม้้า ถิ่่�นโบราณพัันปีี
ฝีีมืือหััตถกรรมเลิิศ บ้้านเกิิดนัักปราชญ์์”

	ถิ่่� น โบราณพัั น ปีี หมายถึึง “วัั ด ดงเฒ่่ า เก่่ า ”
เป็็นวััดที่่�มีคว
ี ามเก่่าแก่่ พบใบเสมาพัันปีีทำำ�จากหิินทราย
แผ่่ น ขนาดใหญ่่ สลัั ก ลวดลายนูู น ต่ำำ�� เป็็ น รูู ป ดอกไม้้
รููปหม้้อน้ำำ�� ตอนบนเป็็นวงคล้้ายธรรมจัักร คาดว่่ามีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่าพุุทธศตวรรษที่่� ๑๒ - ๑๓
ฝีีมืือหััตถกรรมเลิิศ หมายถึึง ผลิิตภััณฑ์์เสื่่�อกก
ที่่�ทอโดยฝีีมืือชาวบ้้านในชุุมชน ได้้รัับรางวััล OVC
(OTOP Village Champion) เมื่่�อปีี ๒๕๕๐
	บ้้านเกิิดนัักปราชญ์์ หมายถึึง ถิ่่�นกำำ�เนิิดของ
ศิิลปิินนัักปราชญ์์ ครููสลา คุุณวุุฒิิ
	ย้้อนกลัับไปเมื่่�อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๙ มีีชาว
บ้้านประมาณ ๒๐ หลัังคาเรืือน ย้้ายมาจากจัังหวััด
ยโสธร ภายใต้้การนำำ�ของสองพี่่�น้้องชื่่�อ นายหาญชนะ
และศรีีสงคราม มาตั้้�งบ้้านเรืือนอยู่่�ริิมลำำ�เซบาย แถว ๆ
ท่่าหััวเข่่าหรืือท่่าบ้้านปััจจุบัุ นั เพื่่�ออาศััยแหล่่งน้ำำ��ในการ
บริิโภค ชาวบ้้านนัับถืือศาสนาพุุทธ เพราะมีีหลัักฐาน
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บ่่งชี้้� คืือโบสถ์์ ใช้้ทำำ�พิธีิ ที างศาสนา ซึ่่ง� โบสถ์์นั้้น� ตั้้ง� อยู่่�กลาง
แม่่น้ำำ�� ปััจจุุบัันเรีียกว่่า “หนองสิิม” ปััญหาในชุุมชน
ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น ปัั ญ หาสภาพแวดล้้ อ มทางธรรมชาติิ
เช่่น ปััญหาความแห้้งแล้้ง ปััญหาจากสััตว์์ร้้าย ปััญหา
โรคระบาด เนื่่�องจากอยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล และชาวบ้้าน
ส่่วนใหญ่่จะเชื่่อ� ในเรื่่อ� งภููติผีิ ต่ี า่ ง ๆ เมื่่�อความเจริิญเข้้ามา
ปััญหาในชุุมชนเริ่่�มเปลี่่�ยนไป เป็็นเรื่่�องสภาพเศรษฐกิิจ
ปััญหายาเสพติิด ปััญหาหนี้้�สิินและการพนัันและสื่่�อที่่�
ไม่่เหมาะสมในเด็็กและวััยรุ่่�น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ผู้้�นำำ�ชุุมชนและคนในชุุมชนมีีเจตนาที่่�จะพััฒนา
ชุุ ม ชนให้้ เ ป็็ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม โดยมีี ก ารมอบหมาย
หรืือแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชน
ด้้วยพลัังบวร มีีการเปิิดเวทีีประชาคมค้้นหาปััญหาที่่�
อยากแก้้และความดีีที่่�อยากทำำ� มีีการบููรณาการแผน
งานโครงการ กิิจกรรมแก้้ไขปััญหาของชุุมชน บนพื้้�น
ฐานคุุณธรรม พอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา มีีการ
ประกาศยกย่่องเชิิดชููบุุคคลผู้้�ทำำ�ความดีีและหรืือบุุคคล
ผู้้�มีีคุุณธรรมในชุุมชนและหรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�ความดีีให้้
กัับชุุมชน มีีคณะทำำ�งานติิดตามประเมิินผลสำำ�เร็็จตาม
โครงการ กิิจกรรมที่่�ระบุุไว้้ในแผนโดยชุุมชนมีีการจััด
กิิจกรรมส่่งเสริิมหลัักธรรมทางศาสนา หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง วิิถีีวััฒนธรรมไทยที่่�ดีีงาม มีีแหล่่ง
เรีียนรู้้�ในชุุมชน สำำ�หรัับถ่่ายทอดและแลกเปลี่่�ยนองค์์
ความรู้้�ให้้กัับชุุมชน หรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เข้้ามาศึึกษา
ดููงาน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
เป็็ น แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� มีี เ สน่่ ห์์ ห าชมได้้ ย าก
เนื่่�องจากมีีต้้นทุุนทางธรรมชาติิ ทั้้�งภููมิิทััศน์์ที่่�สวยงาม
วิิถีีชีีวิิต อาหารท้้องถิ่่�นและการแสดงทางวััฒนธรรม
ท้้ อ งถิ่่� น มีี ก ารพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท างวัั ฒ นธรรมให้้ มีี
คุุณค่่า มููลค่่าสููงขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังเป็็นชุุมชนที่่�มีีหลััก
คุุณธรรม ศีีลธรรมอัันดีี ไม่่มีีการลัักขโมย ไม่่มีีการพนััน
ไม่่มีีปััญหายาเสพติิด ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงและวิิถีีวััฒนธรรม โดยมีีพลัังบวรที่่�
เข้้มแข็็ง มีีคณะกรรมการบริิหารจััดการชุุมชนฯ ส่่งผล
ให้้ชุุมชนมีี “คนดีี สัังคมดีี อยู่่�ดีี มีีสุุข”
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การประชาสััมพัันธ์์ความเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ที่่�มีีหลัักคุุณธรรม จริิยธรรม ศีีลธรรมอัันดีี เป็็นชุุมชน
ที่่�มีี “คนดีี สัังคมดีี อยู่่�ดีี มีีสุุข”
๒)	พััฒนาการจััดทำำ�แผนชุุมชนให้้มีคว
ี ามชััดเจน
สอดคล้้องกัับบริิบทของชุุมชน ตลอดจนการวิิจัยั ชุุมชน
ด้้านการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อยกระดัับความน่่าเชื่่อถืือ
� ในระดัับ
สากล
๓) การส่่งเสริิมและขยายผลการจััดกิิจกรรม
ใน ๓ มิิ ติิ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ บริิ บ ทการท่่ อ งเที่่� ย ว
เพื่่�อชุุมชนเข้้มแข็็งอย่่างยั่่ง� ยืืน (บวร On Tour) ภายใต้้หลััก
“บวร”
๔) การสร้้างความเข้้มแข็็ง ต่่อยอดจากที่่�ชุมุ ชน
ดำำ�เนิินการอยู่่�แล้้ว เช่่น จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
และแลกเปลี่่�ยนด้้านข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับสมาชิิกใน
ชุุมชน

๕) การต่่อยอดผลสััมฤทธิ์์�ของชุุมชน ด้้วยการ
ส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้างรายได้้จากการสืืบสาน ต่่อยอด
วััฒนธรรมใน ๓ มิิติิ เน้้นสร้้างมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มาเยืือน
ในการร่่วมกิิจกรรมด้้านศาสนา การขยายประสบการณ์์
ของกลุ่่�มปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและสร้้างรายได้้เสริิม
จากความเป็็นวิิถีีวััฒนธรรมไทยที่่�งดงาม
๖)	ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์การป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ด้้วยการจััดทำำ�
ของฝาก ของที่่�ระลึึกด้้วยอััตลัักษณ์์ชุุมชน เช่่น จััดทำำ�
หน้้ากากอนามััยลายรถม้้านาหมอม้้า แจกนัักท่่องเที่่�ยว
๗) การสร้้างความประทัับใจให้้นัักท่่องเที่่�ยว
กลัั บ มาอีี ก ครั้้� ง และพานัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วคนอื่่� น ตามมา
อีี กด้้ ว ย โดยชุุ ม ชนต้้ องคำำ�นึึงถึึง ภาพลัั ก ษณ์์ ชุุม ชน
วิิถีีชีีวิิต ความมีีคุุณธรรม และการเป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีี

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายยุุทธพล ไชยเอก กำำ�นัันตำำ�บลนาหมอม้้า
โทร. ๐๙ ๘๕๘๖ ๐๖๙๑
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๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านคีีรีีวงกต
ตำำ�บลนาแค อำำ�เภอนายููง จัังหวััดอุุดรธานีี
“นครปููหิิน ถิ่่�นเมืืองเก่่าโบราณ
สายธารน้ำำ��ใส ป่่าไม้้เบญจพรรณ”

หมู่่�บ้้านคีีรีีวงกต เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ตั้้�งอยู่่�เหนืือสุุด
ของจัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี เป็็ น หมู่่�บ้้ า นที่่� โ อมล้้ อ มด้้ ว ย
ทิิวเขาเขีียวขจีีของอุุทยานแห่่งชาติิป่่านายููง-น้ำำ��โสม
เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดต้้นน้ำำ��ห้้วยพาง และเป็็นลำำ�ธารที่่�หล่่อ
เลี้้�ยงทุุกชีีวิิตในหมู่่�บ้้านได้้ใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�อาชีีพ
เกษตรกรในพื้้น� ที่่� หมู่่�บ้้านคีีรีวี งกตเป็็นหมู่่�บ้้านที่่�โอบล้้อม
ด้้ ว ยภูู เขาจึึงทำำ� ให้้ มีี วิิ วทิิ วทัั ศน์์ ธรร มชาติิ ที่่� ส วยงาม
เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�อยู่่�ท่่ามกลางภููเขาล้้อมรอบ วิิถีีชีีวิิตของ
คนในชุุ ม ชนอยู่่�แบบเรีี ย บง่่ า ย สภาพแวดล้้ อ มของ
หมู่่�บ้้านมีีความเหมาะสมสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
และชุุมชนมีีความพร้้อมในการบริิหารจััดการการท่่องเที่่ย� ว
ชุุมชนจึึงลองเปิิดเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวในแนวขาลุุย
เพื่่� อต้้ อ นรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วโดยสมาชิิ ก ของชุุ ม ชน
ร่่วมมืือกัันบริิหารจััดการท่่องเที่่�ยวภายในชุุมชน มีีบริิการ
ที่่�พัักให้้เลืือกในแบบโฮมสเตย์์พัักกัับเจ้้าของบ้้านหรืือ
กางเต็็นท์์ รวมทั้้�งบริิการนำำ�เที่่�ยวแหล่่งท่่องเที่่�ยวใน
หมู่่�บ้้ า น ด้้ ว ยรถแต๊๊ก(เสืือภูู เขา) ชาวบ้้ า นคีี รีี ว งกต
ยัังคงดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยการประกอบอาชีีพเกษตรตามวิิถีี
เศรษฐกิิจพอเพีียงดำำ�เนิินชีีวิิตในรููปแบบเรีียบง่่าย และ
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พร้้อมต้้อนรัับผู้้�มาเยืือนด้้วยบรรยากาศที่่�เป็็นมิิตรภาพที่่�
อบอุ่่�น ในรููปแบบชุุดอาหารป่่าในกระบอกไม้้ไผ่่ทำำ�จาก
ข้้าวเหนีียวสายพัันธุ์์� “ข้้าวสามหอมของบ้้านคีีรีีวงกต”
เป็็นข้้าวเหนีียวหลามห่่อใบตองในกระบอกไม้้ไผ่่นึ่ง่� ร้้อน
มาคู่่�กัับ “แกงส้้มมััจฉาใส่่นางตานีี” ที่่�ปรุุงพร้้อมเสิิร์์ฟ
ในกระบอกไม้้ไผ่่ และอาหารพื้้น� บ้้าน ไก่่ย่่างคีีรีี ส้้มตำำ�
ปลาเผา น้ำำ��จิ้้ม� เครื่่�องเทศมะขามเปีียก กาแฟสดดอยคีีรีี
อิ่่ม� อร่่อยอาหารใหม่่สดหมดเติิมได้้ตลอดการ ซึ่่ง� ปรากฏ
ว่่าได้้ผลตอบรัับไปในแนวทางที่่�ดีี
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้้านคีีรีวี งกต เกิิดจากความต้้องการ
ของคนในชุุมชนร่่วมมืือกัันบริิหารจััดการท่่องเที่่�ยว
ภายในชุุมชนให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
คนในชุุมชนที่่�ใช้้รถแต๊๊กในการประกอบอาชีีพ และนำำ�
มาต่่อยอดสู่่�การบริิการนั่่�งรถแต๊๊กขึ้้�นเขาชมวิิว ลุุยน้ำำ��
กิินข้้าวป่่า และพััฒนาการครบวงจร มีีบริิการที่่�พักั ให้้เลืือก
หลายแบบ ที่่�สำำ�คััญธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อมสวยงาม
	ปััจจุบัุ นั มีีสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกบริิการเพิ่่�มเติิม
มีีที่่�พัักโฮมเสตย์์และรีีสอร์์ท อยู่่�ท่่ามกลางธรรมชาติิ
ที่่�ล้้อมรอบด้้วยทิิวเขาและม่่านหมอกพร้้อมรัับความ
สดชื่่�นตอนรุ่่�งอรุุณ กิิจกรรมนั่่�งรถแต๊๊กชมวิิว สองข้้าง
ทางที่่�เป็็นธรรมชาติิมากไม่่ได้้ปรุุงแต่่ง ดููวิิถีีชีีวิิตชาวไร่่
เนื่่�องจากภููมิปิ ระเทศภููมิอิ ากาศมีีความเหมาะสม อำำ�เภอ
นายููงได้้ส่ง่ เสริิมให้้เกษตรกรปลููกกาแฟสายพัันธุ์์�อาราบิิก้า้
และพืืชเมืืองหนาวโดยกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนกาแฟนายููง
พร้้อมตั้้�งโรงงานแปรรููปกาแฟผลิิตทั้้�งกาแฟอาราบิิกา/
โรบััสต้้า ในรููปแบบกาแฟคั่่�วบดแบรนด์์ “กาแฟนายููง
Nayung’s Coffee” ซึ่่�งเป็็นสิินค้้า OTOP ของจัังหวััด
อุุดรธานีี เป็็นที่่�ชื่่�นชอบของคอกาแฟเนื่่�องจากมีีความ
เข้้ ม หอมกลิ่่� น กาแฟแท้้ ทั้้� ง เป็็ น แหล่่ ง เรีี ย นรู้้�ให้้ แ ก่่
หน่่วยงานสถานศึึกษาและผู้้�สนใจมาเยี่่�ยมชมการปลููก
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และผลิิตกาแฟนายููงในพื้้�นที่่�โดยมีีกิิจกรรมส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวนายููงในงาน “เทศกาลฤดููหนาว อำำ�เภอนายููง
ในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์” เพื่่�อให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้ ชม ช้้อป
ชิิม ผลไม้้ กาแฟ
เพื่่�อให้้การท่่องเที่่�ยวเป็็นไปในทิิศทางที่่�ถููกต้้อง
ไม่่ทำำ�ลายสิ่่ง� แวดล้้อม กลุ่่�มจััดตั้้ง� ได้้กำำ�หนดมาตรการให้้
ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
๑) หน้้าแล้้งน้ำำ��น้้อย กลุ่่�มก็็จะสร้้างฝายกัักเก็็บ
น้ำำ��เป็็นระยะเพื่่�อให้้มีน้ำี ำ��ตลอดทั้้�งปีี และในขณะที่่�นั่่ง� รถ
ล่่องแก่่งเมื่่�อเจอกัับสิ่่�งกีีดขวางในลำำ�น้ำำ�� หรืือฝายชะลอ
น้ำำ��ขาด คนขัับรถแต๊๊กจะทำำ�การซ่่อมทัันทีี
๒) การตััดหยวกกล้้วยมาทำำ�แกงส้้มมััจฉาตานีี
จะตััดเผื่่�อให้้ต้้นกล้้วยได้้มีีต้้นกล้้วยงอกใหม่่
๓) การตัั ด ต้้ น ไผ่่ สำำ� หรัั บ ทำำ�ช้้ อ น แก้้ วน้ำำ��
ถ้้วยแกง และกระบอกข้้าวหลาม จะตััดต้้นไผ่่ลำำ�ปล้้อง
ที่่�สามเพื่่�อให้้ไผ่่แตกกอได้้
๔) การกระจายรายได้้ให้้สมาชิิกกลุ่่�ม หััวหน้้า
กลุ่่�มจะกระจายรายได้้ตามความยากง่่ายของงาน และ
บางครั้้�งมีีนักั ท่่องเที่่�ยวน้้อย หััวหน้้าจะให้้ลูกู ทีีมมีีรายได้้
ก่่อนตััวเองเสมอ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุมชนมีีรายได้้จากนัักท่่องเที่่�ยวหลายกลุ่่�ม
หลายกิิจกรรม สร้้างกลุ่่�มอาชีีพใหม่่ ให้้ชุมุ ชนหลายกลุ่่�ม
เช่่น กลุ่่�มรถแต๊๊ก กลุ่่�มอาหาร กลุ่่�มทอผ้้า กลุ่่�มไม้้กวาด
กลุ่่�มจำำ�หน่่ายผลไม้้ตามฤดููกาล สะท้้อนคุุณธรรมได้้
ทั้้�งเรื่่อ� งภาวะผู้้�นำำ� ความสามััคคีี การแบ่่งปัันผลประโยชน์์
ที่่�เป็็นธรรม

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
สร้้ า งกลุ่่�มอาชีี พ ที่่� เข้้ ม แข็็ ง พร้้ อ มใจในงาน
บริิ ก ารนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว สร้้ า งความมั่่� น คงทางด้้ า น
ทรััพยากรธรรมชาติิ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายนริินทร์์ อนัันทวรรณ์์ ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นบ้้านคีีรีวี งกต หมู่่�ที่่� ๔
โทร. ๐๘ ๓๑๔๗ ๙๐๐๔

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

157

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

๒๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเชีียง
ตำำ�บลบ้้านเชีียง อำำ�เภอหนองหาน จัังหวััดอุุดรธานีี
“ตามรอยดิินดำำ�
แหล่่งอารยธรรมบ้้านเชีียง”

	บ้้านเชีียง เป็็นแหล่่งมรดกโลก ลำำ�ดัับที่่� ๓๕๙
จากยููเนสโก (UNESCO) เมื่่�อเดืือนธัันวาคม ๒๕๓๕
เป็็ น แหล่่ ง ค้้ น คว้้ า ทางประวัั ติิ ศ าสตร์์ และแหล่่ ง
ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� มีี ชื่่� อ เสีี ย งระดัั บ โลก มีี จุุ ด เด่่ น เรื่่� อ งการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงมิิติิวััฒนธรรมวิิถีีไทพวน “ตามรอยดิินดำำ�
แหล่่งอารยธรรมบ้้านเชีียง” โดยผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีความ
สามารถในการกำำ�หนดทิิศทางการท่่องเที่่�ยวชุุมชนด้้วย
ตััวเอง และมีีความเป็็นชาติินิิยมสููง
เดิิมชาวบ้้านเชีียงเป็็นไทพวน อพยพมาจากเมืือง
เชีียงขวาง ประเทศลาว เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๓๒๗ ชาวบ้้าน
เชีียงเป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับวััดวาอารามและ
พระภิิกษุุสงฆ์์เป็็นอย่่างมาก ซึ่่ง� จะเห็็นได้้จากการจััดงาน
ประเพณีีต่่าง ๆ ของวััด ชาวบ้้านจะให้้ความร่่วมมืือ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นแรงงาน หรืือบริิจาคเงิินทอง เพราะถืือว่่าวััด
เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจในการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ของหมู่่�บ้้าน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนบ้้านเชีียงสะท้้อนแนวคิิดในการบริิหาร
จััดการในรููปแบบ “บวร + ส” คืือ บ - บ้้าน ประกอบด้้วย
คณะกรรมการชุุมชน ผู้้�นํําชุุมขนต่่าง ๆ กลุ่่�มแม่่บ้้าน
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มจิิตอาสา กลุ่่�มอาสาสมััครสาธารณสุุข
ฯลฯ มีีหน้้าที่่�หลัักในการมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในชุุมชน ว - วััด ซึ่่ง� รวมถึึงโบสถ์์ในพื้้น� ที่่�
มีีบทบาทสำำ�คััญในการรวมศรััทธาของสมาชิิกชุุมชน
กระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วม การสร้้างจิิตสำำ�นึึก รวมถึึงการใช้้
กลไกของความศรััทธาของคนในชุุมชนโดยการดำำ�เนิิน
กิิจกรรม ร - โรงเรีียน ครูู อาจารย์์ บุุคลากรในโรงเรีียน
บ้้านเชีียงประชาเชีียงเชิิด และโรงเรีียนบ้้านเชีียงวิิทยา
มีีหน้้าที่่�ในการให้้ความรู้้� ร่่วมดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของชุุมชน รวมทั้้�งการจััดหลัักสููตรการเรีียนการสอนที่่�
เน้้นทั้้�งวิิชาการและหลัักสููตรท้้องถิ่่�น ส - ส่่วนราชการ
โดยเฉพาะหน่่วยงานองค์์กรท้้องถิ่่�น เทศบาลตำำ�บล
บ้้านเชีียง ที่่�พร้้อมประสานความร่่วมมืือรวมทั้้�งสนัับสนุุน
งบประมาณ เกิิดการบููรณาการการแก้้ไขปััญหาของ
ท้้องถิ่่น� อย่่างเป็็นเอกภาพ โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิิน
การแก้้ปััญหาในชุุมชน กำำ�หนดกฎระเบีียบของชุุมชน
เพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกัันของชุุมชน โดยยึึดหลัักเศรษฐกิิจ
พอเพีียง การมีีสุุขภาพดีี มีีความปลอดภััยในชีีวิิตและ
ทรััพย์์สิิน มีีการจััดตั้้�งกลุ่่�มอาชีีพขึ้้�นในชุุมชน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คนในชุุมชนยึึดมั่่�นในหลัักธรรมทางศาสนา
เกิิดความสงบสุุขในชุุมชน ชาวบ้้านมีีการร่่วมมืือร่่วมใจ
ในศรััทธาต่่อพระพุุทธศาสนา ร่่วมกิิจกรรมวัันสำำ�คััญ
ทางศาสนาเพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ปััญหาต่่าง ๆ และสิ่่�งไม่่ดีี
ในชุุมชนลดลง คนในชุุมชนมีีความรัักความสามััคคีี
เอื้้� อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่เสีียสละช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันมีีการพึ่่�งพา
อาศััยระหว่่างชุุมชน มีีจิิตอาสาดููแลชุุมชน
๒)	จากการนํําหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาใช้้ ทำำ�ให้้ชุุมชนให้้อยู่่�ดีีมีีสุุข มีีความอดทน อดออม
ขยััน ไม่่เบีียดเบีียนผู้้�อื่่น� มีีเหตุุมีผี ล มีีความพอประมาณ
รู้้�จัักพึ่่�งพาตนเองประกอบสััมมาอาชีีพ สร้้างรายได้้
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น หนี้้�สิินลดลง มีีการจััดตั้้�งธนาคาร
ชุุมชนบ้้านเชีียง ธนาคารขยะ เพื่่�อเป็็นการออมทรััพย์์
ในชุุมชน เป็็นการช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน มีีการสร้้าง
อาชีีพ เพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชน อาทิิ
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนปั้้�นหม้้อเขีียนสีี กลุ่่�มทอผ้้าย้้อมคราม
กลุ่่�มโฮมสเตย์์บ้้านเชีียงฯลฯ
๓)	คนในชุุมชนสืืบสานและดำำ�เนิินชีีวิิตตามวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงาม มีีความจงรัักภัักดีี เคารพเทิิดทููนใน
สถาบัันชาติิ ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์ เกิิดกลุ่่�ม
จิิตอาสา ทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ สืืบทอดศิิลปวััฒนธรรม
ประเพณีีของท้้องถิ่่�น มีีการจััดงานมรดกโลกบ้้านเชีียง
ขึ้้�นทุุกปีี การจััดงานบุุญฮีีตสิิบสองคองสิิบสี่่� มีีความ
รัั ก และภาคภูู มิิ ใจในอัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องท้้ อ งถิ่่� น ไทพวน
เสริิมสร้้างแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงและพััฒนาต่่อยอดทาง
วััฒนธรรม เชื่่�อมโยงการท่่องเที่่�ยวบวร On Tour สร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์วััฒนธรรมไทย
(CPOT) สร้้อยดิินเขีียนสีีไทพวนบ้้านเชีียง ไทพวนบาติิก
บ้้ า นเชีี ย ง โฮมสเตย์์ ไ ทพวน ระบำำ�บ้้ า นเชีี ย ง ฯลฯ
สร้้างความประทัับใจและการมีีส่ว่ นร่่วมให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว เช่่น
การปั้้�นหม้้อ เขีียนสีีไห นํําเทคโนโลยีีไทยแลนด์์ ๔.๐

มาใช้้บริิหารจััดการการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมของ
ชุุมชน อาทิิ จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์วััฒนธรรมไทย (CPOT)
การจองห้้องพัักโฮมสเตย์์ และจำำ�หน่่ายเสื้้อผ้
� ้าพื้้�นเมืือง
สำำ�เร็็จรููป
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	จััดทำำ�หลัักสููตรที่่�สอดคล้้องกัับบริิบท เพื่่�อให้้
เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ได้้เรีียนรู้้�และสืืบทอด เพื่่�อให้้เกิิดการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในชุุมชน
๒)	ทำำ�กลุ่่�มอาชีีพต่่าง ๆ ในชุุมชน ให้้เป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว และเป็็นชุุมชนที่่�ให้้ความ
รู้้�เกี่่�ยวกัับศาสนพิิธีีการ งานต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�และชุุมชน
ใกล้้เคีียง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายชุุมพร สุุทธิิบุุญ กลุ่่�มโฮมสเตย์์บ้้านเชีียง หมู่่�ที่่� ๑๓
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๑๘๖๔
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๒๑) ชุุมชนคุุณธรรมท่่าเมืือง ตำำ�บลท่่าเมืือง
อำำ�เภอดอนมดแดง จัังหวััดอุุบลราชธานีี
“วิิถีีท่่าเมืือง วิิถีีติิดเซ”

ชุุมชนตำำ�บลท่่าเมืืองส่่วนใหญ่่ตั้้�งบ้้านเรืือนอยู่่�
ริิมลำำ�น้ำำ��ลำำ�เชบก เป็็นชุุมชนที่่�มีี ๑๐ หมู่่�บ้้าน ชาวบ้้าน
มีีอาชีีพหลัักคืือการทำำ�นาและเลี้้�ยงสััตว์์ อาชีีพเสริิม
คืือการเป็็นช่่างไม้้ ช่่างปููน แกะสลัักปููนปั้้�นลายไทย
(พระอุุโบสถ ศาลาการเปรีียญและหอระฆััง) ที่่�ได้้องค์์
ความรู้้�และภููมิปัิ ญ
ั ญาที่่�มาจากบรรพบุุรุษช
ุ าวเวีียดนาม
ที่่�เคยอพยพมาตั้้�งถิ่่�นฐานที่่�บ้้านท่่าเมืืองนี้้�ในสมััยอดีีต
ชุุ ม ชนตำำ� บลท่่ า เมืืองมีี อัั ต ลัั ก ษณ์์ แ ละวิิ ถีี ชีี วิิ ต
ที่่�สงบ เรีียบง่่าย อยู่่�ร่่วมกัันฉัันท์์เครืือญาติิ น้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้และขัับเคลื่่�อนด้้วยพลััง
บวร มีีวัดั แก่่งตอย ซึ่่ง� ประดิิษฐานพระเจ้้าใหญ่่องค์์แสน
เป็็ น สถานที่่� สำำ�คัั ญ เป็็ น ศูู น ย์์ รว มจิิ ต ใจของชาวบ้้ า น
ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยวิิถีีประเพณีีวััฒนธรรมของชาวอีีสาน
บุุญฮีีตสิิบสอง คอง สิิบสี่่� ทำำ�ให้้ทุุกวัันนี้้�ชาวชุุมชนท่่า
เมืืองอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสงบสุุข มีีความสามััคคีี พอเพีียง
มีีวิินััย ความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและส่่วนรวม มีีกลุ่่�ม
ออมทรััพย์์ในชุุมชนที่่�มีเี งิินฝากจำำ�นวนกว่่า ๖๐ ล้้านบาท
ถืือเป็็นชุุมชนที่่�มีีการพึ่่�งพาตนเองโดยคนในชุุมชนมีี
ส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ จนเกิิดความเข้้มแข็็ง
และยั่่�งยืืน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	คนในชุุ ม ชนมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการบริิ ห ารจัั ด การ
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต การส่่งเสริิมอาชีีพ ภายใต้้
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง การยึึดมั่่�นปฏิิบััติิ
ตามหลัั ก ธรรมทางศาสนา การเคารพในระบอบ
ประชาธิิปไตย มีีจิิตอาสา เห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนรวม
ให้้ความช่่วยเหลืือทั้้�งกำำ�ลัังกาย กำำ�ลัังทรััพย์์โดยไม่่หวััง
ผลตอบแทน มีีความเพีียรพยายามที่่�จะแก้้ไขปััญหาของ
ส่่วนรวมร่่วมกััน ผ่่านการใช้้เวทีีประชาคม ร่่วมกัันคิิด
ร่่วมกัันทำำ� และร่่วมกัันแก้้ปััญหา ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์
พลัังบวร และมีีการสืืบสานดำำ�เนิินชีีวิติ ตามวิิถีวัี ฒ
ั นธรรม
ที่่�ดีีงาม มีีการสืืบทอดศิิลปวััฒนธรรมประเพณีีท้้องถิ่่�น
พััฒนาต่่อยอดสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ สู่่�ชุุมชน
ชีีววิถีิ ที่่ี เ� ข้้มแข็็ง ด้้วยแนวคิิดพึ่่ง� พาตนเอง ยึึดมั่่น� ในความ
พอประมาณและมีีภูมิู คุ้้�ิ มกััน โดยทำำ�อย่า่ งค่่อยเป็็นค่่อยไป
ภายใต้้แนวคิิด “การมองอนาคต มุ่่�งสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีี ต้้องมองให้้ครบ ๓ มิิติิ ทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม จึึงจะพััฒนาได้้อย่่างยั่่�งยืืน”
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนยึึดมั่่น� ในหลัักคุุณธรรมและดำำ�เนิินชีีวิติ บน
ฐานความพอเพีียง พอดีี รู้้�จัักพึ่่�งพาตนเอง เอื้้�ออาทร
แบ่่งปัันซึ่่�งกัันและกััน กตััญญููรู้้�รัักบ้้านเกิิด รู้้�คุุณแผ่่น
ดิิน เป็็นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง รู้้�เท่่าทัันความเปลี่่�ยนแปลง
ของยุุคสมััย มีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีี พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกิิดขึ้้�นปััญหาในชุุมชนลดน้้อยลงและหมดไป เช่่น
เรื่่�องยาเสพติิดการพนััน อบายมุุข การทะเลาะวิิวาท
หนี้้�สิิน ฯลฯ มีีการรวมกลุ่่�มพััฒนาอาชีีพ สร้้างงาน
สร้้างรายได้้เกิิดกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน กลุ่่�มออมทรััพย์์
กลุ่่�มจิิตอาสา เป็็นต้้น
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	ผลลััพธ์์ที่่�เป็็นรููปธรรม ๓ ด้้าน คืือ
๑) การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ : ดำำ� เนิิ น งานตาม
โครงการเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งในชุุ ม ชน เกิิ ด วิิ ส าหกิิ จ
ชุุมชนบ้้านไร่่จัันทกานต์์ และมีีสวนพอใจรััก เป็็นแหล่่ง
จำำ� หน่่ า ยสิิ น ค้้ า ผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ มีี ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ที่่�โดดเด่่น เช่่น นาข้้าวปลอดสารพิิษ เลี้้�ยงปลาน้ำำ�� หมััก
จากไส้้เดืือน การขยายเมล็็ดพัันธ์์ข้า้ ว ไอศกรีีมข้้าวกล้้อง
งอก ไข่่เค็็มสมุุนไพรฯลฯ
๒) การอนุุรัักษ์์และสืืบสานภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น :
มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หััตถกรรมจัักสานจากต้้นกล้้า
จนเป็็นสิินค้้าOTOP ชื่่�อ “กลุ่่�มจัักสานกระติิบข้้าวจาก
ต้้นกล้้า ณ บ้้านสว่่าง”
๓) การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของคนในชุุ ม ชน มีี ก ลุ่่�ม
จิิ ต อาสาที่่� ร่่ ว มกัั น พัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ต ามหลัั ก ทฤษฎีี ใ หม่่
ประยุุกต์์ ในรููปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” สืืบสาน
แนวพระราชดำำ�ริิ ยึึดหลัักกสิิกรรมธรรมชาติิ พััฒนา
เป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบที่่�นำำ�มาใช้้บริิหารจััดการน้ำำ��และพื้้�นที่่�
การเกษตร ผสมผสานภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้าน และเป็็นศููนย์์
เรีียนรู้้�และฝึึกปฏิิบัติั จิ ากสถานที่่�จริงิ และยัังมีีการจััดตั้้ง�
สถาบัันการเงิินเพื่่�อสร้้างวิินััยในการออมอีีกด้้วย
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) หาจุุดร่่วม และนำำ�มากำำ�หนดเป็็นอััตลัักษณ์์
ชุุมชน ที่่�ตรงกัับความสนใจและความต้้องการของชุุมชน
ภายใต้้ความมุ่่�งมั่่�น “จะเดิินหน้้าไปด้้วยกััน โดยไม่่ทิ้้�ง
ใครไว้้ข้้างหลััง”
๒) การถอดบทเรีียน ผลการดำำ�เนิินงานที่่�มาทั้้�ง
อััตลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่นของชุุมชน ปััญหาของชุุมชน ต้้นทุุน
(ความดีี) ทางสัังคม นวััตกรรมและการต่่อยอดขยายผล

๓) สร้้างกลุ่่�มแกนนำำ�เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงและ
ริิเริ่่�มก่่อการดีี โดยต้้องมีีทั้้�งผู้้�นำำ�ตามธรรมชาติิและผู้้�นำำ�
ทางการขยายผลภููมิปัิ ญ
ั ญาและองค์์ความรู้้�ที่่มี� ี ถ่่ายทอด
และพััฒนาไปยัังคนรุ่่�นใหม่่ รวมถึึงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ในชุุมชนด้้วยนวััตกรรมใหม่่ให้้เกิิดขึ้้�น
๔) สร้้ า งและแสวงหาเครืือข่่ า ยคุุ ณ ธรรม
บุุคลากรทีีมงาน นัักคิิด นัักพััฒนา ทั้้�งจากคนในชุุมชน
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ภาคธุุรกิจิ เอกชน NGOฯลฯ ที่่�สามารถ
ให้้ความช่่วยเหลืือ ร่่วมมืือและสนัับสนุุนทรััพยากรด้้าน
ต่่าง ๆ รวมทั้้�งถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนา
นวััตกรรมใหม่่ ๆ ให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�ม

ผู้้�ประสานงานใพื้้�นที่่�
นายประเสริิฐ ศิิริิมููล
โทร. ๐๘ ๑๘๗๘ ๑๔๙๕
ชุุมชนคุุณธรรมท่่าเมืือง ตำำ�บลท่่าเมืือง
จัังหวััดอุุบลราชธานีี
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ต้้นแบบคุุณธรรม : มีีวิินััย
๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านใหม่่อััมพวััน
ตำำ�บลทะเมนชััย อำำ�เภอลำำ�ปลายมาศ
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
“๙ ดีี สู่่�ชีีวีีที่่�เป็็นสุุข”

ชุุมชนบ้้านใหม่่อัมั พวััน เดิิมเป็็นบ้้านหนองน้ำำ��ขุ่่�น
หมู่่�ที่่� ๑๑ ตำำ�บลทะเมนชััย อำำ�เภอลำำ�ปลายมาศ จัังหวััด
บุุรีีรััมย์์ เป็็นชุุมชนที่่�มีีหลากหลายปััญหา เนื่่�องจากขาด
ผู้้�แทนชุุมชนที่่�มองไม่่เห็็นปััญหาและประโยชน์์ส่ว่ นรวม
ผู้้�คนเห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนตััว ไม่่รู้้�จัักเหตุุผล ไม่่รู้้�จััก
ประมาณตน ชอบการนิินทา ให้้ร้า้ ยกััน แบ่่งฝ่่ายแบ่่งพวก
รอคอยการช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานภายนอก ขาดการ
พึ่่�งพาตนเอง มีีพฤติิกรรมที่่�สร้้างความรำำ�คาญแก่่ผู้้�อื่่�น
ต่่อมาในปีี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้้รัับการแยกให้้เป็็นหมู่่�บ้้าน
ตั้้�งชื่่�อใหม่่ เป็็น “อััมพวััน” เพื่่�อเป็็นมงคลตามหลวง
พ่่อที่่�ตั้้�งให้้ จึึงเป็็นที่่�มาของบ้้านใหม่่อััมพวััน มีีขนาด
๓๙ ครััวเรืือน โดยเริ่่�มจากผู้้�มีีอุุดมการณ์์มีีการพููดคุุย
ปรึึกษาหารืืออยากให้้เกิิดความเปลี่่ย� นแปลงที่่�ดีขึ้้ี น� เกิิด
ผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้าน มีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการหมู่่�บ้้าน ประชุุม
ทบทวน กำำ�หนดทิิศทาง จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน มีีการนำำ�
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กระบวนการทำำ�งานอย่่างมีีส่่วนร่่วมมาใช้้ มีีการปฏิิบััติิ
งานที่่�เชื่่�อมโยงทุุกปััญหาในพื้้�นที่่�เข้้าด้้วยกััน
	ปััจจุุบัันจึึงเป็็นชุุมชนที่่�มีีการรวมตััวของคณะ
กรรมการหมู่่�บ้้ า นในการเปลี่่�ย นแปลงทั้้� ง ด้้ า นความ
คิิ ด และพฤติิ ก รรมของประชาชน ด้้ ว ยการปลูู ก ฝัั ง
จิิตสำำ�นึึกประกอบคุุณงามความดีี มีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม
เกิิ ด แรงบัั น ดาลใจที่่� จ ะมุ่่�งพัั ฒ นาทั้้� ง ด้้ า นความคิิ ด
การเสีี ย สละต่่ อส่่ ว นรวม และเอื้้� ออ าทรต่่ อกัั น
ตลอดจนถึึงการเคารพกติิการะเบีียบแบบแผน ในฐานะ
คนไทยที่่�นับั ถืือศาสนาพุุทธด้้วยกััน จึึงได้้มีกี ารประกาศ
และปฏิิญาณตนที่่�จะขัับเคลื่่�อนหมู่่�บ้้านให้้เป็็นหมู่่�บ้้าน
คุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วยคััมภีีร์์ ๙ ดีีคัมั ภีีร์ส์ ร้้างอนาคตให้้
ลููกหลาน ตามแนวทางของท่่านเสรีี ศรีีหะไตร อดีีตผู้้�ว่า่
ราชการจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ จนเป็็นที่่�รู้้�จัักในชุุมชนใกล้้เคีียง
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การพััฒนาของผู้้�นำำ�ท้อ้ งที่่� ในปีี พ.ศ. ๒๕๕๒
คืือ นายกิิตติิพงศ์์ ชะร่่างรััมย์์ จากตำำ�แหน่่งผู้้�ใหญ่่บ้้าน
ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกำำ�นัันตำำ�บลทะเมนชััย จึึงเป็็น
ที่่�มาที่่�ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว เช่่น
ในการติิ ด ต่่ อ งานกัั บ ราชการ อำำ� นาจต่่ อรอ ง การ
เสนอปััญหาในการขอรัับสนัับสนุุนงบประมาณต่่าง ๆ
มีีความเป็็นต้้นแบบหรืือนำำ�ร่อ่ ง ได้้รับั การคััดเลืือกให้้เป็็น
จุุดศููนย์์กลางการดำำ�เนิินกิิจกรรมตำำ�บล หรืืองานส่่วน
ราชการ เกิิดการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานหลาย ๆ ด้้าน
จึึงกลายเป็็นชุุมชนที่่�มีีคุุณธรรม มีีการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล
กััน และมีีการจััดตั้้�งกลุ่่�มสวััสดิิการมากมาย
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๒) การขัับเคลื่่�อนของคณะกรรมการหมู่่�บ้้าน
(กม.) และการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของผู้้�ช่่วยเหลืือเจ้้าพนัักงาน
คืือ ชุุดคุ้้�มครองหมู่่�บ้้าน (ชคบ.) หรืือชุุดรัักษาความ
ปลอดภััยหมู่่�บ้้าน (ชรบ.) ตามธรรมนููญหมู่่�บ้้านสัันติิสุุข
๙ ดีี ที่่�เป็็นกลไกหลัักสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนแผนครััว
เรืือนที่่�มีีธรรมนููญหมู่่�บ้้านสัันติิสุุข ๙ ดีี เป็็นเครื่่�องมืือ
และใช้้การประชาคมเป็็นเครื่่�องมืือในการชี้้�แจง พููดคุุย
แลกเปลี่่�ยน และสร้้างความเข้้าใจ
๓) การพััฒนาชีีวิิตครััวเรืือน การขัับเคลื่่�อน
คุุณธรรมด้้วยคััมภีีร์์ ๙ ดีี และการปรัับตััวของสมาชิิก
องค์์กร
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) เกิิ ด การจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารต่่ า ง ๆ ในรูู ป แบบ
กองทุุน เช่่น กองทุุนผู้้�สููงอายุุ และผู้้�พิิการ (กรณีีเสีีย
ชีีวิติ ) กองทุุนสงเคราะห์์หมู่่�บ้้าน (กรณีีเสีียชีีวิติ ) กองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนออมวัันละ ๑ บาท กองทุุนสวััสดิิการ
จากกำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน (ให้้ฟรีีจากใจกรณีีเสีียชีีวิิต)
กองทุุ น เจ็็ บ ป่่ ว ยฉุุ ก เฉิิ น กองทุุ น เพื่่� อ การศึึกษาเด็็ ก
ผู้้�ด้้อยโอกาส
๒) เกิิดกลุ่่�มจิิตอาสา กลุ่่�มสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด
ตำำ�บลทะเมนชัั ย (จิิ ตอาสาเพื่่�อสัังคม) ชุุ ดคุ้้�มครอง
หมู่่�บ้้ า น (ชคบ.)/ชุุ ด รัั ก ษาความปลอดภัั ย หมู่่�บ้้ า น
(ชรบ.)
๓) การได้้มาของ “ชุุมชนพอเพีียงหลีีกเลี่่�ยง
อบายมุุข ปลููกจิิตสำำ�นึึกลููกหลาน เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
เคีี ย งคู่่�คุุ ณ ธรรม” มีี ส มาชิิ ก เพิ่่� ม จากชุุ ม ชนเล็็ ก ๆ
๓๙ หลัังคาเรืือน ปััจจุุบัันมีีทั้้�งหมด ๕๓ หลัังคาเรืือน

๔) ชุุ ม ชนมีี คว ามสุุ ข รู้้�คุุ ณ ค่่ า ของความสุุ ข
มีีความกระตืือรืือร้้น ยอมรัับในระเบีียบกติิกาข้้อบัังคัับ
ที่่�เห็็นพ้้องต้้องกััน คืือ คุุณธรรม ๙ ดีี ไม่่แยกพวกแยก
ฝ่่าย เกิิดจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี มีีวิินััย ซื่่�อสััตย์์ มีีจิิตอาสา ปััญหา
ต่่าง ๆ ลดลง ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็งและสัันติิสุุข ผู้้�คนมีี
ศีีลธรรม สุุขภาพจิิตดีี มีีความภาคภููมิใิ จ เต็็มใจรัับ เต็็มใจ
ให้้ รู้้�รัักสามััคคีี มีีระเบีียบวิินััย ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส
รัับผิิดชอบ ละเว้้นความชั่่�ว เกรงกลััวต่่อบาป ห่่างไกล
ยาเสพติิด รู้้�จัักการออม ดำำ�รงชีีวิิตตามระเบีียบกติิกา
ประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� ดููจากการไม่่กระทำำ�ผิดิ กฎหมาย คนใน
ชุุมชน สมาชิิกในครััวเรืือนหรืือกลุ่่�มวััยรุ่่�น ตระหนัักถึึง
ความผิิดทางกฎหมาย ไม่่สร้้างความเดืือดร้้อนรำำ�คาญ
ในงานบุุญ หรืืองานเทศกาลต่่าง ๆ
๕) โครงการ “งานศพปลอดเหล้้า ปลอดการ
พนััน” ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ในครััวเรืือน ปััญหาจาก
การดื่่�มเหล้้าแล้้วทะเลาะวิิวาท ลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด
ชุุมชนให้้ความร่่วมมืือช่่วยเหลืือกัันอย่่างเต็็มใจ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายประเสริิฐ ศิิริิมููล กำำ�นัันตำำ�บลท่่าเมืือง
โทร. ๐๘ ๑๘๗๘ ๑๔๙๕
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๒๓) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจาน
อำำ�เภอกัันทรารมย์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ
“๓ ห่่วง ห่่วงใย ใส่่ใจขยะ”

ในอดีีตชาวบ้้านจะแพ่่วถางป่่าเพื่่�อสร้้างบ้้าน
เรืือนและที่่�ดินิ ทำำ�กินิ ซึ่่ง� แต่่ละทุุกชุุมชนจะกัันพื้้น� ที่่�ส่ว่ น
หนึ่่�งไว้้ใช้้เป็็นสุุสานหรืือฌาปณสถาน (ป่่าช้้า) แต่่เมื่่�อ
ความเจริิญเริ่่�มเข้้ามา การประกอบพิิธีีศพได้้เปลี่่�ยน
แปลงไปมาก ชาวบ้้านนิิยมเผาศพที่่�วััดแทนการฝัังศพ
ป่่าชุุมชนจึึงไม่่ได้้รัับการดููแลและผู้้�คนเกิิดความหวาดกลััว
ด้้วยเคยเป็็นสถานที่่�ในการฝัังศพมาก่่อน ป่่าจึึงมีีสภาพ
เสื่่�อมโทรม มีีการตััดไม้้เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ส่่วนตััว
หรืือการนำำ�ขยะไปทิ้้�ง เกิิดเป็็นภาพที่่�ดููไม่่งามตาและ
เกิิดเป็็นมลพิิษ
	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจาน จึึงเล็็งเห็็นถึึง
ปััญหาและได้้ดำำ�เนิินโครงการ กิิจกรรมธนาคารขยะ
และโครงการฟื้้� น ฟูู ป่่ า ชุุ ม ชนตำำ� บลจานปลอดขยะ
(ชุุมชนบ้้านหนองหญ้้าปล้้อง) มาใช้้เป็็นหมู่่�บ้้านนำำ�ร่่อง
ในการศึึกษาวิิธีีการแก้้ไขปััญหาการทิ้้�งขยะในพื้้�นที่่�
ป่่าสาธารณะ ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณขยะ
โดยส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี ก ารคัั ด แยกขยะและใช้้ น วัั ต กรรม
“๓ ห่่วง ห่่วงใย ใส่่ใจขยะ” สำำ�หรัับใช้้เป็็นห่่วงคััดแยก

164

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

ขยะ เพิ่่�มมููลค่่าของขยะ และสร้้างรายได้้ให้้แก่่ครััว
เรืือน แต่่ยัังมีีขยะบางชนิิดที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปขายได้้
และประชาชนในหมู่่�บ้้ า นรอบข้้ า งขาดจิิ ต สำำ�นึึ ก
มีีการลัักลอบนำำ�ขยะไปทิ้้�งตามป่่าสาธารณะต่่าง ๆ เช่่น
เฟอร์์นิิเจอร์์เก่่า โฟม เศษวััสดุุก่่อสร้้างฯลฯ และยัังมีี
การเผาขยะก่่อให้้เกิิดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลจาน จึึงได้้ใช้้วิิธีีการบููรณาการความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืช และสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ให้้ประชาชนรัักษาทรััพยากรท้้องถิ่่�น สร้้างการมีีส่่วน
ร่่วมในการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จากป่่าสาธารณะ
ร่่วมกััน สร้้างความเข้้าใจให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�ชุุมชน
จะได้้รับั ซึ่่ง� ช่่วยแก้้ปัญ
ั หาความขััดแย้้งของคนในชุุมชน
และลดปััญหาขยะในป่่าสาธารณะได้้เป็็นอย่่างดีี
เส้้นทางความสำำ�เร็็จของการเป็็นองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม
๑)	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจานได้้ใช้้แนวคิิด
“ความรู้้�คู่่�คุุณธรรมนำำ�สู่่�ความสำำ�เร็็จ” เข้้าไปแก้้ปััญหา
ให้้กัับชุุมชน เริ่่�มจากการหาสาเหตุุของความขััดแย้้ง
ซึ่่ง� พบว่่าปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� มาจากการทิ้้�งขยะไม่่เป็็นที่่�และ
มีีการกำำ�จััดขยะไม่่ถููกวิิธีี จึึงได้้สร้้างองค์์ความรู้้�ให้้กัับ
คนในพื้้น� ที่่�ในเรื่่อ� งการคััดแยกขยะ เพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่ขยะ
เกิิดโครงการกิิจกรรมธนาคารขยะ องค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลจาน (นำำ�ร่อ่ ง) มีีการใช้้นวััตกรรม “๓ ห่่วง ห่่วงใย
ใส่่ใจขยะ”
๒) ใช้้กระบวนการทำำ�ประชาคมหมู่่�บ้้าน และทำำ�
บัันทึึกข้้อตกลงตามแผนปฏิิบััติิการขยะมููลฝอยจัังหวััด
ศรีีสะเกษ
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๓) การรณรงค์์ ใ ห้้ ป ระชาชนร่่ ว มกัั น บริิ ห าร
จััดการขยะมููลฝอยอย่่างถููกต้้องตั้้�งแต่่ต้้นทาง โดยยึึด
หลัักการการมีีส่่วนร่่วมจากภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการศึึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาชน หลัังจาก
นั้้�นได้้บููรณาการความรู้้�เกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรม
พืืชจากโครงการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืชอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพฯ (อพสธ.) มาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาขยะในป่่า
ชุุมชน
๔) ประสานงานกัับโรงเรีียนบ้้านหนองหญ้้าปล้้อง
ในการนำำ�เด็็ก/เยาวชน เพื่่�อเป็็นแกนนำำ�ร่่วมกิิจกรรม
ทำำ�ความสะอาด เก็็บขยะและสำำ�รวจพัันธุุกรรมพืืชใน
ป่่าชุุมชน
๕)	มีีกลุ่่�มจิิตอาสาและปราชญ์์ชาวบ้้าน เป็็นผู้้�ให้้
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับพืืช ชนิิดของสััตว์์ที่่พ� บในป่่าชุุมชน มีีการ
สำำ�รวจข้อมู
้ ลู ในป่่าชุุมชนทุุกวัันพุุธ และจััดทำำ�เป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�ชุุมชน ให้้ผู้้�ที่่�สนใจเข้้าศึึกษา
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ไม่่พบผู้้�นำำ�ขยะมาทิ้้�งในป่่าชุุมชน ทำำ�ให้้ป่า่ ชุุมชน
มีีความสะอาดและอุุดมสมบููรณ์์มากขึ้้�น มีีแหล่่งเรีียนรู้้�
และศึึกษาเส้้นทางธรรมชาติิ เด็็กและเยาวชนเกิิดความ
รัักหวงแหนในทรััพยากรที่่�มีีในป่่าและช่่วยกัันอนุุรัักษ์์
รัักษาไว้้ ประชาชนมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการ
ขยะในครััวเรืือน สามารถคััดแยกขยะ ลดรายจ่่ายเพิ่่�ม
รายได้้ มีีการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน มีีความสามััคคีีและ
ให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�กิจิ กรรม และเห็็นความสำำ�คัญ
ั
ของป่่าสาธารณะ อีีกทั้้�งยัังสามารถใช้้ประโยชน์์จากป่่า
ชุุมชน ในการหาวััตถุุดิบิ ในการประกอบอาหารพื้้น� บ้้าน
ได้้ เช่่น เห็็ด หน่่อไม้้ และผัักป่่าชนิิดต่่าง ๆ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจที่่�จะแก้้ไขปััญหาขยะในชุุมชน
โดยเฉพาะในป่่าชุุมชน(ที่่�สาธารณะ) ทุุกแห่่งที่่�มีีปััญหา
ขยะสะสม ซึ่่�งจะดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา โดยให้้ชุุมชน
เข้้ามามีีบทบาทและเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหา
ซึ่่ง� จะเป็็นการแก้้ไขปััญหาอย่่างยั่่ง� ยืืนและสร้้างป่่าชุุมชน
ทุุกแห่่งให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� มีีการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืช
และเป็็นแหล่่งหาอาหารสร้้างรายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน
และเป็็นสถานที่่�สำำ�หรัับให้้องค์์กรภายนอกเข้้ามาศึึกษา
หาความรู้้�ได้้

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวอำำ�ภา บ่่อทอง
โทร. ๐ ๔๕๙๖ ๐๔๖๒
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจาน จัังหวััดศรีีสะเกษ
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๒๔) องค์์กรปกครองท้้องถิ่่�นต้้นแบบคุุณธรรม
เทศบาลตำำ�บลขุุนหาญ อำำ�เภอขุุนหาญ
จัังหวััดศรีีสะเกษ
“จััดการขยะโดยส่่วนร่่วมของชุุมชน”

เทศบาลตำำ�บลขุุนหาญมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบด้้าน
การจััดการขยะมาตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ยกฐานะเป็็นเทศบาลตั้้ง� แต่่
ประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่่ง� วิิธีกี ารกำำ�จัดั ขยะในขณะนั้้�น
เป็็นวิิธีีการเทกอง ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินการเรื่่�อยมาจนมีีขยะ
สะสมยัังสถานที่่�กำำ�จััดขยะของเทศบาลกว่่า ๒๒,๐๐๐ ตััน
เทศบาลได้้ดำำ�เนิินการไถกลบ ปรัับกองขยะ เป็็นประจำำ�
ทุุกปีีแต่่อย่า่ งไรก็็ตาม พื้้น� ที่่�ที่่มี� อยู่่�อย่
ี า่ งจำำ�กัดั ไม่่อาจรองรัับ
ปริิมาณขยะที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตามความเจริิญของตััวเมืืองได้้
จนกระทั่่�งประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้้�บริิหารเทศบาล
ในขณะนั้้�นจึึงได้้คิิดหาแนวทางในการจััดการปััญหา
สถานที่่�กำำ�จัดั ขยะไม่่เพีียงพอ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการทำำ�ระบบ
landfill การทำำ�เตาเผาขยะ เป็็นต้้น จนมาได้้ข้้อสรุุป
ที่่�ว่่าการจััดการขยะที่่�เหมาะสมก็็คืือ การจััดการขยะ
โดยส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน โดยให้้ประชาชนเข้้ามา
ช่่ ว ยคัั ด แยกขยะ นำำ� ขยะกลัั บ มาใช้้ ป ระโยชน์์ ใ หม่่
เนื่่�องจากเป็็นวิิธีีที่่�ใช้้งบประมาณน้้อยและยั่่�งยืืนที่่�สุุด
จึึงได้้ มีี ก ารส่่ ง แกนนำำ� ชุุ ม ชนหลาย ๆ ชุุ ม ชนในเขต
เทศบาลไปศึึกษาดููงานด้้านการจััดการขยะยัังท้้องถิ่่�น
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ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการจััดการขยะแล้้ว เพื่่�อให้้
แกนนำำ�ชุุมชนได้้นำำ�ความรู้้�แนวคิิดต่่าง ๆ มาสานต่่อ
งานในพื้้�นที่่� และทางเทศบาลยัังส่่งเสริิมความรู้้�ด้้าน
การจััดการขยะโดยการฝึึกอบรมการทำำ�น้ำำ��หมัักชีีวภาพ
กำำ�จัดั ขยะอิินทรีีย์์ โดยได้้รับั ความร่่วมมืือจากเครืือข่่าย
สำำ�นัักงาน ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััด
ศรีีสะเกษ สำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� ๑๑ จัังหวััด
นครราชสีีมา จนต่่อมาก็็เกิิดชุุมชนต้้นแบบด้้านการ
จััดการขยะและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ ชุุมชนบ้้านหนอง
แล้้ง ซึ่่ง� ได้้เข้้าร่่วมโครงการลดเมืืองร้้อนด้้วยมืือเรา ของ
สถาบัันสิ่่ง� แวดล้้อมไทย ร่่วมกัับบริิษัทั โตโยต้้า มอเตอร์์
ประเทศไทย จำำ�กัดั และได้้รับั รางวััลรองชนะเลิิศอันั ดัับ
ที่่� ๑ ถ้้วยพระราชทานพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
รััชกาลที่่� ๙ ซึ่่�งเป็็นชุุมชนต้้นแบบที่่�ช่่วยขยายผลงาน
ด้้านการจััดการขยะในชุุมชนไปยัังชุุมชนอื่่�น ๆ ต่่อมา
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) เกิิ ด ขึ้้� น จากความรัั บ ผิิ ด ชอบร่่ ว มกัั น ของ
คนในชุุมชน ต้้องมีีวิินััยในการจััดการขยะ โดยเฉพาะ
ผู้้�ที่่� เ ป็็ น แกนนำำ�ที่่� จ ะต้้ อ งพาคนในชุุ ม ชนช่่ ว ยการคัั ด
แยกขยะ และสร้้างความเข้้าใจ หากบ้้านใครไม่่ทำำ�จริิง
แกนนำำ�จะร่่วมกัันไปช่่วยทำำ�ให้้ พอนาน ๆ เข้้าบ้้านที่่�
ไม่่ทำำ�ก็็เกิิดความเกรงใจและเข้้ามาช่่วยกัันจััดการขยะ
และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ ทำำ�แล้้วต้้องได้้ประโยชน์์ เช่่น ทำำ�น้ำำ��
หมัักชีีวภาพได้้นำำ�มาใช้้ในทางการเกษตร หรืือบำำ�บััด
น้ำำ��เสีีย ทำำ�ธนาคารขยะรีีไซเคิิลก็็ได้้เงิินออม หรืือระบบ
ฌาปนกิิจสงเคราะห์์ เป็็นต้้น
๒)	ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนเข้้าร่่วมโครงการด้้านการ
จััดการขยะกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีการทำำ�งาน และพััฒนางาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
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๓) สรรหาคนในชุุมชนที่่�เข้้าใจและต้้องการที่่�จะ
มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาขยะมููลฝอย และส่่งเสริิม
(เสริิมพลััง) ให้้คนเหล่่านี้้�คััดแยกขยะและสร้้างรายได้้
จากการขายขยะ ทำำ�เป็็นแบบอย่่างให้้คนในชุุมชนเห็็น
ว่่าเราคััดแยกขยะได้้มากเท่่าไหร่่ เราก็็ได้้เงิินคืืนมามาก
เท่่านั้้�น แต่่สิ่่�งที่่�ได้้เพิ่่�มขึ้้�นมานอกจากเรื่่�องเงิิน คืือการ
มีีชีีวิิตในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�น สะอาดขึ้้�น และเร่่งขยาย
ผลต่่อไป
๔) ประสานการทำำ� งานระหว่่ า งท้้ อ งถิ่่� น ใน
การประสานงบประมาณจากท้้องถิ่่�นอื่่�นเข้้ามาร่่วม
จััดการขยะ ซึ่่�งแต่่เดิิมหากจะทำำ�จะมีีขั้้�นตอนยุ่่�งยาก
เพราะติิดขััดข้้อกฎหมายการทำำ�กิิจการนอกเขตตาม
กฎหมายว่่าด้้วยการจััดตั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
แต่่ ตามพระราชบัั ญญััติิความสะอาดและความเป็็ น
ระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบัับที่่� ๒)
สามารถมอบหมายให้้ท้้องถิ่่�นอื่่�นเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหรืือ
ร่่วมดำำ�เนิินการกัับท้้องถิ่่�นของตน โดยราชการท้้องถิ่่�น
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากราชการท้้องถิ่่�นอื่่�นดำำ�เนิินการ
จััดการขยะนั้้�น มิิให้้ถืือว่่าเป็็นการทำำ�กิิจการนอกเขต
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการจััดตั้้ง� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
ซึ่่� ง ในจุุ ด นี้้� ผู้้� บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น ที่่� ไ ม่่ มีี ร ะบบจัั ด การขยะ
สามารถทำำ�ข้อ้ ตกลงร่่วมกัันกัับท้้องที่่� ที่่�มีีระบบจััดการ
ขยะร่่วมกัันจััดการขยะได้้
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ชุุ มชนมีี ระบบการบริิ ห ารจัั ดการขยะที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้สภาพแวดล้้อมในชุุมชนสะอาดขึ้้น�
ปริิมาณขยะลดลง ลดภาระและค่่าใช้้จ่่ายในการกำำ�จััด
ขยะของเทศบาล
๒) เกิิดระบบสวััสดิิการชุุมชน จากธนาคาร
ขยะฌาปนกิิจสงเคราะห์์ ที่่�ช่่วยค่่าจััดการศพครััวเรืือน
สมาชิิก จากการนำำ�ขยะมาฝากในแต่่ละเดืือน เงิินกำำ�ไร
จากธนาคารขยะนำำ�มาซื้้�อของจำำ�เป็็นสำำ�หรัับช่่วยเหลืือ
ผู้้�ป่่วยติิดเตีียงหรืือผู้้�ยากไร้้ในชุุมชน เป็็นต้้น

๓)	มีีการถ่่ายทอดความสำำ�เร็็จไปยัังหน่่วยงาน
อื่่�น ที่่�ได้้มีีโอกาสเข้้ามาศึึกษาดููงาน
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ขยายผลไปยัังชุุมชนอื่่�น ๆ เพิ่่�มขึ้้�น แต่่จะต้้องมีี
การปรัับเปลี่่ย� นวิิธีกี ารจััดการขยะบางส่่วนเพื่่�อให้้เหมาะ
แก่่บริิบทของชุุมชนนั้้�น ๆ และที่่�สำำ�คััญคืือ การขยาย
ผลให้้มีีการจััดการขยะในโรงเรีียนเพราะเป็็นการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อส่ว่ นรวม ซึ่่ง� เด็็ก ๆ เหล่่านี้้�จะเป็็น
กำำ�ลัังสำำ�คััญในการช่่วยเทศบาลจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืน
ต่่อไปในอนาคต

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายต่่อสกุุล ไชยสุุวรรณ นัักวิิชาการสุุขาภิิบาลชำำ�นาญการ
รัักษาราชการแทนผู้้�อำำ�นวยการกองสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อม
โทร. ๐๖ ๑๙๖๑ ๔๒๕๒, ๐๘ ๑๒๖๔ ๓๕๒๓
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ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๕) ชุุมชนคุุณธรรมรอบวััดศิิริิมงคลวราราม
ตำำ�บลบึึงโขงหลง อำำ�เภอบึึงโขงหลง
จัังหวััดบึึงกาฬ
“ความเชื่่�อและทรััทธา
ให้้วััดเป็็นศููนย์์กลางเชื่่�อมการพััฒนา บวร.”

ชุุมชนคุุณธรรมรอบวััดศิิริิมงคลวราราม มีีความ
โดดเด่่น คืือ มีีชุมุ ชนล้้อมรอบ ๔ หมู่่�บ้้าน ชาวบ้้านมีีความ
รัักใคร่่สามััคคีีกัันในชุุมชน ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทาง
ศาสนา และกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน เมื่่�อย้้อน
กลัับไปก่่อนหน้้านี้้� คนในชุุมชนเกิิดวิิกฤติิความเสื่่�อม
ศรััทธาต่่อพระพุุทธศาสนาและพระสงฆ์์ในวััด ชาวบ้้าน
ขาดความสามััคคีี เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ไม่่ได้้รับั การพััฒนา ไม่่มีี
จิิตอาสา วััดและชุุมชนขาดการเชื่่�อมโยงการบููรณาการ
และไม่่มีกี ารประชุุมปรึึกษาหารืือในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ร่่วมกััน ซึ่่�งไม่่มีีจิิตอาสาที่่�จะดำำ�เนิินงานบุุญ
ประเพณีีดั้้�งเดิิมของชุุมชน อย่่างประเพณีี ฮีีตสิิบสอง
คองสิิบสี่่� ซึ่่�งเป็็นประเพณีีดั้้�งเดิิมของชาวอีีสาน
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เมื่่อ� พระครููสุตุ วรธรรมพิินิจิ ได้้เข้้ามารัับตำำ�แหน่่ง
เจ้้ า อาวาสวัั ด ศิิ ริิ ม งคลวราราม ก็็ ไ ด้้ เชิิ ญ ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน
ปราชญ์์ชาวบ้้านทั้้�ง ๔ หมู่่�บ้้านเข้้ามาเป็็นคณะกรรมการ
ของวััดและดููแลเรื่่อ� งระบบการเงิินภายในวััด และมีีการ
ร่่วมพููดคุุยปรึึกษาหารืือในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มีทิี ศิ ทางการพััฒนาไปในทิิศทาง
เดีียวกััน โดยใช้้รููปแบบของการมีีส่่วนร่่วม ทั้้�งร่่วมคิิด
รวมตััดสิินใจ ร่่วมทำำ� และร่่วมรัับผิิดรัับชอบในผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�น ตลอดจนนำำ�ผู้้�มีีจิิตศรััทธาเข้้าวััด
ทำำ�บุุญ และร่่วมจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ จนเป็็นที่่�
ประจัักษ์์และได้้รับั การยอมรัับ ศรััทธาจากชาวบ้้านมากขึ้้น�
จนชาวบ้้านเริ่่�มกลัับมามีีความสมััครสมานสามััคคีีกััน
ร่่วมกัันดำำ�เนิินกิิจกรรมทางศาสนา และกิิจกรรมต่่าง ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนมากขึ้้�น และผู้้�คนต่่างมีีความเคารพ
นัับถืือ ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การสร้้างศรััทธาให้้เกิิดขึ้้น� ในชุุมชนก่่อน โดย
ท่่านพระครููสุุตวรธรรมพิินิิจ เจ้้าอาวาสวััด ผู้้�นำำ�ชุุมชน
และคณะกรรมการชุุมชน ได้้ร่่วมกัันพููดคุุย ปรึึกษา
หารืือและดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ชาวบ้้านหััน
กลัับมาเข้้าถึึงและศรััทธาในพระพุุทธศาสนาและพระ
สงฆ์์เหมืือนเช่่นในอดีีตที่่�ผ่่านมา
๒)	กิิ จ กรรมสวดมนต์์ ทำำ�วัั ต รทั้้� ง เช้้ า และเย็็ น
ตลอดจนสอนหลัักธรรมแก่่คนในชุุมชน ทำำ�ให้้วัดั เป็็นจุุด
เริ่่�มต้้นที่่�ทำำ�ให้้คนในชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
ของวััด และขยัับขยายเป็็นกิิจกรรมอื่่�น ๆ ในชุุมชน
๓) ใช้้หลัักธรรมของพระพุุทธศาสนาและหลััก
ประชาธิิปไตย การยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
รวมทั้้�งหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ในการแก้้
ปััญหาของชุุมชนและหาทางออกร่่วมกััน ที่่�สอดคล้้อง
กัับวิิถีีชีวิี ิตความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม
ทำำ�ให้้เกิิดความตระหนัักในการปฏิิบััติิของชุุมชน โดย
ใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วม จนเกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยเฉพาะการสร้้ า งค่่ า นิิ ย มในการพัั ฒ นาคุุ ณ ธรรม
จนเกิิดความเปลี่่�ยนแปลงในระดัับชุุมชนอย่่างเห็็นได้้
ชััดเจน ดัังนี้้�
๑)	น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมา
ปรัับใช้้ในชุุมชน โดยจััดทำำ�แปลงสาธิิตการทำำ�เกษตรใน
พื้้น� ที่่�วัดั บางส่่วน เพื่่�อให้้คนในชุุมชนรอบ ๆ ได้้มาศึึกษา
เรีียนรู้้�และนำำ�ไปปรัับใช้้กับั พื้้น� ที่่�ของตน ซึ่่ง� ได้้สะท้้อนให้้
เห็็นถึึงคุุณธรรมด้้านความพอเพีียง
๒)	วััดและคนในชุุมชน มีีวินัิ ยั ยึึดมั่่น� และมีีความ
รัับผิิดชอบในหน้้าที่่�ของตน เคารพต่่อกฎของชุุมชน
กฎหมู่่�บ้้าน และกฎหมายบ้้านเมืือง โดยให้้ความเคารพ
ต่่อกติิกาชุุมชน
๓)	คนในชุุมชนยึึดมั่่�นในการประกอบอาชีีพ
อย่่างสุุจริติ ชน ไม่่มีกี ารเบีียดเบีียนและสร้้างความเดืือดร้้อน
ให้้ผู้้�อื่่�น และไม่่ทำ�ำ ให้้ชุุมชน หรืือคนส่่วนรวมเสีียหาย
๔)	วััดและชุุมชนเป็็นผู้้�มีีจิติ สาธารณะ จิิตอาสา
โดยทุุกวัันพระ คนในชุุมชนจะร่่วมกัันทำำ�ความสะอาด
หมู่่�บ้้าน หรืือวัันไหนบ้้านไหนจััดงาน คนในชุุมชนจะร่่วม
กัันช่่วยงานจนเสร็็จ ก่่อเกิิดพลัังจิิตอาสาอย่่างต่่อเนื่่�อง
๕)	คนในชุุ ม ชนเคารพนัั บ ถืือผู้้�เฒ่่ า ผู้้�แก่่ ใ น
หมู่่�บ้้าน ดููแลบิิดามารดา ผู้้�มีีพระคุุณ ถืือเป็็นแบบ
อย่่างแก่่คนรุ่่�นหลัังในเรื่่�องความกตััญญููกตเวทิิตา รู้้�คุุณ
ผู้้�มีีพระคุุณ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาที่่�มีคว
ี ามต่่อเนื่่�อง ด้้วยการ
ต่่อยอดการดำำ�เนิินงานจากเดิิมที่่�มีีอยู่่� ซึ่่�งมีีการถอดบท
เรีียน แล้้วนำำ�มาวางแผนการดำำ�เนิินงานในระยะต่่อไป
ได้้ดัังนี้้�
๑)	ก่่อตั้้�งโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมแผนกสามััญ
วัั ด ศิิ ริิ ม งคลวราราม เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การถ่่ า ยทอดและ
เรีียนรู้้�คุุณธรรมได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ
๒)	จััดระเบีียบและออกแบบชุุมชนให้้เกิิดการ
ดำำ� เนิิ น งานชุุ ม ชนปลอดอบายมุุ ข ปลอดยาเสพติิ ด
ชุุมชนปลอดภััย เป็็นชุุมชนน่่าอยู่่�
๓) การสืืบสานภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น วััฒนธรรม
ประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� เน้้นการพััฒนาคนเพื่่�อนำำ�คนมาพััฒนา
สัังคม โดยการศึึกษาเรีียนรู้้�ในรููปแบบของการปฏิิบััติิ
ซึ่่�งได้้รัับการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�จากปราชญ์์ชาบ้้าน
ซึ่่�งเป็็นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น

ผู้้�ประสานงานพื้้�นที่่�
พระครููสุุตวรธรรมพิินิิจ
โทร. ๐๙ ๔๒๖๘ ๓๑๑๓
ชุุมชนคุุณธรรมรอบวััดศิิริิมงคลวราราม
ตำำ�บลบึึงโขงหลง จัังหวััดบึึงกาฬ
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๒๖) ชุุมชนคุุณธรรมตำำ�บลโคกเหล็็ก
อำำ�เภอห้้วยราช จัังหวััดบุุรีีรััมย์์

	สัั ง คมไทยเราทุุ ก วัั น นี้้� มีี ก ารพัั ฒ นาและ
เปลี่่� ย นแปลงรวดเร็็ ว มากในด้้ า นเทคโนโลยีี ที่่� เข้้ า มีี
บทบาทกัับเยาวชนอย่่างมากชนิิดที่่�ว่่าขาดไม่่ได้้เลยทีี
เดีียว ปััญหาต่่าง ๆ ก็็ตามมาอย่่างมากมายในสัังคม เช่่น
พ่่อแม่่ต้อ้ งทำำ�งานหนัักมากกว่่าเดิิมเพราะลููกใช้้จ่า่ ยเกิิน
กว่่ารายได้้ที่่พ่� อ่ แม่่หามา บางครอบครััวต้อ้ งทิ้้�งลููกให้้อยู่่�
กัับตายาย ส่่วนพ่่อแม่่ต้อ้ งเดิินทางไปทำำ�งานต่่างจัังหวััด
เพื่่�อหารายได้้มาเสริิม ทำำ�ให้้เกิิดช่่องว่่าง เด็็กขาดความ
อบอุ่่�น บางครั้้�งตายายสอนลููกไม่่ได้้ เกิิดการตามใจจน
เด็็กติิดเป็็นนิิสัยั และไม่่ค่อ่ ยเชื่่อฟั
� งั คำำ�สอนของผู้้�ปกครอง
แม้้เราจะเป็็นเมืืองพระพุุทธศาสนาแต่่ปััจจุุบัันเด็็ก ๆ
กลัับไม่่มีีโอกาสได้้เข้้าวััดเพื่่�อศึึกษาธรรมะอย่่างจริิงจััง
ตื่่�นเช้้าแล้้วก็็แต่่งตััวไปโรงเรีียนทัันทีี ใช้้เวลาอยู่่�กัับ
เพื่่�อนมากกว่่าพ่่อแม่่และผู้้�ปกครอง จะเข้้าวััดหรืือเข้้า
ร่่วมกิิจกรรมทางศาสนาก็็ต่อ่ เมื่่อมี
� วัี นั สำำ�คัญ
ั ทางศาสนา
เท่่านั้้�น ซึ่่�งส่่งผลให้้เด็็ก ๆ อาจไม่่เข้้าใจและไม่่เข้้าถึึง
หลัักธรรมคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนา ไม่่ปฏิิบััติิตาม
หลัักศีีล สมาธิิ ปััญญา ทางวััดจึึงมีีแนวความคิิดริิเริ่่�มใน
การจััด “โครงการวัันพระสำำ�หรัับนัักเรีียน” ขึ้้�นมาเมื่่�อ
ปีี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่่�อให้้เด็็ก ๆ หรืือนัักเรีียนมีีโอกาสเข้้า
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วััดฟัังธรรมตามสมควรแก่่วััย โดยการประสานงานกัับ
ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา เพื่่�อนำำ�เด็็กนัักเรีียนเข้้ามาทำำ�บุุญ
ตัักบาตรในวััดทุุก ๆ เดืือนหรืือตามที่่�โรงเรีียนมีีความ
พร้้อมไม่่ขััดต่่อการเรีียนการสอน และก็็ได้้รัับการตอบ
รัับจากสถานศึึกษาเป็็นอย่่างดีีและได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม
กัับทางวััดอย่่างต่่อเนื่่�อง จนเป็็นธรรมเนีียมปฏิิบัติั ิ ได้้รับั
การยอมรัับสนัับสนุุนจากผู้้�ปกครองเป็็นอย่่างดีี
ตลอดระยะเวลาที่่� ดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมมาอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง ก็็ทำำ�ให้้เด็็กซึึมซัับกัับพระพุุทธศาสนามากขึ้้�น
เข้้าใจหลัักและหน้้าที่่�ของความเป็็นชาวพุุทธที่่�ดีี มีีความ
นอบน้้อมต่่อพระสงฆ์์ มีีการบููชาพระรััตนตรััย ไหว้้พระ
สวดมนต์์ อาราธนาศีีล อาราธนาธรรมได้้อย่่างถููกต้้อง
และได้้มีีโอกาสศึึกษาหลัักธรรมคำำ�สอนขององค์์พระ
สััมมาสััมพุุทธเจ้้า ฝึึกจิิตโดยการนั่่�งสมาธิิและแผ่่เมตตา
เด็็ก ๆ ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางพระพุุทธศาสนาแล้้ว
มีีความกตััญญููรู้้�คุณ
ุ ต่่อพระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์และ
คุุณของบิิดามารดา
นอกจากอบรมสั่่�งสอนเด็็ก ๆ ให้้รู้้�จัักทำำ�บุุญ
ตัักบาตรแล้้ว ทางวััดยัังสอนให้้เด็็ก ๆ ฝึึกการอดออม
ประหยััดเพื่่�อให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี เกิิด “ โครงการเด็็ก
ดีีเศรษฐีีน้้อย” โดยการหาแรงจููงใจและอธิิบายให้้เด็็ก
อยากจะร่่วมกิิจกรรมการออม เช่่น ถ้้าเราออมวัันละบาท
ก็็จะได้้เงิิน ๓๖๕ บาทต่่อปีี ถ้้าเราออมอย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่อ�
เราเรีียนจบมััธยมปีีที่่� ๓ เราสามารถมีีเงิินติิดตััวอย่่าง
แน่่นอน เป็็นการยกตััวอย่่างให้้เด็็ก ๆ เข้้าใจและสร้้าง
จููงใจให้้เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรม
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) ใช้้ทฤษฎีี “สอนลููกให้้เลี้้�ยงปลา อย่่าหาปลา
ให้้เขากิินอย่่างเดีียว”การสอนลัักษณะอย่่างนี้้�เด็็กจะเกิิด
การเรีียนรู้้�ที่่ซึึ� มซัับทุุกวัันและสร้้างนิิสัยั การออมอย่่างมีี
ระบบสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�องและมีีหลัักประกัันที่่�มั่่�นคง
โดยทุุก ๆ เช้้าเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น) เด็็กจะต้้องแวะ
ที่่�วััดก่่อนทุุกครั้้�งเพื่่�อมาออมเงิิน
๒) ใช้้หลัักจิิตวิิทยา เสริิมแรงจููงใจ นั่่�นก็็คืือ ให้้
เด็็กเขีียนเอง วางบาตรเล็็ก ๆ พร้้อมเงิินทอนในบาตร
ให้้เด็็ก ๆ ได้้จััดการและทอนเงิินเอง เขีียนตััวเลขลงใน
สมุุดรัับฝากเอง โดยมีีสััญลัักษณ์์ มงกุุฎเป็็นแรงจููงใจ
มงกุุ ฎ คืือเงิิ นปัั นผ ลหรืือดอกเบี้้� ย แต่่ เ ด็็ ก ไม่่
เข้้าใจเรื่่�องดอกเบี้้�ย เขาเข้้าใจว่่าถ้้าออม ๑๐๐ บาท
จะได้้เพิ่่�ม ๑๐ บาทฟรีีและมีีมงกุุฎครอบอยู่่�บนเลข ๑๐
สััญลัักษณ์์มงกุุฎนี้้�สามารถเพิ่่�มแรงจููงใจให้้กับั เด็็กเป็็น
อย่่างมาก และขยัันที่่จ� ะมาฝากอย่่างสม่ำำ��เสมอเพราะ
อยากได้้มงกุุฎ
เด็็ ก จะได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนเพิ่่� ม เมื่่� อ เสร็็ จสิ้้� น
โครงการคืือเมื่่�อเรีียนจบชั้้�นม. ๓ หลัังจากการดำำ�เนิิน
การออมได้้ระยะหนึ่่ง� ปรากฏเป็็นผลสััมฤทธิ์์เ� กิิดเศรษฐีี
น้้อย ๆ อย่่างน่่าภาคภููมิิใจ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) เด็็กเล็็ก ๆ มีีเงิินเพิ่่�มขึ้้�นจากการออมอย่่าง
เห็็นได้้ชััด เป็็นการปลููกฝัังคุุณธรรมเรื่่�องวิินััย เพราะ
ถ้้าเด็็กมีีวิินััย ทำำ�จนเป็็นนิิสััยก็็จะเกิิดการออมอย่่าง
สม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งก่่อนหน้้าที่่�จะมีีโครงการเด็็ก
ดีีเศรษฐีีน้้อยนั้้�น เคยมีีแนวคิิดและให้้ทุุนการศึึกษาแก่่
เด็็กยากจนมาตลอดทุุกปีี แต่่ปรากฏว่่าเด็็กที่่�ได้้รัับทุุน

ไม่่เห็็นเส้้นทางการเงิินของตนเอง ไม่่รู้้�สึึกถึึงคุุณค่่าที่่�
ได้้รัับเท่่ากัับการออมด้้วยตนเองและการได้้รัับมงกุุฎ
จากการออมในโครงการฯ
๒) เด็็กมีีเงิินติิดตััวเป็็นต้้นทุุนไปเรีียนต่่อในชั้้น� ที่่�
สููงขึ้้น� ไปเมื่่อ� เรีียนจบชั้้น� ม)๓ เด็็กเกิิดความภาคภููมิใิ จใน
ตนเอง เห็็นผลงานที่่�เขาได้้ปฏิิบััติิด้้วยตนเอง
๓) เกิิดคุุณธรรมคืือความพอเพีียง วิินัยั ซื่่อสั
� ตั ย์์
สุุ จริิต มีี หิิริิโอตตััปปะ การละอายความชั่่�วกลัั วต่่อ
ความผิิด ไม่่กล้้าทุุจริิต ใช้้หลัักหััวใจเศรษฐีีคืือ ขยัันหา
รัักษาทรััพย์์ให้้ดีี มีีกััลยามิิตรและเลี้้�ยงชีีวิิตในทางที่่�
ชอบ พร้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงขององค์์
ในหลวงรััชกาลที่่� ๙ มาปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน คืือ
ไม่่ใช่่จ่่ายเกิินตััว ใช้้เท่่าที่่�จำำ�เป็็น เหลืือฝากหรืือออมไว้้
เพื่่�อการศึึกษาและอนาคตที่่�ดีีในภายภาคหน้้าต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููปริิยััติิธรรมวิิบููล, ดร.เจ้้าอาวาสวััดโคกเหล็็ก
โทร. ๐๘ ๙๕๘๐ ๙๕๘๕
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๒๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลโคกกลาง
อำำ�เภอลำำ�ปลายมาศ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
“สร้้างการมีีส่่วนร่่วม
จััดกิิจกรรมสานสััมพัันธ์์คนทุุกช่่วงวััย
ให้้กัับครอบครััวสถาบัันที่่�เล็็ก
และสำำ�คััญที่่สุ� ุดของสัังคม”

	ตำำ�บลโคกกลางแบ่่งเขตการปกครองออกเป็็น
๑๖ หมู่่�บ้้าน กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลโคกกลาง
ก่่อตั้้ง� เมื่่อวั
� นั ที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๕๓ สมาชิิกแรกตั้้ง� ๑,๔๑๐ คน
มีีเงิินกองทุุน ๔๓,๔๗๐ บาท คณะกรรมการกองทุุน
หมู่่�ละ ๒ คน เปิิดรัับสมััครสมาชิิกใหม่่ประมาณเดืือน
พฤศจิิ ก ายน มีี ก ารทำำ� หนัั ง สืือไปให้้ ค ณะกรรมการ
หมู่่�บ้้านมีีการประชาสััมพัันธ์์พููดถึึงประโยชน์์ที่่�สมาชิิก
จะได้้รัับ จากผลการดำำ�เนิินงานทำำ�ให้้มีีสมาชิิกแต่่ละ
หมู่่�บ้้ า นเพิ่่� ม ทุุ ก ปีี ปัั จจุุ บัั น มีี ส มาชิิ ก ๓,๕๓๐ คน
เงิิ น กองทุุ น ๘,๘๒๗,๘๘๓ บาท สวัั ส ดิิ ก ารแบ่่ ง
ออกเป็็น ๑๔ ประเภท อาทิิ สวััสดิิการคลอดบุุตร
สวัั ส ดิิ ก ารทุุ น การศึึกษา สวัั ส ดิิ ก ารช่่ ว ยเหลืือคน
ด้้ อ ยโอกาส สวัั ส ดิิ ก ารช่่ ว ยเหลืือค่่ า รัั ก ษาพยาบาล
สวััสดิิการพััฒนาเด็็กและเยาวชนสวััสดิิการช่่วยเหลืือ
ค่่าฌาปนกิิจและสนัับสนุุนกลุ่่�มอาชีีพจััดงานศพฯลฯ
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สวัั ส ดิิ ก ารให้้ ก ารช่่ ว ยเหลืือกลุ่่�มคนทุุ ก เพศ ทุุ ก วัั ย
และมีีการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้สมาชิิกได้้มีีส่่วนร่่วม
ก่่อให้้เกิิดความรู้้�รัักสามััคคีีในหมู่่�คณะรวมไปถึึงการ
สร้้างอาชีีพและมีีรายได้้ให้้กัับครอบครััว และมากกว่่า
การจััดสวััสดิิการ คืือ การมีีเกีียรติิ มีีศัักดิ์์�ศรีีทางสัังคม
ซึ่่� ง เป็็ น สิ่่� ง ที่่� ค นในชุุ ม ชนต้้ อ งการ เพราะมัั ก มีี คำำ�พูู ด
ว่่ า ให้้ ลูู ก หลานตั้้� ง ใจเรีี ย นจะได้้ เ ป็็ น เจ้้ า คนนายคน
เป็็นข้้าราชการ เพื่่�อให้้ได้้รัับสิิทธิิการดููแลจากภาครััฐ
ซึ่่� ง ประชาชนคนธรรมดาไม่่ ไ ด้้ รัั บ สิิ ท ธิิ นั้้� น การจัั ด
สวััสดิิการให้้สมาชิิกในชุุมชน จึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่�ช่ว่ ยตอบสนอง
ความต้้องการของชุุมชน เรื่่อ� งการมีีเกีียรติิ มีีศักั ดิ์์ศรี
� ที าง
สัังคมและได้้รัับการดููแลเหมืือนอาชีีพราชการ
คิิดสร้้างสรรค์์ สร้้างความเปลี่่�ยนแปลง กองทุุน
วัันละบาทศิิลป์์
ผลงานที่่�ภาคภููมิใิ จของกองทุุนคืือ การร่่วมกัันคิิด
ออกแบบและจััดตั้้ง� “กลุ่่�มกองทุุนวัันละบาทศิิลป์์” เพื่่�อ
จััดงานศพให้้ญาติิผู้้�เสีียชีีวิิต โดยคิิดค่่าใช้้จ่่ายราคาถููก
เพีียง ๑๐,๐๐๐ บาท/งาน แบ่่งเป็็นค่่าเช่่าโลงเย็็นจากวััด
๑,๐๐๐ บาท ค่่าเช่่ารถ ๑,๐๐๐ บาท ค่่าจ้้างคณะทำำ�งาน
๑,๕๐๐ บาท ค่่าพรุุ/ค่่าพวงหรีีด/ค่่าดอกไม้้จัันทน์์
(มาจากฝีีมืือของสมาชิิกกองทุุน) ๑,๐๐๐ บาท ค่่าโลง
ไม้้ ๒,๐๐๐ บาทฯลฯ ส่่วนที่่�เหลืือนำำ�เงิินเข้้ากองทุุนเพื่่�อ
นำำ�ไปจััดสวััสดิิการให้้กับั สมาชิิกกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลโคกกลางต่่อไป และมีีการสนัับสนุุนกลุ่่�มอาชีีพทำำ�
พวงหรีีดและดอกไม้้จัันทน์์ ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�สร้้างงาน
สร้้างอาชีีพให้้กัับคนทุุกเพศทุุกวััยในชุุมชน เกิิดอาชีีพ
สร้้างรายได้้ไม่่ต้้องไปทำำ�งานต่่างถิ่่�นอยู่่�กัันพร้้อมหน้้า
มีีเงิินใช้้จ่่ายในครอบครััว ครอบครััวเป็็นสุุข สร้้างความ
อบอุ่่�นให้้กัับสมาชิิกกลุ่่�มจำำ�นวน ๓๐ ครอบครััว
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กิิจกรรมหลากหลายสร้้างรายได้้ เกิิดความอบอุ่่�นใน
ครอบครััว
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลโคกกลางมีีการ
เชื่่�อมโยงกลุ่่�ม องค์์กร หน่่วยงาน ในการจััดโครงการ/
กิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
โครงการ “ที่่นี่� มีีสุ
่� ขุ ” เสนอแนวคิิดสร้้างการรัับรู้้�
ระหว่่ า งเด็็ ก /เยาวชนและผู้้�ใหญ่่ ไ ปพร้้ อ ม ๆ กัั น
มีีกลุ่่�มเป้้าหมาย ๔๐ ครอบครััวที่่�มีีความสนใจพััฒนา
ความสััมพัันธ์์ในครอบครััวให้้ดียิ่่ี �งขึ้้�น
ตลาดสีีเขีียว เพื่่�อส่่งเสริิมและเปิิดโอกาสให้้กัับ
คนทุุกเพศทุุกวััยสร้้างรายได้้ด้้วยตนเอง พ่่อแม่่ลููกร่่วม
กัันปลููกผัักมาจำำ�หน่่าย มีีกลุ่่�มเป้้าหมายจำำ�นวน ๔๕
ครอบครััว
อบรมอาชีีพทำำ�ขนม โดยสภาเด็็กและเยาวชน
ขอรัับการสนัับสนุุนงบประมาณจากบ้้านพัักเด็็กและ
ครอบครััวจังั หวััดบุุรีรัี มั ย์์ในการจััดกิิจกรรมอบรมอาชีีพ
ให้้กับั เด็็กและเยาวชนในเขตตำำ�บลโคกกลางเพื่่�อให้้เด็็ก
และเยาวชนมีีความรู้้�ในการหารายได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิด
ประโยชน์์
	ปั่่�นสร้้างบุุญ สภาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลโคก
กลางและผู้้�ปกครอง ร่่วมกัันสร้้างความดีีโดยการปั่่�น
จัักรยานเพื่่�อรัับบริิจาคเงิินในการซื้้อ� เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์
การแพทย์์ให้้กัับโรงพยาบาลลำำ�ปลายมาศ
๓ วััยร่่วมใจปฏิิบัติั ธิ รรม สนัับสนุุนกิิจกรรมของ
ชมรมผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ เด็็กและเยาวชนได้้ร่ว่ ม
กิิจกรรมทางธรรมะร่่วมกััน เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับศีีลธรรม
ลดช่่องว่่างระหว่่างวััย โดยเฉพาะเด็็ก/เยาวชน ให้้มีี
ภููมิิคุ้้�มกัันตนเองทางสัังคม สร้้างการรัับรู้้�ระหว่่างเด็็ก/
เยาวชนและผู้้�ใหญ่่ไปพร้้อม ๆ กััน กลุ่่�มเป้้าหมาย ๘๐
ครอบครัั ว เป็็ น กลุ่่�มตายายเลี้้� ย งหลานผู้้�ปกครองไป
ทำำ�งานต่่างถิ่่�นการช่่วยเหลืือซ่่อมแซมบ้้านผู้้�ยากไร้้

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ลดความเหลื่่อมล้ำำ��สร้้างความ
เสมอภาคเท่่าเทีียมให้้สัังคม
	สิ่่� ง ที่่� ก องทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลโคกกลาง
ดำำ�เนิินการมาตลอด คืือ การสร้้างความเสมอภาค
เท่่าเทีียม ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��เรื่่�องสิิทธิิข้้าราชการกัับ
ประชาชน มีีการสร้้างความรัักความอบอุ่่�นในครอบครััว
ผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลายครอบคลุุมสมาชิิกทุุกช่่วงวััย
หลัักการบริิหารงานโดยเปิิดโอกาสให้้คนรุ่่�นใหม่่เข้้ามา
มีีบทบาทการพััฒนาชุุมชน เกิิดเชื่่�อมโยงกลุ่่�ม องค์์กร
ต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชน มีีแนวคิิดทัันสมััย
ในการปรัับสภาพแวดล้้อมชุุมชน เพื่่�อรองรัับสัังคม
ผู้้�สููงวััย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายเกษมสัันต์์ ลุุนสืืบ
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลโคกกลาง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
โทร. ๐๘ ๐๑๕๔ ๓๑๓๐
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๒๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืืองแก
อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุริินทร์์
“ทำำ�งานให้้เห็็นว่า่ ทำำ�จริิง ทำำ�ได้้
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้”

กองทุุนคุุณธรรมสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืืองแก
ตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยแกนนำำ�กลุ่่�ม
อาสาสมััครสาธารณสุุขหมู่่�บ้้านตำำ�บลเมืืองแก มีีสมาชิิก
แรกเริ่่ม� ๑๙๒ คน เงิินทุุน ๓๔,๕๖๐ บาท ขัับเคลื่่�อนงาน
ด้้วยพลัังจิิตอาสา โดยมีียุุทธศาสตร์์ เน้้นการมีีส่่วนร่่วม
ธรรมภิิบาลในองค์์กร โดยเฉพาะความซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใส
ความคุ้้�มค่่า ซึ่่�งมีีกระบวนการและการปฏิิบััติิที่่�เน้้นการ
พึ่่�งตนเอง สร้้างการปฏิิสััมพัันธ์์ การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันระหว่่างกลุ่่�ม รวมทั้้�งร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภาคีีต่่าง ๆ เพื่่�อยกระดัับความรู้้� ทัักษะความ
สามารถ และร่่วมแก้้ปัญ
ั หาของชุุมชนและสัังคมอย่่างมีี
คุุณภาพตรงจุุดประสงค์์ ความต้้องการและแนวทางการ
แก้้ไขปััญหาของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งเป็็นการจััดการ
ตนเองสู่่�ความมั่่�นคงอย่่างยั่่�งยืืน
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หลัักการการบริิหารจััดการที่่�ดีีของกองทุุนคุุณธรรม
๕ ระดัับ
๑)	มีีคณะทำำ�งานที่่�มีคว
ี ามสามารถมาจากหลาก
หลายองค์์กรภายในชุุมชน มีีคณะกรรมการ ๓๕ คน
มาจากอาสาสมััครสาธารณสุุข ผู้้�ใหญ่่บ้้าน กลุ่่�มสตรีี
สมาชิิกเทศบาล และกรรมการกองทุุน โดยกรรมการ
ทุุกคนต้้องทำำ�งานแบบจิิตอาสาต่่อเนื่่�องจนครบ ๕ ปีี
จึึงจะได้้ค่่าตอบแทน
๒)	มีีระบบการจััดการบััญชีี (ระบบการเงิิน/การ
บััญชีี) ที่่�ดีี เจ้้าหน้้าที่่�การเงิินจะทำำ�หน้้าที่่�รวบรวมเงิินที่่�
กรรมการนำำ�มาส่่งแต่่ละเดืือน สรุุปยอดแจ้้งการทำำ�บัญ
ั ชีี
ตรวจสอบและจ่่ายสวััสดิิการให้้สมาชิิก เงิินที่่�เหลืือนำำ�
เข้้าบััญชีีภายในวัันทำำ�การ กรรมการไม่่ถืือเงิินในมืือ
๓)	มีีระบบการรัับเงิินสมาชิิกที่่�ชััดเจน มีีคณะ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่ละหมู่่�บ้้านเป็็นผู้้�ดำำ�เนิิน
การ คณะกรรมการจะมีีสมุุดทะเบีียนสมาชิิกของแต่่ละ
หมู่่�เพื่่�อบัันทึึกการส่่งเงิินและการจ่่ายสวััสดิิการของ
สมาชิิก ในทุุกวัันที่่� ๕ ของทุุกเดืือน ถ้้าสมาชิิกขาดส่่ง
เงิิน ๒ เดืือน และไม่่ส่่งภายในเดืือนที่่� ๓ ถืือว่่าขาดการ
เป็็นสมาชิิก การส่่งเงิินออมของสมาชิิกมีี ๒ แบบ คืือ
แบบรายเดืือนและแบบรายปีี เป็็นต้้น
๔)	มีีระบบการเบิิกจ่่ายภายใน ๑ วััน สมาชิิกที่่�
จะรัับสวััสดิิการ ต้้องนำำ�เอกสารหลัักฐานส่่งที่่�กรรมการ
ตำำ�บลซึ่่ง� มีีอยู่่�ทุกุ หมู่่�บ้้าน หลัังกรรมการตรวจสอบความ
ถููกต้้อง จะนำำ�ส่่งเอกสารในวัันทำำ�การ พร้้อมเงิินสมทบ
ของสมาชิิกส่่งที่่�ทำำ�การกองทุุนพร้้อมกััน ซึ่่�งกองทุุนจะ
ไม่่จ่่ายสวััสดิิการนอกเหนืือจากวัันทำำ�การ
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๕)	มีีระบบข้้อมููลการเงิิน/การบััญชีี ที่่�โปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ทุุกระดัับ มีีข้้อมููลรัับจ่่าย ในสมุุดประจำำ�ตััว
สมาชิิก เป็็นข้้อมููลรายบุุคคล มีีทะเบีียนสมาชิิกราย
หมู่่�บ้้ า น คืือ ทะเบีี ย นจ่่ า ยสวัั ส ดิิ ก ารและทะเบีี ย น
เก็็บเงิินสมทบจากสมาชิิก มีีทะเบีียนรัับ จ่่ายเงิินใน
สวััสดิิการระดัับตำำ�บล มีีทะเบีียนจ่่ายสวััสดิิการสมาชิิก
รายเดืือน/รายหมู่่�บ้้าน มีีงบดุุลรายเดืือนและรายปีี และ
มีีทะเบีียนเงิินสมทบจากสมาชิิก
ภาคีีคุุ ณ ธรรมกัั บ การเชื่่ อ มโยงการทำำ� งานร่่ ว มกัั บ
หน่่วยงานอื่่น ๆ ในพื้้�นที่่�
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนได้้มีีการเชื่่�อมโยงภาคีี
กลุ่่�มองค์์กรอื่่�น ๆ ประกอบด้้วย สภาองค์์กรชุุมชน
ตำำ�บลเมืืองแกชมรมผู้้�สููงอายุุหน่่วยงานภาครััฐ เทศบาล
ตำำ�บลเมืืองแก โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลเมืือง
แก วิิทยาลััยการอาชีีพท่่าตููมสำำ�นัักงานแรงงานจัังหวััด
สุุรินิ ทร์์ เพื่่�อที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดระบบเชื่่อ� มโยงเครืือข่่ายการ
ทำำ�งานให้้เป็็นภาคีีคุุณธรรม
ความสำำ�เร็็จและปััจจััยความสำำ�เร็็จ
	จากการดำำ�เนิินการประสานการทำำ�งานร่่วมกััน
อย่่างจริิงจัังของกองทุุน ทำำ�ให้้เห็็นผลงานและความ
สำำ�เร็็จที่่�นำำ�ไปสู่่�กระบวนการทำำ�งานที่่�เป็็นรููปธรรมดัังนี้้�
• การบูู ร ณาการการทำำ� งานร่่ ว มกัั น โดย
คณะทำำ�งานสามารถดำำ�เนิินการหลายประเด็็นงานใน
สถานการณ์์ สถานที่่� และห้้วงเวลาเดีียวกััน
• การทำำ�งานเป็็นทีีม กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ได้้มีกี ารกำำ�หนดกฎกติิกาการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างชััดเจน
มีี ค ณะทำำ� งานปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ ว ยความจริิ ง ใจ สามัั คคีี
เอื้้�ออาทรต่่อกััน แบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ตามความถนััด

• 	มีี ก ารจัั ด ตั้้� ง ศูู น ย์์ ป ระสานงานประสาน
ความร่่ ว มมืือพัั ฒ นาการจัั ด การความรู้้�ถ่่ า ยทอดได้้
เพื่่�อเป็็นเวทีีกลางในการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และดำำ�เนิิน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของกลุ่่�ม
การมีีกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนในพื้้น� ที่่�ตำำ�บลเมืือง
แกนั้้�น ทำำ�ให้้ชุุมชนรัักกััน ชุุมชนเกื้้อกู
� ูลกััน ในเรื่่�องการ
บริิหารจััดการที่่�ดีีนั้้�น ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย สิ่่�งสำำ�คััญจะต้้อง
ทำำ�งานให้้เห็็นว่่า ทำำ�จริิง ทำำ�ได้้ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้
พร้้อมทั้้�งพยายามเชื่่อ� มโยงภาคีี เปิิดโอกาสให้้ทุกุ องค์์กร
ในตำำ�บลเข้้ามาช่่วยหนุุนเสริิมและตรวจสอบ และเป็็น
ความภาคภูู มิิใจที่่� มีีทุุกคนเข้้ามาร่่ วมกัันทำำ�งานและ
พััฒนากองทุุนเพื่่�อให้้เป็็นแบบอย่่างแก่่สัังคมต่่อไปได้้

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางพััชรีี บุุญมีี
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลเมืืองแก จัังหวััดสุุริินทร์์
โทร. ๐๘ ๗๑๔๐ ๔๖๑๒
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๒๙) กองบุุญคุุณธรรมเพื่่อการจััดสวััสดิกิ ารชุุมชน
ตำำ�บลเมืืองลีีง จัังหวััดสุุริินทร์์
คนเมืืองลีีงทั้้�งตำำ�บล
“โนวเจีีย เมีียนเซาะ” คืือ อยู่่�ดีี มีีสุุข
“กิินอิ่่�ม นอนอุ่่�น ทุุนมีี หนี้้�ลด”

กองบุุญคุุณธรรมเพื่่�อจััดสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
เมืืองลีีง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์ จััดตั้้�งในปีี
๒๕๕๑ มีีสมาชิิกแรกเริ่่�มประมาณ ๒๐๐ คน กำำ�หนด
ให้้สมาชิิกสมทบเงิินเข้้ากองทุุนปีีละ ๒ ครั้้�ง ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์และสิิงหาคม ครั้้�งละ ๑๘๕ บาท ปััจจุุบัันมีี
สมาชิิกจำำ�นวน ๒,๐๓๐ คน มีีเงิินกองทุุน ๒,๑๕๘,๐๐๐ บาท
การจััดสวััสดิิการแบ่่งเป็็น ๑๓ ประเภท อาทิิ การคลอด
บุุตร เสีียชีีวิิต ภััยพิิบััติิ บวช เกณฑ์์ทหาร แต่่งงาน ฯลฯ
โดยมีีเงื่่�อนไข คืือต้้องเป็็นสมาชิิก ๑๐ ปีีขึ้้�นไป จึึงจะได้้
รัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�กำำ�หนดในแต่่ละประเภท
กองบุุญคุุณธรรมฯ สู่่�การจััดสวััสดิิการอนุุรักั ษ์์ควายไทย
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเป็็นการรวมกลุ่่�มชาว
บ้้านในแต่่ละชุุมชน เพื่่�อช่่วยเหลืือกัันในยามเจ็็บไข้้ได้้
ป่่วย หรืือเรีียกว่่า “กองทุุนสวััสดิิการวัันละ ๑ บาท”
โดยสมาชิิกจะต้้องสมทบเงิินเข้้ากองทุุนวัันละ ๑ บาท
ปีีละ ๓๖๕ บาทหรืือตามความสะดวก แล้้วนำำ�เงิิน
กองทุุนมาช่่วยเหลืือสมาชิิกตามระเบีียบที่่�สมาชิิกร่่วม
กัั นกำำ� หนด แต่่ ห ากสมาชิิ ก ลาออกก็็ จะไม่่ ไ ด้้ รัับเงิิ น
สมทบคืืนเพราะถืือว่่าเป็็น “กองบุุญ”
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นอกจากนี้้�กองบุุญฯ ยัังมีีสวััสดิิการช่่วยเหลืือ
สมาชิิกที่่�เลี้้�ยงควาย หากควายออกลููกจะให้้เงิินช่่วย
เหลืือตััวละ ๒๐๐ บาท เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้สมาชิิก
เลี้้�ยงและอนุุรัักษ์์ควายเอาไว้้ เพราะควายมีีแนวโน้้มที่่�
จะลดลง จึึงส่่งเสริิมการเลี้้�ยงควายเพื่่�อนำำ�มููลควายไป
ทำำ�ปุ๋๋ย� ลดต้้นทุุนการทำำ�ไร่่นา ลดปััญหาสุุขภาพจากสาร
เคมีี โดยเริ่่ม� ให้้สวััสดิิการควายที่่�ออกลููกตั้้ง� แต่่ปีี ๒๕๕๙
ดั้้�งเดิิมจัังหวััดสุุริินทร์์ไม่่เพีียงแต่่จะเป็็นเมืืองหลวงของ
ช้้างเท่่านั้้�น แต่่ชาวบ้้านที่่�นี่่�ยัังนิิยมเลี้้�ยงควายเป็็นสััตว์์
คู่่�ครััวเรืือนด้้วย แต่่จากข้้อมููลของสำำ�นัักงานปศุุสััตว์์
จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ ระบุุว่า่ ในปีี ๒๕๖๒ เกษตรกรเลี้้ย� งควาย
รวมกัันจำำ�นวน ๑๑๒,๗๙๐ ตััว หรืือเฉลี่่�ยครอบครััวละ
๑ ตััวเท่่านั้้�น และจำำ�นวนควายที่่�เลี้้�ยงนัับวัันจะลดลง
เรื่่อ� ย ๆ เพราะเกษตรกรส่่วนใหญ่่หันั ไปใช้้ควายเหล็็กแทน
โดยควายของสมาชิิกกองบุุญฯ ที่่�เลี้้�ยงนั้้�นมีี ๘๘๒ ตััว
จาก ๒๒๑ ครอบครััว มููลควายสามารถเอาไปใช้้ในไร่่นา
ทำำ�เกษตรอิินทรีีย์ซึ่์ ง่� ให้้ผลดีี อีีกทั้้�งช่่วยลดต้้นทุุนการซื้้อ�
ปุ๋๋�ยและไม่่มีีสารเคมีีตกค้้างอีีกด้้วย
โนวเจีีย เมีียนเซาะ : สร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
“โนวเจีีย เมีียนเซาะ” เป็็นภาษาเขมรสุุริินทร์์
มีี คว ามหมายว่่ า “อยู่่�ดีี มีี สุุ ข ” เป็็ น เป้้ า หมายของ
กองบุุญฯ ที่่�จะให้้สมาชิิกมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี มีีความสุุข
มีีความมั่่�นคงทางอาหาร ดัังนั้้�นกองบุุญฯจึึงส่่งเสริิม
การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ สร้้างป่่าชุุมชน มีีเห็็ด หน่่อไม้้
ไข่่มดแดง อนุุรัักษ์์แหล่่งเพาะพัันธุ์์�ปลาฯลฯ เพื่่�อเป็็น
แหล่่งอาหารของชุุมชน
นอกจากนี้้� ตำำ�บลเมืืองลีีงเป็็นแหล่่งผลิิตข้้าวหอม
มะลิิที่่�สำำ�คััญแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดสุุริินทร์์ มีีพื้้�นที่่�ทำำ�นา
๒๕,๒๐๖ ไร่่ ได้้ผลผลิิตปีีละ ๑๐,๕๘๖ ตััน ผลิิตกิินเอง
๑,๑๒๗ ตัันต่่อปีี ที่่�เหลืือส่่งขายประมาณ ๙,๔๕๘ ตััน
โดยใช้้ปุ๋๋�ยจากมููลควายทั้้�งหมด ทำำ�ให้้เป็็นแหล่่งผลิิต
อาหารที่่�ปลอดภััย และขายได้้ราคาดีีกว่่าการใช้้สาร
เคมีีด้้วย
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ยุุทธศาสตร์์ “สร้้างความหลากหลายทางชีีวภาพ”
นอกจากนี้้�กองบุุญฯ ยัังร่่วมกัับสมาชิิกและชุุมชน
สร้้างป่่าครอบครััวขึ้้น� มา โดยใช้้พื้น้� ที่่�ป่า่ เสื่่อ� มโทรมที่่�ซื้อ้�
มาเนื้้�อที่่�ประมาณ ๓๘ ไร่่มาฟื้้�นฟูู ปลููกไม้้ยืืนต้้นต่่าง ๆ
ให้้ธรรมชาติิคอยดููแล ไม่่นานป่่าก็็เริ่่�มกลัับมาสมบููรณ์์
เกิิดความหลากหลายทางชีีวภาพ มีีเห็็ดป่่าต่่าง ๆ ที่่�กิิน
ได้้กว่่า ๔๐ ชนิิด มีีหน่่อไม้้ ผัักหวาน ไข่่มดแดง น้ำำ��ผึ้้�ง
ป่่าฯลฯ ชาวบ้้านทั่่�วไปเข้้ามาเก็็บกิินและขายสร้้างราย
ได้้และเป็็นแหล่่งอาหารที่่�สำำ�คััญให้้ชาวบ้้านนัับร้้อย
ครอบครััวในช่่วงเข้้าสู่่�ฤดููฝน เรีียกว่่า “โรงทานธรรม
ถาวร” รวมทั้้�งยัังร่่วมกัันอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�ปลาที่่�อยู่่�ในลำำ�น้ำำ��
ชีีที่่�ไหลผ่่านตำำ�บลด้้วย โดยการทำำ�ซั้้�งหรืือบ้้านปลาจาก
ยางรถยนต์์หลายร้้อยเส้้น เพื่่�อเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยและเพาะ
พัันธุ์์�ปลาหายากต่่าง ๆ นัับร้้อยชนิิด เช่่น ปลากระทิิง
ปลากา ปลาเทโพ ปลาแก้้มช้ำำ��ฯลฯ อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิม
ให้้ชุุมชนใช้้พื้้�นที่่�ว่่างตามหััวไร่่ปลายนาเปลี่่�ยนจากการ
ทำำ�เกษตรเชิิงเดี่่�ยว เช่่น อ้้อย มัันสำำ�ปะหลััง เป็็นเกษตร
ผสมผสาน
การขยายผลหนุุนโรงเรีียน - ชุุมชนสร้้างแหล่่งอาหาร
ปลอดภััย
นอกจากการสนัับสนุุนชุุมชนเลี้้�ยงควายและ
ทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์แล้้ว กองบุุญฯยัังขยายแนวคิิดไปยััง
โรงเรีียนในตำำ�บลหลายแห่่ง เช่่น โรงเรีียนกรููดหนองซำำ�
โดยกองบุุญฯ ได้้ประสานงานกัับสำำ�นักั งานหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) จััดหางบประมาณจำำ�นวน
๒๘,๐๐๐ บาท เพื่่�อมาจััดทำำ�กระบวนการอบรมเพื่่�อส่่ง
เสริิมให้้โรงเรีียนและนัักเรีียนทำำ�แปลงเกษตรอิินทรีีย์ใ์ น
พื้้�นที่่� ๖ ไร่่ เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๖๑
	กิิจกรรมโครงการเกษตรอิินทรีีย์์ เกิิดจากการ
ระดมทุุนจากชาวบ้้านและหน่่วยงานในท้้องถิ่่�นเพื่่�อ
ทำำ�แหล่่งเก็็บน้ำำ��ในการทำำ�เกษตร และมููลนิิธิิมีีชััย วีีระ
ไวทยะ สนัับสนุุนด้้านอุุปกรณ์์และโรงเรืือนเกษตร มีีการ

อบรมให้้ความรู้้�แก่่ครูแู ละนัักเรีียนในการทำำ�การเกษตร
ปลอดภััยโดยไม่่ใช้้สารเคมีี ใช้้ปุ๋๋�ยหมัักจากสััตว์์ เช่่น
มููลวััว ควาย หมูู ไก่่ ใช้้น้ำำ��หมัักชีีวภาพป้้องกัันแมลงศััตรูู
พืืช ปลููกผัักสวนครััวต่่าง ๆ เช่่น ผัักบุ้้�ง คะน้้า มะนาว
พริิกขี้้�หนูู กะเพรา โหระพา มะเขืือเทศฯลฯ เพาะเห็็ด
ต่่าง ๆ เลี้้�ยงปลาดุุก กบ และหมููป่่า
ผลผลิิตที่่�ได้้ส่ง่ ขายในหมู่่�บ้้านและขายให้้โรงเรีียน
เพื่่�อทำำ�อาหารกลางวััน นำำ�รายได้้เป็็นกองทุุนการศึึกษา
ให้้เด็็กนัักเรีียน ทำำ�ให้้เด็็กมีีส่ว่ นร่่วม เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ชั้้น� อนุุบาล
ถึึงประถม ๖ โดยเด็็กเล็็กจะช่่วยรดน้ำำ�� เด็็กโตช่่วยดููแล
แปลงผััก - เลี้้�ยงหมููป่่า
	ท้้ายนี้้�รูปู ธรรมที่่�เกิิดขึ้้น� จากความร่่วมมืือกัันของ
คนเมืืองลีีงในการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร สร้้าง
ความหลากหลายทางชีีวภาพ จะเป็็นแนวทางในการ
พััฒนากองทุุนสวััสดิิการอื่่�น ๆ ได้้ต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายวิิเชีียร สััตตธารา
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืืองลีีง
โทร. ๐๘ ๖๒๖๑ ๕๓๓๕
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๓๐) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท
อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์
“ลด ละ เลิิก ของมึึนเมา ก็็พาชุุมชนให้้เป็็นสุุขได้้”

	บ้้านหนองสนิิท มีีประชากรทั้้�งสิ้้�น ๖,๓๒๐ คน
ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม ประชาชนส่่วน
หนึ่่�งมีีการดื่่�มสุุรา ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาครอบครััวตามมา
เช่่น การทะเลาะวิิวาท และรายจ่่ายเพิ่่�มมากขึ้้น� องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท จึึงมีีแนวคิิดที่่�จะลดปััญหา
ดัังกล่่าว โดยได้้ริิเริ่่�มทำำ�โครงการประเพณีีปลอดเหล้้า
โดยเริ่่� ม จากบ้้ า นสนิิ ท หมู่่� ๑ เป็็ น หมู่่�บ้้ า นต้้ น แบบ
เริ่่�มจากการไปอบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องโทษของการดื่่�ม
เครื่่� อ งดื่่� ม แอลกอฮอล์์ การหาบุุ คค ลต้้ น แบบที่่� ล ด
ละเลิิกบุุหรี่่� สุุรา เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้แก่่คนรุ่่�นหลััง
การถอดบทเรีียนโดยให้้บุคค
ุ ลต้้นแบบมาถ่่ายทอดความ
รู้้�สึึกก่่อนและหลัังการเลิิกดื่่ม� การเปลี่่ย� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้น�
การให้้กำำ�ลัังใจบุุคคลที่่�ต้้องการลด ละ เลิิก การยกย่่อง
เชิิดชูู จากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว บ้้านสนิิทขยายฐาน
ไปถึึงการงดจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ทุุกวัันพระ
งดเหล้้าเข้้าพรรษา และขยายการดำำ�เนิินการครบทั้้�ง
๑๐ หมู่่�บ้้าน เป็็นโครงการงานศพปลอดเหล้้า โดยทำำ�
เป็็น MOU และบรรจุุในธรรมนููญตำำ�บล
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการเป็็นองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นต้้นแบบ
การดำำ�เนิินงานสู่่�องค์์กรคุุณธรรม ได้้อาศััยการ
มีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในตำำ�บลหนองสนิิท ในการ
ขัับเคลื่่�อนโครงการ เช่่น องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
หนองสนิิท ผู้้�นำำ�ชุุมชน อาสาสมััครสาธารณสุุขมููลฐาน
ประจำำ�หมู่่�บ้้านฯลฯ มีีการมอบหมายงานที่่�ชััดเจน ใคร
ทํําอะไร ที่่�ไหน อย่่างไร มีีการถอดบทเรีียนจากบุุคคล
ต้้นแบบ และนำำ�ไปขยายผลต่่อ มีีกลุ่่�มแกนนํําที่่�มีีการ
ติิดตามประเมิินผลและขยายผล มีีเวทีีพููดคุุย ปรึึกษา
หารืือแนวทางการดำำ�เนิินการ โดยอาศััยเวทีีประชุุม
ประจำำ�เดืือนของหมู่่�บ้้าน เวทีีประชุุมองค์์การบริิหาร
ส่่ ว นตำำ� บลหนองสนิิ ท มีี ก ารสะท้้ อ นปัั ญ หาสุุ ข ภาพ
นำำ�ปัญ
ั หาต่่าง ๆ มาร่่วมกัันวางแผนแก้้ไข พร้้อมทั้้�งเสริิม
สร้้างกำำ�ลังั ใจ และมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนเป็็นต้้นแบบและเป็็นผู้้�นำำ�
ในการเปลี่่�ยนแปลง
นอกจากองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท
จะดำำ� เนิิ น การเองแล้้ วยัั ง มีี ห น่่ ว ยงานภายนอก คืือ
สำำ�นัักกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
เครืือข่่ายทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพ จัังหวััดนครราชสีีมา
ได้้เข้้ามามีีส่ว่ นช่่วยเหลืือในการให้้ความรู้้� สร้้างกำำ�ลังั ใจ
สร้้างคนต้้นแบบ รวมถึึงการจััดทำำ�ความร่่วมมืือร่่วมกััน
ระหว่่าง ๑๐ หมู่่�บ้้าน และได้้นำำ�ไปขยายต่่อยัังหน่่วย
งานอื่่�นอีีกด้้วย
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ประชาชนหรืือบุุคคลต้้นแบบสามารถลด ละ
เลิิก ดื่่�มสุุราหรืือเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ หลุุดพ้้นปััญหา
อาชญากรรม อบายมุุข สิ่่�งเสพติิด การพนััน ปััญหา
หนี้้�สิิน ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายลดลง บุุคคลดัังกล่่าวยัังใช้้เวลา
ให้้เกิิดประโยชน์์ โดยการหัันมาปลููกผััก เลี้้�ยงสััตว์์ ไม่่
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ใช้้ชีีวิิตโดยประมาท รู้้�คุุณค่่าของเงิิน รู้้�จัักทำำ�มาหากิิน
รู้้�จักั ใช้้จ่า่ ยอย่่างประหยััด รู้้�จักั การออม การวางแผนการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต ทำำ�ให้้มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ใช้้แนวคิิดและทฤษฎีี
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้ มีีแหล่่งทำำ�กิินของตนเอง
ที่่�มั่่�นคง มีีสััมมาอาชีีพและรายได้้ที่่�มั่่�นคงขึ้้�น เกิิดการ
เรีียนรู้้�และจััดทำำ�บัญ
ั ชีีครััวเรืือน นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่ย� น
พฤติิกรรมการใช้้จ่่าย
ชุุ ม ชนอยู่่�กัั น แบบพึ่่� ง พาอาศัั ย ซึ่่� ง กัั น และกัั น
มีีการพููดคุุยกัันมากขึ้้น� มีีการช่่วยเหลืือกัันและกััน ให้้คำำ�
ปรึึกษา แนะนำำ� รวมถึึงการสร้้างความร่่วมมืือ ร่่วมใจ
การรู้้�จัักยกย่่องชมเชยและให้้กำำ�ลัังใจแก่่บุุคคลที่่�เคย
ทำำ�พลาดมาก่่อน การสร้้างบุุคคลต้้นแบบเพื่่�อเป็็นต้้น
แบบในการดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ที่่� ดีี ใ ห้้ แ ก่่ เ ยาวชนคนรุ่่� น หลัั ง
มีีการขยายฐานสร้้างความดีีในวงกว้้างมากยิ่่ง� ขึ้้น� ทำำ�ให้้
ชุุมชนเกิิดความเข้้มแข็็ง 		
เป้้าหมายที่่�จะดำำ�เนิินต่่อ
	ปััจจุุบัันองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล หนองสนิิท
ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการลด ละ เลิิกสุุราหรืือเครื่่�อง
ดื่่�มแอลกอฮอล์์ โดยถืือเอาเรื่่�องดัังกล่่าวเข้้าบรรจุุใน
รััฐธรรมนููญตำำ�บลคนหนองสนิิท ซึ่่�งถืือเป็็นวาระแห่่ง
ชาติิของคนตำำ�บลหนองสนิิท อีีกทั้้�งยัังให้้ความสำำ�คััญ
กัับการรัักษา สืืบสาน ต่่อยอดทางประเพณีี วััฒนธรรม
จััดงานบุุญ งานบุุญประเพณีี ปลอดเหล้้า ปลอดการ
พนััน และจััดสภาพแวดล้้อม ลด ละ เลิิกบุุหรี่่�และสุุรา
ในงานกิิจกรรม ๙ ประเภท ดัังนี้้� งานศพ งานกฐิิน
งานอััฐิิ งานบวช งานผะเหวด งานกีีฬาตำำ�บลหนองสนิิท
งานบุุญบั้้�งไฟ งานเข้้าพรรษา และงานออกพรรษา

	ตำำ�บลหนองสนิิท ห้้ามขาย ห้้ามดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีี
แอลกอฮอล์์และสููบบุุหรี่่� ในสถานที่่�ดังั ต่่อไปนี้้� คืือ สถาน
ศึึกษา วััด โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลหนองสนิิท
สถานที่่�ราชการอื่่�น ๆ และห้้ามสููบบุุหรี่่�ในบ้้าน ตำำ�บล
หนองสนิิทห้้ามจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ และ
ยาสููบให้้บุุคคลที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า ๒๐ ปีี และห้้ามจำำ�หน่่าย
ให้้ แ ก่่ บุุ คค ลที่่� เ มา สามารถจำำ� หน่่ า ยเครื่่� อ งดื่่� ม ที่่� มีี
แอลกอฮอล์์ตามเวลาที่่�กำำ�หนด คืือ ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
และ ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสมเกีียรติิ สาระ
โทร. ๐๘ ๙๒๘๑ ๓๑๕๗
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท จัังหวััดสุุริินทร์์
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ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๓๑) เทศบาลเมืืองกาฬสิินธุ์์�
ตำำ�บลกาฬสิินธุ์์� อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
“ส่่งต่่อด้้วยรััก พิิทัักษ์์ชีีวิิต”

	จากปัั ญ หาความยากจนในจัั ง หวัั ด กาฬสิิ น ธุ์์�
นำำ�ไปสู่่�ความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม โดยเฉพาะโอกาสที่่�
ประชาชนจะเข้้าถึึงบริิการของรััฐได้้อย่่างเท่่าเทีียม
เทศบาลเมืืองกาฬสิินธุ์์�จึึงได้้จัดั ตั้้ง� ศููนย์์กู้้�ชีพี กู้้�ภััย ๑๑๓๒
เพื่่�อให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการสาธารณะ แก้้ไขปััญหา
ความเหลื่่�อมล้ำำ��และสร้้างความปลอดภััยในชีีวิิตและ
ทรััพย์์สินิ ของประชาชนด้้วยนวััตกรรม ๑๑๓๒ ส่่งต่่อด้ว้ ย
รััก พิิทัักษ์์ชีีวิิต เป็็นการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยสภาวะไม่่ฉุุกเฉิิน
และฉุุกเฉิินที่่� “ไม่่มีีเงิิน ไม่่มีีคน ไม่่มีีเวลา ไม่่มีีความรู้้�
ไม่่มีีรถ ไม่่มีีอุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือ” โดยใช้้ทฤษฎีี ๕ why
๕ gen วิิเคราะห์์หาแนวทางแก้้ไขปััญหา โดยมีีกลุ่่�มเป้้า
หมายที่่�เป็็นประชาชนกลุ่่�มเปราะบาง เข้้าไม่่ถึึงบริิการ
ของรััฐ ผู้้�ประสบภััยต่่าง ๆ เช่่น กลุ่่�มผู้้�ป่่วยติิดเตีียง กลุ่่�ม
ผู้้�ยากไร้้ กลุ่่�มผู้้�ป่่วยตามนััดของแพทย์์ และผู้้�ป่่วยจิิตเวช
ในเขตเทศบาล ซึ่่ง� มีีผู้้�รับั บริิการทั้้�งสิ้้น� ๑,๙๑๘ รายต่่อปีี
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เส้้ นทา งความสำำ� เร็็ จ ของการเป็็ น องค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม
นวััตกรรม ๑๑๓๒ ส่่งต่่อด้้วยรััก พิิทัักษ์์ชีีวิิต
เกิิดขึ้้�นมาจากแนวคิิดที่่�ต้้องการสร้้าง”ชุุมชนกรุุณา”
คืือการขจัั ด ปัั ญ หาความยากจนและความหิิ ว โหย
ลดความเหลื่่� อ มล้ำำ�� ทางสัั ง คมในการเข้้ า ถึึงบริิ ก าร
สาธารณะของภาครััฐ ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีความเป็็น
อยู่่�ที่่�ดีี โดยการร่่วมมืืออย่่างบููรณาการจากภาครััฐและ
เอกชนขัั บ เคลื่่� อ นและพัั ฒ นาไปด้้ ว ยกัั น อย่่ า งยัั ง ยืืน
ไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม มีีการจััดการกำำ�จััดขยะอย่่าง
ถููกวิิธีี และมีีการปกป้้องดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและ
สภาพภููมิิอากาศ ยึึดหลัักการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิ ซึ่่�ง
นวััตกรรมมีีความมุ่่�งมั่่�นในการขจััดความยากจนในทุุก
มิิติิทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
กระบวนการทำำ�งานที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จมีีดัังนี้้�
๑) การจััดตั้้ง� ทีีมกู้้�ชีีพกู้้�ภััยของเทศบาลขึ้้น� โดยมีี
บุุคลากรเทศบาลและจิิตอาสา พร้้อมภาคีีเครืือข่่ายออก
ให้้บริิการประชาชนผู้้�ประสบปััญหา
๒) การถอดบทเรีี ย นในการทำำ� งานพร้้ อ ม
วิิเคราะห์์ปััญหาต่่าง ๆ โดยใช้้เครื่่�องมืือ ๕ Why ๕ Gen
มาวิิ เ คราะห์์ ห าแนวทางการแก้้ ไ ขปัั ญ หาต่่ า ง ๆ
บนพื้้�นฐานของสถานที่่�จริิง ของจริิง สถานการณ์์จริิง
มีีหลัักการทำำ�งานจริิง ภายใต้้กฎเกณฑ์์และระเบีียบที่่�ให้้
กระทำำ�ได้้ โดยตั้้ง� คำำ�ถามว่่า “ทำำ�ไม” ซ้้อนลึึกลงไป ๕ ชั้้น�
เพื่่�อที่่จ� ะทำำ�ให้้รู้้�ถึึงปััญหาที่่�แท้้จริงิ และหาวิิธีแี ก้้ไข ให้้ได้้
รัับบริิการที่่�ทัันท่่วงทีีและต่่อเนื่่�อง จนเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ
๓) บริิ ก ารด้้ ว ยหัั ว ใจ (service mind)
ดุุจญาติิมิิตร ที่่�เกิิดจากความเป็็นจิิตอาสาของทีีมงาน
และเครืือข่่าย ร่่วมกัับเทศบาลเมืืองกาฬสิินธุ์์� สร้้างความ
อบอุ่่�นใจให้้ประชาชนและผู้้�ที่่�มารัับบริิการในพื้้�นที่่�
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑.	ช่่ ว ยแก้้ ปัั ญ หาด้้ า นสุุ ข ภาพ ปัั ญ หาความ
ปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน เพิ่่�มโอกาสที่่�จะเข้้าถึึง
บริิการของรััฐได้้อย่่างเท่่าเทีียม ทำำ�ให้้ประชาชนทุุก
ระดัับไม่่ว่่าจะยากจนหรืือร่ำำ��รวย ผู้้�ป่่วยสภาวะฉุุกเฉิิน
และไม่่ฉุกุ เฉิิน ได้้เข้้าถึึงบริิการสาธารณะอย่่างทัันท่่วงทีี
๒. ลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการเดิิ น ทางเพื่่� อ เข้้ า รัั บ
การรัั ก ษาจนได้้ รัั บ การรัั ก ษาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ประชาชนอยู่่�ดีีกิินดีีสร้้างสัังคมที่่�น่่าอยู่่�
ก่่อเกิิดเป็็นชุุมชนกรุุณาอย่่างแท้้จริิง
๓. สามารถเป็็นแบบอย่่างให้้กัับ อปท. อื่่�น ๆ
ที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน เพื่่�อที่่�จะจััดให้้
มีีบริิการทางการแพทย์์ที่่ไ� ม่่ฉุกุ เฉิินได้้ และการให้้บริิการ
อื่่�น ๆ ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของแต่่ละอปท. โดยไม่่ขััดกัับ
ระเบีียบกฎหมาย ซึ่่ง� เทศบาลเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�นวััตกรรม
ในงานนิิทรรศการต่่าง ๆ รวมถึึงสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ต่า่ ง ๆ
และมีีหน่่วยงานภายนอกมาศึึกษาดููงาน
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ดำำ�เนิินนวััตกรรมสอดคล้้องและสนัับสนุุนวาระ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ๒๐๓๐ ขององค์์การสหประชาชาติิ
บนหลัักการ ๕ Ps ได้้แก่่ People (ประชาชน) โดย
ต้้องขจััดปััญหาความยากจนและความหิิวโหย ลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม Planet (โลก) โดยการปกป้้องดููแล
ทรััพยากรธรรมชาติิและสภาพภููมิิอากาศ Prosperity
(ความมั่่ง� คั่่ง� ) โดยส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
สอดคล้้องกัับธรรมชาติิ Peace (สัันติิภาพ) โดยยึึดหลััก
การอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิ และ Partnership (ความเป็็น
หุ้้�นส่่วน) โดยการร่่วมมืือขัับเคลื่่�อนการพััฒนาไปด้้วยกััน
ซึ่่�งนวััตกรรมมีีความมุ่่�งมั่่�นในการขจััดความยากจนใน

ทุุกมิิติิทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดย
เป็็นการบริิการสาธารณะที่่�จะไปช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่า่ ย
ในชีีวิิตประจำำ�วััน สร้้างสัังคมแห่่งความเอื้้�ออาทรให้้
เป็็นชุุมชนกรุุณาและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมไม่่ให้้มีีการแพร่่
กระจายของโรคที่่�อาจมาพร้้อมกัับขยะติิดเชื้้�อที่่เ� ป็็นผล
มาจากการให้้บริิการอีีกด้้วย		

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายประชััน บุุตรดีี
โทร. ๐๘ ๐๗๔๕ ๙๘๕๑
เทศบาลเมืืองกาฬสิินธุ์์�ต้้นแบบคุุณธรรม
ตำำ�บลกาฬสิินธุ์์� จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
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๓๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเจดีีย์์
ตำำ�บลคอนสาร อำำ�เภอคอนสาร จัังหวััดชััยภููมิิ
“ขัับเคลื่่�อนคุุณธรรม นำำ�วิิถีีพุทุ ธสู่่�ชุมุ ชน ด้้วยพลัังบวร”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดเจดีีย์์ มีีโบราณสถาน โบราณ
วััตถุุ พิิพิิธภััณฑ์์พื้้�นบ้้าน จััดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านศิิลปะ
ประเพณีีและวััฒนธรรม ดั้้ง� เดิิมชาวบ้้านชุุมชนคุุณธรรม
วัั ด เจดีี ย์์ ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น ชาวนครไทย ที่่� อ พยพมาตั้้� ง
บ้้านเมืืองอยู่่�ที่่�บ้้านคอนสาร ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๓๓๗
ตามคำำ�เชิิญชวนของหลวงพิิชิติ สงคราม เจ้้าเมืืองคอนสาร
คนแรก ก่่อนปีี พ.ศ. ๒๕๔๔ ชุุมชนวััดเจดีีย์์มีีปััญหา
เกิิดขึ้้�นมากมาย ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ไม่่เข้้าวััด ขาดความ
เลื่่�อมใสศรััทธาในพระสงฆ์์ ขาดความสามััคคีี ความมีี
น้ำำ��ใจ ต่่างคนต่่างอยู่่� ไม่่ช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ต่่อมา
ในปีี ๒๕๔๕ วััดเจดีีย์ไ์ ด้้มีกี ารแต่่งตั้้ง� เจ้้าอาวาสองค์์ใหม่่
คืือ พระครููนันั ทเจติิยาภิิรักั ษ์์ โดยท่่านพระครููแก้้ปัญ
ั หา
โดยเริ่่�มจากสร้้างศรััทธาให้้เกิิดขึ้้�นกัับชาวบ้้านก่่อน
มีี ก ารจัั ด ระเบีี ย บพระภิิ ก ษุุ ส ามเณร นำำ� พระสงฆ์์
สวดมนต์์ทำำ�วัตั รกิิจของสงฆ์์อย่า่ งเคร่่งครััด ปรัับภููมิทัิ ศน์
ั ์
บริิเวณวััด ปรัับปรุุงซ่่อมแซมและทำำ�ความสะอาดกุุฎิิ
ศาลาการเปรีียญ อุุโบสถ เจดีีย์์และอาคารอื่่�น ๆ ให้้
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สะอาดเป็็นระเบีียบ และต่่อมาเพื่่�อมีีหน่่วยงานองค์์กร
เข้้าส่่งเสริิมสนัับสนุุนกิิจกรรมของวััดมากขึ้้น� และได้้รับั
ความร่่วมมืือจากคณะกรรมการวััด ญาติิธรรม เด็็ก ๆ ที่่�
เข้้ามาเล่่นที่่�วััด ต่่อจากนั้้�นได้้จััดให้้มีีกิิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูู ร้้ อ นขึ้้� น ซึ่่� ง เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ที่่� ช่่ ว ยดึึง
ผู้้�ปกครอง ญาติิพี่่�น้้องของผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการได้้เข้้า
วััดทำำ�บุุญมากยิ่่�งขึ้้�น และได้้จััดกิิจกรรมอื่่�น ๆ อีีกหลาย
กิิจกรรม ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็งด้้านคุุณธรรม
ประเพณีีอัันดีีงาม มีีความรู้้�รัักสามััคคีีมีีความสุุขบน
พื้้�นฐานวิิถีีไทยวิิธีีพุุทธ
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
การสร้้ า งศรัั ท ธาให้้ เ กิิ ด ขึ้้� น กัั บ ชาวบ้้ า น โดย
พระครููนัันทเจติิยาภิิรัักษ์์ เจ้้าอาวาสวััดเจดีีย์์ ได้้เริ่่�ม
ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ภายในวััดและรอบ ๆ วััด ให้้มีีความ
สะอาดร่่มรื่่�น ซ่่อมแซมปลููกสร้้างศาสนสถานอย่่าง
เป็็นระบบระเบีียบ มีีการปฏิิบััติิกิิจของพระสงฆ์์อย่่าง
เคร่่งครััด รวมทั้้�งการริิเริ่่�มจััดกิิ จกรรมต่่าง ๆ เพื่่� อ
เป็็นการฟื้้น� ฟููคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรมของคนในชุุมชนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เช่่น การกิิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดููร้อ้ น
กิิจกรรมสวดมนต์์ทำำ�วััตรเย็็น กิิจกรรมงานบุุญปลอด
อบายมุุข กิิจกรรมจััดถุุงยัังชีีพมอบแก่่ประชาชนใน
ชุุมชน กิิจกรรมค่่ายคุุณธรรมจริิยธรรม ฯลฯ นอกจากนี้้�
ในวััดมีีโบราณสถานโบราณวััตถุุ ที่่�สำำ�คัญ
ั เช่่น พระพุุทธ
รูู ป ศัั ก ดิ์์� สิิ ท ธิ์์� ที่่� ช าวบ้้ า นเรีี ย กว่่ า หลวงพ่่ อ ๗๐๐ ปีี
เป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจที่่�สำำ�คัญ
ั ของชุุมชน มีีเจดีีย์ย่์ อมุ
่ มุ ไม้้
สิิบสอง ศิิลปะสมััยอยุุธยา สร้้างในพุุทธศตวรรษที่่� ๑๙
มีีอายุุมากกว่่า ๖๐๐ ปีี นอกจากนี้้�ยัังมีีการน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาเป็็นแนวทางในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตและครอบครััว
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ประชาชนมีี คว ามรัั ก และความสามัั คคีี
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้
ในการดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสม มีีการรวมกลุ่่�ม
เพื่่�อการประกอบอาชีีพสร้้างรายได้้ของชุุมชม ส่่งผล
ให้้ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เคยมีีลดลงและหายไปในที่่�สุุด เช่่น
การลัักขโมย การสููบบุุหรี่่� หรืือการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มของ
มึึนเมาภายในวััด
๒) เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และสถานที่่�ศึึกษาดููงาน
สำำ�คัญ
ั แห่่งหนึ่่ง� ของอำำ�เภอคอนสาร ที่่�นักั เรีียน นัักศึึกษา
และประชาชนทั่่�วไป มัักจะเข้้ามาศึึกษาดููงานอยู่่�เป็็น
ประจำำ�
๓) การอนุุรัักษ์์ สืืบทอดวิิถีีวััฒนธรรมไทยคอนสาร
อย่่ า งเหนีี ย วแน่่ น เช่่ น การใช้้ ภ าษาไทยคอนสาร
การทำำ�อาหารพื้้�นถิ่่�น การแต่่งกายตามอััตลัักษณ์์ของ
ชุุมชน การอนุุรัักษ์์การละเล่่นพื้้�นบ้้าน เล่่นสะบ้้า จะมีี
การเล่่นกัันเฉพาะประเพณีีบุุญเดืือนสี่่�เท่่านั้้�น นอกจาก
นี้้�ยัังพบว่่าประชาชนมีีความเลื่่�อมใสศรััทธาพระพุุทธ
ศาสนาเพิ่่�มมากขึ้้�น และเลื่่�อมใสศรััทธาในกิิจวััตรของ
พระสงฆ์์ และเข้้าร่่วมกิิจกรรมของวััดมากขึ้้�น
๔) ชุุ ม ชนมีี ร ายได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น จากการจำำ� หน่่ า ย
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ชาวบ้้านมีีคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น มีีความ
มััธยัสั ถ์์ การออมในครััวเรืือนเพิ่่�มมากขึ้้น� จนเป็็นต้้นแบบ
การออมระดัับจัังหวััด

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การสร้้ า งทายาทเพื่่� อ รัั ก ษาสืืบทอดศิิ ล ป
วััฒนธรรม และประเพณีีของชุุมชนให้้คงอยู่่�สืืบต่่อไป
๒) การยกย่่ อ งเชิิ ด ชูู เ กีี ย รติิ บุุ คค ลตัั วอย่่ า ง
ครอบครััวตััวอย่่าง ในสาขาต่่าง ๆ
๓) เป็็นศููนย์์กลางของแหล่่งเรีียนรู้้�ครบวงจรที่่�
สำำ�คััญด้้านศาสนา ศิิลปะและวััฒนธรรม ของจัังหวััด
ชััยภููมิิ
๔)	พัั ฒ นาแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง วัั ฒ นธรรม
จััดทำำ�เส้้นทางการท่่องเที่่�ยววิิถีีชีีวิิต เศรษฐกิิจพอเพีียง
โดยเชื่่�อมโยงแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง เพื่่�อสร้้าง
รายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน
๕) เป็็นศููนย์์กลางของการประชาสััมพัันธ์์ธรรมะ
ทางสื่่�อโซเชีียล เช่่น เพจเฟซบุ๊๊�ก แอปพลิิเคชัันไลน์์
เป็็นต้้น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููนัันทเจติิยาภิิรัักษ์์ เจ้้าอาวาสวััดเจดีีย์์
โทร. ๐๙ ๕๙๙๘ ๙๕๕๖
นายสกุุลทรััพย์์ เรืืองเจริิญ
ประธานกลุ่่�มพััฒนาตรีีอำำ�เภอคอนสาร
โทร. ๐๖ ๒๗๗๐ ๖๕๐๑
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๓๓) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืืองฝ้้าย
อำำ�เภอหนองหงส์์ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์

เดิิมตำำ�บลเมืืองฝ้้าย เป็็นหมู่่�บ้้านชื่่�อว่่าบ้้านฝ้้าย
ขึ้้�นกัับตำำ�บลหนองกระทิิง ต่่อมาได้้ตั้้�งเป็็นตำำ�บลและ
เปลี่่ย� นชื่่อ� เป็็นตำำ�บลเมืืองฝ้้าย มาจากภาษาเขมรว่่า บััน
เตรีียะเซาะกะบะ แปลว่่าเป็็นที่่�พักั ของกองทััพทหารใน
สมััยทราวดีี เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๓๖๘ มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานดั้้�งเดิิม
มาจากชาวเขมร ตำำ�บลเมืืองฝ้้าย มีีลักั ษณะเป็็นที่่�ราบสููง
ส่่วนมาก ประชาชนมีีอาชีีพเกษตรกร ปััจจุบัุ นั ประชากร
มีีประชากร จำำ�นวน ๗,๓๖๐ คน
	ดั้้�งเดิิมชุุมชนตำำ�บลเมืืองฝ้้าย มีีวััฒนธรรมที่่�แตก
ต่่างของชน ๔ เผ่่า ประกอบด้้วย เขมร ส่่วย ลาว และไทย
โคราชจึึงต่่างคนต่่างอยู่่� ต่่างทำำ�มาหากิิน มีีภููมิิปััญญาที่่�
แตกต่่างและหลากหลาย และจากการพััฒนาของยุุค
สมััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ส่่งผลให้้ชุุมชนตระหนัักว่่าจะ
สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้หรืือไม่่ บนฐานของความแตกต่่าง
หลากหลายของวััฒนธรรม ดัังนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องมีีศาสตร์์
และศิิลป์์ในการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิสุุข เสมอภาค
ให้้เกีียรติิกััน และการจััดสรรผลประโยชน์์ร่ว่ มกัันอย่่าง
เท่่าเทีียม จึึงใช้้พื้้�นฐานหลัักธรรมทางศาสนา ความ
เอื้้�ออาทร ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลรวมถึึงให้้ทุุกกลุ่่�มได้้แสดง
อััตลัักษณ์์ของตนเองอย่่างเสรีี มีีความเคารพซึ่่�งกััน
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และกัันอยู่่�บนวิิถีีคุุณธรรม สร้้างความเข้้าใจ อัันจะนำำ�
ไปสู่่�การสร้้างสัังคมสุุขภาวะ เคารพและยอมรัับซึ่่�งกััน
และกััน มีีความไว้้ใจ มีีความปรารถนาดีีต่่อกััน และ
สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ชาวตำำ�บลเมืืองฝ้้ายให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างมาก
คืือด้้านวััฒนธรรม
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การระดมความคิิดเห็็นที่่�เริ่่�มมาจากหมู่่�บ้้าน
ตััวแทนกลุ่่�ม องค์์กร หน่่วยงานท้้องถิ่่�น ท้้องที่่� ภาคีี
พััฒนา และการมีีส่่วนร่่วม
๒) การประสานความร่่วมมืือจากหลายภาค
ส่่วน ทั้้�งองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกำำ�นัันผู้้�ใหญ่่บ้้าน
ส.อบต. อสม. อภปร. กลุ่่�มออมทรััพย์์ และองค์์กรต่่าง ๆ
ในชุุมชน ใช้้ความเป็็นพี่่�น้้อง ยึึดเอาผลประโยชน์์ชาว
ตำำ�บลเมืืองฝ้้ายเป็็นที่่�ตั้้�ง
๓) การประกาศเจตนารมณ์์และการให้้คำำ�มั่่�น
ที่่�จะดููแลกัันทั้้�งตำำ�บล ชาวตำำ�บลเมืืองฝ้้ายได้้ร่่วมแรง
แบ่่งปัันคืือ การจััดตั้้ง� กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลเมืือง
ฝ้้ายขึ้้�น เพื่่�อประสานใจคน ๔ เผ่่า
๔)	ปีี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้้�นำำ�ชุุมชนจััดให้้มีกี ารสำำ�รวจ
ข้้อมูลู รายได้้ครััวเรืือนแล้้วนำำ�ข้อมู
้ ลู ที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์และ
นำำ�ข้้อมููลส่่งไปที่่�แผนพััฒนาตำำ�บล แล้้วนำำ�ไปเสนอและ
ประสานไปยัังองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล หลัังจากนั้้�น
หน่่วยงานราชการก็็ยิินดีีให้้การสนัับสนุุนและพร้้อมจะ
ทำำ�งานร่่วมกัับภาคประชาชน
๕)	ยึึดถืือในหลัักความเชื่่�อซึ่่�งความเชื่่�อที่่�ว่่า คืือ
		 ๕.๑ การเคารพธรรมชาติิ หากการเคารพ
ธรรมชาติิหายไปจากชุุมชนแล้้ว เชื่่�อว่่าชุุมชนอาจเกิิด
ปััญหาขึ้้น� เพราะชุุมชนต้้องอาศััยธรรมชาติิและอยู่่�ร่่วม
กัับธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
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		 ๕.๒	ต้้องมีีความรััก เคารพซึ่่�งกัันและกััน
เช่่น เคารพผู้้�อาวุุโสกว่่า
		 ๕.๓ ชุุมชนต้้องมีีการพึ่่�งตนเองและพึ่่�งพา
อาศััยซึ่่�งกัันและกััน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	มีีกลุ่่�มออมทรััพย์์และเกิิดการจััดสวััสดิิการ
ชุุมชนขึ้้�นเมื่่�อในปีี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากแนวคิิดเงิิน ๑ บาท
ก็็มีีค่่าเมื่่�อนำำ�มารวมกััน ผลจากการดำำ�เนิินงานเป็็น
ขั้้�นตอน ทำำ�ให้้กองทุุนเติิบโตขึ้้�นตามลำำ�ดัับ และได้้รัับ
การสมทบจากองค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลเมืืองฝ้้ า ย
ในปีีที่่� ๔ ของการจััดตั้้�งกองทุุนปีีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จนถึึงปััจจุุบัันมีีเงิินสมทบจากแหล่่งอื่่�น ๆ เช่่น สถาบััน
พััฒนาองค์์กรชุุมชน (ณ วัันที่่� ๓๐ มิิถุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
จำำ� นวนกว่่ า ๗ ล้้ า นบาท และมีี ก ารจัั ด สวัั ส ดิิ ก าร
๑๑ ด้้าน
๒) สวััสดิิการชุุมชน สอนให้้เรารู้้�ว่่าถึึงจะต่่าง
เผ่่าพัันธุ์์�ก็็สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้ภายใต้้ความเอื้้�ออาทร
เอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ โอบอ้้อมอารีี ชุุมชนเราจะเดิินไปด้้วยกััน
ด้้วยความมีีวินัิ ยั สุุจริติ จิิตอาสา โดยไม่่ทิ้้ง� ใครไว้้ข้า้ งหลััง
เป็็นหลัักประกัันความมั่่�นคงของชีีวิิต
๓) ชุุมชนมีีความกระตืือรืือร้้นมากในการเก็็บ
การออม รู้้�จัักประมาณตน รู้้�คุุณค่่าของวิิถีีพอเพีียง
เพราะเขารู้้�ว่่าสวััสดิิการชุุมชนสามารถช่่วยเหลืือกัันได้้
จริิง ซึ่่ง� เงิินแค่่วันั ละ ๑ บาท ก็็สามารถช่่วยให้้พ้น้ ทุุกข์์ได้้
๔) เกิิดการหลอมรวมภููมิิปััญญาที่่�หลากหลาย
ชุุ ม ชนฟื้้� น ฟูู สร้้ า งอำำ� นาจที่่� จ ะผลัั ก ดัั น เพื่่� อจ ะนำำ� ไป
พััฒนาแก้้ไขปััญหาในวัันข้้างหน้้า เนื่่�องจากมีีต้้นทุุน
ทางขนบธรรมเนีียมประเพณีี วััฒนธรรม ความเชื่่�อ
ที่่�เก่่าแก่่มาแต่่โบราณ ถืือได้้ว่่าเป็็นทุุนชีีวิิตของชุุมชน
มีี คว ามสัั ม พัั น ธ์์ แ บบเครืือญาติิ ซึ่่� ง สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� จ ะไป

สััมพัันธ์์กัับการทำำ�มาหากิิน การดำำ�รงชีีวิิตการจััดการ
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม สิ่่�งนี้้�จะทำำ�ให้้ชุุมชนเข้้มแข็็ง
อย่่างยั่่�งยืืน
๕) พลัั ง ของชุุ ม ชนมีี ก ารเติิ บ โตขึ้้� น เรื่่� อ ย ๆ
ดููได้้จากการทำำ�เกษตรยั่่�งยืืนพึ่่ง� ตนเอง การจััดสวััสดิิการ
สัั ง คม การจัั ด การทรัั พ ยากรและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และ
ปราชญ์์ชาวบ้้านร่่วมสรรค์์สร้้างภููมิิปััญญาใหม่่ ๆ
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การส่่งทอดภููมิิปััญญาจากปราชญ์์ชาวบ้้านมาสู่่�
คนรุ่่�นใหม่่ ลููกหลานได้้เรีียนรู้้�และควรมีีการสานต่่อ วิิถีี
วััฒนธรรม ประเพณีีสืืบต่่อไป เป้้าหมายคืือสร้้างต้้นทุุน
ชีีวิิต ต้้นทุุนชุุมชน เพื่่�อสร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแบบ
องค์์รวม คืือภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น เป็็นเรื่่�องราวของชุุมชน
ที่่�สอดคล้้องและยั่่ง� ยืืน เป็็นความรู้้�ที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ที่่จ� ะสืืบทอด
ส่่งต่่อให้้ลููกหลานสืืบไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายภููมิิภากร ภููมวััฒน์์
โทร. ๐๘ ๓๐๙๘ ๐๗๔๐, ๐๙ ๑๘๘๐ ๖๘๕๗
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๓๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองสะแกกวน
ตำำ�บลส้้มป่่อย อำำ�เภอโนนดิินแดง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
“คััดแยกขยะทุุกเวลา ใช้้ตะกร้้าแทนถุุง
ปรัับปรุุงสิ่่�งแวดล้้อม น้้อมนำำ�สุุขภาพดีี
บนวิิถีีความพอเพีียง”

	บ้้ า นหนองสะแกกวน เดิิ ม เป็็ น เขตพื้้� น ที่่� ข อง
บ้้านส้้มป่่อย หมู่่� ๗ ตำำ�บลปะคำำ� อำำ�เภอละหานทราย
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ต่่อมาปีี พ.ศ. ๒๕๑๒ มีีราษฎรอพยพ
ถิ่่�นฐานจากต่่างจัังหวััดเข้้ามาอยู่่�อาศััยบ้้านส้้มป่่อยเป็็น
จำำ� นวนมาก จึึงได้้ มีี ก ารขยายตัั ว ของชุุ ม ชนโดยพา
กัันบุุกรุุกป่่าสงวนและจัับจองที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ทำำ�กิิน
เป็็ น ของตัั ว เอง บรรพบุุ รุุ ษส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น ชาวอีี ส าน
ใช้้ภาษาอีีสานลาว และเขมร ในการสื่่�อสาร คนในชุุมชน
ส่่ ว นใหญ่่ ป ระกอบอาชีี พ เกษตรกรรม ทำำ� นา ทำำ� ไร่่
และรัั บ จ้้ า ง มีี ร้้ า นขายของชำำ� ในชุุ ม ชน และกลุ่่�ม
อาชีีพในชุุมชน คืือ กลุ่่�มสิ่่�งประดิิษฐ์์จากขยะรีีไซเคิิล
กลุ่่�มทำำ�ตะกร้้าพลาสติิก กลุ่่�มทำำ�โต๊๊ะ เก้้าอี้้�จากหวาย
เทีียม อุุตสาหกรรมในชุุมชน มีีโรงสีีข้้าวทั้้�งขนาดใหญ่่
ขนาดเล็็ก
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑)	มีี แ ผนงานและนโยบายในการสนัั บ สนุุ น
ชุุมชนในพื้้�นที่่� ของนายกเทศมนตรีีตำำ�บลโนนดิินแดง
ในการพััฒนาด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมแบบยั่่�งยืืน
โดยมีีกิิจกรรมต่่าง ๆ มากมาย เช่่น กิิจกรรมการปลููก
ป่่าทดแทน กิิจกรรมรณรงค์์ใช้้จัักรยานในการเดิินทาง
กิิจกรรมจััดค่่ายเยาวชนในชุุมชนอาสาพััฒนาอนุุรัักษ์์
ป่่ารัักษ์์น้ำำ�� กิิจกรรมเชิิงอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�พืืชท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
๒) ใช้้ ก ารมีี ส่่ ว นร่่ ว มของประชาชนในการ
วางแนวนโยบาย การวางแผนงานผ่่านโครงการเวทีี
ประชาคมของเทศบาล เพื่่�อให้้ชุมุ ชนได้้เสนอปััญหาและ
ความต้้องการ
๓)	มีีข้้อตกลงหรืือกฎระเบีียบของชุุมชนและ
ถืือปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นอัันจะนำำ�ไปสู่่�
จุุดหมายร่่วมกััน
๔) การนำำ�คณะกรรมการชุุมชน แกนนำำ�ชุุมชน
ไปศึึกษาดููงานโดยเฉพาะการบริิหารจััดการเรื่่�องขยะ
การทำำ� เกษตรอิิ น ทรีี ย์์ การบริิ ห ารจัั ด การด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
๕) ใช้้หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง เน้้นการ
ปลููกผัักปลอดสารพิิษ พืืชสมุุนไพร โดยการใช้้ปุ๋๋�ยหมััก
หรืือน้ำำ��หมัักชีีวภาพที่่�ผลิิตขึ้้�นเอง
๖) ใช้้พลัังความศรััทธาที่่�มีีต่่อพระพุุทธศาสนา
และความเคารพนัับถืือต่่อพระมหานริิทร์์เทพ นริินทฺฺโต
(พระมหาน้้อย) เจ้้าอาวาสวััดบ้้านหนองสะแกกวน
ที่่�เป็็นตัั วอย่่างและเข้้าร่่ วมกิิ จกรรมการจััดการขยะ
ให้้ เ ป็็ น ที่่� ยึึ ดเหนี่่� ย วจิิ ต ใจคนในชุุ ม ชนในการบริิ ห าร
จััดการขยะ
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โดยเนื้้�อหาข้้อตกลง/กฎระเบีียบในการจััดการ
ขยะ มีีดัังนี้้� ๑) การจััดการขยะอิินทรีีย์์ที่่�ย่่อยสลายได้้
ง่่าย เช่่น เศษอาหาร เศษผััก ผลไม้้ ฯลฯ ประกอบด้้วย
กิิจกรรมทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก กิิจกรรมการทำำ�น้ำำ��หมัักชีีวภาพ
กิิจกรรมส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสุุกรและส่่งเสริิมการเลี้้�ยง
ไส้้เดืือน ๒) การจััดการขยะที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้
ได้้ใหม่่ (ขยะรีีไซเคิิล)ประกอบด้้วย กิิจกรรมการซื้้�อ
ขยะรีีไซเคิิลและการนำำ�ขยะมาแลกสิินค้้าร้้านค้้าขยะ
เพิ่่�มทรััพย์์ ๓) การคััดแยกขยะทั่่�วไป การสนัับสนุุนให้้
แต่่ละครััวเรืือนได้้เก็็บถุุงพลาสติิกและนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��
หรืือมาประดิิษฐ์์เป็็นสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ เช่่น กระเป๋๋าจาก
ซองใส่่กาแฟ/ถุุงพลาสติิก โดยสิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่�ได้้จะนำำ�
ไปจำำ�หน่่าย หรืือเป็็นของที่่�ระลึึกให้้คณะศึึกษาดููงาน
๔) การคััดแยกขยะอัันตรายในครััวเรืือนออกจากขยะ
ประเภทอื่่�น และจะนำำ�ส่่งไปที่่�ศููนย์์บริิหารจััดการขยะ
ชุุมชน และรอส่่งมอบให้้เทศบาลตำำ�บลโนนดิินแดงนำำ�
ไปกำำ�จััดตามหลัักสุุขาภิิบาล
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) กรรมการชุุมชน คณะทำำ�งาน และคนใน
ชุุ ม ชน มีี คว ามรู้้�ความเข้้ า ใจด้้ า นชุุ ม ชนปลอดขยะ
เป็็นอย่่างดีี มีีวิินััยและจิิตสำำ�นึึกในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ภายใต้้พัันธกิิจ “คััดแยกขยะทุุกเวลา ใช้้ตะกร้้าแทน
ถุุง ปรัับปรุุงสิ่่�งแวดล้้อม น้้อมนำำ�สุุขภาพดีี บนวิิถีีความ
พอเพีียง”
๒) การเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของชุุมชน การดำำ�เนิิน
กิิ จ กรรมด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การขยะมูู ล ฝอยดีี เ ด่่ น
จึึงทำำ�ให้้ได้้รัับความสนใจและมีีผู้้�มาศึึกษาดููงานเป็็น
จำำ�นวนมากทั้้�งจากท้้องถิ่่น� อื่่น� หน่่วยงานราชการต่่าง ๆ
รวมทั้้�งภาคเอกชนและภาคประชาชน

๓) ได้้ รัั บ รางวัั ล เกี่่� ย วกัั บ การจัั ด การขยะ
เช่่น ชนะเลิิศอัันดัับที่่� ๑ โครงการโตโยต้้าลดเมืืองร้้อน
ด้้ ว ยมืือเราปีี ที่่� ๑๑ รางวัั ล รองชนะเลิิ ศอัันดัั บ ที่่� ๑
โครงการประกวดชุุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
เฉลิิมพระเกีียรติิ ๘๘ ชุุมชน ๘๘ พรรษา ปีี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔) เกิิดศููนย์์เศรษฐกิิจพอเพีียงขึ้้น� เพื่่�อเป็็นแบบ
อย่่างให้้กัับคนในชุุมชน มีีการปลููกพืืชผัักสวนครััว โดย
ใช้้ปุ๋๋�ยจากมููลไส้้เดืือน ปุ๋๋�ยหมััก น้ำำ��หมัักชีีวภาพที่่�ผลิิต
ขึ้้�นเอง มีีการเลี้้�ยงปลาดุุก เลี้้�ยงกบคอนโด ซึ่่�งผลผลิิต
ที่่�ได้้ปลอดสารพิิษ เป็็นการลดรายจ่่ายเพิ่่�มรายได้้และ
ประชาชนยัังมีีสุุขภาพดีี อายุุยืืนยาว
๕) เป็็ น ชุุ ม ชนที่่� เ น้้ น การพึ่่� ง พาตนเองอย่่ า ง
แท้้จริิง มีีการรวมกลุ่่�มแม่่บ้้านในชุุมชนทำำ�สิ่่�งประดิิษฐ์์
จากวััสดุุรีีไซเคิิล เป็็นการสร้้างงานและสร้้างรายได้้
เกิิดการจััดตั้้�งธนาคารขยะ “ธนาคารขยะเพิ่่�มทรััพย์์”
เพื่่�อเป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้� และรัับซื้้อ� ขยะต่่าง ๆ ในชุุมชน
โดยจะออกรัับซื้้�อขยะสััญจรทุุกเดืือน เสร็็จแล้้วจะนำำ�
ขยะไปขายให้้กัับธนาคารขยะของทางเทศบาล รายได้้
จากการดำำ�เนิินกิิจกรรมนั้้�น ได้้นำำ�มาบริิหารจััดการ
พััฒนาชุุมชนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายจรููญ บุุญนาน
โทร. ๐๘ ๐๐๐๖ ๑๐๖๗
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๓๕) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหนองโพรง
ชุุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ตำำ�บลอิิสาณ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
“ชุุมชนปลอดขยะ ลดใช้้ ใช้้ซ้ำำ��
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่”

ชุุมชนบ้้านหนองโพรง เดิิมเป็็นชุุมชนชนบท
เมื่่�อมีีการพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจทำำ�ให้้ความเจริิญ
เข้้าสู่่�ชุุมชนจนกลายเป็็นชุุมชนดั้้�งเดิิมร่่วมกัับชุุมชนกึ่่�ง
เมืือง มีีบ้้านจััดสรร หอพััก อาคารพาณิิชย์์ เกิิดขึ้้�นมาก
ในปีีพ.ศ. ๒๕๕๙ ชุุมชนบ้้านหนองโพรงจึึงเข้้าร่่วม
“โครงการชุุมชนปลอดขยะ” กัับกองสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อมเทศบาล ตำำ�บลอิิสาณ ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการ
ประชุุมคณะกรรมการหมู่่�บ้้าน ให้้ชาวบ้้านที่่�เข้้าร่่วม
โครงการให้้รู้้�จัักการคััดแยกขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง เพื่่�อลด
ปริิมาณขยะให้้เหลืือศููนย์์หรืือเหลืือน้้อยที่่�สุุด รวมทั้้�ง
เป็็นการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการพััฒนา
ชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืนโดยใช้้หลััก ๓Rs “ลดใช้้ ใช้้ซ้ำำ�� นำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่” และจากการร่่วมแรงร่่วมใจกัันของคนใน
ชุุมชน ปััจจุุบัันปััญหาขยะในชุุมชนลดลงเห็็นได้้ชััด
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	คณะกรรมการหมู่่�บ้้านมีีการประชุุมเพื่่�อดำำ�เนิิน
งานเกี่่�ยวกัับการจััดการขยะ ตามโครงการชุุมชนปลอด
ขยะ ดัังนี้้�
๑)	กิิจกรรมการจััดการขยะทั่่�วไป : กิิจกรรม
ถนนปลอดถััง ลดจำำ�นวนถัังขยะจาก ๘๙ ถััง เหลืือเป็็น
๔ จุุดเท่่านั้้�น เพื่่�อความเป็็นระเบีียบและสวยงามของ
ชุุมชน
๒)	กิิจกรรมการจััดการขยะอัันตราย : มีีการ
อบรม การคััดแยกขยะอัันตราย ให้้ความรู้้�แก่่ประชาชน
และสนัับสนุุนตู้้�รวบรวมขยะอัันตรายประจำำ�หมู่่�บ้้าน
และจุุดรวบรวมขยะอัันตราย เพื่่�อแยกขยะอัันตรายออก
จากขยะประเภทอื่่�น และให้้อยู่่�ในที่่�มิิดชิิดและได้้รวม
ส่่งให้้แก่่สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ไปกำำ�จััดอย่่างถููกหลัักสุุขาภิิบาล
๓)	กิิจกรรมการลดใช้้ ใช้้ซ้ำำ�� และนำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่ และกิิจกรรมรณรงค์์ลดใช้้ถุุงพลาสติิกและโฟม
ในร้้านค้้าขายของชำำ� ร้้านจำำ�หน่่ายอาหาร โดยการขอ
ความร่่วมมืือคนในชุุมชนให้้ถืือหรืือใส่่ในรถแทนและขอ
ความร่่วมมืือให้้ใช้้ถุงุ ผ้้า รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ที่่ย่� อ่ ยสลายได้้
เช่่น กล่่องชานอ้้อยแทน
๔)	กิิจกรรมหิ้้�วปิ่่�นโตตะกร้้าเข้้าวััด โดยเชิิญ
ชวนให้้ใช้้ปิ่่�นโต ตะกร้้าใส่่อาหารไปวััดแทนการใช้้ถุุง
พลาสติิก
๕)	กิิจกรรมคััดแยกขยะรีีไซเคิิลนำำ�ไปขายเพื่่�อ
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และกิิจกรรมทอดผ้้าป่่าขยะรีีไซเคิิล
เพื่่�อนำำ�เงิินมาพััฒนาหมู่่�บ้้านในด้้านการจััดการขยะ
๖)	กิิจกรรมลดการใช้้พวงหรีีดงานศพ โดยใช้้
พัันธุ์์�ไม้้ต้้นไม้้แทน และต้้นไม้้ที่่�นำำ�มาแทนพวงหรีีดเมื่่�อ
เสร็็จงานแล้้วจะแจกให้้กัับผู้้�ที่่�มาร่่วมงานนำำ�ไปปลููก
ที่่�บ้้าน
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๗)	กิิ จกรรมการจััดการขยะอิินทรีี ย์์ โดยทำำ�
น้ำำ��หมัักชีีวภาพเพื่่�อใช้้ในการเกษตร
๘)	กิิ จ กรรมเลี้้� ย งไส้้ เ ดืือน โดยนำำ� เอาขยะ
อิินทรีีย์์มาเลี้้�ยงไส้้เดืือนและนำำ�มููลไส้้เดืือนที่่�ได้้มาใช้้
แทนปุ๋๋�ยเคมีี
๙)	กิิจกรรมทำำ�ปุ๋๋�ยคอกปุ๋๋�ยหมััก จากเศษใบไม้้
เศษหญ้้าที่่�เกิิดจากการทำำ�ความสะอาด ตััดแต่่งต้้นไม้้ที่่�
ครััวเรืือน นำำ�มาหมัักเป็็นปุ๋๋�ยคอกในบริิเวณบ้้าน
๑๐)	กิิ จ กรรมเคาะประตูู บ้้ า นเพื่่� อส่่ ง เสริิ ม ให้้
ชุุมชนคััดแยกขยะในครััวเรืือน
๑๑) กิิจกรรมบ้้านบุุญ สร้้างถวายวััดบ้้านหนองโพรง
เพื่่� อ ให้้ รู้้�จัั ก การคัั ด แยกขยะรีี ไซเคิิ ล ออกจากขยะ
ประเภทอื่่น� โดยการนำำ�เอาขยะมาแปลงเป็็นบุุญและนำำ�
ไปจำำ�หน่่ายเพื่่�อมอบเป็็นสวััสดิิการให้้แก่่ชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ภาคการเกษตรและครััวเรืือน ลดการใช้้สาร
เคมีี สารกำำ�จััดศััตรููพืืช ยาฆ่่าแมลงและลดรายจ่่ายของ
ครอบครััว มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� จากการเปลี่่ย� นมาทำำ�ปุ๋๋ย� คอก
ปุ๋๋�ยหมััก ปุ๋๋�ยจากมููลไส้้เดืือน ส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพอนามััย
ของคนในชุุมชน ทั้้�งยัังเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
๒) เกิิดอาชีีพเสริิมและการสร้้างรายได้้ เป็็นที่่�มา
ของการจััดสวััสดิิการให้้กัับชุุมชน หรืือเป็็นทุุนในการ
จััดกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชน เช่่น นำำ�รายได้้
ไปซื้้ออ
� าหารเสริิมหรืือวััสดุุที่่จำ� ำ�เป็็นไปเยี่่ย� มผู้้�สููงอายุุติดิ
เตีียง นำำ�ไปสนัับสนุุนเป็็นทุุนการศึึกษาให้้แก่่เด็็กเรีียนดีี
ในชุุมชน
๓)	ทำำ�ให้้ปริิมาณขยะลดลงมาก ปััญหาขยะล้้น
ถัังหายไป ชุุมชนสวยงามและน่่าอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน ส่่งผล
ให้้ชุุมชนได้้รัับรางวััลต่่าง ๆ ดัังนี้้�

		 ๓.๑	ผ่่านเข้้ารอบที่่� ๑ รางวััลการประกวด
ชุุมชนปลอดขยะ ปีีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ของกรมส่่ง
เสริิมคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
สิ่่�งแวดล้้อม
		 ๓.๒ ได้้รับั รางวััลชนะเลิิศชุุมชนต้้นแบบด้้าน
การจััดการขยะ ตำำ�บลอิิสาณ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
๔) การนำำ�ผลผลิิตจากการแปรรููปขยะมููลฝอย
ไปใช้้ประโยชน์์ในชุุมชน เช่่น นำำ�เอาวััสดุุเหลืือใช้้มา
ประดิิษฐ์์เป็็นสิ่่�งของ เช่่น ดอกไม้้ประดัับโต๊๊ะรัับแขก
เก้้าอี้้� ชุุดโซฟา เป็็นต้้น หรืือการนำำ�เอาผ้้าเก่่า เศษผ้้ามา
ประดิิษฐ์์เป็็นกระถางปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อจำำ�หน่่ายและยััง
เป็็นการลดปริิมาณขยะ สามารถสร้้างเป็็นอาชีีพได้้ด้ว้ ย
๔) เป็็นแหล่่งศึึกษาดููงานให้้แก่่ชุุมชนอื่่�น ใน
ตำำ�บลอิิสาณ และชุุมชนต่่าง ๆ เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�สู่่�
ชุุมชนอื่่น� ๆ นำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดให้้เหมาะกัับบริิบทของ
แต่่ละชุุมชน
๕)	คนในชุุ ม ชนมีี สุุ ข ภาพดีี หมู่่�บ้้ า นมีี คว าม
สะอาดสวยงาม น่่าอยู่่� น่่ามอง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายอุุดม ขำำ�ชาลีี รองนายกเทศมนตรีีตำ�ำ บลอิิสาณ
โทร. ๐๘ ๐๙๑๒ ๘๘๐๐
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๓๖) ชุุมชนบ้้านหนองเต็็ง ตำำ�บลหััวถนน
อำำ�เภอนางรอง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
“ชุุมชนต้้นแบบสร้้างจากจิิตอาสา
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร”

	บ้้านหนองเต็็ง มีีการสร้้างจิิตสำำ�นึึกและการปลููก
ฝัังการมีีจิิตสาธารณะให้้กัับชาวบ้้านในชุุมชน ทั้้�งยัังจััด
กิิจกรรมต่่าง ๆ พััฒนาให้้ชุุมชนมีีความน่่าอยู่่� โดยมีีการ
ปลููกฝัังให้้เด็็ก ๆ มีีจิิตสาธารณะ ปฏิิบััติิงานร่่วมกัันใน
โครงการธนาคารขยะ อีีกทั้้�งมีีการจััดตั้้ง� ห้้องสมุุดชุุมชน
ให้้เด็็ก ๆ และชาวบ้้านที่่�สนใจหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมได้้อ่า่ น
และศึึกษา
ในด้้ า นสุุ ข ภาพ มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม ในเรื่่� อ งความ
สะอาดชุุมชน ดููแลผู้้�สููงอายุุให้้ได้้มีกิี จิ กรรมร่่วมกััน และ
มีีกลุ่่�มอาสาสมััคร (อสม.) ที่่�เข้้มแข็็งออกเยี่่ย� มดููแลผู้้�ป่่วย
และผู้้�สููงอายุุให้้มีกำี ำ�ลังั ใจที่่�ดีขึ้้ี น� และในด้้านเศรษฐกิิจก็็
มีีการจััดตั้้ง� ตลาดชุุมชน ทำำ�ให้้ชาวบ้้านมีีรายได้้เสริิมจาก
การปลููกผััก งานฝีีมืือจากภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ซึ่่�งได้้วาง
จำำ�หน่่ายและแลกเปลี่่�ยนกัันในชุุมชน เป็็นการลดค่่าใช้้
จ่่ายได้้เป็็นอย่่างดีี
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	มีี ก ารจัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการดูู แ ลป่่ า ไม้้ ชุุ ม ชน
พร้้ อ มกัั บมีี ชุุ ด คุ้้�มครองหมู่่�บ้้ า น (ชคบ.) ดูู แ ลความ
ปลอดภััยในชุุมชนโดยการขัับเคลื่่�อนด้้วยพลััง “บวร”
จึึงเกิิดโครงการที่่�โดดเด่่น คืือ “ชุุมชนต้้นแบบสร้้าง
จากจิิ ต อาสาขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยพลัั ง บวร” ในอดีี ต นั้้� น
บ้้านหนองเต็็ง ได้้ประสบปััญหาในหลายด้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม บ้้ า นเรืือนไม่่ ส ะอาด มีี ก ารบุุ ก รุุ ก
และไม่่ อนุุ รัั ก ษ์์ ป่่ า ชุุ ม ชนและแหล่่ ง น้ำำ�� ด้้ า นสุุ ข ภาพ
พบผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน และความดัันโลหิิตสููงเพิ่่�มขึ้้�น
บริิโภคอาหารไม่่ถููกต้้อง มีีการใช้้สารเคมีี ยากำำ�จััดศััตรูู
พืืชในการเกษตร ด้้านเศรษฐกิิจ ผลผลิิตด้้านการเกษตร
ไม่่ ไ ด้้ ร าคา ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยสูู ง เนื่่� อ งจากการใช้้ ปุ๋๋� ย เคมีี
ยาปราบศััตรููพืืช มีีหนี้้�สินิ ด้้านสัังคม พบปััญหายาเสพติิด
การทะเลาะวิิวาท ดื่่ม� สุุรา ปััญหาลัักขโมย ผู้้�นำำ�ชุุมชนจึึง
หาวิิธีีการแก้้ปััญหาโดยขอร่่วมมืือจากหลายหน่่วยงาน
เช่่น โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลหััวถนน สถานีี
ตำำ�รวจภูธร
ู นางรอง เป็็นต้้น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑)	อาศััยการขัับเคลื่่�อนและความร่่วมมืือจาก
พลัังบวร โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพประจำำ�ตำำ�บล
สถานีีตำำ�รวจภููธรนางรอง และคนในชุุมชน จนเกิิดการ
รวมตััวในรููปแบบการประชาคม ใช้้การระดมความคิิด
เห็็นในการแก้้ปััญหาร่่วมกััน การมีีส่่วนร่่วม
๒)	มีี ก ารบูู ร ณาการร่่ ว มกัั บ การใช้้ เ ครื่่� อ งมืือ
สื่่�อเทคโนโลยีีสารสนเทศในการติิดต่่อสื่่�อสาร
๓)	ยึึดถืือและปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก ธรรมทาง
พระพุุทธศาสนา การรัักษาศีีล ๕
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๔) สร้้างกระบวนการทางชุุมชน ผ่่านเครื่่�องมืือ
ในการพััฒนา ไม่่ว่่าจะเป็็นการจััดเวทีีประชาคม การ
ถอดบทเรีียน การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ผ่่านศููนย์์เรีียนรู้้�
การศึึกษาดููงาน ทั้้�งนี้้�สิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือ การปฏิิบัติั จริ
ิ งิ
เป็็นรููปธรรมชััดเจน ทำำ�ให้้ดูเู ป็็นตััวอย่า่ ง และต้้องดำำ�เนิิน
แบบค่่อยเป็็นค่่อยไป
๕)	น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาเป็็นหลัักในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ให้้สามารถดำำ�เนิิน
ชีีวิิตอย่่างมั่่�นคงบนพื้้�นฐานของการพึ่่�งพาตนเอง พอมีี
พอกิิน รู้้�จัักพอประมาณ และคำำ�นึึงถึึงความมีีเหตุุผล
๖)	ดำำ�รงชีีวิติ ตามวิิถีวัี ฒ
ั นธรรมประเพณีีที่่ดี� งี าม
เปิิดพื้้�นที่่�ศููนย์์ศึึกษาพระพุุทธศาสนาวัันอาทิิตย์์ให้้เป็็น
พื้้น� ที่่�สร้้างสรรค์์เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ทางประวััติศิ าสตร์์และ
เป็็นที่่�จัดั กิิจกรรมทางศาสนา ศิิลปวััฒนธรรมของชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) สมาชิิ ก ในชุุ ม ชน มีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ขึ้้� น
ชาวบ้้านและเด็็กมีีจิิตอาสา รู้้�คุุณค่่าในตััวเอง
๒)	ครอบครััว มีีภููมิิคุ้้�มกัันภายในครอบครััวที่่�ดีี
ขึ้้น� ลดปััญหาการหย่่าร้้าง การทะเลาะวิิวาท สมาชิิกใน
ครอบครััวมีีความเข้้าใจและแบ่่งปััน เสีียสละ เด็็ก ๆ ใน
ชุุมชนมีีจิติ ใจที่่�ดีี เพราะได้้รับั ความอบอุ่่�นจากครอบครััว
๓) ชุุมชนสัังคม อยู่่�ได้้ด้้วยความพอเพีียงและ
ยั่่� ง ยืืน มีี คว ามเข้้ ม แข็็ ง สิ่่� ง แวดล้้ อ มในชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�
ชาวบ้้านมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�สงบสุุข มีีน้ำำ��ใจแบ่่งปัันซึ่่�งกััน
และกััน มีีรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น ลดปััญหาการเป็็นหนี้้�
รวมถึึงปัั ญ หาต่่ า ง ๆ ที่่� เ คยเกิิ ด ขึ้้� น ก็็ เ ปลี่่� ย นแปลง
ไปในทิิ ศ ทางที่่� ดีี ยิ่่� ง ขึ้้� น มีี คว ามรัั ก และสามัั คคีี กัั น
มีีส่ว่ นร่่วมในการทำำ�กิจิ กรรมและพััฒนาหมู่่�บ้้านร่่วมกััน
ช่่วยกัันรัักษาประเพณีีอัันดีีงามในชุุมชนโดยมีีวััดเป็็นที่่�
ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	ส่่งเสริิมการจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจ
พอเพีียง โดยเน้้นการจััดการสุุขภาพของคนในชุุมชน
เพื่่�อเป็็นแหล่่งแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ด้้านเศรษฐกิิจ นำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาต่่อยอด
๒)	ส่่งเสริิมในการจััดทำำ�บััญชีีครััวเรืือน เพื่่�อ
ทราบรายรัับ รายจ่่าย
๓)	ก่่อตั้้�งตลาดชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมการบริิโภค
อาหารปลอดภััย
๔)	ส่่งเสริิมการก่่อตั้้�งกลุ่่�มจิิตอาสาเพื่่�อพััฒนา
กิิจกรรมต่่าง ๆ ทุุกด้้านของหมู่่�บ้้าน
๕)	ส่่งเสริิมระบบ อสม. เยี่่�ยมบ้้านแบบบููรณา
การทุุกกลุ่่�มวััย และทุุกงาน โดยส่่งงานทุุกอาทิิตย์์
ในไลน์์ จิิ ต อาสาและมีี ก ารปรึึกษาผ่่ า นไลน์์ กัั บ ทาง
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพประจำำ�ตำำ�บล
๕) เพิ่่�มวิิธีกี ารขยายผลไปสู่่�ชุมุ ชนข้้างเคีียงและ
ขยายผลเข้้าสู่่�พื้้น� ที่่�ในระดัับที่่�สูงู ต่่อไป โดยการพััฒนาที่่�
ต่่อเนื่่�องและมีีคุณ
ุ ภาพ จากการมีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนา
ร่่วมกััน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสนอง เป้้าชุุมแสง ผู้้�ใหญ่่บ้้านหนองเต็็ง
โทร. ๐๘ ๑๙๖๖ ๙๙๗๙
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๓๗) ชุุมชนคุุณธรรมเทศบาลเมืืองวัังสะพุุง
ตำำ�บลวัังสะพุุง อำำ�เภอวัังสะพุุง จัังหวััดเลย
“ศีีลธรรม กำำ�จััดขยะ
รู้้�สึึกเป็็นบาปที่่�จะทิ้้�งขยะ
รู้้�สึึกเป็็นบุุญเมื่่�อก้้มลงเก็็บขยะ”

ในอดีีตเทศบาลเมืืองวัังสะพุุง มีีกรอบแนวคิิด
การพััฒนาชุุมชนด้้วยการจััดโครงการประกวดชุุมชน
ภายใต้้กิิจกรรมหน้้าบ้้านน่่ามอง เพื่่�อหวัังกระตุ้้�นให้้
เกิิดการแข่่งขัันพััฒนาชุุมชนทั้้�ง ๒๐ ชุุมชน แต่่จากการ
ดำำ�เนิินโครงการได้้บทเรีียนว่่า ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งกว่่ามััก
จะได้้รัับรางวััลการประกวดเสมอ เกิิดช่่องว่่างในการ
พััฒนา ทำำ�ให้้ชุุมชนที่่�ยัังไม่่เข้้มแข็็ง ท้้อแท้้ สิ้้�นหวัังที่่�
จะพััฒนา ทางเทศบาลจึึงยกเลิิกกรอบแนวคิิดนี้้�ไป
และเปลี่่�ยนรููปแบบการพััฒนาโดยเชิิญประธานชุุมชน
ทั้้�ง ๒๐ ชุุมชนมาพููดคุุยและใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชน ในการร่่ วมคิิ ด ร่่ วมทำำ� ร่่ วมพัั ฒนา
มุ่่�งมั่่�นในการที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงวัังสะพุุง ให้้เป็็นเมืือง
ที่่� น่่ า อยู่่�สำำ� หรัั บ ทุุ ก คน ทุุ ก ปัั ญ หาต้้ อ งถูู ก แก้้ ไขและ
พััฒนาไปพร้้อม ๆ กััน ทั้้�งด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน การ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต และปลููกฝัังคุุณธรรมให้้กัับชุุมชน
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีขึ้้ี �น

192

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) ชุุมชนวัังสะพุุง ๑ เป็็นชุุมชนเข้้มแข็็ง มีีหน้้าที่่�
เป็็นกระบวนกร นำำ�พาชุุมชนที่่�อ่่อนแอกว่่า ร่่วมพััฒนา
เมืืองวัั ง สะพุุ ง โดยการเป็็ น ต้้ น แบบ เป็็ น วิิ ท ยากร
กระบวนการ พี่่�เลี้้�ยง ให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ ในการพััฒนา
โดยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นศรััทธา นำำ�ร่อ่ งทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ
ก่่อนเสมอ โดยยึึดหลัักที่่�ว่า่ “ทำำ�ให้้เห็็น เป็็นให้้ดู”ู พร้้อม
ทั้้�งพััฒนาชุุมชนตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องตััวอย่่างเช่่นการ
สร้้างกิิจกรรมเพื่่�อให้้เกิิดความรัับผิิดชอบร่่วมกัันใน
ชุุมชน โดยกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุได้้มีกิี จิ กรรมร่่วมกััน โดยจััดสวน
หย่่อมพืืชผัักสวนครััว ตามพื้้�นที่่�ว่่าง ๆ ในซอย ทำำ�ให้้
ผู้้�สููงอายุุได้้ออกกำำ�ลังั กาย กิินผัักปลอดสารพิิษ และรู้้�สึึก
มีีคุุณค่่าต่่อชุุมชน
๒) เชิิญผู้้�นำำ�ชุุมชนทั้้�ง ๒๐ ชุุมชนมาประชุุม
หารืือ ถอดบทเรีี ย นและใช้้ ก ระบวนการมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
ของประชาชน ในการร่่ ว มคิิ ด ร่่ ว มทำำ� ร่่ ว มพัั ฒ นา
เป็็นเจ้้าของกิิจกรรม โครงการต่่าง ๆ ด้้วยชุุมชนเอง
๓) การให้้กำำ�ลัังใจและสร้้างทีีมงานที่่�เข้้มแข็็ง
และขยายผลการเป็็นจิิตอาสาทั่่�วทั้้�งชุุมชน
๔) เปิิดชุุมชนให้้เป็็นที่่�ศึึกษาดููงาน นอกจากเกิิด
การแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�กันั แล้้ว ยัังทำำ�ให้้คนในชุุมชนกล้้า
แสดงออก สามารถบรรยายสรุุปเล่่าเรื่่อ� งราวในชุุมชนให้้
ฟัังได้้ อีีกทั้้�งชุุมชนมีีรายได้้จากการจััดเลี้้�ยงอาหารและ
การจำำ�หน่่ายของที่่�ระลึึกจากชุุมชน
๕) สร้้างกลไกอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยนำำ�สิ่่ง� ที่่�ยึึดเหนี่่�ยว
จิิตใจของคนวัังสะพุุงมาเชื่่�อมโยง นั่่�นคืือต้้นสะพุุงอายุุ
นัับร้้อยปีีและศาลเจ้้าพ่่อศรีีสงคราม อัันเป็็นที่่�สัักการะ
บููชาของคนในชุุมชน รวมทั้้�งความเลื่่อ� มใสศรััทธาในตััว
เจ้้าอาวาสวััดศรีีชมชื่่น� ที่่�คอยอบรมสั่่ง� สอนศีีลธรรม จน
สร้้างกระแส “รู้้�สึึกเป็็นบาปที่่�จะทิ้้�งขยะ รู้้�สึึกเป็็นบุุญเมื่่�อ
ก้้มลงเก็็บขยะ” อัันนำำ�ไปสู่่�กรอบแนวคิิดพััฒนา ศีีลธรรม
กำำ�จััดขยะ สู่่�การทอดผ้้าป่่าขยะและธนาคารขยะ
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๖) การมีีส่่วนร่่วม ให้้ความช่่วยเหลืือ ผลัักดััน
โดยทำำ�หน้้าที่่�พี่่�เลี้้�ยงและทีีมกระบวนการให้้แก่่ชุุมชน
หนองเงิิน ในเรื่่�องการบริิหารจััดการขยะ ชุุมชนสะอาด
จนชุุมชนหนองเงิินพััฒนาเป็็นชุุมชนเข้้มแข็็ง ได้้รัับการ
ตรวจเยี่่�ยมของคณะกรรมการฯจัังหวััดสะอาด และ
มีีความพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือชุุมชนอื่่�นต่่อไป
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) พฤติิกรรมของคนในชุุมชน สะท้้อนคุุณธรรม
๕ ประการ
		 ๑.๑ พอเพีียง : เกิิดจากกิิจกรรมสวนหย่่อม
สวนครััวรั้้วกิ
� นิ ได้้ ลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการซื้้อผั
� กั กิิน มีีวิถีิ กี าร
กิินอยู่่�แบบพอประมาณ และเกิิดการแบ่่งปัันต่่อกััน
		 ๑.๒	วิินััย : เกิิดจากมาตรการถนนปลอด
ถัังขยะ ซึ่่�งชาวชุุมชนต้้องมีีวิินััยในการนำำ�ขยะออกมา
ทิ้้�งตามเวลาที่่�รถเก็็บขยะจะเข้้าไปรัับ
		 ๑.๓	สุุ จริิ ต : เกิิ ด จากกิิ จ กรรมธนาคาร
ขยะ ชาวชุุมชนต้้องคััดแยกขยะตามประเภทที่่�กำำ�หนด
เพื่่� อ มาจำำ� หน่่ า ยโดยต้้ อ งชั่่� ง น้ำำ�� หนัั ก เองแล้้ ว แจ้้ ง ต่่ อ
คณะกรรมการชุุมชน
		 ๑.๔ จิิตอาสา : เกิิดในทุุก ๆ กิิจกรรมที่่�ทาง
ชุุมชนเทศบาลจััดขึ้้�น โดยผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมิิได้้ค่่า
ตอบแทนใด ๆ
		 ๑.๕ กตััญญููรู้้�คุุณ : เกิิดจากกิิจกรรมศีีล
ธรรมกำำ�จััดขยะ ซึ่่�งได้้ยึึดโยงสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�องค์์เจ้้าพ่่อ
ศรีีสงคราม ผู้้�สร้้างเมืืองวัังสะพุุง เป็็นการปลููกจิิตสำำ�นึึก
ให้้รู้้�คุณ
ุ ค่่าของบรรพชนที่่�สร้้างบ้้านเมืืองให้้มีวัี งั สะพุุงมา
จนถึึงทุุกวัันนี้้�
๒) ชุุมชนได้้รัับรางวััลต่่าง ๆ มากมาย เช่่น
รางวััลการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน จัังหวััดสะอาด
ระดัับประเทศ ปีีพ.ศ. ๒๕๖๒ เป็็นต้้น

ก้้าวต่่อย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	ดำำ� เนิิ น การให้้ ทั้้� ง ๒๐ ชุุ ม ชนมีี ศัั ก ยภาพ
ความสามารถ ความเข้้มแข็็งเช่่นเดีียวกัับชุุมชนต้้นแบบ
โดยร่่วมพััฒนาไปพร้้อม ๆ กััน ไม่่สร้้างความเหลื่่�อมล้ำำ��
ระหว่่างชุุมชน
๒)	กิิ จ กรรม “จิิ ต อาสา คนดีี ศรีี วัั ง ” ซึ่่� ง
วััตถุุประสงค์์หลััก คืือเปิิดรัับสมััครจิิตอาสาที่่�คอยดููแล
เมื่่�อเกิิดการสููญเสีียสมาชิิกในครอบครััว ตั้้�งแต่่เรื่่�องการ
เข้้าถึึงสวััสดิิการของรััฐ การช่่วยงานฌาปนกิิจ การแปร
เปลี่่ย� นพลัังความโศกเศร้้าเป็็นความภาคภููมิใิ จที่่�ได้้ทำำ�ให้้
คนที่่�ตนรัักเป็็นครั้้�งสุุดท้้าย

ผู้้�ประสานงานพื้้�นที่่�
นางดรุุณีี มาลีี
โทร. ๐๘ ๔๓๙๑ ๕๔๑๔
ชุุมชนคุุณธรรมเทศบาลเมืืองวัังสะพุุง
ตำำ�บลวัังสะพุุง จัังหวััดเลย
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๓๘) เทศบาลตำำ�บลนาอ้้อ
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเลย
“โครงการงานศพปลอดเหล้้า
กิินข้้าวในกระติ๊๊�บ”

	สัั ง คมไทยมีี ก ารสืืบทอดประเพณีี ต่่ า ง ๆ
มาอย่่ า งยาวนาน ทั้้� ง ในเรื่่� อ งของขนบธรรมเนีี ย ม
จารีีตและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของประชาชน
แต่่ปัจจุ
ั บัุ นั กลัับพบปััญหาเรื่่อ� งเหล้้า เบีียร์์ และอบายมุุข
ในงานประเพณีีต่่าง ๆ อย่่างเห็็นได้้ชััด ไม่่ว่่าจะเป็็น
งานบุุญ งานศพ งานแต่่งงานฯลฯ จนกลายเป็็นเหมืือน
ธรรมเนีียมปฏิิบััติิจนเกิิดเป็็นภาพที่่�คุ้้�นตา หากปล่่อย
ค่่านิิยมเหล่่านี้้� ฝัังรากลึึกลงไปในจิิตสำำ�นึึกของคนไทย
ไม่่ช้า้ วััฒนธรรมประเพณีีอันั ดีีงามก็็อาจจะลบเลืือนหาย
ไปด้้วย รวมทั้้�งเป็็นการสร้้างต้้นแบบที่่�ไม่่ดีี ตััวอย่า่ งที่่�ไม่่
ดีีให้้แก่่เด็็กและเยาวชน
เทศบาลตำำ�บลนาอ้้อ จึึงได้้ริิเริ่่�ม “โครงการงาน
ศพปลอดเหล้้า กิินข้้าวในกระติ๊๊บ� ” ขึ้้น� ในปีี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยเริ่่�มจากงานศพ ซึ่่�งในการจััดงานศพจะมีีการเลี้้�ยง
อาหารและนำำ�เอาถุุงพลาสติิกมาใส่่บรรจุุข้้าวเหนีียว
เพื่่�อไว้้ให้้แขกที่่�มาร่่วมงานศพรัับประทาน แต่่จากข้้อมูลู
ทางวิิชาการกล่่าวว่่าอาจจะมีีน้ำำ��มันั ในกระบวนการผลิิต

194

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

ถุุงพลาสติิกหลงเหลืืออยู่่� ซึ่่�งเป็็นอัันตรายและสามารถ
เป็็นสารก่่อมะเร็็งได้้ จึึงเป็็นที่่�มาของการนำำ�กระติ๊๊�บมา
ใช้้ในงานศพแทนการใช้้ถุุงพลาสติิก และห้้ามมีีเหล้้า
เบีียร์์ เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอลล์์ รวมทั้้�งอบายมุุขต่่าง ๆ
ในงานด้้วย
เส้้ นทา งความสำำ� เร็็ จ ของการเป็็ น องค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม
๑) ประชาสััมพัันธ์์โครงการผ่่านเสีียงตามสาย
ของเทศบาลตำำ�บลนาอ้้อ		
๒)	จััดทำำ�ป้า้ ยประชาสััมพัันธ์์งานศพปลอดเหล้้า
ติิดทางเข้้าหมู่่�บ้้านและในบริิเวณหน้้างาน เพื่่�อให้้เกิิด
ความเข้้าใจและตระหนัักของประชาชน		
๓) ให้้การสนัับสนุุนค่่าเครื่่�องดื่่�มสมุุนไพร ให้้
กัับงานศพ เพื่่�อรณรงค์์รัักษ์์สุุขภาพ จากกองทุุนระบบ
หลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�นเทศบาลตำำ�บลนาอ้้อ
โดยให้้คนในชุุมชนช่่วยกัันเป็็นหููเป็็นตา คอยสอดส่่อง
ดููแลว่่างานศพนี้้� ปลอดเหล้้า ๑๐๐% หรืือไม่่
๔)	ติิดตามประเมิินผลทั้้�งก่่อนดำำ�เนิินโครงการ
เป็็ น ระยะ เพื่่� อ เกิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� โดยมีี ก ารประมาณ
ระหว่่างดำำ�เนิินโครงการ และหลัังจบดำำ�เนิินโครงการ
๕)	คณะบริิ ห ารของเทศบาลตำำ� บลนาอ้้ อ
คณะกรรมการหมู่่�บ้้ า น และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ให้้ความสำำ�คััญเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินโครงการ
รวมไปถึึงประชาชนในตำำ�บลนาอ้้อตระหนัักถึึงข้้อดีขี อง
โครงการนี้้�
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) เจ้้าภาพลดค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของเครื่่�องดื่่�มที่่�
มีีแอลกอฮอล์์ในการจััดงานศพ ลดการทะเลาะวิิวาท
ตลอดจนเป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี ใ ห้้ กัั บ เยาวชนในการไม่่
เสพสิ่่�งเสพติิด ไม่่เล่่นการพนััน ซึ่่�งจะเป็็นการปลููกฝััง
จิิตสำำ�นึึกในการเอาชนะยาเสพติิดในขั้้�นแรก อีีกทั้้�ง
ประชาชนยัังมีีสุุขภาพร่่างกายที่่�แข็็งแรงขึ้้�น ปลอดภััย
จากโรคมะเร็็ง 		
๒)	มีีกลุ่่�มจิิตอาสาที่่�เรีียกว่่ากลุ่่�ม “องค์์กรผู้้� อุุทิศิ
ตนเพื่่�อชุุมชน” จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อช่่วยเหลืือในชุุมชนด้้าน
การจััดการงานศพโดยเฉพาะ โดยจะช่่วยตั้้�งแต่่การจััด
เตรีียมสถานที่่� การจััดทำำ�ประวััติิ ตกแต่่งเมรุุ รำำ�หน้้าไฟ
และมีีรถแห่่ศพค่่อยให้้บริิการ	
๓)	มีี ก ารถ่่ า ยทอดนวัั ต กรรมให้้ แ ก่่ อ งค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�น ๆ
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความสามารถก้้าวข้้ามปััญหาอุุปสรรคนั้้�น ปััญหา
หรืืออุุปสรรคส่่วนใหญ่่ของโครงการงานศพปลอดเหล้้า
กิินข้้าวในกระติ๊๊�บ จะเป็็นเรื่่�องระหว่่างการจััดงานศพ
ยัังมีีการแอบดื่่ม� เครื่่�องดื่่ม� ที่่�มีแี อลกอฮอล์์บ้า้ ง ซึ่่ง� ถ้้างาน
ศพหลัังใด ไม่่ปลอดเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ ๑๐๐%
งานศพนั้้�น จะไม่่ได้้รัับค่่าสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มน้ำำ��สมุุนไพร
จากกองทุุนระบบหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น
เทศบาลตำำ�บลนาอ้้อ โดยแนวทางการแก้้ไขปััญหานี้้� คืือ
ให้้คนในชุุมชนช่่วยกัันเป็็นหููเป็็นตา คอยสอดส่่องดููแล
ว่่างานศพนี้้� ปลอดเหล้้า ๑๐๐% หรืือไม่่
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การสืืบสาน รัักษา และต่่อยอดกระบวนการ
ดำำ�เนิินงาน ถ่่ายทอดให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
อื่่น� บทเรีียนเรื่่อ� ง “แนวคิิดของการจััดตั้้ง� โครงการ และ

ขั้้� น ตอนวิิ ธีี ก ารดำำ� เนิิ น โครงการ” ในการที่่� จ ะนำำ� ไป
ต่่อยอด ให้้เกิิดประโยชน์์กับั องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
อื่่�น ๆ ซึ่่�งแบ่่งกระบวนการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
๑) แนะนำำ�ตัววิ
ั ิทยากรโครงการ	
๒) กล่่าวถึึงแนวคิิดของการจััดตั้้�งโครงการฯ
๓) กล่่าวถึึงกระบวนการ และขั้้�นตอนวิิธีีการ
ดำำ�เนิินโครงการฯ		
๔) สรุุปและแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� สำำ�หรัับผู้้�ที่่ส� นใจ
ศึึกษาดููงาน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางนิิตญา เชื้้�อบุุญมีี
โทร. ๐๘ ๗๒๒๔ ๗๖๗๖
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้นแบบคุุณธรรมเทศบาล
ตำำ�บลนาอ้้อ จัังหวััดเลย
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๓๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลโคกเพชร
อำำ�เภอขุุขัันธ์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ
“ธรรมะสร้้างสุุขเพื่่�อสัังคมสวััสดิิการ”

	ก่่อนที่่�จะมีีการก่่อตั้้ง� กองทุุน ประชาชนในตำำ�บล
ส่่วนใหญ่่ มีีปััญหาความยากจน กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสถููก
ทอดทิ้้�ง คนในชุุมชนต่่างคนต่่างอยู่่� มีีความเหลื่่�อมล้ำำ��
ระหว่่างคนที่่�มีีฐานะกัับคนยากจน
โรงพยาบาลส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บลโคกเพชร
ได้้มองเห็็นความทุุกข์์ยากของคนในชุุมชนและพบว่่า
ผู้้�ด้้อยโอกาสที่่�ได้้รัับผลกระทบจากปััญหาดัังกล่่าวมาก
ที่่�สุดุ คืือ กลุ่่�มผู้้�ติิดเชื้้อ� HIV ที่่�นอกจากจะมีีฐานะยากจน
แล้้ว ยัังไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือจากกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่าง
จริิงจััง ขาดความรู้้�และการเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาล
เป็็นเรื่่�องที่่�จะต้้องสร้้างความเข้้าใจ สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเอง
และญาติิพี่่�น้้องให้้เกิิดการยอมรัับและอยู่่�ร่่วมกัันให้้ได้้
จึึงได้้มีีการจััดตั้้�งองค์์กรสาธารณประโยชน์์ เพื่่�อดููแล
ผู้้�ด้้อยโอกาสในตำำ�บลโคกเพชรภายใต้้ชื่่�อ “องค์์กรใจสู้้�
รู้้�รัักสุุขภาพ”
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การก่่ อตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลโคก
เพชร เริ่่ม� จากทีีมตำำ�บลโคกเพชร ประกอบด้้วย คณะเจ้้า
หน้้าที่่�โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลโคกเพชร อาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) และบุุคลากร
ขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโคกเพชร ซึ่่�งในส่่วน
แรกของการดำำ�เนิินงาน ได้้พบเจอปััญหาและอุุปสรรค
หลายด้้าน แต่่จากการไม่่ย่่อท้้อต่่อปััญหาและอุุปสรรค
ในปีี พ.ศ. ๒๕๕๑ กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลโคก
เพชร จึึงมีีสมาชิิกทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน ๕๕๐ คน ซึ่่�งเป็็นการ
เริ่่�มต้้นได้้ครบ ๑๑ หมู่่�บ้้าน คิิดเป็็น ๑๐๐% ของพื้้�นที่่�
ในตำำ�บลโคกเพชร และมีีคนทุุกกลุ่่�มวััยได้้เข้้าร่่วมเป็็น
สมาชิิก
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
การสนัั บ สนุุ น ให้้ เ กิิ ด องค์์ ก รด้้ า นสาธารณะ
ประโยชน์์กองทุุน มีีที่่�มาของเงิินสำำ�หรัับจััดสวััสดิิการ
๒ ส่่วน ได้้แก่่
๑) การจัั ด กิิ จ กรรมเพื่่� อร ะดมทุุ น ซึ่่� ง เป็็ น
กิิจกรรมที่่�มีีการดำำ�เนิินการเป็็นประจำำ�และต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อก่่อให้้เกิิดรายได้้ของกองทุุนเพิ่่�มมากขึ้้�น
๒)	กิิ จ กรรมที่่� ร ะดมทุุ น จากการมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
ของประชาชน ภายใต้้ชื่่�อ “ธรรมะสร้้างสุุขเพื่่�อสัังคม
สวััสดิิการ” ซึ่่�งเป็็นรายได้้อีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�กองทุุน ได้้รัับ
การบริิจาคมาจากประชาชน และผู้้�มีีจิติ ศรััทธา ที่่�อาศััย
อยู่่�ในตำำ�บลโคกเพชรและตำำ�บลใกล้้เคีียง นอกจากนี้้�
กองทุุนยัังเป็็นกองทุุนหลััก ในการสนัับสนุุนให้้เกิิด
องค์์กรสาธารณประโยชน์์ หรืือกลุ่่�มองค์์กรต่่าง ๆ ใน
ตำำ�บล ได้้แก่่ ชมรมกำำ�นัันผู้้�ใหญ่่บ้้าน สภาองค์์กรชุุมชน
ชมรมผู้้�สููงอายุุ สหกรณ์์ร้า้ นค้้าตำำ�บล และกองทุุนผ้้าอ้้อม
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
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๓)	มีีกลไกหรืือทีีมงานที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ
		 ๓.๑ 	ทีี ม ผู้้�นำำ� ชุุ ม ช น แ ล ะ เ จ้้ า ห น้้ า ที่่�
สาธารณสุุข ใช้้กระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในทุุก
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นสมาชิิกกองทุุนฯ และมีีการดำำ�เนิิน
การอย่่างน้้อยปีีละ ๓ - ๔ ครั้้�ง เพื่่�อระดมสมองและหา
แนวทางในการแก้้ไขปััญหาหรืือพััฒนาเป็็นระยะ ๆ
		 ๓.๒	ทีีม อสม.และเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
โดยกระบวนการติิดตามเยี่่�ยมบ้้านในชุุมชน สำำ�หรัับ
กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสและผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ ที่่�ไม่่สามารถ
มาติิดต่่อที่่�กองทุุนได้้
		 ๓.๓	ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ (Care Giver: CG) ใน
การติิดตามผู้้�สููงอายุุติิดบ้้าน ติิดเตีียงที่่�ไม่่สามารถช่่วย
เหลืือตนเองได้้
๔) การสร้้างทีีมนำำ�จิิตอาสา ซึ่่�งต้้องอาศััยทีีม
งานที่่�มีคว
ี ามเสีียสละ เข้้าใจปััญหา รัับฟััง พร้้อมนำำ�มา
วิิเคราะห์์ และตรวจสอบย้้อนกลัับ เพื่่�อสามารถแก้้ไข
ปััญหาได้้อย่่างตรงประเด็็น โดยกลุ่่�มจิิตอาสาเหล่่านั้้�น
ก็็มีีฐานะไม่่แตกต่่างจากผู้้�ด้้อยโอกาสในชุุมชนมากนััก
โดยมีี ร ากฐานมาจากกลุ่่�มอาสาสมัั คร สาธารณสุุ ข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน
๕) การสร้้ า งกองทุุ น บุุ ญ โดยมีี ฐ านคิิ ด ที่่� ว่่ า
“ทำำ�บุุญวัันละ ๑ บาท ได้้ช่่วยชีีวิิตพี่่�น้้องในตำำ�บลอีีก
หลายชีีวิิต” ซึ่่�งทุุกคนจะได้้รัับการมองเห็็นไม่่มีีใครถููก
ทอดทิ้้�ง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ประชาชนในตำำ�บลโคกเพชร มีีกองทุุนที่่�สามารถ
เป็็นแหล่่งทุุนในการพึ่่�งพา ที่่�แม้้จะไม่่ได้้มีีเงิินมาก แต่่
สามารถช่่วยเยีียวยาได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการขอความ
ช่่วยเหลืือ ค่่าพาหนะไปรัับยา ขอรัับคำำ�แนะนำำ� ขอรัับ
คำำ�ปรึึกษา ขอรัับสวััสดิิการเกิิด เจ็็บ ตาย และที่่�สำำ�คััญ
เป็็นกองทุุนที่่�หนุุนเสริิมให้้เกิิดความสามััคคีี และการ

พััฒนาตำำ�บลโคกเพชรอย่่างแท้้จริงิ จะสัังเกตได้้จากการ
เกิิดขององค์์กรต่่าง ๆ
ระดัับบุุคคล : สมาชิิกของกองทุุนสามารถกู้้�เงิิน
ส่่งลููกเรีียนจนจบระดัับปริิญญาตรีีได้้ จนมีีอาชีีพที่่�มั่่น� คง
จำำ�นวน ๔ ราย และกำำ�ลัังศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
จำำ�นวน ๖ ราย
ระดัับครอบครััว : ครอบครััวที่่�มีีความอบอุ่่�น มีี
ความรัักในครอบครััว มีีการดููแลกััน มีีการออมเงิินเพื่่�อ
แม่่-พ่่อ/ออมเงิินเพื่่�อลููก
ระดัั บ ของชุุ ม ชน : เป็็ น ฐานที่่� ห นุุ น เสริิ ม ให้้
ตำำ�บลโคกเพชร ก้้าวมาเป็็นตำำ�บลอัันดัับต้้น ๆ ของ
อำำ�เภอขุุขัันธ์์ และเป็็นตััวอย่่างของการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนได้้เป็็นอย่่างดีี เข้้าใจ
เข้้าถึึง พึ่่�งได้้ พััฒนาคน ชุุมชนและสัังคมได้้เป็็นอย่่างดีี
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ยึึดมั่่�นในการเป็็นกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ที่่�เกิิด
จากความต้้องการของประชาชนอย่่างแท้้จริิง ไม่่นำำ�
เรื่่�องการเมืืองเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องหรืือแบ่่งฝัักแบ่่งฝ่่ายของ
แกนนำำ�ใด ๆ ในชุุมชน และจะดำำ�เนิินการให้้ความช่่วย
เหลืือประชาชนให้้ตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย และตรงประเด็็น
เหมืือนเช่่นที่่�ผ่่านมา

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางเพ็็ญทิิวา สาระบุุตร
โทร. ๐๘ ๗๙๖๑ ๗๙๕๑

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

197

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

๔๐) กองทุุนพััฒนาระบบสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลห้้วยตามอญ อำำ�เภอภููสิิงห์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ

กองทุุนพััฒนาระบบสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลห้้วย
ตามอญ ได้้จััดตั้้�งขึ้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้เกิิดการฟื้้น� ฟููระบบสวััสดิิการชุุมชนที่่�เหมาะสม และ
สอดคล้้องกัับวิิถีีชีวิี ติ และบริิบทของชุุมชนท้้องถิ่่น� และ
กลุ่่�มกองทุุนฯ สามารถพึ่่ง� ตนเองได้้อย่า่ งยั่่ง� ยืืน และเพื่่�อ
สนัับสนุุนให้้เกิิดการบููรณาการฟื้้�นฟููระบบสวััสดิิการ
ชุุมชนระหว่่างภาคีีหน่่วยงานกัับขบวนกรองค์์กรชุุมชน
ที่่�มีีองค์์กรชุุมชนเป็็นแกนหลััก และหน่่วยงานท้้องถิ่่�น
เป็็นผู้้�หนุุนเสริิม และเพื่่�อให้้คนในชุุมชนได้้ช่ว่ ยเหลืือซึ่่ง�
กัันและกััน ภายใต้้แนวคิิดการให้้อย่่างมีีคุุณค่่า การรัับ
อย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี
	ระยะแรกของการเริ่่�มต้้นกองทุุนพััฒนาระบบ
สวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลห้้วยตามอญ พบว่่าประชาชน
ส่่วนใหญ่่ยังั ไม่่รู้้�จักั คำำ�ว่่าสวััสดิิการชุุมชนว่่าคืืออะไร และ
บางคนไม่่มั่่�นใจในตััวของคณะกรรมการ คณะทำำ�งาน
ว่่าจะนำำ�พากองทุุนฯ นี้้�ไปได้้ตลอดรอดฝั่่�งหรืือไม่่ กว่่า
จะเริ่่�มจััดตั้้�งกองทุุนฯได้้จึึงใช้้เวลานาน แต่่ในขณะนั้้�น
คณะกรรมการเห็็นว่่าการจััดสวััสดิิการสามารถทำำ�ได้้
เป็็นรููปธรรม มีีความมั่่�นคง สามารถช่่วยเหลืือสมาชิิก
และประชาชนในชุุมชนได้้จริิง คณะกรรมการจึึงทำำ�

198

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป แต่่มีีการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีจิิตอาสา เสีียสละ มีีวิินััย โดยหวัังว่่ากองทุุนฯ นี้้�
จะสามารถช่่วยเหลืือสมาชิิกและประชาชนในชุุมชนได้้
อย่่างน้้อยก็็ช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสในชุุมชน คนยากจน
คนพิิการ ให้้ได้้ โดยการให้้ความรู้้� ประชาสััมพัันธ์์
ให้้ ค นในชุุ ม ชนได้้ รัั บ ทราบข้้ อดีี แ ละข้้ อ เสีี ย ว่่ า เป็็ น
อย่่ า งไรบ้้ า ง ประกอบกัั บ ได้้ รัั บ การช่่ ว ยเหลืือจาก
หน่่วยงานเครืือข่่ายต่่าง ๆ จำำ�นวนมาก จึึงก่่อเกิิดเป็็น
กองทุุนฯ ขึ้้�นมาได้้ดัังเช่่นปััจจุุบััน
ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
เนื่่� อ งจากขณะนั้้� น คนในชุุ ม ชน หรืือสมาชิิ ก
ของกองทุุนฯ มัักมองว่่ากองทุุนฯ เป็็นแหล่่งที่่�จะเอื้้�อ
ประโยชน์์ สำำ� หรัั บ ตนเอง ทุุ ก คนมีี คว ามคาดหวัั ง ว่่ า
จะได้้อะไรจากกองทุุนบ้้าง โดยไม่่ได้้มองว่่าในอนาคต
กองทุุนฯ จะอยู่่�อย่่างไร ขาดการมองประโยชน์์ของส่่วน
รวม ลืืมตระหนัักว่่า “จะทำำ�อย่า่ งไรกัับกองทุุนฯ เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�เป้้าหมายสููงสุุด” เพราะว่่ากองทุุนต้้องเป็็นกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนที่่�สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ โดยคนใน
ชุุมชนทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วม ทั้้�งในด้้านการจััดสวััสดิิการ การ
บริิหารกองทุุนที่่�มีีความสมดุุล อย่่างมีีคุุณธรรม
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) เริ่่� ม ต้้ น ด้้ ว ยการประชุุ ม ปรึึกษาหารืือกัั น
ของกลุ่่�มผู้้�นำำ�ในชุุมชน และเครืือข่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการจััดตั้้�งกองทุุนฯ มีีการหารืือเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการ
ชุุมชน
๒)	มีีการประชาสััมพัันธ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยให้้
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสวััสดิิการชุุมชน มีีข้้อดีีข้้อเสีียอย่่างไร
ควรจะจััดตั้้�งขึ้้�นหรืือไม่่ และก็็เริ่่�มระดมทุุน รวมทั้้�งการ
รัับสมััครสมาชิิกกองทุุน
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๓)	มีีการบอกต่่อกัันไป ในการดำำ�เนิินงานของ
กองทุุนฯ โดยสมาชิิกกองทุุนฯ กลุ่่�มผู้้�นำำ�และทุุกคน
ให้้การช่่วยเหลืืออย่่างเข้้มแข็็ง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ระดัับสมาชิิกกองทุุนฯ : ได้้รัับสวััสดิิการ
หลายด้้าน ตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย มีีความอุ่่�นใจ ไม่่เดีียวดาย
มีีความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินชีีวิิต
๒) ระดัั บ ครอบครัั ว : มีี คว ามภาคภูู มิิ ใ จ
กองทุุนฯ สามารถให้้การช่่วยเหลืือได้้ โดยเฉพาะยาม
เจ็็บไข้้ได้้ป่่วย แม้้จะเป็็นสวััสดิิการเพีียงน้้อยนิิดแต่่ก็็ดีี
กว่่าไม่่มีีอะไรเลย
๓) ระดัั บ ชุุ ม ชน : คนในชุุ ม ชนมีี คว ามสุุ ข
จากการได้้รัับสวััสดิิการจากกองทุุนฯ สมาชิิกกองทุุนฯ
เริ่่ม� มีีวินัิ ยั มากขึ้้น� การบริิหารงานของกองทุุนฯ เริ่่ม� ดีีขึ้้น�
โดยการมีีส่ว่ นร่่วมจากหลายภาคส่่วนในชุุมชน
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การวางแผนการจ่่ายสวััสดิิการกองทุุนฯ ควร
จำำ�กััดอายุุของผู้้�ที่่�จะสมััครเข้้ามาเป็็นสมาชิิก โดยจำำ�กััด
ให้้มีีอายุุที่่�น้้อยลง เช่่น อายุุไม่่เกิิน ๖๕ ปีี
๒) การหารายได้้เข้้ากองทุุนเพื่่�อให้้กองทุุนยั่่ง� ยืืน
ต่่อไป เช่่น การทำำ�บุุญผ้้าป่่าเพื่่�อสมทบเงิินเข้้ากองทุุน
เป็็นต้้น
๓)	ทำำ�ให้้ทุกุ ภาคส่่วนเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการมีี
กองทุุนฯ ที่่�มีีการจััดสวััสดิิการให้้กัับชุุมชนและทุุกภาค
ส่่วนต้้องทำำ�หน้้าที่่�ของตนเองให้้ดีีที่่�สุุด คืือ

		 ๓.๑ สมาชิิกมีีใจหนึ่่ง� เดีียวกััน คืือ มีีการช่่วย
เหลืือแบ่่งปัันกััน ตระหนัักถึึงการช่่วยเหลืือสัังคม พึ่่ง� พา
ตนเอง มีีความพอเพีียง มีีวิินััย
		 ๓.๒	คณะทำำ�งาน ยึึดหลััก อสอส. คืือ มีีจิิต
อาสา เสีียสละ อดทน และมีีความสุุจริิต
		 ๓.๓	ผู้้�สนัั บ สนุุ น เครืือข่่ า ย แบ่่ ง เบา
ความเดืือดร้้ อ นให้้ ป ระชาชน การดำำ� เนิิ น งานของ
กองทุุนฯ เป็็นในรููปแบบของคณะกรรมการโดยเป็็น
คนในชุุ ม ชนเอง และมีี ก ารบูู ร ณาการกัั บ เครืือข่่ า ย
ภาครััฐ ภาคเอกชน ที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิด โดยคณะกรรมการ
และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มีีความสำำ�คััญอย่่าง
มากซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ยืืนยัันว่่ากองทุุนฯ นี้้�จะไม่่ล้ม้ เหลวเหมืือน
เช่่นกองทุุนฯอื่่�น ๆ ที่่�เคยทำำ�มาในชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายไพโรจน์์ สุุขประเสริิฐ
โทร. ๐๘ ๘๕๘๖ ๓๗๒๙, ๐๙ ๑๘๒๘ ๕๔๕๘
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๔๑) ป่่าชุุมชนโนนใหญ่่ ตำำ�บลเสีียว-ตำำ�บลอีีเซ
อำำ�เภอโพธิ์์�ศรีีสุุวรรณ จัังหวััดศรีีสะเกษ

	ป่่าชุุมชนโนนใหญ่่ จัังหวััดศรีีสะเกษ มีีชื่่�อเป็็น
ทางการคืือ ป่่าสงวนแห่่งชาติิโนนลาน ปััจจุุบัันมีีเนื้้�อที่่�
ทั้้�งหมด ๓,๐๔๐ ไร่่ ซึ่่�งลัักษณะของผืืนป่่าส่่วนหนึ่่�งเป็็น
ป่่าเบญจพรรณ และอีีกด้้านหนึ่่�งจะเป็็นป่่าทาม ติิดกัับ
สายน้ำำ��ห้้วยทัับทััน เป็็นป่่าที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์ทั้้�ง
พัันธุ์์�พืืชและพัันธุ์์�สััตว์์ มีีทรััพยากรป่่าไม้้หลากชนิิด
เช่่น ไม้้แดง พะยอม พะยููง ประดู่่� ตลอดทั้้�งพืืชผลไม้้
ป่่าและพืืชยาสมุุนไพร พื้้�นที่่�ทั้้�งหมดอยู่่�ภายใต้้การดููแล
รัักษาร่่วมกัันของพี่่�น้้องจากตำำ�บลเสีียวและตำำ�บลอีีเซ
ร่่วมกัันอนุุรักั ษ์์และร่่วมใช้้ทรััพยากรซึ่่ง� เป็็นแหล่่งอาหาร
ของชุุมชน
แต่่เมื่่�อรััฐบาลสมััยนั้้�นได้้มีีนโยบายปลููกพืืชเพื่่�อ
การส่่งออก เช่่น อ้้อย ฝ้้าย ชาวบ้้านจึึงเกิิดการบุุกเบิิก
พื้้�นที่่�เพื่่�อปลููกพืืชเศรษฐกิิจตามกระแส ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ป่่า
โนนใหญ่่ลดลงอย่่างน่่าใจหาย กระทั่่�งต่่อมาได้้มีีบริิษััท
เอกชนเข้้ามาสััมปทานขุุดหิินลููกรัังเพื่่�อนำำ�ไปสร้้างถนน
ทำำ� ให้้ ผืื นดิิ น ผืืนป่่ า เกิิ ด ความเสีี ย หายเป็็ น วงกว้้ า ง
ชาวบ้้านจึึงได้้รวมตััวกัันคััดค้้านกระทั่่�งบริิษััทเอกชน
ต้้องยอมยุุติิการสััมปทานในที่่�สุุด แต่่ปััจจุุบััน ปััญหา
ที่่�พบบ่่อย คืือการลัักลอบตััดไม้้พะยููง เนื่่�องจากเป็็นที่่�

200

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

ต้้องการของตลาดและชาวต่่างชาติิ ชาวบ้้านและคณะ
กรรมการชาวบ้้านอนุุรัักษ์์ป่่าโนนใหญ่่ (๒๕๓๕) ต่่าง
ระดมความคิิดและหาแนวทางในการป้้องกัันการตััด
ไม้้ทำำ�ลายป่่า ดัังนี้้� ๑) การสาปแช่่งมอดไม้้ โดยการเผา
พริิกเผาเกลืือสาปแช่่งกลุ่่�มนายทุุน ที่่�มาลัักลอบตััดไม้้
๒) การสร้้างพระรัักษ์์ป่่า เสนอให้้พััฒนาสำำ�นัักสงฆ์์
และนิิมนต์์พระมาอยู่่�จำำ�พรรษา พร้้อมสร้้างพระองค์์
ใหญ่่ ใ ห้้ ใ นป่่ า เพื่่� อ ให้้ โจรเกิิ ด ความเกรงกลัั วต่่ อ บาป
๓) การเฝ้้ายามเดิินลาดตระเวรป่่าโดยคณะกรรมการป่่า
ได้้ร่่วมกัับผู้้�นำำ� กำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน อบต.เสีียว อบต.อีีเซ
จนท.อส.โพธิ์์�ศรีีสุุวรรณ ที่่�ได้้เสีียสละกำำ�ลัังกาย กำำ�ลััง
ทรััพย์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเต็็มกำำ�ลััง
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) เกิิ ด การรวมตัั ว เพื่่� อก่่ อตั้้� ง ชมรมอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสภาพแวดล้้อมตำำ�บลเสีียว-อีีเซ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�อนุรัุ กั ษ์์ฟื้น้� ฟููป่า่ โนนใหญ่่ ต่่อมาพััฒนาเป็็น
คณะกรรมการชาวบ้้านอนุุรัักษ์์ป่่าโนนใหญ่่
๒)	จััดหาทุุนโดยการจััดทำำ�ผ้้าป่่า ระหว่่างปีี
๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ เพื่่�อหาเงิินทุุนไปจััดซื้้�อที่่�จากผู้้�ครอบ
ครองเดิิมได้้พื้้�นที่่�ป่่ากลัับมา ๘ ไร่่
๓) ประสานความร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานใน
ท้้องถิ่่�น เช่่น โรงเรีียนและราษฎรในพื้้�นที่่�และพื้้�นที่่�ใกล้้
เคีียง จััดกิิจกรรมปลููกป่่าในพื้้น� ที่่� ๖ ไร่่ อีีก ๒ ไร่่ กัันพื้้น� ที่่�
ไว้้เพื่่�อทำำ�การขุุดบ่่อน้ำำ�� ให้้เป็็นแหล่่งนำำ�สำำ�หรัับสััตว์์ป่่า
๔)	จััดสร้้างศููนย์์ศึึกษาทางนิิเวศน์์ ในปีี ๒๕๔๔
ได้้รัับเงิินทุุนจากสำำ�นัักงานกองทุุนเพื่่�อการลงทุุนทาง
สัังคม (SIF) เพื่่�อเป็็นแหล่่งศึึกษาระบบนิิเวศวิิทยาใน
ป่่าชุุมชน
๕) การจััดกลไกในการดููแลรัักษาป่่า เพื่่�อดำำ�เนิิน
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์ป่่า
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	ป่่ากลัับมาอุุดมสมบููรณ์์และเป็็นป่่าต้้นน้ำำ��
ชาวบ้้านและชุุมชนมีีความสามััคคีี มีีการส่่งผ่่านองค์์
ความรู้้�ดั้้�งเดิิมของชุุมชนสู่่�คนรุ่่�นใหม่่ ชุุมชนสามารถ
พััฒนาศัักยภาพและต่่อยอดแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้เข้้มแข็็งเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหาในท้้องถิ่่�นได้้ดีีขึ้้�น คุุณภาพชีีวิิตของคนใน
ชุุมชนดีีขึ้้�น เกิิดความภาคภููมิิใจที่่�ได้้ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้
กัับเครืือข่่าย
๒) เกิิ ด การดูู แ ลรัั ก ษาปกป้้ อ งผืืนป่่ า เกิิ ด
วััฒนธรรมการอนุุรักั ษ์์วังั ปลา มีีเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ
มีีการปลููกป่่าไม้้พะยููงเพิ่่�มขึ้้น� ทุุกชีีวิติ ใช้้ป่า่ เป็็นแหล่่งหา
อาหารตามธรรมชาติิ เช่่น เห็็ดป่่า ผัักป่่า มีีการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรสายน้ำำ��ห้้วยทัับทัันไม่่ให้้สกปรก และส่่งเสริิม
การเกษตร เพิ่่�มผลผลิิตเกษตรยั่่�งยืืน
๓)	ลููกหลานและเยาวชนมีีความรััก หวงแหน
ธรรมชาติิ กลุ่่�มเยาวชนคนรัักษ์์โนนใหญ่่ มีีผลงานด้้าน
การอนุุรัักษ์์ และได้้รัับรางวััล ลููกโลกสีีเขีียว จากกลุ่่�ม
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) และรางวััลกลุ่่�มเยาวชน
ดีีเด่่นแห่่งชาติิ สาขาสิ่่�งแวดล้้อม และรางวััลอื่่�น ๆ
อีีกมากมาย
๔)	ชาวบ้้านหยุุดการทำำ�ไร่่ ทำำ�นา รวมทั้้�งสวน
ยููคาลิิปตััสหลายสิิบไร่่ และได้้ร่่วมกัันบริิจาคพื้้�นที่่�เพื่่�อ
จััดทำำ�เป็็นป่่าชุุมชน จำำ�นวน ๑,๐๓๒ ไร่่ ให้้เป็็นสมบััติิ
ของส่่วนรวม
๕) ได้้ ร างวัั ล ป่่ า พื้้� น บ้้ า นอาหารชุุ ม ชนดีี เ ด่่ น
ประจำำ�ปีี ๒๕๔๓ จากกรมป่่าไม้้

๖) เกิิ ดแปลงสาธิิ ตระบบวนเกษตร จำำ�นวน
๗๕ ไร่่ จากการสนัับสนุุนและจััดทำำ�ของสำำ�นัักจััดการ
ป่่าชุุมชน กรมป่่าไม้้ (ศููนย์์ศึึกษาและพััฒนาวนศาสตร์์
ชุุ ม ชนที่่� ๔ หน่่ ว ยสาขาอำำ� เภอน้ำำ�� เกลี้้� ย ง จัั ง หวัั ด
ศรีีสะเกษ)
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) การจััดกิิจกรรมปั่่�นจัักยานชมของดีีโพธิ์์�ศรีี
สุุวรรณ กิิจกรรมกิินข้้าวป่่าจัับปลาบุ่่�งเยาวชนรัักป่่า
โนนใหญ่่ เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ
๒) ปลูู ก ป่่ า เฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ การส่่ ง เสริิ ม
คุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในท้้องถิ่่�น ส่่งเสริิมอาชีีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิิจพอเพีียง
๓) นอกจากนี้้� จะมีีการส่่งเสริิมบำำ�รุงุ รัักษาฟื้้น� ฟูู
วััฒนธรรมประเพณีีท้้องถิ่่�น จััดกิิจกรรมงานวััฒนธรรม
สายนำำ�ร่่วมอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมรัักษาลำำ�น้ำำ��ห้้วยทัับทััน
การส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์จากป่่าไม้้ เพื่่�อ
เสริิมรายได้้ พึ่่�งพาอาศััยกัันได้้อย่่างมีีความสุุข

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายพีีรชััย วงษ์์เลิิศ
โทร. ๐๘ ๑๓๘๙ ๑๑๕๗
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๔๒) ชุุมชนบ้้านปรืือคัันตะวัันออก ตำำ�บลปรืือใหญ่่
อำำ�เภอขุุขัันธ์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ

ชุุมชนบ้้านปรืือคัันตะวัันออก ขัับเคลื่่�อนการ
พััฒนาและสร้้างต้้นแบบสัังคมคุุณธรรมเชิิงพื้้�นที่่�ใน
จัังหวััดศรีีสะเกษ โดยใช้้หลัักคุุณธรรมจริิยธรรม และ
ธรรมาภิิ บ าลเป็็ น ฐานการพัั ฒ นาร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงาน
องค์์กรเครืือข่่ายคุุณธรรมภาคส่่วนต่่าง ๆ มีีการกำำ�หนด
ออกแบบแผนการพััฒนาสัังคมคุุณธรรมในพื้้น� ที่่�จังั หวััด
ร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเกิิดความยั่่�งยืืนใน
อนาคต โดยมีีเป้้าหมาย คืือ “๕ ดีี เมืืองศรีี อยู่่�ดีีมีีแฮง”
ได้้แก่่ ๑) วััฒนธรรมดีี คืือ เน้้นการแต่่งกายด้้วยผ้้าไทย
ให้้ได้้ทุกุ วัันศุุกร์์ และแต่่งกายสีีขาวเข้้าวััด วัันสำำ�คัญ
ั ทาง
พระพุุทธศาสนา ๒) สถานศึึกษาคุุณธรรมดีี คืือ นัักเรีียน
แต่่งกายผ้้าไทยทุุกวัันศุุกร์์ รู้้�จัักมารยาทไทย ๓) ชุุมชน
สวััสดิิการดีี คืือ ตั้้ง� กองทุุนช่่วยเหลืือกัันในงานบุุญต่่าง ๆ
เช่่นงานศพ ๔) อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมดีี คืือ มุ่่�งเน้้นให้้
สภาพแวดล้้อมของชุุมชนสะอาดเรีียบร้้อย มีีถัังขยะ
ทุุกครััวเรืือน ๕) วิิถีีพอเพีียงดีี คืือ ร่่วมกัันปลููกต้้นไม้้
หน้้าบ้้านสร้้างความร่่มเย็็น และผัักสวน ครััวรั้้�วกิินได้้
ปััญหาที่่�อยากแก้้ในชุุมชน คืือการให้้ชุุมชนตระหนัักถึึง
พิิษภัยั ของอบายมุุขต่่าง ๆ และการปรัับเปลี่่ย� นทััศนคติิ
และพฤติิกรรม การเคารพเสีียงส่่วนมาก หรืือระบบ
ประชาธิิปไตย ยอมรัับฟัังและเคารพสิิทธิิของคนอื่่�น
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การมีี วิิ ถีี วัั ฒ นธรรมประเพณีี ที่่� มีี คว าม
โดดเด่่ น และเป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ข องชุุ ม ชน โดยเฉพาะ
วััฒนธรรมด้้านภาษา ซึ่่�งสื่่�อสารด้้วยภาษากููย คนที่่�พููด
ภาษากููยได้้ มัักจะพููดภาษาเขมรได้้ ชาวบ้้านชุุมชนบ้้าน
ปรืือคัันส่่วนใหญ่่จึึงสามารถพููดได้้หลายภาษา และมีี
ความเป็็นอััตลัักษณ์์ของตััวเองสููง เป็็นชุุมชนรัักถิ่่�นไม่่
อพยพไปต่่างถิ่่�น มีีความเชื่่�อ และนัับถืือในประเพณีี
เก่่าแก่่ของบรรพบุุรุษที่่
ุ ยั� งั คงปฏิิบัติั สืืิ บมาจนถึึงปััจจุบัุ นั
ซึ่่ง� เรีียกว่่า เรืือมมะม๊๊วด อีีกทั้้�งยัังศรััทธาในบวรพระพุุทธ
ศาสนา และพระภิิกษุุสงฆ์์ เป็็นอย่่างมาก
๒) การจัั ด ทำำ� โครงการและกิิ จ กรรมที่่� ทำำ� ให้้
ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิต
ให้้ดีีขึ้้�น ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ สุุขภาพอนามััย การเฝ้้า
ระวััง รัักษาความสงบเรีียบร้้อยอื่่�น ๆ เช่่น หมู่่�บ้้าน
กองทุุนแม่่ของแผ่่นดิิน โครงการเศรษฐกิิจพอเพีียง
ต้้นแบบ ปลููกผัักสวนครััวตามรั้้�วหน้้าบ้้าน โครงการ
หมู่่�บ้้านดีีเด่่น บ้้านสวย เมืืองสุุข เป็็นต้้น ซึ่่�งโครงการ
ต่่าง ๆ นั้้�น
๓) สร้้างกลไกสำำ�คััญ คืือคนที่่�จะมาดำำ�เนิินการ
ในรููปแบบคณะกรรมการที่่�รัับผิิดชอบโดยตรงเพื่่�อเป็็น
ตััวแทนในการดำำ�เนิินกิิจกรรม จััดหาหรืือเตรีียมอุุปกรณ์์
ดูู แ ลงบประมาณ ถ่่ า ยทอดองค์์ คว ามรู้้� ให้้ กัั บชุุ ม ชน
ได้้รับั ทราบ ถึึงความก้้าวหน้้าแนวทางการเปลี่่ย� นแปลงที่่�
ดีีขึ้้น� และจััดการปััญหาได้้ทันั ท่่วงทีี ประสานหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเชื่่�อมโยงเป็็นเครืือข่่ายในอนาคตต่่อไป
โดยเน้้นที่่�การสร้้างคนรุ่่�นใหม่่หรืือเยาวชน
๔)	มีี ค ณะกรรมการหมู่่�บ้้ า นบริิ ห ารจัั ด การ
และเชื่่�อมโยงผลัักดัันให้้เป็็นรููปธรรม มีีการประชุุม
การประชาคมทำำ�ความเข้้าใจ การเตรีียมคน อุุปกรณ์์
สถานที่่� และงบประมาณ รวมทั้้�งวางแผนขั้้�นตอนการ
ดำำ�เนิินงาน และการแก้้ไขรองรัับหากมีีปััญหาเกิิดขึ้้�น
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๕) การมีี ส่่ ว นร่่ ว มและความร่่ ว มไม้้ ร่่ ว มมืือ
สามััคคีี ปรองดอง รวมทั้้�งความอดทน และการเสีียสละ
เพื่่�อส่่วนรวม จากคนในชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คนในชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง มีีความสงบสุุข
ร่่มเย็็น สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ อยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนได้้
อย่่างมีีความสุุข มีีความตั้้ง� ใจทำำ�หน้้าที่่�การงานอย่่างต่่อ
เนื่่�อง มีีความอดทนไม่่ย่อท้
่ อต่
้ ออุ
่ ปุ สรรคต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น�
๒) สามารถดำำ�รงชีีวิติ ได้้อย่า่ งมีีสติิ ใช้้จ่า่ ยอย่่าง
ประหยััดและอดออม เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และคุ้้�มค่่า
ไม่่ ฟุ่่� มเฟืือย ฟุ้้�งเฟ้้ อ รู้้�จัั ก คิิ ด ก่่ อ นใช้้ คิิ ด ก่่ อ นซื้้� อ
เก็็บออมทำำ�บัญั ชีีรายรัับ รายจ่่าย ของตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ไม่่เอารััดเอาเปรีียบบุุคคลอื่่น� มีีสัมั มาคารวะ ไม่่ก้า้ วร้้าว
รุุนแรง วางตนได้้อย่่างเหมาะสมตามวััฒนธรรม
๓) ชุุ ม ชนมีี คว ามเข้้ ม แข็็ ง มีี คว ามสามัั คคีี
มีีความพร้้อมเพรีียง มีีการพััฒนาเป็็นอัันมาก เช่่น
มีีระบบน้ำำ��ประปา มีีภููมิทัิ ัศน์์ที่่�สวยงาม มีีการแบ่่งแยก
และจััดการขยะมููลฝอย ปรัับปรุุงสภาพถนนหนทาง
ที่่�มีีน้ำำ��ท่่วมขัังให้้มีีการระบายน้ำำ��ที่่�ดีีขึ้้�น เป็็นต้้น ทำำ�งาน
ร่่วมกัันกัับบุุคคลอื่่�นและชุุมชนได้้ ปราศจากความขััด
แย้้งในชุุมชน ไม่่มีีการเอารััดเอาเปรีียบซึ่่�งกัันและกััน
และเป็็นผู้้�ที่่�เปิิดใจกว้้างรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
รู้้�บทบาทของตนเอง ทั้้�งในฐานะผู้้�นำำ�และผู้้�ตาม มีีการ
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน ยอมรัับความแตกต่่างหลากหลาย
ทางวััฒนธรรม ความคิิด ความเชื่่�อ พร้้อมที่่�จะปรัับตััว
เพื่่�ออยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) ขยายผลไปสู่่�วััด โรงเรีียนและหน่่วยงาน
ราชการต่่าง ๆ
๒)	ทำำ�ให้้แต่่ละชุุมชนเข้้าใจถึึงอััตลัักษณ์์ของ
ตนเองและส่่งเสริิมจรรโลงไว้้อย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง
๓) หน่่วยงานของรััฐควรเข้้าไปดููแลกิิจกรรม
ต่่าง ๆ อย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่�อความราบรื่่น� และมีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�น
๔) โครงการต่่าง ๆ ควรชััดเจนในเป้้าหมายว่่า
ชุุ ม ชนจะได้้ อ ะไรจากการหนุุ น เสริิ ม ของหน่่ ว ยงาน
ภายนอก ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนภาคประชาสัังคม
เพื่่�อโครงการไม่่ซ้ำำ��ซ้้อนที่่�มาจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสมััย บุุญขาว กรรมการชุุมชน
โทร. ๐๘ ๗๒๕๙ ๓๖๔๗
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๔๓) องค์์กรสวััสดิิการประชาชน
ชุุมชนเมืืองท่่าบ่่อ-น้ำำ��โมง ตำำ�บลน้ำำ��โมง
อำำ�เภอท่่าบ่่อ จัังหวััดหนองคาย

	องค์์กรสวััสดิิการประชาชนชุุมชนเมืืองท่่าบ่่อ-น้ำำ��โมง
เดิิ ม เป็็ น ตลาดสด ชื่่� อ เดิิ ม คืือ “ตลาดบ้้ า นน้ำำ�� โมง”
เป็็นตลาดสดเอกชนแห่่งแรกและแห่่งเดีียวในยุุคนั้้�น
(พ.ศ. ๒๕๑๘) เป็็นความคิิดริิเริ่่�มของคุุณตาจัันทร์์
และคุุณยายหนููจัันทร์์ พรหมเทศน์์ ที่่�ได้้เสีียสละพื้้�นที่่�
บางส่่วนของบ้้านตนเองมาเป็็นตลาด เพราะเห็็นด้้วย
กัับทางราชการที่่�เสนอให้้พััฒนาชุุมชนขึ้้�น ต่่อมาในปีี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “ตลาดสดชุุมชนน้ำำ��โมง”
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ เทศบาลเมืืองที่่� มีี ชุุ ม ชนเมืืองแทน
หมู่่�บ้้าน และเพื่่�อสนองตอบต่่อระเบีียบนโยบายของ
ทางราชการ การตอบสนองข้้อเรีียกร้้องของกลุ่่�มพ่่อค้้า
แม่่ค้้า รวมถึึงระเบีียบของทางราชการ โดยใช้้หลัักการ
บริิ ห ารจัั ด การองค์์ ก ร และจัั ด การสวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน
เปลี่่ย� นจากระบบกงสีีเป็็นการบริิหารภายในที่่�ชัดั เจนขึ้้น�
โดยได้้ขอความร่่วมมืือจากสำำ�นัักงานเทศบาลท่่าบ่่อ
กองสวััสดิิการสัังคมในด้้านการจััดการ รวมกลุ่่�มพ่่อค้้า
แม่่ค้้า ให้้เป็็นระบบขึ้้�นทะเบีียนกลุ่่�มชััดเจน และได้้
ยื่่�นคำำ�ขอต่่อคณะกรรมการส่่งเสริิมการจััดสวััสดิิการ
สัังคมแห่่งชาติิ รัับรององค์์กรภาคประชาชนเป็็นองค์์กร
สวััสดิิการชุุมชน จนเกิิดเป็็น “กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
ค้้าขายตลาดสดชุุมชนน้ำำ�� โมง”
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) การรวมตัั วกัั น ของกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
ค้้าขายตลาดสดชุุมชนน้ำำ��โมง (ซึ่่ง� เป็็นชื่่อ� เดิิมขององค์์กร)
เพื่่�อหาแนวทางร่่วมกัันในการส่่งเสริิมพััฒนาการจััด
โครงการ กิิจกรรม เกี่่�ยวกัับสวััสดิิการชุุมชน เพื่่�อเอื้้�อ
ประโยชน์์ต่่อสมาชิิกและประชาชน โดยใช้้รููปแบบ
บริิหารจััดการโดยคณะกรรมการบริิหารและสมาชิิก
๒)	จััดอบรมให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
ขายสิินค้้า หลัักอนามััย สิ่่�งแวดล้้อมแก่่ผู้้�ขาย และเปิิด
พื้้�นที่่�ให้้ประชุุมแสดงความคิิดเห็็น
๓)	จััดตั้้ง� เป็็นองค์์กรสวััสดิิการชุุมชนขึ้้น� โดยใช้้
ชื่่�อว่่า “องค์์กรสวััสดิิการประชาชนชุุมชนเมืืองท่่าบ่่อน้ำำ��โมง” ประกอบไปด้้วย ๖ กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
ค้้าขายตลาดสดฯ กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนและกลุ่่�มส่่งเสริิม
อาชีีพเกษตร ชมรมกีีฬาเยาวชนเมืืองท่่าบ่่อ กองทุุน
องค์์กรสวััสดิิการประชาชนชุุมชนเมืืองท่่าบ่่อ-น้ำำ��โมง
องค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ��ตลาดสดชุุมชนน้ำำ��โมง และเครืือข่่ายอาสา
สมััครและจิิตอาสา
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ได้้รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ ตลาดสดชุุมชน
น้ำำ��โมงจัังหวััดหนองคาย ชื่่อร
� างวััล องค์์การที่่�มีกิี จิ กรรม
ทางสัังคมดีีเด่่น ของสภาสัังคมสงเคราะห์์แห่่งประเทศ
ไทยฯ ในปีีพ.ศ. ๒๕๖๑
๒) สะท้้อนคุุณธรรม ๕ ประการ ดัังนี้้�
		 ๒.๑ พอเพีียง : มีีการดำำ�เนิินโครงการศููนย์์
เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง เคีียงคู่่�ชุุมชนสวััสดิิการ ทำำ�ให้้
สมาชิิกมีีความรู้้� ความเข้้าใจมากขึ้้�น มีีการประมาณตน
รู้้�จัักพึ่่�งตนเอง คุุณภาพชีีวิิตดีีและมีีการจััดสวััสดิิการ
ชุุมชน
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		 ๒.๒	วิินััย : มีีการดำำ�เนิินโครงการแม่่ค้้า
ตลาดสดน่่าซื้้�อยุุคใหม่่ ใส่่ใจบััญชีีครััวเรืือน เป็็นการ
จััดทำำ�บััญชีีรายรัับรายจ่่ายของตนเองและครอบครััว
ทำำ�ให้้จัดั การบริิหารด้้านการเงิินและการวางแผนในการ
ค้้าขายได้้อย่่างเป็็นระบบ
		 ๒.๓	สุุจริิต : มีีการดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิม
อาชีีพเยาวชน การสกรีีนเสื้้�อ ทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนมีี
จิิตสำำ�นึึก ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและมีีส่่วนร่่วมในการป้้องกััน
และช่่วยกัันพััฒนาให้้ชุุมชนมีีความซื่่�อตรง รัักษาความ
ถููกต้้อง
		 ๒.๔ จิิตอาสา : มีีการดำำ�เนิินโครงการสร้้าง
เครืือข่่ายพลเมืืองดีี วิิถีีประชาธิิปไตย โดยสร้้างแกนนำำ�
อาสาสมััคร จิิตอาสา เยาวชน ประชาชนฯลฯ จััดตั้้ง� ศููนย์์
เครืือข่่ายอาสาสมััคร (อพม.) อาสาสมััครคุุมประพฤติิ
(อสค.) อาสาสมััครสังั เกตการณ์์การเลืือกตั้้ง� (อสส.)ฯลฯ
		 ๒.๕ กตััญญููรู้้�คุณ
ุ : มีีการดำำ�เนิินโครงการส่่ง
เสริิมภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น วิิถีีใหม่่ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
เป็็นกิิจกรรมให้้ผู้้�สููงอายุุ และทุุกกลุ่่�มวััยได้้สร้้างความ
สััมพัันธ์์ ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� ทัักษะภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
การประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่�ยวฯ ผ่่านการบัันทึึกวีีดีโี อ
ประวััติศิ าสตร์์ชุมุ ชนและนำำ�ไปสื่่อ� ในสัังคมออนไลน์์เพื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ชุุมชน
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	องค์์ ก รสวัั ส ดิิ ก ารฯ วางแผนการดำำ� เนิิ น การ
เพื่่�อชุุมชนและสัังคมทุุก ๆ ๕ ปีี โดยช่่วงระหว่่างปีี
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จะดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�

	กำำ�หนดจััดทำำ�โครงการส่่งเสริิมอาชีีพผู้้�ประกอบ
การค้้าขาย ให้้มีีความต่่อเนื่่�อง ยั่่�งยืืน โครงการพััฒนา
ต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อสัังคมและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม พััฒนาต่่อยอดทัักษะกีีฬาฟุุตบอล ฟุุตซอล
ดนตรีี การขัับร้้องและนัันทนาการ โครงการอบรม
ส่่งเสริิมอาชีีพสร้้างผู้้�ประกอบการใหม่่ กิิจกรรมอบรม
เรีี ย นรู้้�เพื่่� อวัั ย สูู ง อายุุ แ บบพึ่่� ง พิิ ง ตนเองได้้ ส่่ ง เสริิ ม
สนัับสนุุน จััดหาทุุนอาชีีพและทำำ� โครงการทััศนศึึกษา
ดููงาน และอบรมให้้ความรู้้� ส่่งเสริิมความรู้้�และปฏิิบััติิ
ตามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ�� และมีีส่่วนร่่วมใน
เครืือข่่ายอาสาสมััครกลุ่่�มต่่าง ๆ เช่่น อพม. อสส. อสค.
เป็็นต้้น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายเจษฎากร พรหมเทศน์์
โทร. ๐๙ ๘๖๙๘ ๔๕๖๗
องค์์กรสวััสดิิการประชาชนชุุมชนเมืืองท่่าบ่่อ-น้ำำ��โมง
ตำำ�บลน้ำำ��โมง จัังหวััดหนองคาย

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

205

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

๔๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดถ้ำำ��กลองเพล
ตำำ�บลโนนทััน อำำ�เภอเมืืองหนองบััวลำำ�ภูู
จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
“สวน ร.๙ สามสิิบไร่่ กราบไหว้้หลวงปู่่�ขาว
สาวไหมลายลููกแก้้ว ถึึงแล้้ว @ถ้ำำ��กลองเพล”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านถ้ำำ��กลองเพล เดิิมประกอบ
อาชีีพเกษตรกรรม ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ไม่่มีีที่่�ดิินทำำ�กิินของ
ตนเอง ทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนการผลิิตสููงจากการเช่่าที่่�ทำำ�กิิน
อีีกทั้้�งยัังขาดแหล่่งน้ำำ�� คนในหมู่่�บ้้านจึึงอพยพไปทำำ�งาน
ถิ่่น� อื่่น� ทำำ�ให้้ขาดวััยแรงงาน อีีกทั้้�งเด็็กบางส่่วนจบเพีียง
การศึึกษาภาคบัังคัับ เนื่่อ� งจากสภาพปััญหาทางเศรษฐกิิจ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านถ้ำำ��กลองเพล จึึงนำำ�หลััก “บวร”
มาใช้้ในการพััฒนาชุุมชนภายใต้้หลัักคิิดเป็็นแนวทาง
การปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑) หลัักธรรมคำำ�สอนของหลวงปู่่�ขาว อนาลโย
เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิต
๒) หลัั ก เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง ยึึดหลัั ก การทำำ�
เกษตรทฤษฎีีใหม่่ปลููกผัักปลอดสารพิิษ ใช้้ชีวิี ิตตามวิิถีี
ดั้้�งเดิิมของชุุมชน
๓)	ด้้ า นวัั ฒ นธรรม มีี วิิ ถีี วัั ฒ นธรรมดั้้� ง เดิิ ม ที่่�
ปฏิิบััติิสืืบต่่อกัันมาจากบรรพบุุรุุษ ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อน
จนประสบผลสำำ�เร็็จ
๔) หลัักการมีีส่่วนร่่วมในการร่่วมคิิดร่่วมทำำ�ใน
การทำำ�กิจิ กรรม เช่่น กิิจกรรมจิิตอาสา
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
การขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยพลัั ง บวร ตามเกณฑ์์ ก าร
ประเมิินตนเอง ๙ ขั้้�นตอน ได้้แก่่
๑) ชุุมชนมีีประชุุมเพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์หรืือ
ข้้อตกลงร่่วมกัันที่่�จะขัับเคลื่่�อนให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
๒) ชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมาย “ปััญหา
ที่่� อ ยากแก้้ ” และร่่ ว มกัั น กำำ� หนดเป้้ า หมายใน
“ความดีีที่่�อยากทำำ�”
๓) ชุุมชนร่่วมกัันจััดทำำ�แผนส่่งเสริิมคุุณธรรม
ของชุุมชนเกี่่ย� วกัับปััญหาที่่�อยากแก้้ และความดีีที่่อ� ยาก
เป็็นการระเบิิดจากข้้างใน
๔) ชุุ ม ชนมีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรมแก้้ ไขปัั ญ หาของ
ชุุมชน และมีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีของชุุมชน
๕) ชุุมชนมีีการติิดตามประเมิินผลสำำ�เร็็จเพื่่�อ
ทบทวน ปรัับปรุุง แผนส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนให้้
มีีคุุณภาพ
๖) ชุุมชนมีีการประกาศยกย่่องเชิิดชููบุุคคลผู้้�
ทำำ�ความดีี บุุคคลผู้้�มีีคุุณธรรมในชุุมชน
๗) ชุุมชนมีีการจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหา ทำำ�ให้้
ปััญหาของชุุมชนได้้รัับการแก้้ไข รวมทั้้�งส่่งเสริิมการ
ทำำ�ความดีีเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา และพระมหา
กษััตริิย์์ และปฏิิบััติิตามคุุณธรรม พอเพีียง วิินััย สุุจริิต
จิิตอาสา
๘) ชุุ ม ชนมีี ก ารกำำ� หนดกิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม
คุุณธรรม เพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ คืือ การนำำ�หลัักธรรม
ทางศาสนา หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงามมาแก้้ปััญหาของชุุมชน และบ่่มเพาะ
คุุณธรรมความดีีที่่�อยากทำำ�
๙) ชุุ ม ชนมีี อ งค์์ คว ามรู้้�จากการเป็็ น ชุุ ม ชน
คุุณธรรมต้้นแบบ เป็็นแหล่่งแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� ถ่่ายทอด
ให้้กัับชุุมชนอื่่�นมาดููงานได้้
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คนในชุุมชนยืืดมั่่น� ปฏิิบัติั ติ ามหลัักธรรมทาง
ศาสนาที่่�ตนนัับถืือ ปััญหาต่่าง ๆ หรืือสิ่่�งไม่่ดีีในชุุมชน
ลดลงหรืือหมดไป ไม่่มีียาเสพติิด ไม่่มีีปััญหาขยะ ไม่่มีี
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม การดื่่�มสุุราลดลง และหนี้้�สิินลดลง
เป็็นต้้น สิ่่�งดีีงามเกิิดขึ้้�นในชุุมชน คนในชุุมชนมีีความ
รัักและสามััคคีี เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ เสีียสละ ช่่วยเหลืือ
ซึ่่ง� กัันและกััน คนในชุุมชนรู้้�สิทิ ธิิหน้้าที่่�การเป็็นพลเมืือง
ที่่�ดีี ยึึดมั่่�นในการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
อัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
๒)	คนในชุุ ม ชนน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งมาใช้้ ใ นการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ทุุกครััวเรืือนมีีการปลููกผัักสวนครััวไว้้กิินเอง เกษตรกร
หลายรายปรัับตััวได้้รวดเร็็วจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดโรคติิดเชื้้�อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และ
สร้้างรายได้้อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป มีีการจััดทำำ�บััญชีี
ครััวเรืือน และมีีกลุ่่�มออมทรััพย์์ชุุมชน มีีเงิินกองทุุน
สะสมกว่่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่่พบปััญหาในชุุมชนเรื่่�อง
หนี้้�สินิ นอกระบบ ปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม ไม่่พบปััญหาไฟป่่า
และไม่่มีีปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��
๓)	คนในชุุมชนสืืบสานและดำำ�เนิินชีีวิิตตามวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีงี าม ไม่่พบปััญหาในชุุมชน เรื่่อ� ง การแสดง
พฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมในงานบุุญ ประเพณีี งานศพ
คนในชุุมชนมีีความจงรัักภัักดีี เคารพเทิิดทููนในสถาบััน
ชาติิ ศาสนาและพระมหากษััตริิย์์ เกิิดการรวมกลุ่่�ม
จิิ ต อาสา ทำำ�คว ามดีี ด้้ ว ยหัั ว ใจ ร่่ ว มพัั ฒ นาชุุ ม ชน
ในด้้านต่่าง ๆ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลองค์์ความรู้้�ด้้านวััฒนธรรม
เพื่่�อใช้้ในการพััฒนาต่่อยอด ชุุมชนมีีการประเมิินผล
สำำ�เร็็จตามโครงการที่่�ระบุุไว้้ในแผน ทำำ�ให้้คนในชุุมชน
มีี พ ฤติิ ก รรมที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปในทางที่่� ดีี ขึ้้� น ทำำ� ให้้
ปััญหาของชุุมชนได้้รับั การแก้้ไข และมีีการส่่งเสริิมการ
ทำำ�ความดีีเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา และพระมหา
กษััตริิย์์ และปฏิิบััติิตามคุุณธรรม พอเพีียง วิินััย สุุจริิต
จิิตอาสา เป็็นชุุมชน ลด ละ เลิิกอบายมุุข จากการมีีส่ว่ นร่่วม
ของคนในชุุมชน และได้้รัับการสนัับสนุุนทรััพยากร
และเงิินทุุนจากหน่่วยงานภาครััฐในพื้้�นที่่�

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายภููริิพััฒน์์ ดาลาดชััย กำำ�นัันตำำ�บลโนนทััน
โทร. ๐๙ ๑๐๕๒ ๕๘๐๙
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๔๕) กลุ่่�มทอผ้้าโบราณบ้้านโนนกอก
ตำำ�บลหนองนาคำำ� อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี
“ทอผ้้าโบราณ ตำำ�นานโนนกอก
แพรวพรรณย้้อมดอก บััวแดงล้ำำ��ค่่า
เสน่่ห์์ขิิดไหม ก้้าวไกลทั่่�วหล้้า
สืืบสานภููมิิปััญญา งามล้ำำ��ผ้้าไทย”

	บ้้านโนนกอก ถููกแบ่่งแยกหมู่่�บ้้านจากบ้้านหนอง
นาคำำ�เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๔๗ เดิิมเป็็นกลุ่่�มคนที่่�มาจาก
จัังหวััดอุุบลราชธานีี ชััยภููมิิ อุุดรธานีีและประเทศลาว
ที่่�เข้้ามาก่่อตั้้�งบ้้านเรืือน เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๓๙๗ เดิิมชาว
บ้้านโนนกอกมีีฝีีมืือในการทอผ้้า มีีลายผ้้าทอมืือที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััวทอไว้้ใช้้ในครััวเรืือน ปััจจุุบัันพบ
ว่่าคนรุ่่�นใหม่่ไม่่มีีการทอผ้้าไว้้ใช้้เอง วััฒนธรรมการทอ
ผ้้าได้้เลืือนหายไป แต่่ในปีี พ.ศ. ๒๕๕๖ นายอภิิชาติิ
พลบััวไข หรืือครููต้้น ซึ่่�งเป็็นลููกหลานชาวบ้้านโนนกอก
ได้้ นำำ� การทอผ้้ า จากภูู มิิ ปัั ญ ญาท้้ อ งถิ่่� น มาย้้ อ มสีี
ธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�ในท้้องถิ่่�น เช่่น เปลืือกไม้้ใบไม้้ต่่าง ๆ
และใช้้เทคนิิคการทอจากปกติิ ๒ ตะกอเป็็น ๓ และ
๔ ตะกอ

208

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

ในปัั จจุุ บัันเป็็ นที่่� ชื่่� นชอบและนิิ ย ม จึึงได้้ เ กิิ ด
แนวคิิดจััดตั้้ง� กลุ่่�มทอผ้้าโบราณบ้้านโนนกอก เพื่่�อขยาย
งานทอผ้้าให้้กว้้างขวางขึ้้น� จนค้้นพบวิิธีกี ารย้้อมผ้้าด้้วย
ดอกบััวแดง เอกลัักษณ์์ที่่�สำำ�คััญของชุุมชน และมีีการ
โพสต์์ลงสื่่�อโซเชีียลและเริ่่�มขาย online มากขึ้้�นจน
สามารถสร้้างงาน สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
นายอภิิชาต พลบััวไข ผู้้�ใหญ่่บ้้านโนนกอก และ
สมาชิิ ก ในชุุ ม ชนได้้ ว างแผนพัั ฒ นาชุุ ม ชนเพื่่� อ แก้้ ไข
ปัั ญ หาและพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของประชาชนให้้ ดีี
ยิ่่ง� ขึ้้น� รวมทั้้�ง การแก้้ไขปััญหาความยากจน โดยนำำ�หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง มาประยุุกต์์ปรัับใช้้กับั ชุุมชน
โดยมีีเป้้าหมายมุ่่�งที่่�จะสร้้างกระบวนการพััฒนาชุุมชน
ด้้วยหลัักการพึ่่�งตนเอง มีีสุุขภาพสมบููรณ์์แข็็งแรง ลด
ละ เลิิก อบายมุุข จััดระบบการบริิหารจััดการชุุมชนและ
พััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน การบริิหารจััดการชุุมชน โดย
คนในชุุมชน สามารถแก้้ไขปััญหาด้้านต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร ตามเกณฑ์์การประเมิินตนเอง
๙ ขั้้�นตอน ได้้แก่่ ๑) ชุุมชนมีีการประชุุมเพื่่�อประกาศ
เจตนารมณ์์หรืือข้้อตกลงร่่วมกัันที่่�จะขัับเคลื่่�อนให้้เป็็น
ชุุมชนคุุณธรรม ๒) ชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมาย
ปััญหาที่่�อยากแก้้และความดีี ที่่�อยากทำำ� ๓) ชุุมชน
ร่่วมกัันจััดทำำ�แผนส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนเกี่่�ยวกัับ
ปััญหาที่่�อยากแก้้ และความดีีที่่�อยาก เป็็นการระเบิิด
จากข้้างใน ๔) ชุุมชนมีีการจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหา
ของชุุมชน และมีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีของชุุมชน
๕) ชุุมชนมีีการติิดตามประเมิินผลสำำ�เร็็จเพื่่�อทบทวน
ปรัับปรุุง แผนส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนให้้มีีคุุณภาพ
๖) ชุุมชนมีีการประกาศยกย่่องเชิิดชููบุุคคลผู้้�ทำำ�ความดีี
บุุคคลผู้้�มีีคุณ
ุ ธรรมในชุุมชน ๗) ชุุมชนมีีการจััดกิิจกรรม
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แก้้ไขปััญหา ทำำ�ให้้ปัญ
ั หาของชุุมชนได้้รับั การแก้้ไข รวม
ทั้้�งส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา
และพระมหากษััตริิย์์ และปฏิิบัติั ติ ามคุุณธรรม พอเพีียง
วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา ๘) ชุุมชนมีีการกำำ�หนดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมคุุณธรรม เพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ คืือ การนำำ�หลััก
ธรรมทางศาสนา หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงามมาแก้้ปััญหาของชุุมชน และบ่่มเพาะ
คุุณธรรมความดีีที่่�อยากทำำ� ๙) ชุุมชนมีีองค์์ความรู้้�จาก
การเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ เป็็นแหล่่งแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� ให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ เข้้ามาศึึกษาดููงาน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�น
ชุุ ม ชนเกิิ ด ความสามัั คคีี ร่่ ว มกัั น จัั ด ตั้้� ง กลุ่่�ม
ต่่าง ๆ เช่่น กองทุุนฌาปนกิิจหมู่่�บ้้าน กองทุุนฌาปนกิิจ
ขยะ ธนาคารหมู่่�บ้้าน กลุ่่�มทอผ้้าโบราณบ้้านโนนกอก
และกลุ่่�มอาชีีพอื่่�น ๆ จนเป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างแพร่่หลาย
มีีหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้้�ง
ชาวไทยและชาวต่่างประเทศ ให้้ความสนใจเข้้ามาศึึกษา
ดููงาน แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับชุุมชนอยู่่�เสมอ ชุุมชนมีี
ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีพึ่่�งพาตนเองได้้ สามารถนำำ�ทุุน
ทางวััฒนธรรม ทุุนทางภููมิิปััญญามาพััฒนาและสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรมจนสามารถเพิ่่�มมููลค่่าและสร้้าง
รายได้้ให้้กัับชุุมชน สมาชิิกอยู่่�กัันแบบเครืือญาติิ มีีการ
ถ่่ายทอดภููมิิปััญญาสู่่�เยาวชน ใช้้กระบวนการแก้้ปััญหา
แบบประนีีประนอม กระบวนการเรีียนรู้้�และการปฏิิบัติั ิ
ของชุุมชนก่่อให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องและ
ค่่อนข้้างถาวรในเรื่่�องของความรู้้� ทััศนคติิ และทัักษะที่่�
ทำำ�ให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งและมีีความสุุข		

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
สร้้างชุุมชนบ้้านโนนกอกให้้เป็็นหมู่่�บ้้านท่่อง
เที่่�ยวทางวััฒนธรรมแบบยั่่�งยืืน โดยบููรณาการความ
ร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนโดยใช้้พลัังบวร ขยายเครืือข่่าย
ทั้้�งในและนอกพื้้�นที่่�ชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
รวมถึึงการมีีเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมเชื่่�อม
โยงเครืือข่่ายในชุุมชน และพื้้น� ที่่�ใกล้้เคีียง การสร้้างผู้้�นำำ�
เที่่�ยวท้้องถิ่่น� หรืือมััคคุุเทศก์์ท้อ้ งถิ่่น� ในอนาคตจะมีีการ
จััดระเบีียบพื้้�นที่่�ให้้มีีทั้้�งที่่�พััก ที่่�ศึึกษาดููงาน ร้้านกาแฟ
และที่่�รัับประทานอาหารอีีกด้้วย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายอภิิชาต พลบััวไข
โทร. ๐๙ ๓๕๔๗ ๘๒๕๕
กลุ่่�มทอผ้้าโบราณบ้้านโนนกอก ตำำ�บลหนองนาคำำ�
จัังหวััดอุุดรธานีี
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๔๖) เทศบาลตำำ�บลคำำ�น้ำำ��แซบ
อำำ�เภอวาริินชำำ�ราบ จัังหวััดอุุบลราชธานีี
“โครงข่่าย คลองใส เชื่่�อมโยง คนพร้้อม”

เทศบาลตำำ�บลคำำ�น้ำำ��แซบ เป็็นชุุมชนเมืืองและ
ตั้้ง� อยู่่�ริิมฝั่่ง� แม่่น้ำำ��มูลู ทางทิิศใต้้ของจัังหวััดอุุบลราชธานีี
มัักมีีปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังและน้ำำ��ท่่วมครั้้�งใหญ่่ติิดต่่อกััน
หลายปีี จึึงจุุ ด ประกายให้้ เ ทศบาลตำำ�บลคำำ�น้ำำ��แซบ
คิิดหาวิิธีกี ารที่่�จะบริิหารจััดการน้ำำ�� ให้้สอดรัับกัับปััญหา
น้ำำ��ท่ว่ มขัังและน้ำำ��ล้น้ ตลิ่่ง� เทศบาลจึึงเล็็งเห็็นว่่า การเปิิด
ทางน้ำำ��ในคลองน้ำำ�� สาธารณะ จะทำำ�ให้้มีีพื้้�นที่่�รองรัับน้ำำ��
กัักเก็็บไว้้ส่ว่ นหนึ่่ง� เพื่่�อป้อ้ งกัันปััญหาภััยแล้้ง และระบาย
ลงสู่่�แม่่ น้ำำ��มููล ประกอบกัั บหากระบบท่่ อระบายน้ำำ��
เป็็นไปตามทิิศทางการไหลของน้ำำ��ตามสภาพภููมิศิ าสตร์์
จะทำำ�ให้้โครงการระบบระบายน้ำำ��เชื่่�อมโยงต่่อเนื่่�อง
ไม่่กีดี ขวางหรืือไหลย้้อนกลัับอย่่างไม่่มีทิี ศิ ทาง เทศบาล
จึึงได้้มีีนโยบายการบริิหารจััดการน้ำำ�� แบบครบวงจร
ภายใต้้หลัักการ “สี่่ป� ระสาน” ได้้แก่่โครงการ “โครงข่่าย
คลองใส เชื่่�อมโยง คนพร้้อม”
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เส้้นทางความสำำ�เร็็จของการเป็็นองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม
๑) โครงข่่าย คืือ การก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��
ให้้เป็็นโครงข่่ายที่่�เชื่่อ� มประสานครอบคลุุมทั้้�งตำำ�บล เพื่่�อ
กำำ�หนดทิิศทางการไหลของน้ำำ�� รองรัับความเจริิญของ
ชุุมชน สอดคล้้องกัับการวางและจััดทำำ�ผัังเมืืองรวมให้้
เชื่่�อมโยงอย่่างเป็็นระบบ
๒)	คลองใส คืือ โครงการขุุดลอกและกำำ�จััด
วััชพืืชในคลองน้ำำ��สาธารณะในตำำ�บล เพื่่�อเปิิดทางน้ำำ��
และมีีพื้้�นที่่�รองรัับน้ำำ��ในฤดููฝน รวมถึึงการเฝ้้าระวััง
คุุณภาพน้ำำ�� พััฒนาทััศนีียภาพของคลองน้ำำ��ให้้สะอาด
สวยงาม
๓) เชื่่�อมโยง คืือ การเฝ้้าระวัังน้ำำ��ล้้นตลิ่่�งจาก
ลำำ�น้ำำ��มูู ล ในฤดูู น้ำำ�� หลาก โดยการเชื่่� อ มโยงข้้ อมูู ล ค่่ า
ระดัับน้ำำ�� อััตราการไหลของน้ำำ�� และการเกิิดพายุุต่่าง ๆ
จากศููนย์์อุุตุุนิิยมวิิทยา สถานีีวััดระดัับน้ำำ�� M 7 และ
ระบบโทรมาตรเขื่่�อนปากมููล เพื่่�อเชื่่�อมโยงเป็็นข้้อมููล
เฝ้้าระวัังน้ำำ�� วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของชุุมชนริิมตลิ่่�งและ
พื้้�นที่่�ข้้างเคีียง พร้้อมกัับการแจ้้งข้้อมููลผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ
ให้้ประชาชนได้้รัับทราบและเตรีียมความพร้้อมในการ
รัับมืือ
๔)	คนพร้้อม คืือ การเตรีียม “คน” เพื่่�อปฏิิบัติั ิ
ภารกิิจทั้้�งการเฝ้้าระวัังและการดำำ�เนิินการ “คน” ใน
ที่่�นี้้� หมายถึึง ผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาล พนัักงาน
เทศบาล กำำ�นัันผู้้�ใหญ่่บ้้าน ภาคีีเครืือข่่ายในการช่่วย
เหลืือ รวมถึึงการสื่่�อสารออนไลน์์เพื่่�อรัับความช่่วยเหลืือ
ตรงจุุด

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ
เกิิดจากกระบวนการทำำ�งาน “4S + 1U” ดัังนี้้�
๑) Super Data คืือ การรวบรวมข้้อมููลพื้้�นฐานทั้้�งหมด
คน ทรััพย์์สิิน งบประมาณ จุุดอ่่อน จุุดแข็็ง และหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ๒) Super Planning คืือ การวางแผน
ระบบระบายน้ำำ�� ทิิศทางของน้ำำ�� ปริิมาณน้ำำ��ในแต่่ละปีี
รวมทั้้�งการประเมิินสถานการณ์์มวลน้ำำ��ที่่�อาจท่่วมล้้น
ตลิ่่�ง ๓) Super Support คืือ การดููแล การบริิหาร
จััดการ การสนัับสนุุนที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ ทั้้�งจากเทศบาล
ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคีีเครืือข่่าย และประชาชนใน
พื้้�นที่่� ๔) Super Evaluation การประเมิินผล รวบรวม
ความเสีียหายเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือหรืือเยีียวยาหลัังการ
เกิิดภััยพิิบัติั ิ รวมถึึงการประเมิินผลกิิจกรรม ๔ ประสาน
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระบบ และสุุดท้้าย Unity Team คืือ
การมีีทีีม Work เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน ต้้องมีีกระบวนการ
สื่่�อสารที่่�ทรงพลัังเข้้าถึึงมวลชนและประชาชนในพื้้�นที่่�
สร้้างการรัับรู้้� ความเข้้าใจ และข้้อมููลสารสนเทศอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วน ทัันท่่วงทีี
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑. การระบายน้ำำ��ขัั ง รวดเร็็ ว มีี ทิิ ศ ทาง
การคมนาคมสะดวก ปลอดภัั ย คลองสวย น้ำำ�� ใส
สิ่่ง� แวดล้้อมยั่่ง� ยืืน ลดความสููญเสีียทั้้�งชีีวิติ และทรััพย์์สินิ
ของประชาชน
๒. ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการดููแลชุุมชนใน
รููปแบบ “คณะกรรมการพร้้อมรัับมืือภััยพิิบััติิชุุมชน”
เกิิดกระบวนการช่่วยเหลืือ “คนไทยไม่่ทิ้้�งกััน”
๓. เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีต่่อองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่น� อื่่น� ในด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่า่ งเป็็นระบบ
และครบวงจร จนสามารถลดความเสีียหายจากการเกิิด
อุุทกภััยครั้้�งใหญ่่ในปีี ๒๕๖๒ และไม่่มีผู้้�ี เสีียชีีวิติ ในขณะ
เกิิดภััย
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	มุ่่�งหวัั ง ให้้ เ กิิ ด ความยั่่� ง ยืืนจาก หลัั ก การ
“สี่่�ประสาน” ทำำ�ให้้การระบายน้ำำ��ฝนได้้อย่่างรวดเร็็ว
ไม่่มีีน้ำำ��ท่่วมขััง คลองสวยน้ำำ��ใส ริิมคลองน้ำำ��ปลููกต้้น
ทองกวาว เป็็นเอกลัักษณ์์ของตำำ�บล สิ่่�งแวดล้้อมดีี
มีีสถานที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจของคนในพื้้�นที่่� และมีีการ
เชื่่�อมโยงข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ เก็็บสถิิติิ ประมวลผล
ติิดตามสถานการณ์์ต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ครอบคลุุม
และนำำ�สื่่�อสัังคมออนไลน์์มาส่่งข้้อมููลข่่าวสาร แจ้้งการ
เตืือนภััยล่่วงหน้้าได้้ทัันท่่วงทีี โดยมีีคณะกรรมการ
พร้้อมรัับมืือภััยพิิบััติิ เป็็นต้้นแบบและเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี
แห่่งการช่่วยเหลืือชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางนภนรรณ ทองเรืือง
โทร. ๐๘ ๕๘๕๘ ๙๔๕๖

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

211

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

๔๗) เทศบาลตำำ�บลหััวนา
อำำ�เภอเมืืองหนองบััวลำำ�ภูู จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
“ผัักอิินทรีีย์์โพธิ์์�ศรีีสำำ�ราญ
วิิถีีไทบ้้าน คนตำำ�บลหััวนา”

	ปีี ๒๕๕๔ ชุุมชนโพธิ์์�ศรีีสำำ�ราญได้้ตระหนัักถึึง
การใช้้สารเคมีีที่่�แพร่่หลายในภาคการเกษตรในชุุมชน
และพบผลกระทบต่่อสุุขภาพของคนในชุุมชน จาก
การตระหนัักถึึงปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ผู้้�นำำ�ชุุมชน ชาวบ้้าน
ร่่วมกัับเทศบาลตำำ�บลหััวนา ภาคีีเครืือข่่าย จึึงได้้ส่ง่ เสริิม
การปลููกผัักอิินทรีีย์์ตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียงขึ้้�น โดย
ใช้้พื้้�นที่่�รอบคัันหนองน้ำำ��สาธารณะกุุดตาแมวสำำ�หรัับ
ปลููกผัักอิินทรีีย์์ และได้้ขยายพื้้�นที่่�แห่่งที่่� ๒ ไปยัังโคก
ดอนงููสาธารณะ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๐ ได้้รัับการ
สนัับสนุุนระบบการสููบน้ำำ��ด้ว้ ยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ จาก
สำำ�นัักงานพลัังงานจัังหวััดหนองบััวลำ�ภู
ำ ู
จากการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่า่ นมา จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
ได้้กำำ�หนดพื้้�นที่่�ตำำ�บลหััวนาเป็็นต้้นแบบหััวนาโมเดล
ในการกำำ� หนดเป็็ น ยุุ ท ธศาสตร์์ พัั ฒ นาจัั ง หวัั ด
หนองบััวลำำ�ภูู ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๒ การส่่งเสริิมและเพิ่่�ม
มููลค่่าทางการเกษตร อุุตสาหกรรมการค้้าการลงทุุน
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และเป็็นต้้นแบบในการใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์ในการ
ปลููกผัักอิินทรีีย์์ ขยายผลไปยัังพื้้น� ที่่�อื่่น� ในจัังหวััดจำำ�นวน
๗๕ แห่่ง
เส้้นทางความสำำ�เร็็จของการเป็็นองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม
	กิิ จ กรรมการปลูู ก ผัั ก อิิ น ทรีี ย์์ โ พธิ์์� ศรีี สำำ�ร าญ
ที่่�ดำำ�เนิินการโดยสมาชิิกกลุ่่�มจำำ�นวน ๓๘ คน นั้้�นถืือว่่า
ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี สามารถนำำ�มาเป็็นกลุ่่�ม
เป้้าหมายเพื่่�อสร้้างรููปแบบการแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นรููป
ธรรมโดยนำำ�หลัักการของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาประยุุกต์์
ใช้้กัับการผลิิตผัักอิินทรีีย์์ มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
บริิหารกลุ่่�ม และตั้้�งกฎระเบีียบในการ ไม่่ใช้้ปุ๋๋�ยเคมีี
และไม่่ใช้้สารเคมีีต่่าง ๆ แต่่จะอาศััยการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรของเกษตรกรที่่�มีใี นสภาพแวดล้้อมที่่�มีอยู่่�
ี โดย
ทั่่�วไป ซึ่่�งในการผลิิตอิินทรีีย์์นั้้�นจะต้้องมีีวิินััยและความ
ซื่่� อสัั ต ย์์ ใ นการผลิิ ต ซึ่่� ง เป็็ น หลัั ก คุุ ณ ธรรมที่่� ส มาชิิ ก
ภายในกลุ่่�มได้้ยึึดไว้้เป็็นแนวทางในการทำำ�งานร่่วมกััน
จึึงทำำ�ให้้เกิิดความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน จนสามารถ
นำำ�ไปสู่่�การเป็็นต้้นแบบของกลุ่่�มอื่่�น ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี
เทศบาลตำำ�บลหััวนาได้้มองเห็็นความเข้้มแข็็ง
ของกลุ่่�มจึึงได้้ ส นัั บ สนุุ น งบประมาณในด้้ า นต่่ า ง ๆ
และประสานหน่่ ว ยงานภายนอกที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ให้้ มีี
กิิจกรรมร่่วมในพื้้�นที่่� จึึงเกิิดการบููรณาการทุุกภาคส่่วน
เพื่่�อขับั เคลื่่�อนการดำำ�เนิินโครงการให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน โดย
ใช้้หลัักการมีีส่่วนร่่วม ยึึดหลัักกติิกาของกลุ่่�มซึ่่�งกติิกา
นั้้�นได้้กำำ�หนดขึ้้�นโดยสมาชิิกในกลุ่่�มเอง และพลัังยึึด
เหนี่่�ยวจิิตใจ คืือการเดิินตามแนวทางปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียงของในหลวงรััชกาลที่่� ๙ จนสามารถเป็็นต้้นแบบ
ด้้านคุุณธรรมได้้

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคอีีสาน

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) เกิิดการพึ่่�งพาตนเอง คนในชุุมชน ดำำ�เนิิน
ชีีวิิตด้้วยหลัักคุุณธรรม พอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา
มีีความกตััญญููรู้้�คุุณ และส่่งเสริิมการสืืบทอดประเพณีี
ท้้ อ งถิ่่� น ที่่� โ ดดเด่่ น เช่่ น ประเพณีี ส รงน้ำำ�� พระภูู เ ก้้ า
ประเพณีีบุุญข้้าวสาก(สารท)
๒) ชุุมชนหลุุดพ้้นปััญหาอาชญากรรม ลดละ
เลิิกอบายมุุข สิ่่ง� เสพติิด การพนััน หลุุดพ้้นปััญหาหนี้้�สินิ
มีีแหล่่งทำำ�กิินและที่่�อยู่่�อาศััยของตนเอง มีีสััมมาอาชีีพ
และรายได้้ที่่�มั่่�นคงขึ้้�น ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคมลดลง
มีีระบบสวััสดิิการในชีีวิิตตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย เป็็นสัังคม
ที่่� ไ ม่่ ท อดทิ้้� ง กัั น มีี ก ารรวมกลุ่่�มทำำ�กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั น
สร้้างสััมพัันธ์์ที่่�ดีีของคนในชุุมชน
๓)	มีี ก ารสืืบทอดรัั ก ษาประเพณีี วัั ฒ นธรรม
อัันดีีงามจากรุ่่�นต่่อรุ่่�น เกิิดชื่่�อเสีียงภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี และ
หน่่วยงานภายนอกให้้การยอมรัับ
๔) เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ด้้านการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์
การใช้้พลัังงานทดแทน การจััดการขยะชุุมชน มีีผู้้�เข้้ามา
ศึึกษาดููงานทั้้�งจากหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน ตลอด
จนผู้้�สนใจทั่่�วไป จึึงมีีการขยายผลไปสู่่�ชุุมชนอื่่�นและ
พื้้�นที่่�ข้้างเคีียง รวมทั้้�งในสถานศึึกษาทั้้�งในระบบและ
นอกระบบ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	ความมุ่่�งมั่่น� พยายามที่่�จะขยายผลภููมิปัิ ญ
ั ญา
องค์์ความรู้้�ของตนเองต่่อสังั คมภายนอก ให้้สามารถนำำ�
ความรู้้�ที่่�ได้้ไปขยายผลต่่อ และพััฒนาคนรุ่่�นใหม่่ที่่�จะ
สามารถถ่่ายทอดเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จนี้้�
๒) การพััฒนาทีีมงาน มีีสื่่อ� หรืือมีีฐานการเรีียนรู้้�
สำำ�หรัับการศึึกษาดููงานขององค์์กรภายนอก เช่่น จััดทำำ�
เฟซบุ๊๊�กเพจ “ผัักอิินทรีีย์์โพธิ์์�ศรีีสำำ�ราญ - Community
Support Agriculture” เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรม
ต่่าง ๆ จััดทำำ�ป้า้ ยประชาสััมพัันธ์์แต่่ละฐานเรีียนรู้้� พร้้อม
ด้้วยเทคโนโลยีี QR Code เพื่่�อให้้สะดวกในการเข้้าถึึง
ข้้อมููล หรืือมีีนวััตกรรมการพััฒนาที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ดำำ�เนิินงานของชุุมชนท้้องถิ่่�น
๓.ส่่งเสริิมให้้สถานศึึกษานำำ�นัักเรีียนเข้้ามาศึึกษาดููงาน
เพื่่�อซึึมซัับกระบวนการต่่าง ๆ และนำำ�ไปใช้้ในการต่่อย
อดต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสุุขสัันต์์ ภาเชีียงคุุณ
โทร. ๐๘ ๙๒๗๔๖๑๙๓
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้นแบบ
เทศบาลตำำ�บลหััวนา จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
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ส่่วนที่่� ๔ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคกลาง ตะวัันตก
คุุณธรรมต้้นแบบ : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านธาตุุใต้้
ตำำ�บลบ้้านธาตุุ อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี
“หลวงพ่่อพิิกุุลศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
พระธาตุุมงคลธรรมเจดีีย์์ รวมศรััทธา
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงรวมใจ
พร้้อมเพรีียง สืืบสาน รัักษา ต่่อยอดความดีีงาม”

ชุุมชนคุุณธรรม มีีวััดบ้้านธาตุุใต้้เป็็นศููนย์์รวม
ศรััทธาของชาวบ้้าน และพุุทธศาสนิิกชนทั่่�วไป อีีกทั้้�ง
ในชุุมชนมีีโรงเรีียนวััดบ้้านธาตุุใต้้ (สนิิทไชยวิิทยาคาร)
เป็็นสถานศึึกษาให้้ความรู้้�แก่่เด็็กและเยาวชนในชุุมชน
และมีีศููนย์์เรีียนรู้้�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ในโรงเรีียนด้้วย ชุุมชนโดยการนำำ�ของพระครููปลััดชิิน
ณััฐพนธ์์ อภิิวุุฑฺฺฒโน เจ้้าอาวาสวััดบ้้านธาตุุใต้้ เจ้้าคณะ
ตำำ�บลท่่าคล้้อ เขต ๑ มีีการรวมพลัังบวร สามารถเป็็น
ต้้นแบบด้้านคุุณธรรมในทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านพอเพีียง วิินััย
สุุจริิต จิิตอาสา กตััญญููรู้้�คุุณ
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุ ม ชนวัั ด บ้้ า นธาตุุ ใ ต้้ มีี จุุ ด เด่่ น หรืือเสน่่ ห์์
ในเรื่่อ� งของการดำำ�รงชีีวิติ ตามวิิถีขี องเศรษฐกิิจพอเพีียง
จึึงมีีเสน่่ห์์ในเรื่่�องของการใช้้ชีีวิิตแบบพอเพีียง สัังคมดีี
อยู่่�ดีี มีีสุุข มีีประเพณีี วััฒนธรรมซึ่่�งเป็็นอััตลัักษณ์์
สำำ�คััญ ๆ เช่่น งานประเพณีีปิิดทองหลวงพ่่อพิิกุุล และ
หลวงพ่่อขาวพระประธานในโบสถ์์มหาอุุตม์์ จััดขึ้้�นใน
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ของทุุกปีี เป็็นเวลา ๓ วััน ๓ คืืน หลวงพ่่อ
พิิกุุลเป็็นพระพุุทธรููปที่่�ชาวบ้้านในชุุมชนบ้้านธาตุุใต้้
ความเคารพนัับถืือว่่ามีีความศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์แ� ละเป็็นที่่�พึ่ง่� ทาง
ใจของชาวบ้้าน นิิยมมาบนบานตามความศรััทธาของ
ชาวบ้้านแต่่ละคน งานประเพณีีไหลเรืือไฟ จััดขึ้้น� ในวัันแรม
๑ ค่ำำ�� เดืือน ๑๑ ของทุุกปีี เป็็นความเชื่่�อของชุุมชน
ในการชำำ�ระล้้างสิ่่�งไม่่ดีีในชีีวิิตตลอดระยะเวลาหนึ่่�งปีี
ที่่�ผ่่านมา โดยชาวบ้้านจะร่่วมกัันที่่�วััดบ้้านธาตุุใต้้เพื่่�อ
ช่่วยกัันทำำ�เรืือไฟขนาดใหญ่่ จำำ�นวน ๑ ลำำ� แล้้วนำำ�ของ
เซ่่นไหว้้ข้้าวปลาอาหารตามพิิธีีใส่่ในเรืือ จากนั้้�นจึึง
ช่่วยกัันแห่่ผ่่านเส้้นทางในชุุมชน และสุุดท้้ายคืือนำำ�เรืือ
มาลอยในแม่่น้ำำ��ป่่าสัักซึ่่�งไหลผ่่านวััดบ้้านธาตุุใต้้เพื่่�อ
เป็็นการปล่่อยความทุุกข์์ สิ่่�งไม่่ดีีในชีีวิิตให้้ไหลไปกัับ
สายน้ำำ�� เป็็นต้้น
ผลลััพธ์์แห่่งความเปลี่่�ยนแปลง
ชุุ ม ชนมีี ก ารพัั ฒ นาสิิ นค้้ า CPOT ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
จัักสานเส้้นพลาสติิกของกลุ่่�มสตรีีบ้้านธาตุุใต้้เพื่่�อให้้
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรมไทย และมีีแนวคิิดที่่�จะ
นำำ�วััตถุุดิิบในชุุมชนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน
มีีสิินค้้า OTOP สิินค้้าทางการเกษตร มีีพืืชผัักปลอด
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สารพิิษต่่าง ๆ ส่่วนใหญ่่เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ชาวบ้้านใน
ชุุมชนปลููกเพื่่�อรัับประทานในครััวเรืือนอยู่่�แล้้ว ส่่วนที่่�
เหลืือก็็นำำ�มาแจกจ่่ายในเพื่่�อนบ้้าน หรืือวางขายหน้้าบ้้าน
สำำ�หรัับบ้้านที่่�มีีพื้้�นที่่�บริิเวณหน้้าบ้้าน มีี ผลิิตภััณฑ์์
แปรรููปจากสมุุนไพร ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ของโรงเรีียนวััด
บ้้านธาตุุใต้้ที่่�ทางผู้้�อำำ�นวยการมีีแนวคิิดให้้นัักเรีียนมีี
ผลิิตภััณฑ์์ ๑ ผลิิตภััณฑ์์/ชั้้�นเรีียน ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวน
๗ ผลิิตภััณฑ์์ เป็็นการสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชนด้้วย
การน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้
นอกจากนั้้�นแล้้วยังั มีีกองทุุนหมู่่�บ้้านที่่�ทำำ�งานอย่่างเป็็น
ระบบ โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการพััฒนา
	ปััญหาน้ำำ��
ชุุมชนวััดบ้้านธาตุุใต้้ไม่่ค่่อยประสบปััญหาเรื่่�อง
น้ำำ�� มีีน้ำำ��อุดุ มสมบููรณ์์ มีีแม่่น้ำำ��ป่า่ สัักไหลผ่่าน ไม่่มีปัี ญ
ั หา
น้ำำ��ท่่วม หรืือขาดแคลนน้ำำ�� โดยแต่่ละชุุมชนก็็ช่่วยกััน
ขุุดลอกคลองในยามฤดููแล้้งทุุกปีี
	ปััญหายาเสพติิด
เป็็นชุุมชนที่่�มีีปััญหายาเสพติิด แต่่ลดลงอย่่างมาก
เนื่่� อ งจากมีี ก ารสอดส่่ อ งดูู แ ลของกรรมการชุุ ม ชน
และชาวบ้้านเพื่่�อช่่วยกัันแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การกำำ�จััดขยะ			
	มีีการคััดแยกขยะจากครััวเรืือน โรงเรีียน โดย
มีี อ งค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลท่่ า ตูู ม เข้้ า เก็็ บ ขยะและ
กำำ�จััดขยะ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ด้้านศาสนา
ประชาชนส่่วนใหญ่่นัับถืือศาสนาพุุทธ เข้้าวััด
ทำำ�บุุญ ฟัังธรรมในวัันพระ วัันสำำ�คััญทางศาสนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง มีีการช่่วยดููแลวััดให้้สะอาดร่่มรื่่�น
	ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง
การปลููกผัักปลอดสารพิิษ เกษตรอิินทรีีย์์ อื่่�น ๆ
แต่่ละครอบครััวมีกี ารปลููกพืืชผัักสวนครััวปลอดสารเคมีี
ไว้้ รัับประทานเองในครอบครัั ว ครอบครัั วที่่� มีีพื้้�นที่่�
มีี คว ามพร้้ อ มก็็ มีี ก ารปลูู ก พืืชผสมผสาน ทำำ� เกษตร
ทฤษฎีีใหม่่
	ด้้านวััฒนธรรม
	มีีการอนุุรัักษ์์ สืืบทอดวััฒนธรรมประเพณีีของ
ชุุมชน เช่่น ประเพณีีไหลเรืือไฟ ปิิดทองหลวงพ่่อพิกุิ ุล
ทำำ�บุุญกลางบ้้าน วัันสงกรานต์์ วัันออกพรรษาฯลฯ
ตลอดจนวัั ฒ นธรรมการแต่่ ง กายที่่� แ สดงความเป็็ น
เอกลัักษณ์์ของชาติิพัันธุ์์�ลาวเวีียงในยามที่่�พบปะหรืือ
ออกงานสำำ�คััญต่่าง ๆ เพื่่�อแสดงความเป็็นอััตลัักษณ์์
ของชาติิพัันธ์ุุ�

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููปลััดชิินณััฐพนธ์์ อภิิวฑฺฺฒโน
โทร. ๐๙ ๔๙๙๗ ๔๙๑๘
นางคำำ�พููน รัักกล่่อม ผู้้�ช่่วยผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๑
โทร. ๐๖ ๑๔๘๓ ๓๒๙๙
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๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านดงยาง
ตำำ�บลทองเอน อำำ�เภออิินทร์์บุุรีี จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี
“ทองเอนหมู่่�เฮา สาวเจ้้างามหลาย
งอบไผ๋๋บ่่เทีียม สิินค้้าเยี่่�ยมโอท็็อป
รอบล้้อมนาข้้าว ปลาส้้มเฮาแซ่่บหลาย
ผู้้�ใด๋๋ได้้มาเยืือน บ่่ลืืมเลืือนบ้้านทองเอน”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านดงยาง เป็็นชุุมชนของชาว
ลาวแง้้ว ที่่�มีีเชื้้�อสายมาจากลาวเวีียงจัันทน์์และหลวง
พระบางที่่�ถูกู กวาดต้้อนมาในสมััยรััชกาลที่่� ๓ จนกระทั่่�ง
ปััจจุุบััน แต่่เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและ
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชน
ในชุุมชนหลงลืืมวััฒนธรรมอัันดีีงาม และไม่่ค่่อยให้้
ความสำำ�คััญ ชาวบ้้านจึึงรวมตััวกัันร่่วมทำำ�กิิจกรรม
ส่่งเสริิมอััตลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่นของชุุมชน รวม ๕ ด้้าน ได้้แก่่
การแต่่งกาย ภาษา การแสดงศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
อาหารประจำำ�ถิ่่�น และอาชีีพจัักสาน โดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
ที่่�จะคงรัักษาไว้้ซึ่ง�่ วััฒนธรรมอัันดีีงามและเป็็นอััตลัักษณ์์
ของชาวชุุมชนให้้คงอยู่่�จนชั่่�วลููกชั่่�วหลานต่่อไป
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุ ม ชนวัั ด ดงยางประสบความสำำ� เร็็ จ ได้้ ด้้ ว ย
ความร่่ ว มมืือร่่ ว มใจ และความสามัั คคีี ก ลมเกลีี ย ว
ของคนในชุุมชน มีีผู้้�นำำ�พลัังบวรที่่�มีีความเข้้มแข็็งครบ
๓ องค์์ประกอบ ได้้แก่่ วััดดงยาง ซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางของ
ชุุมชน เป็็นสถานที่่�จััดกิิจกรรมทางศาสนา จััดกิิจกรรม
สืืบสานอััตลัักษณ์์ ประเพณีีและวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น
โรงเรีียนชุุมชนวััดดงยาง จััดให้้มีกี ารศึึกษาวิิชาศีีลธรรม
อบรมคุุณธรรม จริิยธรรมให้้แก่่เยาวชน โดยบรรจุุไว้้ใน
หลัักสููตรการเรีียนการสอนของโรงเรีียน เพื่่�อบ่่มเพาะ
ปลููกฝัังให้้เด็็กได้้ยึึดมั่่น� ในหลัักธรรมทางศาสนา ส่่งเสริิม
ให้้เยาวชนเป็็นคนดีี โรงเรีียนทองเอนวิิทยา ส่่งเสริิมให้้
นัักเรีียนได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในกิิจกรรมของชุุมชนทุุกกิิจกรรม
เพื่่�อบ่่มเพาะให้้นัักเรีียนเป็็นคนดีี มีีคุุณภาพ และมีี
ความรัั บผิิ ดชอบต่่ อส่่วนรวม ส่่ วนราชการ องค์์ กร
ภาคเอกชน และภาคส่่วนต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลทองเอน
ได้้ประสานความร่่วมมืือบููรณาการการดำำ�เนิินโครงการ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัับชุุมชนบ้้านดงยาง อาทิิ องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลทองเอน เป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�ให้้การ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของชุุมชน ทั้้�งในด้้านสถานที่่�
จััดกิิจกรรม จััดประชุุม อบรม สััมมนา ศึึกษาดููงาน
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ถ่า่ ยทอดประสบการณ์์ระหว่่างชุุมชน
จััดตั้้ง� จุุดเช็็คอิินและต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว รวมทั้้�งให้้การ
สนัั บ สนุุ น งบประมาณในการจัั ด กิิ จ กรรม และการ
จััดงานประเพณีีของชุุมชนเป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�งผู้้�นำำ�ทั้้�ง ๓ องค์์ประกอบ ได้้ร่่วมเป็็นคณะทำำ�งาน
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชนด้้วยพลัังบวร ชุุมชนคุุณธรรม
บ้้ า นดงยาง ชุุ ม ชนมีี ก ารนำำ� หลัั ก การ “บวร” คืือ
การบููรณาการการดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ จาก
ความร่่วมมืือระหว่่างบ้้าน วััด โรงเรีียน และภาคราชการ
มาเป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชน และมีี
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เจตนารมณ์์ร่ว่ มกัันที่่�จะส่่งเสริิมและพััฒนาชุุมชนให้้เป็็น
ชุุมชนคุุณธรรม โดยการนำำ�หลัักคุุณธรรมและจริิยธรรม
มาเป็็ น สิ่่� ง ยึึดเหนี่่� ย วในการดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต โดยเฉพาะ
“คุุณธรรมเป้้าหมาย” ๔ ประการ ได้้แก่่ พอเพีียง
วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา จึึงทำำ�ให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง
เกิิดความรััก ความสามััคคีี คนในชุุมชนมีีคุุณธรรม
รู้้�จักั เสีียสละ มีีความกตััญญููรู้้�คุณ
ุ และมีีสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ
ต่่อส่่วนรวม
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนวััดดงยาง เป็็นชุุมชนที่่�มีีอััตลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่น
ที่่� สุุ ด ในจัั ง หวัั ด สิิ ง ห์์ บุุ รีี โดยเฉพาะด้้ า นประเพณีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงามทั้้�ง ๕ ด้้าน ได้้แก่่ การแต่่งกาย ภาษา
การแสดงศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� อาหารประจำำ�ถิ่่น� และ
อาชีีพจัักสาน ที่่�มีีการอนุุรัักษ์์และสืืบทอดมาจนถึึง
ทุุกวัันนี้้�
เกิิดความรััก สามััคคีีปรองดองของคนในชุุมชน
ลดช่่องว่่างระหว่่างวััย ครอบครััวมีคว
ี ามรััก ความผููกพััน
และชาวบ้้านมีีความสุุขมากขึ้้�น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
นอกจากส่่ ง เสริิ ม และรัั ก ษาซึ่่� ง ประเพณีี
วัั ฒ นธรรมที่่� ดีี ง ามแล้้ ว เป้้ า หมายของชุุ ม ชนที่่� จ ะ
พััฒนาต่่อไปคืือ การนำำ�เอาต้้นทุุนทางวััฒนธรรมไป
ต่่อยอดสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน ยกระดัับชุุมชน ทำำ�ให้้
คุุณภาพชีีวิิตของคนในดีีขึ้้�น โดยส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
ทางวััฒนธรรม ส่่งเสริิมคนในชุุมชนให้้มีีรายได้้จาก
ต้้นทุุนทางวััฒนธรรมที่่�ตนมีี อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเผยแพร่่
วััฒนธรรมของชาวไทย-ลาวแง้้ว ชุุมชนบ้้านดงยาง
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักของสาธารณะด้้วย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางปราณีี บััวพนััส
โทร. ๐๘ ๕๑๗๒ ๓๓๑๒
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๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองเพีียร
ตำำ�บลบางงาม อำำ�เภอศรีีประจัันต์์ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
“ชุุมชนคุุณธรรม หลวงพ่่อดำำ�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
วิิถีีชีีวิิตพอเพีียง เดิินเคีียงท้้องนา
ภููมิิปััญญาชาวบ้้าน”

	ก่่อนที่่�จะใช้้พลัังบวรมาพััฒนาชุุมชนคุุณธรรม
วััดหนองเพีียร เดิิมชาวบ้้านในชุุมชนวััดหนองเพีียร
ไม่่นิยิ มเข้้าวััด ทำำ�ให้้ขาดความสามััคคีี เกิิดปััญหาต่่าง ๆ
มากมายในชุุมชน ผู้้�คนขาดความเลื่่�อมใสศรััทธาใน
พระพุุทธศาสนา และปรามาสว่่า วััดมีีแต่่รัับไม่่มีีให้้
เกิิดการดููหมิ่่�นพระพุุทธศาสนา
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	ด้้วยเหตุุผลที่่�ว่า่ วััดมีีแต่่รับั ไม่่มีใี ห้้ พระครููพิพัิ ฒ
ั น์์
สุุวรรณาภรณ์์ ซึ่่�งเป็็นเจ้้าอาวาสวััดหนองเพีียรรููปแรก
และรููปปััจจุุบััน (ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๒๓) จึึงดำำ�เนิินการ
พััฒนาชุุมชน ดัังนี้้�
๑)	ทำำ�วััดให้้เป็็นที่่�พึ่่�งของคนในชุุมชน โดยท่่าน
ได้้นำำ�หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนา มาเป็็นแนวทางใน
การทำำ� ให้้ วัั ด เป็็ น ที่่� พัั ก ทางกาย ที่่� พึ่่� ง พิิ ง ของจิิ ต ใจ
เมื่่อทุ
� กุ ข์์ก็ม็ าเข้้าวััดมีีพระสงฆ์์คอยให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ ให้้คำำ�ปรึึกษา
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แนะนำำ�แนวทางแก้้ปััญหาชีีวิิต ทำำ�โรงทานแจกอาหาร
ฟรีีทุุกวััน แจกข้้าวสารอาหารแห้้ง สร้้างบ้้าน ให้้แก่่
ผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�ยากไร้้ มอบทุุนการศึึกษาให้้นัักเรีียน
ที่่�ขาดแคลน
๒) ปฏิิ รูู ป จิิ ต ใจของประชาชน โดยการใช้้
ศาสนสถานเป็็ น ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ธรร ม ทุุ ก วัั น อัั ง คารตั้้� ง แต่่
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เปิิดรัับทุุกคนที่่�ต้้องการมา
ปฏิิบัติั ธรร
ิ ม ตามโครงการเจริิญพระพุุทธมนต์์เพื่่�อความ
ร่่มเย็็นของแผ่่นดิินไทย โดยไม่่มีีการเรี่่�ยไรเงิิน ชุุมชนมีี
จิิตศรััทธาร่่วมพััฒนาวััด ซึ่่�งนัับเป็็นการพััฒนาจิิตใจ
ได้้อย่่างดีียิ่่�ง
๓)	ทำำ�วััดให้้เป็็นศููนย์์กลางของการศึึกษาด้้าน
ต่่าง ๆ ทั้้�งหลัักธรรมของพระพุุทธศาสนาและการฝึึก
อาชีีพ ซึ่่�งสามารถใช้้เป็็นพลัังในการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ
ในชุุมชน ได้้แก่่
	นำำ�ต้้นทุุนทางวััฒนธรรมที่่�เกิิดจากแรงศรััทธา
และความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ขององค์์หลวงพ่่อดำำ� หลวงพ่่อขาว
รวมถึึงวิิถีีการใช้้ชีีวิิต ศิิลปวััฒนธรรมของชุุมชนมาเป็็น
แรงดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาสู่่�วััดและชุุมชน
	จัั ด ให้้ มีี ต ลาดชุุ ม ชนคนบางงาม เพื่่� อ สร้้ า ง
เศรษฐกิิจฐานราก เริ่่�มจากการนำำ�สิินค้้าและบริิการ
ที่่�มีีในชุุมชนจากการปลููกหรืือผลิิตได้้ในชุุมชนนำำ�มา
จำำ�หน่่ ายในตลาดชุุ มชน เกิิ ดการหมุุ นเวีี ย นเม็็ ดเงิิ น
ในชุุ ม ชน มีี ก ารนำำ�สิิ น ค้้ า ทางการเกษตรที่่� ป ลูู ก ได้้
ในชุุมชนซึ่่ง� เป็็นสิินค้้าที่่�จำำ�เป็็นในการอุุปโภคและบริิโภค
วางจำำ� หน่่ า ยในตลาดชุุ ม ชน ประดิิ ษฐ์์ สิิ น ค้้ า ของที่่�
ระลึึกเพื่่�อจำำ�หน่่ายแก่่ผู้้�มาเยืือนและกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว
โดยตลาดเปิิดทุุกวััน ในวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์และวัันเสาร์์
อาทิิตย์์
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ปััจจุุบัันวััดหนองเพีียร ได้้รัับการยอมรัับและ
ความศรััทธาจากชุุมชน ที่่�เกิิดจากความรััก ความเมตตา
ความปรารถนาให้้ทุุกคนมีีความสุุข ความจริิงใจและ
ความเสีียสละของพระครููพิิพััฒน์์สุุวรรณาภรณ์์ หรืือ
ที่่�ชุุมชนขนานนามว่่า “หลวงพ่่อวิิชััย ใจดีี” เนื่่�องด้้วย
หลวงพ่่อวิิชััย ใช้้หลัักคุุณธรรมนำำ�การพััฒนาแก้้ปััญหา
ในชุุมชน ทำำ�ให้้ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนลดลง
อบายมุุขหมดไป เกิิดวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ วิิถีีพอเพีียง
ชุุมชนมีีความสมััครสมานฉัันท์์รักั ใคร่่ สามััคคีี มีีจิติ อาสา
ป้้องกัันและเทิิดทููนสถาบัันหลัักของชาติิ ได้้แก่่ สถาบััน
ชาติิ สถาบัั น ศาสนา และสถาบัั น พระมหากษัั ต ริิ ย์์
โดยพระครููพิิพััฒน์์สุุวรรณาภรณ์์ นำำ�หลัักของพลัังบวร
มาใช้้ ทำำ�ให้้วััดหนองเพีียรเป็็นศููนย์์รวมของชุุมชนจน
ประสบผลสำำ�เร็็จ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การดำำ�เนิินงานที่่�ต่่อเนื่่�อง เมื่่�อชุุมชนมีีความสุุข
ต้้องการส่่งต่่อความสุุขไปยัังชุุมชนอื่่น� ๆ หรืือเป็็นพี่่�เลี้้ย� ง
ให้้กัับชุุมชนอื่่�น ได้้นำำ�ไปเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
ของชุุมชนตนเอง ตามสภาพและบริิบทของแต่่ละชุุมชน
ซึ่่ง� ต้้องมีีการพััฒนาและยกระดัับวิิถีชีี วิี ติ ชุุมชนให้้พร้้อม
เสมอสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลง

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การนำำ�หลัักการพลัังบวรมาสู่่�ชุุมชน โดยมีีวััด
หนองเพีียร และพระครููพิพัิ ฒ
ั น์์สุวรร
ุ ณาภรณ์์ “หลวงพ่่อ
วิิชัยั ใจดีี” ส่่งผลให้้คนในชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองเพีียร
เกิิดความศรััทธาพระพุุทธศาสนา ท่่านมุ่่�งหวัังให้้คนใน
ชุุมชนมีีคุุณธรรม โดยท่่านทำำ�เป็็นแบบอย่่างในการเป็็น
ผู้้�ให้้ ท่่านให้้การช่่วยเหลืือคนในชุุมชน สร้้างให้้คน
เป็็นรั้้ว� ของวััด ของบ้้าน เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งภายใน
ชุุมชน เพื่่�อให้้ทุุกคน ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมทางศาสนา
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และวิิถีี
วััฒนธรรมไทยในการดำำ�เนิินชีีวิิต ส่่งผลให้้คนในชุุมชน
“อยู่่�ดีี มีีสุุข”

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููพิิพััฒน์์สุุวรรณาภรณ์์ เจ้้าอาวาสวััดหนองเพีียร
โทร. ๐๘ ๑๙๔๓ ๒๐๙๖
นายฉัันท์์ การะเกตุุ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๒
โทร. ๐๘ ๑๓๐๖ ๗๔๕๔
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๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเกาะเรีียน
ตำำ�บลเกาะเรีียน อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
“ชุุมชนขนมหวาน สืืบสานประเพณีีไทย
ห่่างไกลยาเสพติิด ใช้้ชีีวิิตแบบพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านเกาะเรีียน เกิิดจาก
การรวมกลุ่่�มของประชาชนในชุุมชนที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมาย
เดีียวกัันคืือ ต้้องการให้้คนในชุุมชนมีีความสุุข ใช้้ชีีวิิต
แบบพอเพีียง โดยน้้อมนำำ�ศาสตร์์พระราชามาประพฤติิ
ปฏิิ บัั ติิ จากอดีี ต ที่่� ค นในชุุ ม ชนมีี ปัั ญ หาเกี่่� ย วกัั บ
ยาเสพติิด การว่่างงาน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�
ชุุมชนมีีแนวคิิดในการที่่�จะเปิิดบ้้านเกาะเรีียนให้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้แก่่คนใน
ชุุมชน ประกอบกัับทุุนทางวััฒนธรรมในพื้้�นที่่�ที่่�ยัังคง
สมบููรณ์์ ได้้แก่่ คลองเกาะเรีียน ซึ่่�งเป็็นคลองธรรมชาติิ
ที่่�แยกออกมาจากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา สายน้ำำ��แห่่งวิิถีีชีีวิิต
ของคนเกาะเรีียน คนในชุุมชนผููกพัันกัับสายน้ำำ��สองฝั่่�ง
ริิมคลองเกาะเรีียน มีีวิิถีชีี ีวิิต วััฒนธรรมและภููมิิปััญญา
ที่่�สืืบทอดมาจนถึึงปััจจุุบััน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมต้้ น แบบบ้้ า นเกาะเรีี ย น
ได้้ น้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งของ
ในหลวงรััชกาลที่่� ๙ มาปรัับใช้้ในชุุมชน ภายใต้้กลุ่่�ม
พลััง “บวร” ที่่�เข้้มแข็็ง การดำำ�เนิินงานนั้้�นประกอบด้้วย
๑)	ร่่ ว มกัั น ประกาศเจตนารมณ์์ ข องชุุ ม ชน
โดยทุุกคนมีีเจตนารมณ์์ร่่วมกัันที่่�จะขัับเคลื่่�อนชุุมชน
ให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
๒)	ร่่ ว มกัั น ประชุุ ม ระดมความคิิ ด เห็็ น เพื่่� อ
กำำ�หนดเป้้าหมายปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
และจัั ด ทำำ� แผนส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งซึ่่� ง เป็็ น
ความต้้องการของคนในชุุมชนเพื่่�อประโยชน์์สุุขของ
ชุุมชน (การระเบิิดจากข้้างใน)
๓) การติิดตามประเมิินผลสำำ�เร็็จ เพื่่�อทบทวน
ปรัับปรุุง แผนส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนให้้มีีคุุณภาพ
และบรรลุุผล
๔)	มีีการประกาศยกย่่องเชิิดชููบุคค
ุ ลผู้้�ทำำ�ความ
ดีีและหรืือบุุคคลผู้้�มีีคุุณธรรม ในชุุมชนและหรืือบุุคคล
อื่่�นที่่�ทำำ�ความดีีให้้กัับชุุมชน
๕)	ความสำำ�เร็็จของชุุมชนบรรลุุผลตามแผน
ส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรมโดยชุุ ม ชนมีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรมแก้้ ไข
ปัั ญ หาของชุุ ม ชนทำำ� ให้้ ปัั ญ หาของชุุ ม ชนได้้ รัั บ การ
แก้้ไข และมีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีี และปฏิิบััติิตาม
คุุณธรรม หรืือสิ่่�งอื่่�นตามที่่�ระบุุไว้้ในแผนฯ
๖)	มีี ก ารกำำ� หนดกิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรม
เพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ คืือ การนำำ�หลัักธรรมทางศาสนา
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงและวิิถีีวััฒนธรรม
ที่่�ดีีงามมาแก้้ปััญหาของชุุมชน และบ่่มเพาะคุุณธรรม
ความดีีที่่�อยากทำำ�
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๗)	องค์์ คว ามรู้้�จากการเป็็ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
ต้้นแบบ สามารถเป็็นแหล่่งแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� ถ่่ายทอด
ให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ เข้้ามาศึึกษาดููงานได้้
นอกจากนั้้�นแล้้วชุุมชนคุุณธรรมบ้้านเกาะเรีียน
มีี ผู้้�นำำ� “พลัั ง บวร” ที่่� เข้้ ม แข็็ ง ร่่ ว มกัั น คิิ ด ร่่ ว มทำำ�
ร่่วมส่่งเสริิมคุุณธรรม เพื่่�อแก้้ปััญหาของชุุมชน และ
สร้้างความดีีงามให้้เกิิดขึ้้�น ขัับเคลื่่�อนงานไปตามแผน
งานของชุุ ม ชนให้้ ป ระสบผลสำำ� เร็็ จ ตามเป้้ า หมายที่่�
กำำ�หนดไว้้ร่่วมกััน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลัั พธ์์ ที่่� เ กิิ ดขึ้้� นในชุุ มชนจากการขัั บเคลื่่� อ น
ให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม มีีดัังนี้้�
๑)	คนในชุุมชนยึึดหลัักคุุณธรรม พอเพีียง วิินัยั
สุุจริิต จิิตอาสา มีีคุุณธรรมจริิยธรรม
๒) ชุุมชนมีีรายได้้จากการเป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยว
เชิิงนิิเวศ เกิิดการสร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้ให้้คนใน
ชุุมชน
๓)	คนในชุุ ม ชนร่่ ว มกัั น อนุุ รัั ก ษ์์ สืืบสาน
วััฒนธรรมประเพณีีของท้้องถิ่่�น
๔)	คนในชุุมชนมีีการจััดตั้้�งกลุ่่�มอาชีีพ
๕)	มีีนักั ท่่องเที่่�ยวและผู้้�ที่่ส� นใจเข้้ามาท่่องเที่่�ยว
และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากหลายกลุ่่�มทั้้�งภาครััฐและ
ภาคเอกชน
๖)	คนในชุุมชนมีีความรััก ความสามััคคีี เอื้้อ� เฟื้้อ�
เผื่่�อแผ่่ มีีน้ำำ��ใจไมตรีี พร้้อมเป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีี
๗)	คนในชุุมชนร่่วมกัันคิิด ร่่วมกัันทำำ� ร่่วมกััน
แก้้ไขปััญหา โดยน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาปรัับใช้้ในชุุมชน และนำำ�พลัังบวรมาบููรณาการ
ในการแก้้ไขปััญหาชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลองค์์ความรู้้�ด้้านวััฒนธรรม
เพื่่�อใช้้ในการพััฒนาต่่อยอด ประกอบด้้วย ภููมิิปััญญา
การทำำ�ขนมไทยต้้นตำำ�รัับท้้าวทองกีีบม้้า และประเพณีี
แห่่เทีียนพรรษาทางน้ำำ�� รวมถึึงการคิิดค้้น หรืือพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรมของชุุมชนคุุณธรรม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาววิิภารััตน์์ จัันทริิก
โทร. ๐๘ ๖๘๙๑ ๘๓๖๐
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๕) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านไทรน้้อย
ตำำ�บลไทรน้้อย อำำ�เภอบางบาล จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

เยาวชนรุ่่�นหลััง ได้้อนุุรัักษ์์ ต่่อยอด ให้้เกิิดประโยชน์์
สืืบต่่อไป

“กราบหลวงพ่่อศิิลานาเวง ชมบรรเลงดนตรีีไทย
กล้้วยหอมใหญ่่รสหวาน นมััสการหลวงพ่่อใหญ่่
น้ำำ��ดื่่�มชื่่�นใจ เทพนาคา อิิฐแกร่่งแหล่่งกะลา
โฮมสเตย์์ล้ำำ��ค่่า เชิิญท่่านมาตำำ�บลไทรน้้อย”

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	จากจุุดเด่่น และศัักยภาพของชุุมชน ทำำ�ให้้ชุมุ ชน
เล็็งเห็็นโอกาสในการสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชาวบ้้านในชุุมชน
จากการท่่องเที่่�ยว จึึงรวมกลุ่่�มกัันขึ้้�นเพื่่�อผลัักดัันและ
ยกระดัับชุุมชน ให้้เป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
ที่่�นำำ�อััตลัักษณ์์ของชุุมชนมอญ อัันเป็็นเสน่่ห์์ที่่�น่่าสนใจ
รวมถึึงการใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากความอุุ ด มสมบูู รณ์์ ท าง
ธรรมชาติิ และความสวยงามของทััศนีียภาพในพื้้�นที่่�
มาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
	จากความร่่ ว มมืือร่่ ว มใจของคนในชุุ ม ชน
ประกอบกัับผลงานเชิิงประจัักษ์์ต่่าง ๆ รวมถึึงการ
ได้้รัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภาครััฐและสถาบััน
การเงิิน ทำำ�ให้้ชุุมชนเกิิดความเข้้มแข็็งและมีีเงิินทุุน
ในการพััฒนาชุุมชนและผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน ให้้ได้้มาตรฐาน
ในระดัับสากล
เมื่่อ� ยกระดัับการท่่องเที่่�ยวชุุมชนให้้ได้้มาตรฐาน
ส่่งผลให้้ชาวบ้้านในชุุมชนมีีความสุุขมากขึ้้�น เนื่่�องจาก
ชุุมชนมีีรายได้้สู่่�ครััวเรืือนมากขึ้้�นทุุกด้้าน อาทิิ บ้้านพััก
โฮมสเตย์์ มีีรายได้้จากนัักท่่องเที่่�ยว สิินค้้าต่่าง ๆ ของ
ชุุมชน ทั้้�งสิินค้้าการเกษตร การแปรรููป สิินค้้า OTOP
สิินค้้าวิิสาหกิิจชุุมชน สามารถจำำ�หน่่ายได้้หมดทุุกอย่่าง
และเป็็นที่่�รู้้�จัักแพร่่หลายมากขึ้้�น ภููมิิปััญญาชาวบ้้าน
แหล่่งเรีียนรู้้�ชุมุ ชนทุุกจุุด มีีรายได้้จากนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มา
ศึึกษาเรีียนรู้้� และอุุดหนุุนผลิิตภััณฑ์์ทางภููมิิปััญญา
เป็็นต้้น

ชุุมชนบ้้านไทรน้้อยนั้้�นชาวบ้้านในชุุมชนยัังคง
ใช้้ชีีวิิตแบบเรีียบง่่าย หาเลี้้�ยงชีีพด้้วยการเกษตร ทำำ�นา
ทำำ�ไร่่ ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง รวมถึึงยััง
สืืบทอดตำำ�ราอาหาร ตำำ�ราขนมไทย รวมถึึงภููมิิปััญญา
พื้้� น บ้้ า นที่่� ต กทอดสืืบต่่ อกัั น มารุ่่�นต่่ อรุ่่� น สามารถ
สร้้างรายได้้ให้้แก่่ชาวบ้้านในชุุมชนแม้้ว่่ายุุคสมััยจะ
เปลี่่�ยนแปลงไป แต่่ชาวบ้้านในชุุมชนมีีความเชื่่�อความ
ศรััทธา ยึึดมั่่น� ในหลัักธรรมคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนา
รวมถึึงการยกย่่องเชิิดชููบุคค
ุ ลในชุุมชนที่่�ทำำ�ความดีี ก็็ยังั
คงใช้้วััดทั้้�ง ๕ แห่่งในชุุมชนเป็็นจุุดเชื่่�อมโยง ก่่อให้้เกิิด
ความสามััคคีีในชุุมชน จากจุุดเด่่นของชุุมชนที่่�กล่่าวมา
ข้้างต้้นนั้้�น ทำำ�ให้้ชาวบ้้านเกิิดความตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญ และความโดดเด่่นเป็็นอััตลัักษณ์์ของชุุมชนบ้้าน
ไทรน้้ อ ย และต้้ อ งการสืืบทอดประเพณีี วัั ฒ นธรรม
ท้้องถิ่่น� รวมถึึงถ่่ายทอดภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ปลููกฝัังให้้แก่่
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	จะเห็็นได้้ว่่าในช่่วงระยะเวลา ๑๐ ปีี ที่่�ชุุมชน
คุุณธรรมต้้นแบบบ้้านไทรน้้อยได้้ร่่วมกัันสืืบสาน รัักษา
และต่่อยอดสิ่่�งดีี ๆ ที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ชุุมชน และน้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ รวมถึึงดำำ�เนิิน
การตามแนวคิิ ด “โครงการพัั ฒ นาต่่ อ ยอดทุุ น ทาง
วััฒนธรรมตามรอยศาสตร์์พระราชา เพื่่�อชุุมชนเข้้มแข็็ง
อย่่างยั่่�งยืืน” หรืือ “บวร On Tour” ที่่�เน้้นการใช้้
ต้้นทุุนมรดกวััฒนธรรมของชุุมชนต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาการท่่องเที่่�ยว การพััฒนาสิินค้้า สร้้างสรรค์์
จึึงเป็็นพลัังสำำ�คัญ
ั ในความสำำ�เร็็จของชุุมชนเป็็นอย่่างยิ่่ง�
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชนคุุณธรรม
ต้้ น แบบบ้้ า นไทรน้้ อ ยมีี ผ ลลัั พ ธ์์ ที่่� ดีี ออ กมาสู่่�สายตา
ของชาวบ้้านและชุุมชน คืือ ชาวบ้้านและชุุมชนมีีการ
ประกอบอาชีีพหารายได้้ด้้วยความขยััน อดทน และมีี
การรวมตััวกัันเพื่่�อพััฒนาอาชีีพที่่�ดีี วิิถีีชีีวิิตอย่่างมีีความสุุข
ความพอเพีี ย ง มีี วิิ นัั ย ในการอยู่่�ร่่ ว มกัั น ในหมู่่�บ้้ า น
เกิิดพลัังในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยว
เพื่่�อการส่่งเสริิมศัักยภาพในองค์์รวมของชุุมชนตำำ�บล
ไทรน้้อย ให้้เกิิดการสร้้างอาชีีพ สร้้างความสามััคคีี
สร้้างรายได้้ สร้้างพลััง ในการระดมสมองและความคิิด
ในการพััฒนาศัักยภาพในการทำำ�ท่่องเที่่�ยวให้้ครบวงจร
ของชุุมชนใน ๓ ส่่วน คืือ บ้้าน วััด ราชการ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านไทรน้้อย มีีเป้้าหมาย
ในอนาคต คืือ เป็็นชุุมชนที่่�มีีวิิถีีชีีวิิตเศรษฐกิิจพอเพีียง
ยึึดมั่่น� ในชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ ดำำ�เนิินชีีวิติ อยู่่�ใน
ศีีล ๕ มีีความพอเพีียง มีีวิินััย มีีความสุุจริิต มีีจิิตอาสา
และมีีความกตััญญููรู้้�คุุณของถิ่่�นเกิิดและแผ่่นดิินไทย
ยึึดมั่่�นและนำำ�พาสมาชิิกในชุุมชนทุุกครอบครััวสู่่�ความสุุข
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นร่่วมกัันทั้้�งชุุมชนพร้้อมที่่�จะนำำ�พากิิจกรรม
ต่่าง ๆ ไปสู่่�เป้้าหมายดัังกล่่าวเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนของชุุมชน
คุุณธรรมต้้นแบบบ้้านไทรน้้อยอย่่างแท้้จริิง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางมยุุรีี ศรีีนาค
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๕๔๕๗

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

223

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคกลาง ตะวัันตก

๖) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านสามเรืือน
ตำำ�บลสามเรืือน อำำ�เภอบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
“หลวงพ่่อแก้้วศัักดิ์์�สิิทธิ์์� แหล่่งผลิิตข้้าวนาปีี
มากมีีเห็็ดตัับเต่่าเลิิศรส นามปรากฏสามเรืือน”

ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านสามเรืือนโดยการ
บริิหารจััดการรููปแบบของชุุมชน ชุุมชนบ้้านสามเรืือน
มีีที่่�พัักเชิิงนิิเวศบ้้านสามเรืือน ซึ่่�งเกิิดจากการรวมกลุ่่�ม
ของชาวชุุมชนสามเรืือนที่่�ต้้องการเปิิดบ้้านเพื่่�อต้้อนรัับ
นัักท่่องเที่่�ยวผู้้�ที่่�ต้อ้ งการสััมผััสแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
และสัั มผัั ส วัั ฒ นธรรมประเพณีี อัั นเก่่ าแก่่ ของชุุ ม ชน
ตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำำ�บลสามเรืือนหมู่่� ๕ และ หมู่่� ๖ มีีสมาชิิก
ทั้้�งสิ้้น� ๕ หลัังคาเรืือน โดยนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาจะได้้รับั การ
บริิการอย่่างเป็็นกัันเอง เช่่น ล่่องเรืือชมรัังนกกระจาบ
ยามค่ำำ��คืืน ล่่องเรืือชมทิ้้�งถ่่วง อาหารไทย ขนมไทย
โบราณ เป็็นต้้น
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านสามเรืือนเป็็นชุุมชน
ชนบทดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต อย่่ า งเรีี ย บง่่ า ย พอเพีี ย ง มีี น้ำำ�� ใจ
เอื้้�อเฟื้้�อแบ่่งปัันกััน เป็็นหนึ่่�งชุุมชนที่่�ได้้น้้อมนำำ�ศาสตร์์
พระราชามาปฏิิบััติิสร้้างจุุดเปลี่่�ยนจากอดีีตที่่�ชาวบ้้าน
สะสมปััญหาด้้านสุุขภาพ มีีสารพิิษในร่่างกายอัันเป็็น
ผลข้้างเคีียงมาจากการใช้้ปุ๋๋�ย และยาฆ่่าหญ้้าในการ
ทำำ�นา จึึงได้้น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาปรัับใช้้ในชุุมชน จากการรวมกลุ่่�มภายใต้้ “บวร”
ที่่�เห็็นพ้้องต้้องกัันเพื่่�อขจััดปััญหายาเสพติิด แก้้ไขปััญหา
ปากท้้องชุุมชนอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป ด้้วยแนวคิิดพึ่่ง� พา
ตนเอง ยึึดมั่่�นในความพอประมาณ และมีีภููมิิคุ้้�มกััน
จนสามารถสร้้างปรากฏการณ์์ให้้ชุุมชนบ้้านสามเรืือน
ในวัันนี้้� ยืืนหยััดเป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ผลิิตเห็็ดตัับเต่่าซึ่่�งนัับว่่า
เป็็นจุุดเด่่นหนึ่่�งของชุุมชน และแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จาก
เห็็ดตัับเต่่าส่่งออกขายไปทั่่�วประเทศ ซึ่่�งสร้้างรายได้้
ให้้กัับชาวชุุมชน และต่่อยอดสู่่�การเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เชิิงนิิเวศใน ๗ ฐานการเรีียนรู้้� อาทิิ ฐานกิิจกรรมแหล่่ง
เรีียนรู้้�การเพาะเห็็ดตัับเต่่า ฐานกิิจกรรมแหล่่งเรีียนรู้้�
การทำำ�แร้้วดัักปลา แหล่่งที่่�พัักเชิิงนิิเวศที่่�เชื่่�อมโยงสู่่�วิิถีี
ชุุมชน ภายใต้้ต้น้ ทุุนทางวััฒนธรรมและประเพณีีท้อ้ งถิ่่น�
ที่่�ชาวบ้้านยืืดถืือปฏิิบััติิสืืบต่่อกัันมา เป็็นต้้น ผลสำำ�เร็็จ
ที่่�เด่่นชััด คืือ การส่่งเสริิมอาชีีพ และพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตแบบมีีส่่วนร่่วม ภายใต้้หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง เกิิดจากความร่่วมแรงร่่วมใจและจิิตสำำ�นึึก
ของคนในชุุมชน ผ่่านการใช้้เวทีีประชาคมมีีการบริิหาร
จััดการชุุมชน ร่่วมคิิดร่่วมทำำ� และร่่วมกัันแก้้ไขปััญหา
จึึงเป็็นแหล่่งศึึกษาดููงานเรีียนรู้้�วิิถีีพอเพีียงจากคณะ
ต่่าง ๆ ที่่�มาศึึกษาดููงานเป็็นจำำ�นวนมาก
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ปััญหาของชุุมชนก่่อนหน้้านี้้�มีีปััญหายาเสพติิด
ปััญหาเศรษฐกิิจ และปััญหามลพิิษทางน้ำำ�� เนื่่�องจาก
มีี ลำำ�ค ลองไหลผ่่ า น และมีี กิิ จ กรรมที่่� ห ลากหลายที่่�
ต้้องอาศััยลำำ�คลอง จึึงมีีการน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้ในชุุมชน ด้้วยแนวคิิดพึ่่ง� พา
ตนเอง ยึึดมั่่�นในความพอประมาณ และมีีภููมิิคุ้้�มกััน
จนสามารถสร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ บ้้ า นสามเรืือนในวัั น นี้้�
เกิิดจากความร่่วมแรงร่่วมใจ และจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชน
ผ่่านการใช้้เวทีีประชาคมมีีการบริิหารจััดการชุุมชน
ร่่วมกัันคิิด ร่่วมกัันทำำ� และร่่วมกัันแก้้ไขปััญหา ปััญหา
ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนก็็ค่่อย ๆ ลด และหมดไป
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชนคุุณธรรม
ต้้นแบบบ้้านสามเรืือนมีีผลลััพธ์์ที่่�ได้้รัับหลายประการ
ทั้้�งคนในชุุมชนมีีรายได้้จากการประกอบอาชีีพเสริิม
มีีความพอเพีียง มีีวิินััยในการอยู่่�ร่่วมกััน มีีส่่วนร่่วมใน
การอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู ประเพณีีอัันดีีงามของไทย มีีการ
จัั ด ตั้้� ง กลุ่่�มอาชีี พ หลายกลุ่่�มมากขึ้้� น หมู่่�บ้้ า นแหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ และเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางภููมิปัิ ญั ญา
ท้้องถิ่่น� ที่่�มีผู้้�ี สนใจมากขึ้้น� และคนในชุุมชนบ้้านสามเรืือน
ยัั ง ได้้ ร่่ ว มแรงร่่ ว มใจ ร่่ ว มกัั น คิิ ด ร่่ ว มกัั น ทำำ� และ
ร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาโดยนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง มาปรัับใช้้ในชุุมชน และการนำำ�พลััง “บวร”
เพื่่�อขจััดปััญหายาเสพติิด แก้้ไขปััญหาปากท้้องชุุมชน
อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป ด้้วยแนวคิิดพึ่่�งพาตนเอง ยึึดมั่่�น
ในความพอประมาณ และมีีภููมิคุ้้�ิ มกัันได้้เป็็นอย่่างดีี

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบบ้้านสามเรืือน มีีความ
มุ่่�งมั่่� น ที่่� ต้้ อ งการขยายขอบเขตการมีี ส่่ ว นร่่ ว มทาง
วััฒนธรรมโดยการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมทางวััฒนธรรม
ชุุ ม ชน มีี ก ารบูู ร ณาการร่่ ว มกัั น ของทุุ ก ภาคส่่ ว นใน
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกชุุมชน
เพื่่� อ สร้้ า งเครืือข่่ า ยเพิ่่� ม ขึ้้� น และพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
เห็็ดตัับเต่่าอัันเป็็นหนึ่่�งในจุุดเด่่นของชุุมชน เพื่่�อให้้
ชุุมชนเกิิดความยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายณััฐพล รื่่�นถวิิล ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
โทร. ๐๘ ๑๐๕๒ ๙๖๕๑
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๗) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนา
ตำำ�บลหััวไผ่่ อำำ�เภอเมืืองอ่่างทอง จัังหวััดอ่่างทอง
“หลวงพ่่อโยกคู่่�บ้้าน มหาวิิหารงามสง่่า
งามตาเจ้้าแม่่กวนอิิม ถิ่่�นทำำ�ลอบดัักปลา
ต้้นยางนากว่่า ๑๐๐ ปีี ตามรอยวิิถีีพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนา กว่่าจะมาเป็็นชุุมชน
คุุณธรรมต้้นแบบได้้ มีีอุุปสรรคหลายอย่่าง เช่่น ผู้้�นำำ�
“บวร” ไม่่เข้้าใจคำำ�ว่่าชุุมชนคุุณธรรม หมายถึึงอะไร
ต้้องดำำ�เนิินการแบบไหน อย่่างไร เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ประสานงาน
ประจำำ�พื้้�นที่่�ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจและร่่วมดำำ�เนิินการ
สร้้ า งความรัั บ รู้้� ความเข้้ า ใจกัั บ ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนทุุ ก ด้้ า น
เพื่่�อให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชนคุุณธรรมและประชาชนในชุุมชนได้้มีี
ส่่วนร่่วมและยอมรัับโดยดำำ�เนิินงานในชุุมชนด้้วยหลััก
๓ ประการคืือ ๑) ปฏิิบััติิตามหลัักธรรมคำำ�สอนของ
แต่่ละศาสนา ๒) น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ๓) ดำำ�รงชีีวิิตตามวิิถีีธรรมของชุุมชน พอผู้้�นำำ�
ชุุมชนเริ่่�มมีีความรู้้� มีีความเข้้าใจ จึึงได้้เริ่่�มพััฒนาชุุมชุุน
อย่่างจริิงจััง และดำำ�เนิินการด้้วยความเข้้มแข็็ง
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�คุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนา เป็็นชุุมชนที่่� ผู้้�นำำ� “บวร”
มีีความเข้้มแข็็งและดำำ�เนิินงานในการพััฒนาชุุมชนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ในทุุก ๆ ด้้าน ทั้้�งด้้านการดำำ�เนิินชีีวิิตตาม
หลัักธรรมทางศาสนา ด้้านการพััฒนาตามหลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง และด้้านการดำำ�รงชีีวิิตแบบ
วิิถีีวััฒนธรรม ร่่วมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับความมั่่�นคง
ของชาติิ ใน ๓ สถาบัันหลััก คืือ ชาติิ ศาสนา และ
พระมหากษััตริิย์์ ผู้้�นำำ�ชุุมชนและประชาชนได้้ให้้ความ
สำำ�คััญร่่วมมืือ ร่่วมใจ ในการพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นชุุมชน
ที่่� โ ดดเด่่ น สร้้ า งเสน่่ ห์์ ใ ห้้ กัั บ ชุุ ม ชน ทั้้� ง ด้้ า นแหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยว ด้้านอาชีีพและวััฒนธรรมประเพณีีในชุุมชน
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้ า ทายและอุุ ป สรรค ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
บ้้านนามีี ปััญหาอุุปสรรคด้้านยาเสพติิด ประชาชน
เยาวชนในชุุมชนมีีผู้้�เสพยา จึึงทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีความ
ท้้าทายในการบริิหารและพััฒนาให้้เดิินหน้้าเป็็นชุุมชน
ที่่�เข้้มแข็็งโดยการนำำ�ผู้้�เสพเข้้าโครงการบำำ�บััดผู้้�ติิดยา
และมีีการอบรม TO BE NUMBER ONE ของชุุมชน
บ้้านนาเพื่่�อนำำ�เยาวชนมาร่่วมกิิจกรรมสร้้างความรััก
ความสามััคคีี ทำำ�ให้้ปัญ
ั หายาเสพติิดลดลง และชุุมชนได้้
มีีการพััฒนาขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ด้้วยความสามััคคีีจนเกิิดความ
เข้้มแข็็งและต่่อยอดมาเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนาได้้มีกี าร
พััฒนาจากชุุมชนคุุณธรรมเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีขึ้้ี น� มีีความสามััคคีช่ี ว่ ยเหลืือ
ซึ่่�งกัันและกัันแบ่่งบัันน้ำำ�� ใจปรองดองสมานฉัันท์์
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น จากการที่่�ชุุมชนคุุณธรรม
บ้้านนามีีปัญ
ั หาเรื่่อ� งยาเสพติิดในชุุมชน และผู้้�นำำ�ชุุมชน
ได้้ร่ว่ มมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ในการปราบ
ปรามยาเสพติิด และส่่งผู้้�เสพไปบำำ�บััดจนหายเป็็นปกติิ
และกัั บ มาดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต สร้้ า งอาชีี พ สร้้ า งรายได้้ เป็็ น
ประชาชน เยาวชนที่่�ดีมีี คุี ณ
ุ ธรรม และสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้กัับชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสุุทิิน คงพละ กำำ�นัันตำำ�บลหััวไผ่่
ประธานชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนา
โทร. ๐๙ ๕๗๑๒ ๙๕๗๙

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนา ผู้้�นำำ�ชุุมชนและประชาชน
ร่่วมกัันดำำ�เนิินการต่่อยอดชุุมชนคุุณธรรมบ้้านนาให้้เป็็น
ชุุมชนที่่�โดดเด่่นและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชน
สร้้ า งเครืือข่่ า ยขยายชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมให้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น
เพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาเยืือนในชุุมชนให้้ได้้รัับ
ความประทัับใจ
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๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััมพวััน
ตำำ�บลบางขัันหมาก อำำ�เภอเมืืองลพบุุรีี จัังหวััดลพบุุรีี
“อิิฐมอญบางขัันหมาก รกรากไทยรามััญ
ลืือลั่่�นหลวงปู่่�ทอกรััก เอกลัักษณ์์จุุกโก๊๊ะแกละ”

ชุุมชนวััดอััมพวัันมีีผู้้�อยู่่�อาศััยจำำ�นวนมากที่่�เป็็น
ชาวไทยเชื้้�อสายมอญ แต่่เดิิมนั้้�นคนในชุุมชนต่่างก็็ใช้้
ชีีวิิตตามแบบวิิถีีเดิิมของชาวมอญ แต่่เมื่่�อยุุคสมััยเริ่่�ม
เปลี่่�ยนแปลงไป เยาวชนรุ่่�นหลัังก็็เริ่่�มไม่่ให้้ความสนใจ
และรู้้�สึึกไม่่มีคว
ี ามภาคภููมิใิ จในความเป็็นชาติิพันั ธุ์์�หรืือ
การเป็็นชาวมอญของตนเอง ทำำ�ให้้วิิถีีชีีวิิตวััฒนธรรม
ต่่าง ๆ ทั้้�งทางด้้านภาษา การละเล่่น ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม
ที่่�รู้้�จัักกัันในกลุ่่�มของคนรุ่่�นก่่อนหรืือกลุ่่�มของผู้้�สููงอายุุ
นั้้�นได้้เริ่่�มเลืือนหายไป ทำำ�ให้้ทางวััดอััมพวัันได้้เริ่่�มคิิด
หาแนวทางเพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว เพื่่�อให้้คนในชุุมชน
นั้้�นได้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญและภาคภููมิิใจในความเป็็น
ชาติิพัันธุ์์�ของตนเอง เพื่่�อเป็็นการส่่งต่่อหรืือสืืบทอด
ประเพณีีวััฒนธรรมให้้คงอยู่่�ต่่อไป
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การเริ่่�มต้้นของการอนุุรัักษ์์ประเพณีีวััฒนธรรม
ของชาวมอญในชุุ ม ชนวัั ด อัั ม พวัั น เริ่่� ม ต้้ น ขึ้้� น เมื่่� อ
ปีี ๒๕๔๕ โดยทางวััดได้้เริ่่ม� จััดตั้้ง� “กลุ่่�มยุุวชนไทยรามััญ”
ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางในการเชิิญชวนให้้เยาวชนและ
คนในชุุมชนได้้มาเข้้าร่่วมเพื่่�อฟื้้�นฟููประเพณีีวััฒนธรรม
ในช่่วงแรกที่่�เริ่่�มจััดตั้้�งกลุ่่�ม ได้้มีีการเริ่่�มฟื้้�นฟููวััฒนธรรม
ประเพณีีให้้กัับกลุ่่�มเยาวชน อัันดัับแรกคืือเรื่่�องของ
การแต่่งกาย เนื่่�องจากต้้องการที่่�จะสร้้างความเป็็น
อัั ต ลัั ก ษณ์์ ที่่� โ ดดเด่่ น และชัั ด เจนให้้ กัั บ คนในพื้้� น ที่่�
โดยเริ่่ม� จากการรวบรวมเงิินของคนในชุุมชนเพื่่�อนำำ�เงิิน
จำำ�นวนนั้้�นไปตััดชุุดให้้กัับกลุ่่�มเยาวชนได้้สวมใส่่ อีีกทั้้�ง
ยัังมีีการจััดทำำ�ค่่ายเพื่่�อให้้เยาวชนได้้เข้้ามาเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องราวของประเพณีีวััฒนธรรมในพื้้�นที่่� และได้้มีีการ
ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการเผยแพร่่
ประเพณีี วัั ฒ นธรรม เพื่่� อ เป็็ น การเปิิ ด ทางให้้ ก ลุ่่�ม
ของเยาวชนได้้มีีพื้้�นที่่�แสดงออกถึึงความเป็็นชาติิพัันธุ์์�
ของตนเองมากขึ้้�น โดยรวมแล้้วการอนุุรัักษ์์และส่่งต่่อ
ประเพณีีวััฒนธรรมดัังกล่่าวนั้้�นจะเน้้นกลุ่่�มเป้้าหมาย
ในการสืืบทอดและส่่งต่่อไปที่่�เยาวชนโดยอาศััยกลุ่่�มผู้้�รู้้�
หรืือปราชญ์์ชาวบ้้านในชุุมชนที่่�มีีความรู้้�ในเรื่่�องนั้้�น ๆ
ทั้้�งเรื่่�องของ ภาษา การละเล่่น อาหาร เพลงพื้้�นบ้้าน
และประเพณีีวััฒนธรรมต่่าง ๆ และยัังรวมไปถึึงการ
ติิดต่่อประสานงานกัับทางโรงเรีียนในพื้้น� ที่่�เพื่่�อให้้เด็็ก ๆ
ได้้มาเรีียนรู้้�เรื่่�องราวที่่�เกี่่�ยวกัับประเพณีีและวััฒนธรรม
ที่่�วััดสััปดาห์์ละ ๑ ครั้้�ง เพื่่�อเป็็นการปลููกฝัังและสร้้าง
การเรีียนรู้้�อย่่างทั่่�วถึึงหรืือเรีียกว่่า “การนำำ�ภููมิิปััญญา
สู่่�รั้้�วโรงเรีียน”
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	สิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปคืือคนในชุุมชนเกิิดความ
ภาคภููมิิใจในความเป็็นชาวไทยเชื้้�อสายมอญมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยที่่�ไม่่ได้้มีีแนวคิิดว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นเรื่่�องของเด็็ก
หรืือผู้้�ใหญ่่ แ ต่่ ม องว่่ า เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ทุุ ก คนควรช่่ ว ยกัั น
ในการที่่�จะอนุุรักั ษ์์และส่่งต่่อ ผู้้�ใหญ่่ในชุุมชนต่่างให้้ความ
ร่่ ว มมืือในการที่่� จ ะจัั ด กิิ จ กรรมประเพณีี ห รืือการ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับประเพณีีวััฒนธรรมให้้
กัับเด็็ก ๆ และเยาวชนในชุุมชนเองก็็มีีความภาคภููมิิใจ
ในความเป็็นชาวมอญและอยากที่่�จะเรีียนรู้้�และเผยแพร่่
สิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ภายในชุุมชนให้้ออกสู่่�ภายนอกชุุมชน รวมถึึง
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมีีจิติ อาสา คนในชุุมชนต่่างพากััน
ร่่วมมืือร่่วมใจในการที่่�จะอนุุรักั ษ์์ประเพณีีวัฒ
ั นธรรมใน
พื้้�นที่่�ของตนเองไว้้ โดยที่่�ทุุกคนในชุุมชนต่่างพากัันช่่วย
เหลืือโดยไม่่ได้้หวัังเงิินเป็็นค่่าตอบแทน
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	สิ่่� ง ที่่� เ ป็็ น ความท้้ า ทายและอุุ ป สรรคในการ
อนุุรัักษ์์ประเพณีีวััฒนธรรมของชุุมชนวััดอััมพวััน คืือ
ความแตกต่่างของช่่วงวััย และเรื่่�องของงบประมาณใน
การจััดทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งความแตกต่่างระหว่่าง
ช่่วงวััยนั้้�นเกิิดจากความคิิดของผู้้�ใหญ่่ที่่ม� องว่่าการจััดการ
บางอย่่างอาจจะยัังไม่่ใช่่หน้้าที่่�ของเด็็กจึึงทำำ�ให้้ไม่่ได้้มีี
การปลููกฝัังหรืือส่่งต่่อความรู้้�ให้้กัับเด็็กเยาวชนรุ่่�นหลััง
อีีกทั้้�งไม่่ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการที่่�จะอนุุรัักษ์์
ประเพณีีวััฒนธรรมดัังกล่่าวไว้้ รวมถึึงกลุ่่�มของเยาวชนเอง
ก็็มีีความคิิดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามยุุคสมััยที่่�เกิิดความ
รู้้�สึึกแปลกแยกและไม่่ภาคภููมิิใจในความเป็็นชาติิพัันธุ์์�
ของตนเอง แนวทางในการก้้าวข้้ามอุุปสรรคและปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นส่่วนสำำ�คััญในการก้้าวข้้าม คืือการร่่วมมืือ
หรืือความสามััคคีีของคนในชุุมชน ที่่�ทุุกคนในชุุมชนมีี
แนวคิิดไปในทางเดีียวกัันคืือต้้องการอนุุรัักษ์์ประเพณีี
วััฒนธรรมเอาไว้้เพื่่�อให้้คงอยู่่�ต่่อไป

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ต้้ อ งการขยายเส้้ น ทางภูู มิิ ปัั ญ ญาให้้ พื้้� น ที่่� ใ ห้้
ชุุมชนกลายเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ยั่่�งยืืน ซึ่่�งในปััจจุุบัันทาง
ชุุมชนได้้มีกี ารทำำ�ป้า้ ยเพื่่�อบ่ง่ บอกถึึงตำำ�แหน่่งงานให้้กับั
ครอบครััวที่่�รัับผิิดชอบในการนำำ�เสนอกิิจกรรมต่่าง ๆ
ในพื้้�นที่่� เพื่่�อเป็็นการสร้้างความภาคภููมิิใจให้้กัับครอบครััว
นั้้�น ซึ่่ง� ในปััจจุบัุ นั มีีแหล่่งให้้ความรู้้�จำำ�นวน ๑๒ แห่่ง และ
มีีเป้้าหมายในการขยายขึ้้น� ปีีละ ๕ แห่่ง โดยคััดเลืือกจาก
ความพร้้อมของครอบครััวที่่ต้� อ้ งการทำำ�หน้้าที่่�ช่ว่ ยเหลืือ
ชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระปััญญาวุุฒิิ วุุฑฺฒิ
ฺ ิโก ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดอััมพพวััน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙
นางประทุุม กรอบทอง		
โทร. ๐๘ ๔๑๒๘ ๘๖๖๕
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๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดญาณเสน
ตำำ�บลโก่่งธนูู อำำ�เภอเมืืองลพบุุรีี จัังหวััดลพบุุรีี
“ชุุมชนปลอดขยะ
ตามแนวพระราชดำำ�ริิเศรษฐกิิจพอเพีียง”

เดิิมชุุมชนยัังไม่่มีีความรู้้� ความเข้้าใจ และยัังไม่่
เห็็นคุุณค่่าเกี่่ย� วกัับสภาพแวดล้้อมรอบบ้้าน โดยเฉพาะ
การจััดการขยะ ทำำ�ให้้สภาพแวดล้้อมไม่่ดีี ในชุุมชนยััง
ไม่่มีส่ี ว่ นร่่วม ไม่่มีกี ารรวมกลุ่่�มกััน จึึงเริ่่ม� ก่่อเกิิดการรวม
พลัังของทุุกภาคส่่วนหรืือพลััง “บวร” ทั้้�งหน่่วยงาน
ภาครััฐ และประชาชน ร่่วมกัันจััดการสภาพแวดล้้อม
โดยใช้้ชื่่อที
� มี ว่่า โก่่งธนููพลััง “บวร” Change For Good
ร่่วมกัันทำำ�ตำำ�บลโก่่งธนููให้้ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งขึ้้�น
โดยใช้้หลััก “คุุณทำำ�” และหลัักทรงงานของในหลวง
รััชกาลที่่� ๙ “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” ซึ่่�งเป็็นศาสตร์์ที่่�
เข้้ามาช่่วยทุุกเรื่่�อง มีีการมาพููดคุุยปรึึกษาหารืือกััน
ระหว่่างคนในชุุมชน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมบ้้านประชาชนและเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมในการทำำ�งานเรื่่�องขยะ จากนั้้�น ประชาชนใน
แต่่ละหมู่่�บ้้านจะต้้องดำำ�เนิินการบริิหารจััดการขยะเอง
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โดยเริ่่�มต้้นจากการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการคััด
เลืือกขยะ ทั้้�งขยะเปีียกและขยะแห้้งเพื่่�อนำำ�ขยะเหล่่านั้้�น
มาทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ตามแนวพระราชดำำ�ริิ
๑) ขยะเปีียก สอนให้้ประชาชนนำำ�ขยะเปีียก
ไปเทลงถัังเพื่่�อทำำ�เป็็นปุ๋๋�ย ชื่่�อว่่า “ถัังขยะลดโลกร้้อน”
ทุุกบ้้านจะมีีถังั ขยะเปีียก โดยขยะเปีียกจะกลายเป็็นปุ๋๋�ย
และนำำ�ไปใช้้กับั แปลงผัักสวนครััวที่่ป� ลููกกิินเอง ทำำ�ให้้มีี
ผัักปลอดสารพิิษไว้้รัับประทาน ส่่งผลให้้คนในชุุมชนมีี
สุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น
๒) ขยะแห้้ง นำำ�มาคััดแยกและนำำ�ฝากธนาคาร
ขยะเดืือนละ ๑ ครั้้�ง และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจ
คืือต้้องมีีสวััสดิิการช่่วยเหลืือ “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” อาทิิ
ช่่วยงานศพ ทำำ�ให้้ประชาชนมีีคุุณธรรม สำำ�หรัับในด้้าน
การบริิหารจััดการนั้้�นจะมีีการคััดเลืือกคณะกรรมการ
บริิหารจััดการขยะ หมู่่�ละ ๗ คน มาดำำ�เนิินการบริิหาร
จััดการขยะในหมู่่�บ้้านตนเอง ซึ่่�งไม่่มีีค่่าตอบแทนใด ๆ
ทั้้�งสิ้้�น
ชุุมชนเข้้าร่่วมโครงการพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี โครงการ “บ้้านนี้้�มีีรััก ปลููกผััก
กิินเอง” ของ ศููนย์์พััฒนาพัันธุ์์�พืืชจัักรพัันธ์์เพ็็ญศิิริิ
มููลนิิธิิชััยพััฒนา โดยปลููกผัักกิินเองทุุกหลัังคาเรืือน
ต่่อเนื่่�องทุุกวัันมายาวนานกว่่า ๖ ปีี จนสามารถขยาย
ผลไปสู่่�ชุุมชนอื่่�น ๆ ทั่่�วประเทศ โดยให้้ความร่่วมมืือ
กัั บ กรมการพัั ฒ นาชุุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย
ซึ่่�งได้้น้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี สู่่�แผนปฏิิบัติั กิ าร ๙๐ วััน ปลููกพืืชผัักสวนครััว
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร อีีกทั้้�งเสริิมสร้้างราย
ได้้และความรัักความสามััคคีี ความเกื้้�อกููลของคนใน
ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในส่่ ว นของความท้้ า ทาย อุุ ป สรรคนั้้� น คืือ
ประชาชนไม่่มีีความรู้้�ความเข้้าในการพััฒนา ทีีมงาน
พลัั ง “บวร” จึึงลงพื้้� น ที่่� นำำ� เอาสิ่่� ง ที่่� มีี ใ นชุุ ม ชนมา
ส่่งเสริิม และพััฒนาต่่อยอด ให้้ประชาชน และยัังสืืบสาน
ด้้วยการส่่งต่่อให้้รุ่่�นลููกรุ่่�นหลานเยาวชน นำำ�เวลาว่่างที่่�
มีีมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ จนชาวบ้้านเข้้าใจ และร่่วมกััน
พััฒนาชุุมชนให้้ไปในทางที่่�ดีขึ้้ี �น
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ประชาชนในชุุมชนมีีความรัักถิ่่�นฐานบ้้านเกิิด
มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีขึ้้ี น� สามารถพึ่่ง� พาตนเองได้้ ด้้วยความ
พอเพีียง โดยการปลููกผัักกิินเองทุุกครััวเรืือน มีีวิินััยใน
การปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องตลอด ๖ ปีี มีีความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต มีีจิิตอาสาช่่วยงานในชุุมชน มีีการแบ่่งปัันผัักที่่�
เหลืือจากเก็็บกิินมาแบ่่งปัันเพื่่�อนบ้้าน หากเหลืือยัังเก็็บ
ไปขายสร้้างรายได้้ให้้ครััวเรืือนได้้อีีก เด็็กและเยาวชน
สามารถสืืบสานงานตามแนวพระราชดำำ�ริิได้้ชััดเจน
มีี อ าสาสมัั ครท้้ อ งถิ่่� น รัั ก ษ์์ โ ลก (อถล.น้้ อ ย) โดยให้้
เด็็กได้้เรีียนรู้้�งานตั้้�งแต่่สองขวบ เช่่น ตอนเช้้าให้้นำำ�
ขยะเปีียกไปเทในถัังขยะเปีียก ตอนเย็็นให้้รดน้ำำ��ผััก
เป็็นคนดีีมีีคุุณธรรมต่่อครอบครััวและชุุมชน สะท้้อน
ความกตััญญููรู้้�คุุณ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมวััดญาณเสนร่่วมกัับภาครััฐ ผู้้�นำำ�
ท้้องถิ่่น� ท้้องที่่� ด้้วยพลััง “บวร” พััฒนาชุุมชนให้้ดีขึ้้ี น� และ
ยัังคงดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน ประชาชน
สามารถพึ่่�งตนเองได้้ โดยไม่่ต้้องพึ่่�งงบประมาณของรััฐ
มีีตลาดเป็็นของตนเอง สามารถผลิิตและนำำ�ไปขายได้้
ชุุมชนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ โดยการอยู่่�ด้้วยตนเอง
อย่่างมีีความสุุข อีีกทั้้�งมีีการบริิหารจััดการขยะแบบ
ครบวงจรด้้วยการใช้้ขยะให้้เกิิดประโยชน์์ในทุุกประเภท
เพื่่�อประโยชน์์สุุขแห่่งประชาชนในชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสัันติิญาณประยุุต เจ้้าคณะตำำ�บลโก่่งธนูู
เจ้้าอาวาสวััดญาณเสน
โทร. ๐๘ ๑๙๘๔ ๓๕๖๖
นางสาวอุุดม ชััยปััญหา หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโก่่งธนูู
โทร. ๐๘ ๖๑๒๓ ๕๐๖๕
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๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดแก่่นจัันทน์์เจริิญ
(บ้้านบางพลัับ) ตำำ�บลพรม อำำ�เภอบางคนทีี
จัังหวััดสมุุทรสงคราม
“ไหว้้วััดบางพลัับ กราบวััดแก่่นจัันทน์์
แดนสวรรค์์เกษตรพอเพีียง เคีียงพระยอดธง
คงโบสถ์์เก่่าพระเจ้้าตากสิิน ถิ่่�นน้ำำ��ตาลมะพร้้าว
ส้้มโอขาวใหญ่่ ขนมเรไร
ผลไม้้กลัับชาติิ ศิิลป์์ศาสตร์์พญาซอ
สุุขหนอนอนโฮมสเตย์์”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดแก่่นจัันทน์์เจริิญ (บ้้านบาง
พลัับ) วิิถีีชีีวิิตของชุุมชนแบบต่่างคนต่่างอยู่่�จนขาด
การจััดการองค์์ความรู้้�ในชุุมชน เริ่่�มมีีการพััฒนาโดย
ความคิิดริิเริ่่�มของครููสมทรง แสงตะวััน ปราชญ์์ชาวบ้้าน
ได้้ แ นะนำำ� ให้้ ค นในชุุ ม ชนรวมกลุ่่�มมาแบ่่ ง ปัั น
ความรู้้�ด้้ า นการเกษตร จนประสบความสำำ� เร็็ จ
เกิิดประโยชน์์กัับคนในชุุมชน และขยายออกไปยััง
ภายนอก จนตั้้� ง เป็็ น ศูู น ย์์ ก ารเรีี ย นรู้้�มหาวิิ ชช าลัั ย
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นสมุุทรสงคราม และมีีการเปิิดชุุมชน
เป็็ น แหล่่ ง เรีี ย นรู้้�เพื่่� อถ่่ า ยทอด แลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�
ภููมิิปััญญา กัับหน่่วยงานภายนอกและบุุคคลที่่�สนใจ
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การพััฒนาโดยความคิิดริิเริ่่�มของ ครููสมทรง
แสงตะวััน ปราชญ์์ชาวบ้้าน เมื่่�อปีี ๒๕๑๔ ครููสมทรง
เรีี ย นจบครูู แ ล้้ ว สอบบรรจุุ เข้้ า มารัั บ ราชการที่่� บ้้ า น
บางพลัั บ และแนะนำำ� ให้้ ค นในชุุ ม ชนรวมกลุ่่�ม
แบ่่งปัันความรู้้�ด้้านการเกษตรระหว่่างกััน เพราะมองเห็็น
ประโยชน์์ ข องการสร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ในชุุ ม ชน
องค์์ความรู้้�ด้้านการเกษตรของชุุมชนบางพลัับผ่่านการ
ลองผิิดลองถููก จนประสบความสำำ�เร็็จ เกิิดประโยชน์์กับั
คนในชุุมชน โดยจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ทางวิิถีีชีีวิิตและ
ภููมิิปััญญาขึ้้�น และเป็็นที่่�นิิยมสำำ�หรัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
การศึึกษาดููงาน เนื่่�องจากมีีฐานเรีียนรู้้�ที่่�มีีความน่่าสนใจ
เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ เ ฉพาะถิ่่� น เช่่ น การแกะกะลาซอ
การแปรรููปผลไม้้กลัับชาติิ การปลููกส้้มโอขาวใหญ่่
อีี ก ทั้้� ง ยัั ง มีี ป ระเพณีี โ บราณที่่� เ ป็็ น หนึ่่� ง เดีี ย วใน
ประเทศไทยได้้แต่่ ประเพณีีตัักบาตรขนมครก น้ำำ��ตาล
ทราย ณ วััดแก่่นจัันทน์์เจริิญ จััดขึ้้�นทุุกปีี ในทุุกวัันขึ้้�น
๘ ค่ำำ�� เดืือน ๑๐ โดยเริ่่�มครั้้�งแรกเมื่่อ� ๒๔๗๓ สมััยที่่�
หลวงพ่่อโห้้เป็็นเจ้้าอาวาส และมีีโบราณสถานที่่�สำำ�คััญ
ในประวััติิศาสตร์์
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุมชนบ้้านบางพลัับนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิต
เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การทำำ�การเกษตรอิินทรีีย์์ ผลผลิิตที่่�ได้้สามารถ
นำำ�มารัับประทานเองในชุุมชน แจกจ่่าย แบ่่งปัันกััน และ
สามารถนำำ�ออกจำำ�หน่่าย ถืือเป็็นการทำำ�การเกษตรแบบ
ยั่่�งยืืน
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	คนในชุุมชนมีีวิินััยต่่อตนเองและส่่วนรวม เมื่่�อมีี
การติิดต่่อประสานงานจากหน่่วยงานต่่าง ๆ หรืือกลุ่่�ม
นัักท่่องเที่่�ยวคนในชุุมชนสามารถแบ่่งหน้้าที่่�ในการรัับ
ผิิดชอบฐานเรีียนรู้้�ของตนเองอย่่างเต็็มความสามารถ
	คนในชุุมชนที่่�รู้้�จัักความเสีียสละ ความร่่วมมืือ
ร่่วมใจ ในการทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อส่่วนรวม ช่่วยกัันพััฒนา
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต เพื่่� อ เป็็ น แนวทางในการดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต
ช่่วยแก้้ปััญหาและสร้้างสรรค์์ให้้เกิิดประโยชน์์สุุขแก่่
สัังคม
	สืืบสานและดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ตามวิิ ถีี วัั ฒ นธรรม
ที่่� ดีี ง าม ชุุ ม ชนบ้้ า นบางพลัั บ มีี วัั ฒ นธรรมการดำำ�ร ง
ชีีวิิตแบบชาวสวนเนื่่�องจากส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพ
เกษตรกรมาเป็็นเวลานานสืืบทอดมาจากบรรพบุุรุุษ
ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั คนในชุุมชนก็็ยังั คงรัักษาวััฒนธรรมชาวสวน
แบบดั้้� งเดิิ มเอาไว้้ ส่่วนกิิจกรรม ประเพณีี ที่่� ปฏิิ บััติิ
สืืบทอดกัันมาตลอด
	ยึึดมั่่� น ปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก ธรรมทางศาสนาที่่� ต น
นัับถืือ คืือพุุทธศาสนา มีีการทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตรทุุกเช้้า และ
ไปร่่วมกิิจกรรมเนื่่�องในวัันสำำ�คััญทางศาสนาที่่�วััด
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่
กระบวนการต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ที่่�ส่่งต่่อถึึงผู้้�บริิโภค
ที่่�มาท่่องเที่่�ยวหรืือซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ในชุุมชนทำำ�ให้้สร้้าง
ความเชื่่� อมั่่� น และมั่่� น ใจได้้ ว่่ า เป็็ น สิิ น ค้้ า ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
ปลอดภััย ไร้้สารเคมีี และยัังส่่งผลดีีต่่อคนในชุุมชนที่่�
จะมีีสุุขภาพที่่�ดีี มีีชีีวิิตที่่�ปลอดภััยจากสารเคมีี

๒) ฟื้้น� ฟููประเพณีีตักั บาตรขนมครก ที่่�จะจััดทุุก
วัันขึ้้น� ๘ ค่ำำ�� เดืือน ๑๐ ที่่�วัดั แก่่นจัันทน์์เจริิญ เป็็นประจำำ�
ทุุกปีีโดยจะอาศััยการบููรณาการจากพลัังจากคนใน
ชุุมชน สร้้างความเข้้มแข็็งที่่�เกิิดขึ้้�นจากการระเบิิดจาก
ข้้างใน ส่่งเสริิมให้้มีกี ารฟื้้น� ฟููประเพณีีตักั บาตรขนมครก
ที่่�มีีประเพณีีดั่่�งเดิิมเป็็นแบบอย่่าง มีีการส่่งต่่อความรู้้�
จากผู้้�สูู ง วัั ย ในชุุ ม ชน และดึึงศัั ก ยภาพจากเยาวชน
คนรุ่่�นใหม่่ในการพััฒนารููปแบบการจััดงานประเพณีีให้้มีี
ความน่่าสนใจ เหมาะกัับยุุคสมััย เข้้าถึึงคนทุุกวััย แต่่ยังั คง
วิิถีีชีีวิิตประเพณีีดั่่�งเดิิม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายทรงยศ แสงตะวััน
โทร. ๐๘ ๑๒๗๔ ๔๔๓๓
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๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััมพวััน
ตำำ�บลป่่ามะม่่วง อำำ�เภอเมืืองตาก จัังหวััดตาก
“ถิ่่�นพำำ�นัักตำำ�หนัักพระเจ้้าตาก
เสาหลัักเมืืองประวััติิศาสตร์์อันยิ่่
ั �งใหญ่่
แม่่น้ำำ��ปิิงสะพานแขวนสวยลืือไกล
ทุ่่�งหลวงใหญ่่นาข้้าวไร้้สารพิิษ”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดอััมพวัันเป็็นที่่�ราบลุ่่�ม ที่่�กว้้าง
ใหญ่่เหมาะที่่�จะเป็็นไร่่นา ทำำ�สวน และมีีต้้นมะม่่วง
ขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก อยู่่�ติิดลำำ�ห้้วยแม่่ท้้อ ดิินมีีความ
อุุ ด มสมบูู รณ์์ เนื่่� อ งจากการเดิิ น ทางไปมาลำำ� บาก
ต้้องนำำ�เรืือข้้ามฟากไปมา ชาวบ้้านตำำ�บลระแหง จึึงอพยพ
ครอบครััวมาตั้้�งรกรากอยู่่�ในไร่่นาของตนเองมากขึ้้�น
เนืือง ๆ จนกลายเป็็นหมู่่�บ้้าน เรีียกว่่า บ้้านป่่ามะม่่วง
ต่่อมามีีความเจริิญมากขึ้้น� จึึงเป็็นตำำ�บลป่่ามะม่่วง หรืือ
ชุุมชนวััดอััมพวัันในเวลาต่่อมา
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุมชนวััดอััมพวัันเป็็นชุุมชนที่่�ยัังคงดำำ�รงมั่่�นใน
พระพุุทธศาสนาและวััฒนธรรมอัันดีีงามตามแนววิิถีชี าว
พุุทธ ที่่�สำำ�คััญยัังคงสืืบทอดวิิถีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น เป็็น
ชุุมชนที่่�มีคว
ี ามโดดเด่่นทางวััฒนธรรม มีีวัดั อััมพวััน เป็็น
ศููนย์์รวมจิิตใจของชาวบ้้าน และมีีผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้านที่่�เข้้มแข็็ง
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อีี ก ทั้้� ง ยัั ง เป็็ น สถานที่่� ใ นการจัั ด กิิ จ กรรมสำำ�คัั ญ ๆ
อีีกทั้้�งชุุมชนได้้มีีการบููรณาการการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อน
ชุุ ม ชนโดยใช้้ พ ลัั ง “บวร” เป็็ น หลัั ก สำำ�คัั ญ ในการ
ขัับเคลื่่�อน ยึึดหลัักปฏิิบัติั ิ ๓ ประการ คืือ ปฏิิบัติั ติ ามหลััก
ธรรมทางศาสนา น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง และดำำ�รงชีีวิิตตามวิิถีีวััฒนธรรมไทย ชุุมชน
วััดอััมพวััน ได้้มีีกระบวนการขัับเคลื่่�อนชุุมชน ดัังนี้้�
๑) ประกาศเจตนารมณ์์ ข้้ อ ตกลงของชุุ ม ชน
โดยผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนและสมาชิิ ก ในชุุ ม ชนที่่� จ ะขัั บ เคลื่่� อ น
ชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
๒)	กำำ�หนดเป้้าหมายปััญหาที่่�อยากแก้้ และ
ความดีีที่่�อยากทำำ�
๓)	ร่่ ว มกัั น จัั ด ทำำ� แผนส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรมของ
ชุุมชนเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
ที่่�เป็็นความต้้องการของชุุมชน และเป็็นประโยชน์์สุุข
ของชุุมชน
๔)	ดำำ�เนิินงานตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้โดยการมีี
ส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน
๕)	ติิ ด ตามประเมิิ น ผลสำำ� เร็็ จ เพื่่� อ ทบทวน
ปรัับปรุุงแผนส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชนให้้มีีคุุณภาพ
และบรรลุุผลในการประชุุมประจำำ�เดืือนของชุุมชน
๖) ยกย่่องเชิิดชููบุุคคลผู้้�ทำำ�ความดีี หรืือบุุคคล
ผู้้�มีีคุณ
ุ ธรรมในชุุมชนและบุุคคลอื่่น� ที่่�ความดีีให้้กับั ชุุมชน
๗) ประเมิินผลสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิิน
การตามแผนส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรม ชุุ ม ชนได้้ มีี ก ารจัั ด
กิิจกรรมแก้้ไขปััญหาของชุุมชน ทำำ�ให้้ปััญหาของได้้รัับ
การแก้้ไข คนในชุุมชนมีีพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปใน
ทางที่่�ดีีขึ้้�น
๘)	กำำ�หนดกิิจกรรมส่่งเสริิมคุุณธรรม โดยนำำ�
หลัักธรรมทางศาสนา หลัักปรััชญา ของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง และวิิถีีวััฒนธรรมที่่�ดีีงามมาแก้้ปััญหาของ
ชุุมชน และบ่่มเพาะคุุณธรรมความดีีที่่�อยากทำำ�
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๙) แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างสมาชิิกในชุุมชน
และชุุมชนอื่่น� ๆ สามารถเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ให้้การศึึกษา
ดููงาน ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และขยายเครืือข่่ายเพื่่�อให้้
เกิิดสัังคมคุุณธรรม
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนวััดอััมพวัันได้้ดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนชุุมชน
คุุณธรรมสำำ�เร็็จและเป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรมได้้นั้้�น
มีีผลลััพธ์์เชิิงประจัักษ์์ คืือ คนในชุุมชนยึึดมั่่น� ปฏิิบัติั ติ าม
หลัักธรรมทางศาสนา น้้อมนำำ�หลัักปรััชญา เศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและดำำ�เนิิน
ชีีวิิตตามวิิถีีวััฒนธรรมที่่�ดีีงาม ส่่งผลให้้มีีพฤติิกรรมที่่�ดีี
ประกอบด้้วย
พฤติิกรรมที่่�ส่่งผลดีีต่อ่ ตนเอง คืือ มีีความอดทน
อดออม มีีความพอประมาณ รู้้�จักั พึ่่ง� พาตนเอง ประกอบ
สััมมาอาชีีพสร้้างรายได้้ มีีเหตุุมีผี ล มีีภูมิู คุ้้�ิ มกัันในตััวที่่ดี� ี
มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น หนี้้�สิินลดลง
พฤติิ ก รรมที่่� ดีี ต่่ อครอ บครัั ว คืือ ไม่่ มีี ปัั ญ หา
การทะเลาะวิิวาท ไม่่มีีปััญหาการพนััน ไม่่มีีอบายมุุข
ไม่่มีีปััญหาการลัักขโมย มีีความรัักความห่่วงใยซึ่่�งกััน
และกััน ครอบครััวมีีความรััก ความอบอุ่่�น
พฤติิกรรมที่่�ดีีต่อ่ เพื่่�อนบ้้าน คืือ ความเอื้้ออ
� าทร
ช่่วยเหลืือ แบ่่งปัันซึ่่�งกัันและกััน มีีความห่่วงใยซึ่่�งกััน
และกััน
พฤติิกรรมที่่�ดีีต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน คืือ มีีการรวม
กลุ่่�มพััฒนาอาชีีพ ช่่วยเหลืือกััน ดููแลผู้้�มีีรายได้้น้้อย
ด้้วยการสร้้างงานสร้้างอาชีีพ พััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก

พฤติิ ก รรมที่่� ดีี ต่่ อ ชุุ ม ชนของตนเอง คืือ
ไม่่มีีปััญหาขยะ ไม่่มีีปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม รู้้�สิิทธิิหน้้าที่่�
การเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี ยึึดมั่่�นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
มีีสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อส่ว่ นรวม รู้้�รักั สามััคคีี เสีียสละและ
กตััญญููรู้้�คุุณ
พฤติิกรรมที่่�ดีต่ี อสิ่่
่ ง� แวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิ
คืือ ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมในชุุมชนได้้รับั
การอนุุรัักษ์์
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุ ม ชนมีี คว ามตั้้� ง ใจจะพัั ฒ นาให้้ เ ป็็ น ชุุ ม ชน
ต้้ น แบบและเป็็ น แหล่่ ง ถ่่ า ยทอดองค์์ คว ามรู้้�ในด้้ า น
ต่่าง ๆ ให้้มีคว
ี ามยั่่ง� ยืืน ไม่่ว่า่ จะเป็็นในด้้านการท่่องเที่่�ยว
ด้้ า นประเพณีี วัั ฒ นธรรม ด้้ า นเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชน
คนในชุุมชนมีีความสามััคคีีและมีีส่่วนร่่วม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายพีีระมิิตร น้้อยบุุญมา ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๒
โทร. ๐๘ ๓๕๗๒ ๙๖๕๐		
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๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาหนอง
ตำำ�บลดอนแร่่ อำำ�เภอเมืืองราชบุุรีี จัังหวััดราชบุุรีี
“ขึ้้�นดอยไหว้้รอยพระพุุทธบาท
สานศาสตร์์พระราชา รัักษาวิิถีีไท-ยวน”

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด นาหนองนั้้� น คนในชุุ ม ชน
ส่่ ว นใหญ่่ สืื บเชื้้� อ สายไท-ยวน ที่่� บ รรพบุุ รุุ ษอ พยพ
ย้้ายถิ่่�นฐานมาจากทางตอนเหนืือของไทย มีีวิิถีีชีีวิิต
วััฒนธรรมประเพณีี เป็็นอััตลัักษณ์์ของตนเอง เช่่น
สำำ�เนีียงภาษาพููดคล้้ายภาคเหนืือ การแต่่งกาย การทอ
ผ้้าจก มีีประเพณีีที่่ป� ฏิิบัติั สืืิ บต่่อกันั มา เช่่น ประเพณีีบุญ
ุ
เดืือน ๓ บุุญตัักบาตรเทโว เป็็นต้้น แหล่่งท่่องเที่่�ยวสำำ�คัญ
ั
มีีรอยพระพุุทธบาทจำำ�ลองบนยอดเขา เป็็นที่่�เคารพ
สัักการะของชาวชุุมชน ภาพจิิตรกรรมฝาผนััง ภายใน
ศาลาการเปรีียญ และมีีตลาดชุุมชน “ต๋๋าหลาดไท-ยวน
วััดนาหนอง” เปิิดขายสิินค้้า ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน พืืชผััก
อาหารพื้้น� ถิ่่น� ผ้้าทอผ้้าจก ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวจัับจ่่ายสิินค้้า
ได้้เข้้ามาเรีียนรู้้� สััมผััสวิิถีีชีีวิิตที่่�เรีียบง่่ายตามแบบวิิถีี
ไท-ยวน ราชบุุรีี
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	ความสำำ� เร็็ จ ของชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด นาหนอง
คืือการใช้้ “ พลัั ง บวร” ขัั บ เคลื่่� อ นพัั ฒ นาชุุ ม ชนให้้ มีี
ความสามััคคีี มีีน้ำำ��ใจ พอเพีียงและอนุุรักั ษ์์วิถีิ วัี ฒ
ั นธรรม
ไท-ยวน การใช้้พลัังบวร มีีผลทำำ�ให้้ชุุมชนคุุณธรรม
วััดนาหนอง มีีความสงบสุุข ปััญหาต่่าง ๆ ลดน้้อยลง
เกิิดสิ่่�งดีีงามในชุุมชนมากขึ้้�น มีีความสามััคคีี รัักใคร่่
ปรองดองกััน เมื่่�อจะดำำ�เนิินกิิจกรรมอะไร คนในชุุมชน
ก็็จะมาช่่วยกััน ร่่วมคิิดร่่วมดำำ�เนิินงาน ร่่วมแก้้ปััญหา
ร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ มีี ก ารพูู ด คุุ ย แบ่่ ง งาน แบ่่ ง หน้้ า ที่่� กัั น
รัับผิิดชอบ ให้้งานกิิจกิิจกรรม หรืือโครงการนั้้�น ๆ
ประสบผลสำำ�เร็็จไปด้้วยดีี
	มีีการนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้
ร่่วมกัันคิิด ร่่วมกัันทำำ�แปลงผัักปลอดสารพิิษ และปลููก
โรงเรืือนเพาะเห็็ด โดยจะเรีียกว่่า “ครััวชุุมชน” เพื่่�อเก็็บ
ผลผลิิตไปบริิโภค มอบให้้แก่่ผู้้�เดืือนร้้อน หรืือจำำ�หน่่าย
นำำ�ร ายได้้ เข้้ า ชุุ ม ชน โดยจะมีี ป ระชาชน เยาวชน
พระสงฆ์์ ผลััดเปลี่่ย� น หมุุนเวีียนกัันมา ร่่วมกัันทำำ� โดยมีี
วััดสนัับสนุุนให้้ใช้้พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงาน และแต่่ละบ้้านก็็จะ
มีีการปลููกพืืชผัักสวนครััวไว้้บริิโภคเอง ลดค่่าใช้้จ่่ายใน
ครััวเรืือน ถ้้ามีีผลผลิิตมาก ก็็จะนำำ�มาจำำ�หน่่ายในตลาด
ชุุมชน “ต๋๋าหลาดไท-ยวน” เป็็นตลาดที่่�เกิิดจากความ
คิิดริิเริ่่�มของท่่านเจ้้าอาวาสวััดนาหนอง ที่่�ต้้องการให้้
ชาวบ้้านได้้มีีรายได้้เพิ่่�ม มีีอาชีีพเสริิม พึ่่�งพาตนเองได้้
เป็็นตลาดวััฒนธรรม ที่่�ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการก่่อตั้้�ง
พััฒนา ร่่วมกัันเป็็นเจ้้าของอย่่างแท้้จริงิ นอกจากนั้้�นยััง
มีีการอนุุรัักษ์์วิิถีีวััฒนธรรมไท-ยวน เช่่น การทอผ้้าจก
ภาษา ความเชื่่�อ อาหารการกิิน ในชุุมชนยัังร่่วมมืือกััน
อนุุรัักษ์์สืืบสานวิิถีีวััฒนธรรมให้้คงอยู่่�
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ผลลััพธ์์คืือ คนในชุุมชนคุุณธรรมวััดนาหนอง
มีีพฤติิกรรมที่่�ดีีมากขึ้้�น ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่�คนใน
ชุุมชน เด็็กนัักเรีียน เข้้ามาร่่วมกััน เป็็นจิิตอาสาพััฒนา
วััด พััฒนาต๋๋าหลาดไท-ยวน ร่่วมกัันทำำ�แปลงปลููกผััก
ทำำ�โรงปลููกเห็็ด มีีน้ำำ��ใจต่่อกััน มีีความภาคภููมิิใจในวิิถีี
วััฒนธรรมไท-ยวน ร่่วมกัันแต่่งกายตามอััตลัักษณ์์ตนเอง
ร่่วมกัันสืืบสานงานประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� คนในชุุมชนมีีความ
เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ มีีน้ำำ��ใจ รู้้�จัักแบ่่งปัันกััน เห็็นได้้จากการ
ให้้การช่่วยเหลืือจุุนเจืือแก่่ผู้้�เดืือดร้้อนในสถานการณ์์
ต่่าง ๆ และมีีความเคารพซึ่่�งกัันและกััน เมื่่�อมีีความ
คิิดเห็็นที่่�ไม่่ตรงกััน ก็็จะหาข้้อสรุุปร่่วมกััน เด็็กก็็รัับฟััง
ผู้้�สููงอายุุ มีีความกตััญญููต่่อปู่่�ยาตายาย อยู่่�ร่่วมกัันใน
ครอบครััวอย่่างสงบสุุข

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้าหมายที่่�จะเดิินต่่อในอนาคต คืือ การเป็็น
ชุุมชนสืืบสานวิิถีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น นำำ�ปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงและหลัักธรรมทางศาสนามาใช้้ในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต เพื่่�อชุุมชนเข็็มแข็็งอย่่างยั่่�งยืืน

ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด นาหนองเป็็ น ชุุ ม ชนแบบ
สัังคมชนบท กระบวนการจััดการชุุมชนจะมีีประธาน
ชุุมชนคุุณธรรมวััดนาหนอง คืือ พระครููวิินััยธรอำำ�นาจ
อนุุภทฺฺโท เจ้้าอาวาสวััดนาหนอง เป็็นผู้้�นำำ� ร่่วมคิิด
ร่่วมวางแผน ร่่วมมืือกัับผู้้�นำำ�ชุุมชน ผู้้�นำำ�ทางธรรมชาติิ
ปราชญ์์ชาวบ้้าน รวมกัันบริิหารจััดการในชุุมชน เมื่่�อ
มีีปััญหาอุุปสรรคเกิิดขึ้้�นจะร่่วมกัันแก้้ไข หรืือขอคำำ�
ปรึึกษา จากภาคส่่วนราชการภายนอก ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วม
ให้้ข้อ้ เสนอแนะ แนวทางการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ให้้ลดลง
หมดไป และหากไม่่สามารถแก้้ไขได้้ทัันแล้้ว ก็็จะนำำ�
ปััญหานั้้�น ๆ ไปพููดคุุยร่่วมกััน ใช้้เป็็นบทเรีียนในการ
ดำำ�เนิินงานกิิจกรรมในโอกาสต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููวิินััยธรอำำ�นาจ อนุุภทโท เจ้้าอาวาสวััดนาหนอง
โทร. ๐๘ ๑๑๙๘ ๖๔๘๖
นางสาววนิิภา มณีีจัันทร์์ ประธานต๋๋าหลาดไทขยวน
วััดนาหนอง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๗ ๓๗๓๔
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๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเจ็็ดเสมีียน
ตำำ�บลเจ็็ดเสมีียน อำำ�เภอโพธาราม จัังหวััดราชบุุรีี
“ถิ่่�นไชโป๊๊วหวาน โจษขานเค้้กมะพร้้าวอ่่อน
สุุดยอดมะขามเทศมััน
สีีสัันงานประเพณีีแห่่ดอกไม้้”

	คนเจ็็ดเสมีียน เคารพรััก ให้้เกีียรติิ และยกย่่อง
ปััญหาความแตกต่่างทางการเมืืองชาวเจ็็ดเสมีียนจะถืือ
คติิว่า่ “ต่่างความคิิดแต่่ไม่่ต่า่ งการกระทำำ�” เสื้้อต่
� า่ งสีีจึึง
มารวมตััวกัันเป็็น “กลุ่่�มเสื้้�อส้้ม” ที่่�ทำำ�งานในลัักษณะ
จิิตอาสา โดยไม่่หวัังผลตอบแทน กิิจกรรมแรกเริ่่ม� ที่่ดำ� ำ�เนิินการ
คืือ การทำำ�คว ามสะอาดชุุ ม ชน ได้้ รัั บ การตอบรัั บ
ในชุุมชนที่่�ต้้องการเป็็นจิิตอาสาจากหลากหลายอาชีีพ
ในช่่วงแรกที่่�ดำำ�เนิินการจะมีีข้้อสงสััยจากสมาชิิกว่่า
“ทำำ�แล้้วจะได้้อะไร” แกนนํําจึึงได้้จัดั การอบรมเพื่่�อปลุุก
จิิตสํํานึึกสาธารณะ เดิินตามรอยเท้้าพ่่อสานต่่อที่่�พ่่อ
ทำำ� เพื่่�อให้้สมาชิิกในกลุ่่�มเกิิดความภาคภููมิิใจในการทำำ�
ประโยชน์์ให้้ท้้องถิ่่�น โดยทีีมกลุ่่�มเสื้้�อส้้มมีีภารกิิจที่่�ช่่วย
ดููแลบุุคคล ๓ วััย ได้้แก่่ เด็็กเยาวชน ภาคประชาชน
และคนสููงอายุุ
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	จากการเริ่่ม� ต้้นของกลุ่่�มเสื้้อส้
� ม้ มีีหลัักการสำำ�คัญ
ั
ในการพััฒนาคืือ ระบบบริิหารจััดการแบบมีีส่่วนร่่วม
มุ่่�งเน้้ น ให้้ คว ามสำำ�คัั ญ ของการมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั บ ชุุ ม ชน
ด้้วยวิิธีีการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในชุุมชนอย่่าง
ต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ โดยใช้้กระบวนการเห็็นปััญหา เข้้าใจ
ร่่วมแก้้ไข และวิิเคราะห์์ปััญหาร่่วมกัันเพื่่�อเชื่่�อมโยง
ให้้ประชาชนเป็็นผู้้�มีีส่่วนร่่วมกัับองค์์กรท้้องถิ่่�นท้้องที่่�
การร่่วมกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ “บริิหารจััดการบ้้านเมืือง
ที่่�ดีี ชุุมชนเข้้มแข็็งและพััฒนาสัังคมอย่่างมีีคุุณภาพ”
การทำำ� งานร่่ ว มกัั บ ทุุ ก ภาคส่่ ว น โดยมีี ก ารกระจาย
ข้้ อมูู ล ข่่ า วสารและประชาสัั ม พัั น ธ์์ ด้้ ว ยหนัั ง สืือ
การสื่่�อสารแบบปากต่่อปาก การเข้้าร่่วมรัับทราบข้้อมูลู
ในเวทีีประชาคม เวทีีประชุุมประจำำ�เดืือนของหมู่่�บ้้าน
ซึ่่�งเป็็นการเปิิดโอกาสทางความคิิด และเชื่่�อมโยงกัับ
ผู้้�มีีส่่วนร่่วมให้้เป็็นเครืือข่่ายในชุุมชน ใช้้การกระจาย
ข้้ อมูู ล ข่่ า วสารให้้ ป ระชาชนได้้ รัั บ รู้้�เท่่ า ทัั น กัั บ
สถานการณ์์และเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อที่่�จะปรัับตััวให้้
เข้้ากัับวิิถีีชีีวิิต วิิถีีสัังคม ไม่่ตกอยู่่�ในการบริิโภคนิิยม
และวััตถุุนิิยม อีีกทั้้�งเพื่่�อให้้คนในชุุมชนได้้ตระหนัักใน
ความเป็็นพลเมืืองของคนตำำ�บลเจ็็ดเสมีียน ที่่�ต้้องรู้้�จััก
รัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� มีีการตื่่�นตััวต่่อสิิทธิิของตนเอง
และผู้้�อื่่�น มีีความสำำ�นึึกและมีีจิิตสาธารณะที่่�จะบำำ�เพ็็ญ
ต่่ อ สาธารณประโยชน์์ และถิ่่� น กำำ� เนิิ ด ของตนเอง
การประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน มีีการ
เปิิดเวทีีร่ว่ มกัันให้้ประชาชนในตำำ�บล เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาล
ตำำ�บลเจ็็ดเสมีียน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในด้้านต่่าง ๆ ระดม
ความคิิดเพื่่�อหาจุุดเชื่่�อมโยง และสร้้างกระบวนการให้้
ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในทุุกด้้าน สร้้างจิิตสาธารณะ
ในการทำำ�งานร่่วมกััน เช่่น การประชุุมจััดงานประเพณีี
วัันสำำ�คััญ การประชุุมแก้้ไขปััญหาขยะมููลฝอย
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการกระทำำ� การดำำ�เนิินการที่่�เกิิดขึ้้น� ก็็เป็็นที่่�
แน่่นอนว่่าต้้องมีีผลลััพธ์์ อาจเป็็นทั้้�งด้้านบวกและด้้าน
ลบ และเป็็นที่่�แน่่นอนเช่่นกัันว่่าผลลััพธ์์ดัังกล่่าวจะส่่ง
ผลกระทบต่่อชุุมชนท้้องถิ่่�นโดยตรง ดัังนั้้�น การร่่วมรัับ
ผิิดในการกระทำำ�จึึงเป็็นเรื่่อ� งที่่�สำำ�คัญ
ั การรัับผลกระทบ
ในด้้านบวกก็็เป็็นการสร้้างความสุุข สร้้างประโยชน์์ให้้
แก่่ชุุมชน สำำ�หรัับผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในทิิศทางลบ
จะมีีกระบวนการในการบัันทึึกข้้อบกพร่่อง รัับผิิดชอบ
ร่่วมกัันในการแก้้ไข และจะเป็็นการเชื่่�อมโยงศัักยภาพ
ของชุุมชน เพื่่�อที่่จ� ะเกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�ปััญหา และ
ถืือเป็็นกรณีีศึึกษา (case study) รวมถึึงเป็็นโอกาสดีี
ของชุุมชนในการสร้้างพลัังครั้้�งใหม่่ เพื่่�อเผชิิญปััญหา
ร่่วมกัันอย่่างสำำ�นึึกรัับผิิดชอบร่่วมกััน ซึ่่�งจะเป็็นโอกาส
สร้้างความรัักในคราวทุุกข์์ยาก เป็็นโอกาสในการสร้้าง
ประเด็็นร่่วม เป็็นโอกาสในการสร้้างเครืือข่่ายประเด็็น
ปััญหา
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	จากก้้ า วย่่ า งของกลุ่่�มคนเล็็ ก ๆ วัั น นี้้� ไ ด้้
ขยายไปสู่่�ความร่่ ว มมืือระดัั บ ตำำ� บล มีี ค นหนุ่่�มสาว
ที่่� รัั ก ษ์์ บ้้ า นเกิิ ด ลุุ ก ขึ้้� น มาพัั ฒ นาตนเอง มีี ท้้ อ งถิ่่� น
ที่่� คอ ยสนัั บ สนุุ น มีี วัั ด เจ็็ ด เสมีี ย นเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง
จิิ ต วิิ ญ ญาณของชุุ ม ชน เป้้ า หมายต่่ อ ไปจะเน้้ น ทำำ�
สาธารณประโยชน์์ แก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ให้้ครอบคลุุม

ทุุกตารางนิ้้�วของพื้้�นที่่�ตำำ�บลเจ็็ดเสมีียน ซึ่่�งเป็็นตำำ�บล
ต้้นแบบให้้กัับพื้้�นที่่�ข้้างเคีียงหรืือพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�สนใจ และ
พร้้อมที่่จ� ะถ่่ายทอดความรู้้� ประสบการณ์์หรืือการแลกเปลี่่ย� น
ตลอดจนการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายไปสู่่�เป้้าหมายที่่�วางไว้้
โดยทั่่� ว ไปแล้้ ว ต้้ น ทุุ น และศัั ก ยภาพในพื้้� น ที่่� นั้้� น
ถืือเป็็ น ความสำำ�คัั ญ ที่่� ล ะเลยไม่่ ไ ด้้ เช่่ น กัั น ดัั ง นั้้� น
การนำำ�วิิธีีการหรืือกระบวนการต่่าง ๆ ไปใช้้จึึงจำำ�เป็็น
ต้้องปรัับให้้เข้้ากัับสภาพบริิบทของพื้้�นที่่� และที่่�ขาด
ไม่่ได้้อีีกประการหนึ่่�งได้้แก่่การมีีส่่วนร่่วมที่่�แท้้จริิงของ
เจ้้าของพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นความรัักความหวงแหน
ความเป็็นเจ้้าของอย่่างแท้้จริิง โดยไม่่มีีข้้อโต้้แย้้งใด ๆ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางกรรณิิการ์์ ณ บางช้้าง
ประธานจิิตอาสาภาคประชาชน
โทร. ๐๘ ๗๑๖๙ ๑๑๓๕
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๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดไชยชุุมพลชนะสงคราม
ตำำ�บลบ้้านใต้้ อำำ�เภอเมืืองกาญจนบุุรีี
จัังหวััดกาญจนบุุรีี
“วััดเป็็นศููนย์์กลางหล่่อหลอมคุุณธรรม
มุ่่�งเสริิมนำำ�หลัักปฏิิบััติิศีีล ๕ สู่่�ศาสนิิกชน
เพื่่�อดำำ�รงตนให้้สุุขกายและสุุขใจ”

ชุุมชนวััดไชยชุุมพลชนะสงคราม มีี ๓ ชุุมชน
ย่่ อ ยรวมกัั น ที่่� อยู่่�ล้้ อ มรอบวัั ด และอยู่่�ในพื้้� น ที่่�
เขตเทศบาลเมืืองกาญจนบุุรีี ได้้แก่่ ชุุมชนคุุณธรรม
บ้้ า นใต้้ ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมตลาดชุุ ก โดน และ ชุุ ม ชน
คุุณธรรมท่่าน้ำำ��ชุุกโดน แม้้ว่่าชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
วััดไชยชุุมพลชนะสงคราม จะมีีความหลากหลายของ
อาชีีพ แต่่ได้้มีีสิ่่�งที่่�ยึึดโยงทั้้�ง ๓ ชุุมชนเข้้าด้้วยกััน คืือ
หลวงปู่่�เปลี่่�ยน (พระวิิสุุทธิิรัังษีี) อดีีตเจ้้าอาวาสวััด
ไชยชุุมพลชนะสงคราม (วััดใต้้) และเจ้้าคณะจัังหวััด
กาญจนบุุรีี ซึ่่�งสร้้างคุุณงามความดีีไว้้กัับชุุมชนเป็็น
อย่่างมาก แม้้ว่่าจะมรณภาพไปนานถึึง ๗๓ ปีีแล้้ว
ยัังเป็็นที่่�เคารพนัับถืือของทุุกคนมาจนถึึงปััจจุุบััน
เมื่่�อทุุกคนมีีหลัักใจเดีียวกััน การทำำ�งานของ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดไชยชุุมพลชนะสงครามจึึงเป็็นไป
โดยง่่าย เริ่่�มจากการตั้้�งเป็็นชุุมชนคุุณธรรมขึ้้�นมาในปีี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้้ เ ป็็ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมต้้ น แบบในปีี
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พ.ศ. ๒๕๖๒ รัับรางวััลสุุดยอดชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลัังบวรต้้นแบบ ในปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล้้วนแต่่เกิิดจาก
ความร่่วมมืือของทุุกคนในชุุมชน จนเป็็นพลััง “บวร”
ที่่�ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมรัับผลประโยชน์์ พึ่่�งพาตนเอง
พึ่่�งพากัันเอง รวมพลัังพััฒนาต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรม
สร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุุมชน นำำ�เอาหลัักธรรมทาง
พระพุุทธศาสนามาเป็็นภููมิิคุ้้�มกััน น้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียงไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิติ เพื่่�อความ
มั่่� น คง มั่่� ง คั่่� ง ยั่่� ง ยืืน ตามยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ๒๐ ปีี
ของรััฐบาล และร่่วมกัันสืืบสานประเพณีีวัฒ
ั นธรรมไทย
ที่่�ดีีงามให้้อยู่่�คู่่�สัังคมไทยตลอดไป
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุ ม ช น คุุ ณ ธรร ม ต้้ น แ บ บ วัั ด ไช ย ชุุ ม พ ล
ชนะสงคราม มีีเส้้นทางของการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�น
มาจากดำำ�ริิ ข องพระเดชพระคุุ ณ พระราชวิิ สุุ ท ธิิ เ มธีี
เจ้้าคณะจัังหวััดกาญจนบุุรีี เจ้้าอาวาสวััดไชยชุุมพล
ชนะสงคราม (สมณศัักดิ์์�ในขณะนั้้�น) ทำำ�ให้้เกิิดการ
รวมตััวกัันระหว่่างบ้้าน วััด โรงเรีียนและหน่่วยราชการ
โดยแต่่ละภาคส่่วนจััดส่่งตััวแทนมาประชุุมเพื่่�อปรึึกษา
หารืือและวางแผนการขัับเคลื่่�อนชุุมชนของเราให้้เป็็น
ชุุมชนคุุณธรรม มีีวััดเป็็นศููนย์์กลาง ซึ่่�งมีีขั้้�นตอนการ
ดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๑) ประกาศเจตนารมณ์์ของชุุมชน เพื่่�อให้้ผู้้�นำำ�
ชุุ ม ชนและคนในชุุ ม ชนร่่ ว มมืือกัั น ขัั บ เคลื่่� อ นให้้ เ ป็็ น
ชุุมชนคุุณธรรม
๒)	กำำ�หนดเป้้าหมายของชุุมชน โดยแยกเป็็น
ปััญหาที่่�อยากแก้้ และความดีีที่่�อยากทำำ�
๓)	จััดทำำ�แผนชุุมชนตามบริิบทของชุุมชน
๔)	ดำำ�เนิินการตามแผนชุุมชนที่่�วางไว้้
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๕)	ติิดตามประเมิินผลตามกิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการ
ตามแผน
๖) ยกย่่องบุุคคลทำำ�ความดีีในชุุมชน
๗) ประเมิินผลสำำ�เร็็จตามโครงการ
๘) ขยายผลกิิจกรรมเพิ่่�มเติิมใน ๓ มิิติิ คืือ
การนำำ�หลัักธรรมทางศาสนา หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง และวิิถีีทางวััฒนธรรมมาบ่่มเพาะคุุณธรรม
ความดีีที่่�อยากทำำ�
๙) แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ชุุมชนคุุณธรรมวััดไชย
ชุุมพลชนะสงคราม มีีองค์์ความรู้้�ของการเป็็นชุุมชน
คุุณธรรมต้้นแบบ จึึงเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ศึึกษาดููงาน
ให้้แก่่ชุุมชนอื่่�น ๆ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) พลัังบวรในชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง เกิิดการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
๒) ประชาชนในชุุมชนมีีส่ว่ นร่่วมคิิดร่่วมทำำ� และ
ร่่วมรัับประโยชน์์ร่ว่ มกััน
๓) ประชาชนได้้ รัั บ ข้้ อมูู ล ข่่ า วสารที่่� ถูู ก ต้้ อ ง
สร้้างความเข้้าใจที่่�ตรงกััน
๔)	คนในชุุมชนยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตนตามหลัักธรรม
ทางศาสนา ประพฤติิตนอยู่่�ในศีีลในธรรม
๕)	คนในชุุ ม ชนน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ในการสร้้าง
โอกาส สร้้างงาน สร้้างอาชีีพ ให้้เกิิดรายได้้ตามวิิถีีชีีวิิต
ชุุมชน
๖)	คนในชุุมชนสืืบสานและรัักษาประเพณีีที่่�ดีี
งามของชุุมชน มีีความภาคภููมิิใจในการสืืบต่่อจากรุ่่�น
สู่่�รุ่่�น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) แกนนำำ�“บวร” และชุุมชนได้้ทราบและเข้้าใจ
แนวทางการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม ให้้เป็็นชุุมชน
เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้หลัักการ “บวร On Tour”
ก้้าวไปในทิิศทางเดีียวกััน
๒)	มีีศููนย์์เรีียนรู้้�ทฤษฎีีศาสตร์์พระราชาตาม
แนวคิิดหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง เพื่่�อเป็็น
แหล่่ ง เรีี ย นรู้้�ภายในชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ไชยชุุ ม พล
ชนะสงคราม
๓) แกนนำำ�“บวร” ของชุุมชนคุุณธรรมวััดไชย
ชุุมพลชนะสงคราม ได้้นำำ�แนวคิิดและความรู้้�ที่่�ได้้จาก
การประชุุม ไปพััฒนาต่่อยอดให้้เป็็นชุุมชนเพื่่�อการ
ท่่องเที่่�ยว ภายใต้้แนวคิิด “บวร On Tour” ต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููกาญจนสุุดาภรณ์์ ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส
วััดไชยชุุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๐๑๓๙
นางบุุญชื่่�น พิิทัักษ์์วงศ์์ ประธานชุุมชนตลาดชุุกโดน
โทร. ๐๘ ๖๐๙๓ ๔๙๙๘
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๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดท่่าขนุุน
ตำำ�บลท่่าขนุุน อำำ�เภอทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
“นำำ�ศีีลธรรมมาเป็็นภูมิู ิคุ้้�มกััน
เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”

ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบวััดท่่าขนุุน มีี ๓ ชุุมชน
ย่่อยรวมกัันอยู่่�ในพื้้�นที่่�เขตเทศบาลตำำ�บลทองผาภููมิิ
ได้้ แ ก่่ ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ท่่ า ขนุุ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
ริิมฝั่่�งแควน้้อย และ ชุุมชนคุุณธรรมพััฒนาทองผาภููมิิ
แม้้ว่่าชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบวััดท่่าขนุุน จะมีีความ
หลากหลายของชาติิพันั ธุ์์� แต่่ก็มี็ สิ่่ี ง� ที่่�ยึึดโยงทั้้�ง ๓ ชุุมชน
เข้้าด้้วยกััน คืือ หลวงปู่่�สาย (พระครููสุุวรรณเสลาภรณ์์)
อดีี ต เจ้้ า อาวาสวัั ด ท่่ า ขนุุ น อดีี ต เจ้้ า คณะอำำ� เภอ
ทองผาภูู มิิ ซึ่่� งสร้้ างคุุ ณงามความดีี ไว้้กัับชุุ มชนเป็็ น
อย่่างมาก แม้้ว่่าจะมรณภาพไปนานถึึง ๒๙ ปีีแล้้ว
ยัั ง เป็็ น ที่่� เ คารพนัั บ ถืือของทุุ ก คนมาจนถึึงปัั จจุุ บัั น
เมื่่� อทุุ ก คนมีี ห ลัั ก ใจเดีี ย วกัั น การทำำ� งานของชุุ ม ชน
คุุณธรรมวััดท่่าขนุุนจึึงเป็็นไปโดยง่่าย
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
๑) ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ท่่ า ขนุุ น เริ่่� ม ต้้ น ด้้ ว ย
การจััดประชุุม เพื่่�อหาของดีีที่่�มีีอยู่่�แล้้วมาเป็็นจุุดขาย
และสร้้างอาชีีพเพื่่�อเป็็นรายได้้ให้้กัับชุุมชน ซึ่่�งจาก
การประชุุ ม ก็็ ส ามารถต่่ อ ยอดสิ่่� ง ที่่� มีี ไ ด้้ ห ลายอย่่ า ง
รวมถึึงสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�คู่่�บ้้านคู่่�เมืืองของชุุมชนคุุณธรรม
วััดท่่าขนุุน ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างสููงสุุด
๒)	ตั้้�งคณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมขึ้้น�
มาในปีี ๒๕๖๐ เกิิดความร่่วมมืือของทุุกคนในชุุมชน
ด้้วยหลัักการพลััง “บวร”
๓) สร้้างความตระหนััก ความต้้องการพััฒนา
บ้้ า นเกิิ ด เมืืองนอน และความเสีี ย สละอัั น เป็็ น
จิิตสาธารณะที่่�คิิดจะทำำ�งานเพื่่�อให้้ชุุมชนของตนดีีขึ้้�น
ในทุุก ๆ ด้้าน โดยไม่่รับั ผลตอบแทน ซึ่่ง� สืืบเนื่่�องมาจนถึึง
ทุุกวัันนี้้� คืือ คณะทำำ�งานทุุกตำำ�แหน่่งในชุุมชนคุุณธรรม
วััดท่่าขนุุนจะไม่่มีีค่่าตอบแทน งบประมาณหรืือรายได้้
ทั้้�งหมดจะถููกใช้้เพื่่�อการพััฒนาชุุมชนเท่่านั้้�น
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบวััดท่่าขนุุน มีีการจััดทำำ�
ฐานข้้ อมูู ล องค์์ คว ามรู้้�ด้้ า นวัั ฒ นธรรมของชุุ ม ชน
หลากหลายด้้าน ได้้แก่่
๑) การปลูู กผัั กปลอดสารพิิ ษ การจัั ดทำำ�ปุ๋๋�ย
ชีีวภาพ กัับน้ำำ��หมััก ตามแนวทฤษฎีีศาสตร์์พระราชา
ด้้วยหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง “คุุณธรรมเริ่่�ม
ที่่�ตนเอง”
๒)	จัั ด ทำำ�อ งค์์ คว ามรู้้�เกี่่� ย วกัั บ วัั ฒ นธรรม
เชิิงประวััติิศาสตร์์ เช่่น สงครามโลกครั้้�งที่่� ๒ กัับบ้้าน
ท่่าขนุุน บ้้านเชลยศึึก เป็็นต้้น
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๓)	องค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น รวมถึึงคิิดค้้น
ผลิิตภััณฑ์์อาหารพื้้�นถิ่่�นแปรรููป เพื่่�อให้้ตรงกัับความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคทุุกวััย และปรัับให้้เข้้ากัับยุุคสมััย
ปััจจุุบัันที่่�รัับวััฒนธรรมต่่างชาติิเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
การดำำ� เนิิ น งานยัั ง คงมุ่่�งเน้้ น ให้้ ค นรุ่่�นใหม่่ ไ ด้้
รู้้�จัักและลองลิ้้�มชิิมรสชาติิของทองโยะ (ปลาท่่องโก๋๋
กะเหรี่่�ยง) อาหารพื้้�นถิ่่�นดั้้�งเดิิม ได้้แปรรููปเป็็น ไดฟุุกุุ
ทองโยะ เฟรนซ์์ฟรายทองโยะ ผััดพริิกขิิงทองโยะน้ำำ��
พริิกกะท้้อน และขนมวง (โดนััทกะเหรี่่�ยง)
การพััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยวของชุุมชน มีีการ
ปรัั บ เส้้ น ทางเพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น จุุ ด ดึึงดูู ด จำำ� นวน
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วให้้ ม ากขึ้้� น สร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ ชุุ ม ชน
เพิ่่�มมากขึ้้�น ดัังนี้้�
๑) การจัั ด ทำำ� แลนด์์ ม าร์์ ก บริิ เวณหัั ว สะพาน
แขวนหลวงปู่่�สาย โดยปรัั บภููมิิทััศน์์เป็็ นสวนหย่่ อม
รวมทั้้�งการปรัับปรุุงบ้้านพัักตำำ�รวจ (เก่่า) เป็็นร้้านค้้า
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรมของชุุมชน
๒)	กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว เช่่น การมีีส่่วนร่่วม
ในการทำำ�อาหารท้้องถิ่่น� การพายเรืือล่่องแพชมทิิวทัศน์
ั ์
ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��แควน้้อย
๓)	มีี กิิ จ กรรมอื่่� น ๆ ที่่� น่่ า สนใจเพื่่� อส่่ ง เสริิ ม
การท่่องเที่่�ยวของชุุมชน โดยได้้รัับความร่่วมมืือจาก
เครืือข่่ายพลััง “บวร” อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ด้้วยความที่่�ต่า่ งคนต่่างที่่�มา มีีพื้น้� ฐานในด้้านต่่าง ๆ
ไม่่เหมืือนกััน ทำำ�ให้้เมื่่�ออยู่่�หรืือทำำ�งานร่่วมกัันย่่อมเกิิด
ปััญหาและความขััดแย้้งขึ้้�น ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
วััดท่่าขนุุนนั้้�นได้้ผ่่านเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ มาได้้โดยการยึึด
หลัักจิิตสาธารณะ เห็็นแก่่ประโยชน์์ของชุุมชนเป็็นหลััก
ไม่่เห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนตััว ทุุกโครงการ ทุุกนโยบาย
ล้้วนเป็็นไปเพื่่�อการพััฒนาชุุมชนอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑) สร้้างอาชีีพเพื่่�อให้้เกิิดรายได้้ โดยเชื่่�อว่่า
เมื่่�อคนมีีงานจะมีีเงิิน มีีเงิินก็็จะไม่่เบีียดเบีียนซึ่่�งกััน
และกััน และพร้้อมเสีียสละเพื่่�อชุุมชน
๒) สร้้ า งสำำ�นึึ กรัั ก บ้้ า นเกิิ ด ของเด็็ ก รุ่่�นใหม่่
โดยในทุุก ๆ โครงการนั้้�นจะให้้เด็็ก ๆ ในชุุมชนเข้้ามามีี
ส่่วนร่่วม เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสาธารณะและสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด
สร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ กให้้ ห วงแหนความเป็็ น ตัั ว เอง และ
ไม่่ลืืมอััตลัักษณ์์ของตน
๓)	พััฒนาสถานที่่�ต่่าง ๆ ให้้มีีความสวยงาม
น่่าท่่องเที่่�ยว น่่าเยี่่�ยมเยืือน โดยชุุมชนเป็็นผู้้�ดููแล

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางมณีี เทพวงษ์์
โทร. ๐๘ ๗๙๐๗ ๗๕๔๓
นางพนอ จัันทจิิตร
โทร. ๐๖ ๒๕๔๒ ๘๙๕๙
นางสาวบุุญสนอง บุุญยงค์์
ประธานชุุมชนคุุณธรรมวัังท่่าขนุุน
โทร. ๐๘ ๑๓๗๘ ๓๗๒๕
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๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมนาพัันสาม
ตำำ�บลนาพัันสาม อำำ�เภอเมืืองเพชรบุุรีี จัังหวััดเพชรบุุรีี
“สองวััดคู่่�บ้้าน สืืบสานนาข้้าว ประเพณีีเรืือยาว
โบสถ์์เก่่าโบราณ ขนมหวานของดีี กีีฬาวััวลาน
เรืือนไทยตระหง่่าน วิิหารศัักดิ์์�สิิทธิ์์�”

ชุุมชนนาพัันสาม เป็็นชุุมชนที่่�มีีทรััพยากรทาง
ศิิลปวััฒนธรรมอัันทรงคุุณค่่า ประชาชนอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างมีีความสุุข มีีหลวงพ่่อวัดั นาพรมเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจ
มีีความโดดเด่่นในเรื่่�อง การทำำ�ขนมหวาน จนได้้รัับ
ขนานนามว่่า “นครแห่่งขนมหวานของจัังหวััดเพชรบุุรี”ี
มีี แ หล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วทางศาสนา ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมของ
ชุุมชนได้้แก่่ วััดนาพรม ซึ่่�งเป็็นศาสนสถาน มีีโบราณ
สถานวิิหารศัักดิ์์�สิิทธิ์์� อุุโบสถ ภาพจิิตรกรรมฝาผนััง
คนในชุุมชนมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มรายได้้ และเพิ่่�มปริิมาณ
ผลผลิิต ทำำ�ให้้ส่ว่ นใหญ่่ต้อ้ งอยู่่�กัับการทำำ�งานมากเกิินไป
การปฏิิสััมพัันธ์์ของคนในชุุมชนลดน้้อยลง ทำำ�ให้้การมีี
ส่่วนร่่วมทางกิิจกรรมประเพณีี และกิิจกรรมสาธารณะ
ในชุุ ม ชนลดน้้ อ ยลงด้้ ว ย ในชุุ ม ชนนาพัั น สามมีี
หลวงพ่่อวัดั นาพรม ประธานชุุมชนคุุณธรรมนาพัันสาม
เป็็ น ศูู น ย์์ รว มจิิ ต ใจของคนในชุุ ม ชนและขัั บ เคลื่่� อ น
ชุุมชนคุุณธรรม จึึงเกิิดการรวมกลุ่่�มกัันทำำ�กิิจกรรม
เพื่่�อส่่วนรวมของชุุมชนได้้
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
กระบวนการที่่�ก่่อให้้เกิิดความสำำ�เร็็จของชุุมชน
นาพัันสาม ประกอบด้้วย
๑) ชุุ ม ชนนาพัั น สามมีี พ ระครูู พิิ ศ าลวัั ชรกิิ จ
เจ้้าอาวาสวััดนาพรม ประธานชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�
หลัั กปรัั ชญาเศรษฐกิิ จพอเพีี ย ง เป็็ นศูู นย์์ รวมจิิ ตใจ
ของชุุมชน มีีวััดเป็็นศููนย์์กลางในการขัับเคลื่่�อนชุุมชน
คุุณธรรม
๒)	ผู้้�นำำ�ชุุมชนใช้้คุุณธรรมนำำ�การพััฒนา และ
ดำำ�เนิินชีี วิิตตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิ จพอเพีียง
ของคนในชุุมชน ทำำ�ให้้ชุุมชนอยู่่�ได้้โดยพึ่่�งตนเองพึ่่�งพา
กัันเองและการรวมกลุ่่�ม
๓)	ผู้้�นำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ใช้้พลััง
บวร และนโยบายประชารััฐ น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ไปพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนใน
ชุุมชน สืืบสานประเพณีี วิิถีีวััฒนธรรมที่่�ดีีงาม
๔)	ผู้้�นำำ�ตามธรรมชาติิ (ปราชญ์์ชาวบ้้านและ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น) ประชาชนในชุุมชนนำำ�คุุณธรรมมา
ปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตให้้ชุุมชน เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
มีีจิิตอาสาที่่�พััฒนาชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนน่่าอยู่่�
๕)	ผู้้�บริิ ห ารสถานศึึกษา หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
เอกชนในพื้้�นที่่� นำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมา
เป็็นแนวทางในการพััฒนา และช่่วยกัันขัับเคลื่่�อนชุุมชน
คุุณธรรม
๖. สมาชิิกชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงาน
และขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมนาพัันสาม
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมนาพัันสาม ทำำ�ให้้
พฤติิกรรมของคนในชุุมชนเปลี่่ย� นแปลงไปในทางที่่�ดีขึ้้ี น�
๑)	ยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตามหลัักธรรมทางศาสนาที่่�
ตนนัับถืือ จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�หลัักธรรมทาง
ศาสนา เพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณธรรมจริิยธรรม และส่่งเสริิม
ให้้คนในชุุมชนสามารถพึ่่ง� พาตนเองได้้ มีีความพอเพีียง
วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา
๒)	น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิต สร้้างอาชีีพ
๓)	สืืบสานและดำำ�เนิินชีีวิติ ตามวิิถีวัี ฒ
ั นธรรมที่่�ดีี
งาม จััดตั้้ง� กลุ่่�ม “เยาวชนลููกหว้้า@นาพัันสาม” สืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรมประเพณีีของชุุมชน เรีียนรู้้� และเผยแพร่่
ต่่อสาธารณะทั้้�งพื้้�นที่่�ตลาดน้ำำ��นาพัันสาม วััดนาพรม
ภายในจัังหวััดและต่่างจัังหวััด อย่่างต่่อเนื่่�อง
๔) เกิิดกลุ่่�มอาชีีพ กลุ่่�มออมทรััพย์์ และกลุ่่�มจิิต
อาสาพััฒนาชุุมชน
๕) เกิิ ด การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพชุุ ม ชนเป็็ น การ
ดำำ�เนิินงานในรููปแบบของ “ชุุมชนคุุณธรรม บวร On Tour
ประกอบด้้วย
		 • แหล่่งเรีียนรู้้� กลุ่่�มศึึกษาดููงาน วััดนาพรม
วััดเก่่าแก่่ในสมััยอยุุธยา เรืือแม่่เก๋๋ง และพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ชาวนา
		 • ศูู น ย์์ เ รีี ย นรู้้�การเกษตรทฤษฎีี ใ หม่่
หลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง
		 • แหล่่งเรีียนรู้้�ทางศิิลปวััฒนธรรม โรงเรีียน
เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง ศูู น ย์์ ก ารเรีี ย นรู้้�ขนมหม้้ อ แกง
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ไข่่เค็็ม

		 •	ศิิ ล ปะการแสดงพื้้� น บ้้ า นต้้ อ นรัั บ นัั ก
ท่่องเที่่�ยว เช่่น ระบำำ�หััววััว การแสดงเห่่เรืือบก เป็็นต้้น
		 • ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ผลิิตภััณฑ์์ CPOT เช่่น
ขนมหม้้อแกง ไข่่เค็็ม ผ้้าบาติิก เป็็นต้้น
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ขยายผลชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมต้้ น แบบให้้ คร บทุุ ก
หมู่่�บ้้านในตำำ�บลนาพัันสาม เพื่่�อให้้ประชาชนในตำำ�บล
นาพัันสามสามารถพึ่่�งพาตนเอง น้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปฏิิบััติิให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จพร้้อม
นำำ�หลัักคำำ�สอนทางศาสนามาประพฤติิปฏิิบััติิในการ
ดำำ�รงชีีวิิตให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองมีีความสุุข

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููพิิศาลวััชรกิจิ เจ้้าอาวาสวััดนาพรม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๒ ๔๑๐๖, ๐๖ ๑๖๐๔ ๙๒๕๙
นายจรััส เอี่่�ยมสะอาด ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๘
โทร. ๐๘ ๙๐๑๐ ๕๗๐๖
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๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านทางสาย
อำำ�เภอบางสะพาน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
“ทางสายเป็็นสุุข อยู่่�อย่่างพอเพีียง
คู่่�เคีียงสิ่่�งแวดล้้อม”

	บ้้านทางสายเป็็นหมู่่�บ้้านขนาดเล็็ก ชาวบ้้าน
ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม และประมงชายฝั่่ง�
มีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�แบบเรีี ย บง่่ า ย พึ่่� ง พาตนเอง
โดยมีีการแบ่่งการปกครองออกเป็็นคุ้้�มบ้้าน จำำ�นวน
๔ คุ้้�ม เพื่่�อเป็็นการกระจายอำำ�นาจปกครองของผู้้�นำำ�
ชุุมชน พร้้อมทั้้�งมีีการคััดเลืือกคนในหมู่่�บ้้านเข้้ามา
ทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วม
กัับคณะผู้้�นำำ�ชุุมชนในรููปแบบของคณะกรรมการซึ่่�งมีี
ที่่�มาจากตััวแทนกลุ่่�มต่่าง ๆ กลุ่่�มละ ๒ คน เช่่น กลุ่่�ม
ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มประมง กลุ่่�มเกษตร ตััวแทนคุ้้�มบ้้าน
๔ คุ้้�มบ้้าน ตามที่่�คนในชุุมชนเห็็นพ้้องต้้องกััน เป็็นต้้น
รวมทั้้�งสิ้้�น ๓๕ คน มาจััดตั้้�งเป็็น “คณะกรรมการสภา
ผู้้�นำำ�ชุุมชนบ้้านทางสาย” เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการ
บริิการจััดการชุุมชนแบบมีีส่ว่ นร่่วม พร้้อมทั้้�งมีีการวาง
“ธงหลััก ๑๐ ปีี” (๒๕๕๗ - ๒๕๖๖) เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
และทิิศทางในการดำำ�เนิินงานพััฒนาชุุมชนให้้ไปสู่่�เป้้า
หมายที่่�มีีการกำำ�หนดร่่วมกัันไว้้ คืือ “ทางสายเป็็นสุุข
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อยู่่�อย่่างพอเพีียง คู่่�เคีียงสิ่่�งแวดล้้อม” พร้้อมได้้สร้้าง
แหล่่งทุุนที่่�สำำ�คััญของชุุมชน คืือ ธนาคารชุุมชน ที่่�เน้้น
การออม และการจััดสวััสดิิการ มีีการจััดทำำ�ธรรมนููญ
ความสุุขชุุมชนบ้้านทางสายเป็็นหลัักปฏิิบััติิร่่วมกััน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	จากการดำำ�เนิินงานในรููปแบบของการบริิหาร
จััดการชุุมขนแบบมีีส่่วนร่่วม จนสามารถนำำ�สู่่�ความ
สำำ�เร็็จในการพััฒนาชุุมชน คนในชุุมชนมีีความสุุขตาม
แบบของคนบ้้านทางสาย รวมไปถึึงได้้รัับการยอมรัับ
จากภายนอก ซึ่่� ง เกิิ ด จากกระบวนการดำำ� เนิิ น งาน
ขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม ดัังนี้้�
สร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มของคนในชุุ ม ชน เปิิ ด
โอกาสให้้คนในชุุมชนได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
จััดการชุุมชนของตนเองร่่วมกัับคณะผู้้�นำำ�ชุุมชน ดำำ�เนิิน
การเปิิดเวทีีการประชุุมคณะกรรมการสภาผู้้�นำำ�ชุุมชน
ทุุกวัันที่่� ๒ ของเดืือน เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมได้้
เสนอข้้อมููลความเคลื่่�อนไหวภายในกลุ่่�มหรืือคุ้้�มบ้้าน
ของตน ร่่วมหารืือ แสดงความคิิดเห็็น แก้้ไขปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นระบบ
สร้้างแหล่่งทุุนในชุุมชน มีีการจััดตั้้�ง “ธนาคาร
ชุุมชนบ้้านทางสาย” ในปีี ๒๕๕๔ เพื่่�อส่่งเสริิม และ
สร้้างวิินััยการออมที่่�ดีี เป็็นแหล่่งทุุนดอกเบี้้�ยต่ำำ��เพื่่�อ
การประกอบอาชีีพของคนในชุุมชน ลดการพึ่่�งทุุนจาก
ภายนอก ลดปััญหาหนี้้�นอกระบบ
การสร้้างกิิจกรรม เพื่่�อเป็็นการสร้้างการมีีส่่วน
ร่่วมของคนในชุุมชน และสร้้างความต่่อเนื่่�องในการ
ดำำ�เนิินงาน จึึงมติิให้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมในรููปแบบต่่าง ๆ
เป็็นการสร้้างการเรีียนรู้้� ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน
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	สร้้างการเรีียนรู้้� พััฒนาศัักยภาพของตน เพื่่�อให้้
คนในชุุมชนได้้มีกี ารเรีียนรู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
ของตนเอง กลุ่่�ม และหมู่่�บ้้าน ได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับมา
ประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน จึึงมีีการส่่งเสริิมให้้คนใน
ชุุ ม ชนได้้ มีี โ อกาสพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของตนเองอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง
	สร้้างเครืือข่่าย จากการดำำ�เนิินงานด้้านการ
บริิหารจััดการชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วมมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนสามารถพััฒนาให้้กลายเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ศึึกษาดููงาน
ให้้ กัั บ ผู้้�ที่่� ส นใจ ส่่ ง ผลให้้ มีี โ อกาสได้้ พ บปะ พูู ด คุุ ย
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับหน่่วยงาน องค์์กรต่่าง ๆ
ทำำ�ให้้เกิิดแนวคิิดใหม่่ ๆ ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ในการพััฒนา
ชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์ มีีการปลููกผัักสวนครััวภายในครััวเรืือน
เพื่่� อ เป็็ น การลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ย ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค นในชุุ ม ชน
ใช้้เหตุุผลในการพููดคุุย ยอมรัับเหตุุผลของกัันและกััน
เพื่่�อลดความขััดแย้้ง มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมธนาคาร
ชุุ ม ชนยัั ง สร้้ า งวิิ นัั ย ทางการเงิิ น ให้้ แ ก่่ ค นในชุุ ม ชน
ทำำ�ให้้สามารถบริิหารจััดการเงิินได้้
นอกจากนั้้� น แล้้ ว คนในชุุ ม ชนยัั ง มีี จิิ ต อาสา
ให้้ คว ามร่่ ว มมืือในการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ของ
หมู่่�บ้้าน หน่่วยงานต่่าง ๆ ตามติิของที่่�ประชุุมสภาผู้้�นำำ�
ชุุมชน
ผลกระทบ เกิิดแหล่่งทุุนของชุุมชนที่่�บริิหาร
จััดการโดยคนในชุุมชน เช่่น ธนาคารชุุมชน บ้้านพััก
โฮมสเตย์์ เป็็นต้้น พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการต่่อยอดการ
ดำำ� เนิิ น งานโดยเป็็ น ชุุ ม ชนสวัั ส ดิิ ก าร มีี ก ารรื้้� อ ฟื้้� น
ประเพณีีวััฒนธรรมที่่�สำำ�คััญของชุุมชน รวมทั้้�งส่่งผลให้้
กลายเป็็นชุุมชนต้้นแบบสำำ�หรัับชุุมชนอื่่�น ๆ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
สร้้างภาคีีเครืือข่่ายภายนอก เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
กัับชุุมชน และประชาชนได้้รัับความรู้้�ใหม่่ ๆ มีีแนวคิิด
ในการดำำ�เนิินงานในรููปแบบเดีียวกัันมากขึ้้�น
สร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร เมื่่�อเกิิดการแพร่่
ระบาดของ COVID - 19 จึึงส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ เกิิด
การว่่างงาน ดัังนั้้�นการสนัับสนุุน และส่่งเสริิมให้้คน
ในชุุ ม ชนแบ่่ ง พื้้� น ที่่� ป ลูู ก พืืชผัั ก สวนครัั ว เลี้้� ย งสัั ต ว์์
จึึงเป็็นแนวทางในการลดหรืือประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยในครััว
เรืือนได้้มากขึ้้�น และอาจจะต่่อยอดให้้เป็็นอาชีีพเสริิม
ได้้อีีกด้้วย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายฉััตรธวััช คงสมััคร ผู้้�ใหญ่่บ้้านทางสาย
โทร. ๐๘ ๒๒๙๘ ๑๙๔๑
นางสาวนัันทกานต์์ เทีียนเพ็็ชร
เลขานุุการสภาผู้้�นำำ�ชุุมชนบ้้านทางสาย
โทร. ๐๙ ๒๙๕๒ ๔๒๕๔
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๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านม้้าร้้อง
ตำำ�บลพงศ์์ประศาสน์์ อำำ�เภอบางสะพาน
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
“ม้้าร้้องสามััคคีี สิ่่�งแวดล้้อมดีี ชีีวีีเป็็นสุุข”
เด่่นเรื่่�องราวของสภา มากคุุณค่่าป่า่ ชุุมชน
สร้้างผลผลิิตภััณฑ์์ มหััศจรรย์์ถ้ำำ��น้ำำ��ทิิพย์์
กิินผัักปลอดสารพิิษ

นายประวิิทย์์ รััตนพงศ์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้านชุุมชนบ้้าน
ม้้าร้้องได้้จััดตั้้�งสภาผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง ขัับเคลื่่�อน
และพััฒนาชุุมชนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น โดยจะมีีการ
คััดเลืือกตััวแทนคุ้้�มละ ๒ คนมาเป็็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีการ
ประชุุมในช่่วงเย็็นทุุกวัันที่่� ๓ ของเดืือน ช่่วงเช้้าก่่อน
การประชุุมจะมีีการเดิินรัับฟัังปััญหา และเรื่่อ� งร้้องเรีียน
ต่่าง ๆ ตามคุ้้�มบ้้านแต่่ละหลััง เพื่่�อนำำ�มาเป็็นวาระใน
การประชุุม จากนั้้�นจะนำำ�ข้้อสรุุปและแนวทางการแก้้
ปััญหา ไปชี้้แ� จงให้้ลูกู บ้้านในการประชุุมประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ซึ่่�งประโยชน์์ของสภาผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เห็็นได้้อย่่างชััดเจน
คืือเป็็นเวทีีระดมสมองจนสามารถพััฒนาต่่อยอดไปได้้
หลายโครงการ ตามแผนพััฒนาชุุมชนที่่�วางไว้้
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุมชนบ้้านม้้าร้้องในการดำำ�เนิินงานของสภา
ผู้้�นำำ�ชุุมชน ได้้ดำำ�เนิินการโดยน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นแนวทางในการขัับเคลื่่�อนชุุมชน
คุุณธรรม มีีประกาศเจตนารมณ์์หรืือข้้อตกลงของชุุมชน
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรมร่่วมกััน นอกจากนี้้�
ชุุ มชนบ้้ านม้้ าร้้ องยัั งมีี “พัั นธะสัั ญญาบ้้ านม้้ าร้้ อง”
ที่่� ทุุ ก คนร่่ ว มกัั นกำำ� หนดเอาไว้้ เ ป็็ นกฎระเบีี ย บให้้ ถืือ
ปฏิิบััติิ ๔ ข้้อ คืือ
๑) เคารพเหตุุผลมากกว่่าตััวบุุคคล
๒)	มีีความประนีีประนอม เห็็นอกเห็็นใจซึ่่�งกััน
และกััน
๓)	อยู่่�ภายใต้้กฎระเบีียบข้้อบังั คัับของกฎหมาย
๔)	มีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน ร่่วมกำำ�หนดเป้้าหมาย
ของชุุมชน
ชุุ ม ชนบ้้ า นม้้ า ร้้ อ งร่่ ว มกัั น กำำ� หนดเป้้ า หมาย
ปััญหาที่่�อยากแก้้ และความดีีที่่�อยากทำำ� ดัังนี้้�
ปััญหาที่่�อยากแก้้ การดููแลสุุขภาพของคนใน
ชุุมชน ปััญหาเรื่่�องการออม เยาวชนบางส่่วนติิดเกมส์์
ติิดเพื่่�อน และติิดยาเสพติิด
ความดีีที่่� อ ยากทำำ� ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น
เทิิดทููนสถาบัันพระมหากษััตริิย์์ ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
สร้้างวิินััยในการจััดการเรื่่�องขยะวิินััยในการทิ้้�งขยะ
ด้้ า นรัั ก ษาความสะอาด ช่่ ว ยเหลืือแบ่่ ง ปัั น ทำำ� งาน
จิิตสาธารณะ จิิตอาสา ช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกััน รัักษา สืืบสาน
อนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมอัันดีีงามของชุุมชน ตลอดจนอนุุรักั ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิให้้คงความสมบููรณ์์
	มีีการจััดทำำ�แผนชุุมชน และธรรมนููญหมู่่�บ้้าน
โดยชุุมชนร่่วมกัันจััดทำำ�แผนส่่งเสริิมคุุณธรรมของชุุมชน
เกี่่ย� วกัับปััญหาที่่�อยากแก้้ และความดีีที่่อ� ยากทำำ� ซึ่่ง� เป็็น
ความต้้องการของคนในชุุมชน เพื่่�อประโยชน์์สุุขของ
ชุุมชน
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
“สภาผู้้�นำำ�ชุุมชนบ้้านม้้าร้้อง” เป็็นตััวขับั เคลื่่�อน
และเป็็ น เครื่่� อ งมืือในการบริิ ห ารจัั ด การชุุ ม ชน
พร้้อมทั้้�งร่่วมกัับคนในชุุมชนดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผนการ
พััฒนาหมู่่�บ้้าน จนนำำ�ไปสู่่�การมีี “ธงหลััก ๑๐ ปีี”
(๒๕๕๕ - ๒๕๖๕) เพื่่�อเป็็นแนวทางการเดิินหน้้าดำำ�เนิิน
งานให้้สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย และบรรลุุตามแผนงานที่่�ได้้
ตั้้ง� ไว้้ พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ชุมุ ชนได้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมใน
การขัับเคลื่่�อนทุุกกิิจกรรม ประกอบด้้วย
	ปีีที่่� ๑ สร้้างคน เน้้นคนในหมู่่�บ้้านได้้รู้้� และ
เข้้าใจในบทบาทของตนเอง และสร้้างความปรองดอง
สมานฉัันท์์
	ปีีที่่� ๒ - ๓ สร้้างกิิจกรรม เพื่่�อให้้คนในหมู่่�บ้้าน
หัันหน้้ามาพููดคุุย และทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
	ปีีที่่� ๔ - ๕ สร้้างเครืือข่่าย เชื่่�อมโยงภาคชุุมชน
ทั้้�งภายใน และภายนอก
	ปีีที่่� ๕ - ๑๐ สร้้างความมั่่�นคง เรื่่�องสวััสดิิการ
ตั้้� ง แต่่ เ กิิ ด จนเสีี ย ชีี วิิ ต การกิิ น ดีี อยู่่�ดีี โปร่่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้้

- กลุ่่�มอาชีีพมั่่น� คง เกิิดเครืือข่่ายระหว่่างกลุ่่�ม
- ไม่่มีีความขััดแย้้งทางการเมืือง ไม่่ซื้้�อสิิทธิ์์�
ขายเสีียง ได้้ผู้้�นำำ�ที่่�มีีคุุณภาพ
- 	ชาวบ้้านมีีความมั่่�นคงในชีีวิิต มีีสวััสดิิการ
- หมู่่�บ้้านสะอาดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านการใช้้
ทรััพยากร ดิิน ป่่า น้ำำ�� อากาศ อุุดมสมบููรณ์์
- ขยายผลสำำ�เร็็จโดยเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้กัับชุุมชน
อื่่�น ๆ ภายนอก

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายประวิิทย์์ รััตนพงศ์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านม้้าร้้อง หมู่่�ที่่� ๔
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๘๑๔๑

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ขั้้�นตอนต่่อไปของชุุมชน คืือ การดำำ�เนิินการตาม
แผนชุุมชน โดยยึึดหลััก “ธงหลััก ๑๐ ปีี” ตามพัันธกิิจ
ของสภาผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�มุ่่�งมั่่�นพััฒนาชุุมชนบ้้านม้้าร้้อง
ตามที่่�ได้้วางไว้้ ด้้วยการสร้้างคน พััฒนากิิจกรรมสร้้าง
เครืือข่่าย เกิิดเป็็นชุุมชนสวััสดิิการ เพื่่�อผลลััพธ์์สุุดท้้าย
ที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่สมาชิิกในชุุมชน “ม้้าร้้อง
สามััคคีี สิ่่�งแวดล้้อมดีี ชีีวีีเป็็นสุุข”
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ต้้นแบบคุุณธรรม : มีีวิินััย
๑๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุด
อำำ�เภอสรรคบุุรีี จัังหวััดชััยนาท
“ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาชุุมชน”

	ตำำ�บลบางขุุด ตั้้ง� อยู่่�ทางทิิศใต้้ของอำำ�เภอสรรคบุุรีี
ห่่างจากตััวอำำ�เภอประมาณ ๑๐ กิิโลเมตร แบ่่งเป็็น
๑๒ หมู่่�บ้้าน ๒,๓๔๕ ครััวเรืือน ประชากรทั้้�งสิ้้น� ประมาณ
๗,๒๔๑ พื้้น� ที่่�ส่ว่ นใหญ่่เป็็นที่่�ราบลุ่่�ม ประชาชนส่่วนใหญ่่
ประกอบอาชีีพด้้านเกษตรกรรม ได้้แก่่ ทำำ�นา ทำำ�สวน
ผลไม้้ และปลููกพืืชผัักสวนครััว
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุด เริ่่�มก่่อตั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� ๑๗ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๐ ได้้จดทะเบีียนรัับรอง
องค์์ ก รโดยสถาบัั น พัั ฒ นาองค์์ ก รชุุ ม ชน (องค์์ ก าร
มหาชน) และ ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นองค์์กรสวััสดิิการชุุมชน
กัับสำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
จัังหวััดชััยนาท โดยเริ่่�มจากการนำำ�ของคณะกรรมการ
พััฒนาสตรีีตำำ�บลบางขุุด รวมกลุ่่�มกัันทำำ�งานพััฒนา
ชุุมชนในตำำ�บล ให้้ประชาชนมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
มีีแนวคิิดการจััดสวััสดิิการชุุมชนจากการศึึกษาดููงาน
ของชุุมชนอื่่�น ทำำ�ให้้เกิิดการก่่อตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการ
ชุุ ม ชนตำำ� บลบางขุุ ด ขึ้้� น มาเพื่่� อช่่ ว ยเหลืือดูู แ ลซึ่่� ง กัั น
และกัันของชาวตำำ�บลบางขุุดทั้้�ง ๑๒ หมู่่�บ้้าน ปััจจุุบััน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุด มีีสมาชิิกจำำ�นวน
๑,๗๔๙ คน ครอบคลุุมทุุกหมู่่�บ้้าน มีีเงิินกองทุุน จำำ�นวน
๒,๔๒๑,๔๗๙บาท
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กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุดมีีวิสัิ ยั ทััศน์์
ในการเป็็นองค์์กรขัับเคลื่่�อนการจััดสวััสดิิการชุุมชน
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�สัังคมจััดการตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการ
สร้้างโอกาสให้้กัับประชาชนเพื่่�อให้้เข้้าถึึงสวััสดิิการ
ชุุมชนได้้อย่่างทั่่�วถึึง ให้้ประชาชนทุุกเพศทุุกวััยได้้รัับ
สวััสดิิการตามความจำำ�เป็็นขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างถ้้วนหน้้า
และมีีการบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัับกัับภาคีีเครืือข่่ายทุุก
ภาคส่่วนของสัังคม การดำำ�เนิินงานเป็็นแบบมีีส่่วนร่่วม
โดยให้้สมาชิิกเสนอความคิิดเห็็น เสนอปััญหาความ
เดืือดร้้อนและความต้้องการของตนเองต่่อกองทุุนเพื่่�อการ
ช่่วยเหลืือสนัับสนุุนให้้ตรงตามความต้้องการของสมาชิิก
และมีีการบููรณาการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ รวมถึึง
รายงานผลให้้ประชาชนได้้รัับทราบข้้อมููลการดำำ�เนิิน
งานของกองทุุนเพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ ความโปร่่งใส
ในการทำำ�งาน
สวััสดิิการชุุมชนดููแลคนตำำ�บลบางขุุด
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุดมีีการจััด
สวััสดิิการให้้กัับสมาชิิก ตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย เช่่น การจััด
สวััสดิิการเงิินขวััญถุุงให้้กับั เด็็กแรกเกิิด มีีการช่่วยเหลืือ
ค่่ารัักษากรณีีเจ็็บป่่วยเข้้าโรงพยาบาล กรณีีเสีียชีีวิิตมีี
การจััดสวััสดิิการแบบขั้้น� บัันไดโดยยึึดเกณฑ์์ระยะเวลา
ในการเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก รวมถึึงสวััสดิิการเงิินทุุนโดย
ให้้สมาชิิกกู้้�ยืืมเงิินไปลงทุุนประกอบอาชีีพ นอกจาก
นี้้�ยัังมีีการจััดสวััสดิิการที่่�ไม่่ใช่่ตััวเงิิน เช่่น การส่่งเสริิม
ด้้านการพััฒนาอาชีีพ กิิจกรรมในชุุมชนด้้านการอนุุรักั ษ์์
ทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อมและประเพณีีวััฒนธรรมที่่�จััดขึ้้�น
เนื่่�องในวัันสำำ�คััญ
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุดมีีการบููรณา
การและเชื่่�อมโยงการทำำ�งานหลายระดัับ ทั้้�งในระดัับ
ตำำ�บลมีีการเชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มองค์์กรในชุุมชน เพื่่�อช่่วย
เหลืือด้้านการอบรมอาชีีพ พััฒนาอาชีีพเสริิมให้้กัับ
สมาชิิก รวมไปถึึงช่่วยเหลืือในเรื่่อ� งเงิินทุุนเพื่่�อประกอบ
อาชีีพทำำ�ให้้สมาชิิกมีีอาชีีพ มีีรายได้้ และมีีชีีวิิตความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
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นอกจากนี้้�ยัังมีีการเชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มสตรีีตำำ�บล
บางขุุดในการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีครััวเรืือน การสำำ�รวจข้อมู
้ ลู สตรีี
และผู้้�ด้้อยโอกาสในชุุมชน เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลไปวิิเคราะห์์
จนนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาของชุุมชนร่่วมกััน และมีี
การเชื่่�อมโยงการทำำ�งานในระดัับอำำ�เภอ โดยเชื่่�อมโยง
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนในอำำ�เภอสรรคบุุรีเี พื่่�อเป็็นเครืือ
ข่่ายในการหนุุนเสริิมการขัับเคลื่่�อนงานสวััสดิิการชุุมชน
ตลอดจนการขยายเครืือข่่ายในระดัับจัังหวััดเพื่่�อร่ว่ มกััน
ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดระบบสวััสดิิการในการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตของคนในชุุมชนอย่่างถ้้วนหน้้า
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุดมีีการเชื่่อ� ม
โยงกัับหน่่วยงาน พร้้อมได้้รัับการสนัับสนุุนในด้้าน
ต่่าง ๆ ทั้้�งการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน โดย
เฉพาะผู้้�ด้้อยโอกาสด้้วยการพััฒนาอาชีีพ นอกจากนี้้�
ยัังสนัับสนุุนสถานที่่�ในการดำำ�เนิินงาน การจััดประชุุม
บุุคลากรช่่วยงานและร่่วมกัันประชาสััมพัันธ์์กองทุุน
สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ ขยายฐานสมาชิิ ก ให้้ ครอ บคลุุ ม ทุุ ก
หมู่่�บ้้าน ตลอดจนการร่่วมจััดกิิจกรรมในชุุมชน มีีการ
ร่่วมมืือกัันจััดโครงการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของ
กลุ่่�มองค์์กรชุุมชนจัังหวััดชััยนาท เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
คณะกรรมการกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน จััดฝึึกอบรม
เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่� อ สร้้ า งความเข้้ า ใจในเจตนารมณ์์
ในการจัั ด ตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนและบทบาท
ของคณะกรรมการกองทุุ น เป็็ น ศูู น ย์์ ก ารเรีี ย นรู้้�
มีีวิทิ ยากรประจำำ�ศููนย์์ที่่ส� ามารถให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ที่่ม� าเรีียน
และยัังเป็็นวิิทยากรไปช่่วยหนุุนเสริิมเครืือข่่ายจัังหวััด
อื่่�น ๆ ในเขตภาคกลางโดยการให้้ความรู้้� แลกเปลี่่�ยน
กัับเครืือข่่าย มีีการถ่่ายทอดความรู้้�และประสบการณ์์
การจััดสวััสดิิการชุุมชน ตลอดจนการทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อ
พััฒนาและเสริิมสร้้างเครืือข่่ายสวััสดิิการชุุมชนจัังหวััด
ชััยนาทให้้เข้้มแข็็ง
นอกจากนี้้�แล้้วยังั ร่่วมทำำ�กิจิ กรรม และโครงการ
กัับหน่่วยงานอื่่�น ในการพััฒนาด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
คนในชุุ ม ชนมีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ขึ้้� น คืือด้้ า นสุุ ข ภาพ

มีีการดููแลตรวจสุุขภาพให้้กัับผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ด้้อยโอกาส
และประชาชนทั่่�วไป มีีการเยี่่�ยมผู้้�ป่่วยติิดเตีียงตาม
บ้้าน ผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง โดยมีีการเชื่่�อมโยงกัับ สปสช.
เทศบาลตำำ�บลบางขุุดโดยจััดทำำ�โครงการดููแลสุุขภาพ
กัั บ ประชาชนซึ่่� ง ให้้ คว ามสำำ�คัั ญ กัั บ กลุ่่�มเป้้ า หมาย
ผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุดมีีแนวความคิิด
ที่่�สำำ�คััญคืือ การพััฒนาตนเองให้้เข้้มแข็็ง พึ่่�งตนเองได้้
แล้้วขยายไปสู่่�ส่่วนอื่่น� ๆ โดย มีีกระบวนการที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ
การให้้การศึึกษา โดยการจััดฝึึกอบรมพััฒนาศัักยภาพ
แกนนำำ� การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ เรีียนรู้้�บทเรีียน
จากประสบการณ์์ การศึึกษาดููงาน การเสริิมสร้้างพลััง
(empowerment) โดยการลงพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานจริิง ให้้
กำำ�ลัังใจ ให้้แนวคิิด สร้้างแรงจููงใจ ให้้เกิิดความร่่วมมืือ
กัันในการทำำ�งาน การมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั กลุ่่�มองค์์กรอื่่�น ๆ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ทำำ�ให้้กองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางขุุดเป็็นที่่�รู้้�จักั ของชาวจัังหวััด
ชััยนาท ในฐานะเป็็นแกนหลัักและต้้นแบบด้้านการ
พััฒนาเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้เครืือข่่ายสวััสดิิการ
ชุุมชนจัังหวััดชััยนาท

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางจรรยา กลััดล้้อม ประธานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลบางขุุด อำำ�เภอสรรคบุุรีี จัังหวััดชััยนาท
โทร. ๐๘ ๖๗๙๕ ๐๙๓๕
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๒๐) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลห้้วยงูู อำำ�เภอหัันคา จัังหวััดชััยนาท
“ครอบครััวอบอุ่่�น คุุณภาพชีีวิิตดีี
ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณค่่า นำำ�พาสัังคมน่่าอยู่่�”

กองทุุ นสวัั สดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลห้้วยงูู
ตั้้� ง อยู่่�ในพื้้� น ที่่� เ ทศบาลตำำ� บลห้้ ว ยงูู อำำ� เภอหัั น คา
จัั ง หวัั ด ชัั ย นาท มีี ป ระชากรจำำ� นวน ๗,๗๔๕ คน
๑,๘๔๕ หลัังคาเรืือน ประชาชนส่่วนใหญ่่ประกอบ
อาชีีพเกษตรกรรม และเป็็นลููกจ้้างโรงสีีข้้าว โรงงาน
ประกอบชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โรงงานทำำ�รองเท้้า
ค้้าปลีีกค่่าส่่ง และอุุตสาหกรรมในครััวเรืือน มีีกลุ่่�มอาชีีพ
ทำำ�ซอ ทำำ�พริิกแกง ขนม ไม้้แขวนเสื้้�อ ปุ๋๋�ยชีีวภาพ และ
ไร่่นาสวนผสม
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การสื่่�อสารสร้้างความเข้้าใจ จุุดประกายจััดตั้้�ง
“กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลห้้วยงูู” จุุดเริ่่�ม
ต้้นของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลห้้วยงูู
ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากทีีมคณะทำำ�งานกองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนจัังหวััดชััยนาท โดยแกนนำำ�สำำ�คััญคืือ นายปรีีดา
เกิิดพร้้อม (เสีียชีีวิิตแล้้ว) และผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นได้้เห็็น
ความสำำ�คััญต่่อเรื่่�องนี้้� จึึงมีีการประชุุมปรึึกษาหารืือกัับ
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ผู้้�นำำ�ชุุมชน ๑๑ หมู่่�บ้้าน ถึึงสาระสำำ�คัญ
ั การจััดตั้้ง� กองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนและประโยชน์์ที่่�ประชาชนในตำำ�บล
ห้้วยงููจะได้้รับั ดัังนั้้�นจึึงมีีมติิเห็็นควรดำำ�เนิินการ ในวัันที่่�
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีีคณะกรรมการ จำำ�นวน
๔๒ คน ช่่วงแรกในการรัับสมััครสมาชิิกได้้มีีการเน้้น
กลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับเบี้้�ยยัังชีีพ เปิิดรัับสมััคร
ครั้้�งแรกวัันที่่� ๑ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีีผู้้�สนใจสมััคร
เข้้าร่่วม ๓๘๔ คน กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลห้้วยงููเน้้นให้้สมาชิิกและชุุมชน มีีส่่วนร่่วมทุุกขั้้�น
ตอนสำำ�คััญในการจััดการสวััสดิิการ มีีการจััดประชุุม
สามััญปีี ปีีละ ๒ ครั้้�ง โครงสร้้างคณะกรรมการกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนครอบคลุุมทั้้�ง ๑๑ หมู่่�บ้้าน โดยมีี
ประธานชมรมผู้้�สููงอายุุทุุกหมู่่�บ้้านเป็็นคณะกรรมการ
ขัับเคลื่่�อนกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก
กองทุุนฯ รวมทั้้�งสิ้้�น ๑,๑๔๘ คน มีีสวััสดิิการ เช่่น
สมาชิิกที่่�จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนจะมีีผลคุ้้�มครองเมื่่�อ
สมทบเงิินครบ ๑๘๐ วััน มีีผลคุ้้�มครอง ๑ ปีี นัับตั้้�งแต่่
วัันส่่งเงิินเข้้ากองทุุน ถ้้าไม่่ส่่งหรืือขาดส่่งจะไม่่ได้้รัับ
สวััสดิิการต่่าง ๆ รวมไปถึึงการช่่วยเหลืือในเรื่่�องของ
เงิินทำำ�ศพหากสมาชิิกเสีียชีีวิิต โดยจะแบ่่งเกณฑ์์ตาม
อายุุของสมาชิิดัังกล่่าว ทั้้�งยัังมีีทุุนการศึึกษา เงิินช่่วย
เหลืือในเรื่่อ� งการคลอดบุุตร เด็็กแรกเกิิด เป็็นต้้น ซึ่่ง� เป็็น
ไปดั่่ง� ปณิิธานที่่�ว่า่ “ความสุุขชุุมชน คืือ ผลกำำ�ไรที่่�ได้้รับั ”
เทศบาลตำำ� บลห้้ ว ยงูู มีี ป ระชากรผู้้�สูู ง อายุุ ทั้้� ง หมด
๑,๒๕๐ คน และมีีแนวโน้้มว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้เห็็นว่่ามีี
ความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องเตรีียมความพร้้อมรองรัับ
การเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุ เพราะผู้้�สููงอายุุถืือเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดโรคต่่าง ๆ แกนนำำ�และสมาชิิก
กองทุุนฯ จึึงมีีความเห็็นร่่วมกัันว่่า “ต้้องพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิต ให้้มากกว่่าการบริิหารจััดการที่่�เน้้นสวััสดิิการโดย
ใช้้เงิินเป็็นที่่�ตั้้�ง”
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กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารฯ ได้้ ป ระเมิิ น สถานการณ์์
ในชุุมชนว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก รวมถึึง
ครอบครััวซึ่่�งนัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม โดยสะท้้อน
ออกมาให้้เห็็นในรููปแบบของความเปราะบาง ได้้แก่่
การหย่่าร้้าง หรืือปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดกัับครอบครััว จึึง
มีีกระบวนการการสำำ�รวจข้้อมููลเพื่่�อให้้รู้้�ถึึง ระดัับความ
ทุุกข์์ในครอบครััว และจำำ�แนกเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายเพื่่�อ
วางแผนดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาให้้ตรงจุุด นำำ�มาสู่่�การ
หนุุนพลัังสายใยรัักครอบครััว
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการดำำ� เนิิ น งานตามหลัั ก ๓ ธรรม
เป็็นแนวทางสำำ�คััญร่่วมกััน ประกอบด้้วยสััจจะธรรม
ธรรมชาติิ และธรรมมาภิิบาล โดยได้้มีีการแบ่่งบทบาท
หน้้าที่่� สามารถดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่�ได้้อย่่างเกิิดผล
สำำ�เร็็จในการจััดสวััสดิิการชุุมชน ดัังนี้้�
๑) สมาชิิกทุุกช่่วงวััยได้้รับั สวััสดิิการที่่�ครอบคลุุม
ในแต่่ละประเภท
๒) การทำำ�งานเชื่่�อมโยงด้้วยพลัังบวร
๓) เกิิ ด ผลงานที่่� เ ป็็ น รูู ป ธรรมตามแผนงาน
นำำ�ไปสู่่�การบููรณาการทุุกเครืือข่่ายในตำำ�บล และเครืือ
ข่่ายภายนอกชุุมชน ทำำ�ให้้ได้้รัับรางวััลในด้้านของเป็็น
ตำำ�บลต้้นแบบในการสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กร
และการจััดสวััสดิิการ
นอกจากนี้้� ก ารดำำ� เนิิ น งานแบบมีี ส่่ ว นร่่ ว มได้้
สร้้างหลัักประกัันความมั่่�นคงด้้านสุุขภาพ และในด้้าน
อื่่�น ๆ กลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�สููงอายุุ โดยมีีกระบวนการฟื้้�นฟูู
ตรวจประเมิินสุุขภาพ จััดสวััสดิิการฯ ทำำ�ให้้เกิิดผลรููป
ธรรมต่่าง ๆ อาทิิ กิิจกรรมการจััดบริิการดููแลที่่�บ้้าน
การออกแบบเสริิมหนุุนพลัังสายใยรัักครอบครััวใน
ครอบครััวข้้ามรุ่่�น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	จากภาพรวมจะเห็็นได้้ว่่าพื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บล
ห้้วยงููมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิมทั้้�งด้้านโครงสร้้าง
ของประชากรและสัังคม การใช้้ “กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชน” จึึงเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�ได้้สร้้างการเรีียนรู้้�
และจััดกระบวนการ กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�เกิิดความ
ตระหนัักและความเข้้าใจทั้้�งปััญหาและทางออกร่่วมกััน
จนนำำ� ไปสู่่�การวางแผนขัั บ เคลื่่� อ น สร้้ า งภูู มิิ คุ้้� มกัั น
การปรัับตััว และการส่่งเสริิมให้้ครอบครััว ชุุมชนเป็็น
ครอบครัั ว ชุุ ม ชนที่่� มีี ความเข้้ ม แข็็ ง ซึ่่� ง หมายถึึงตาม
แนวคิิดของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน “ครอบครััวอบอุ่่�น
คุุณภาพชีีวิิตดีี ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณค่่า นำำ�พาสัังคมน่่าอยู่่�”

ผู้้�ประสานติิดต่่อในพื้้�นที่่�
นางสาวอรวรรณ เศรษฐพงษ์์
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลห้้วยงูู
อำำ�เภอหัันคา จัังหวััดชััยนาท
โทร. ๐๘ ๙๒๐๐ ๘๒๗
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๒๑) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลดงดิินแดง
อำำ�เภอหนองม่่วง จัังหวััดลพบุุรีี

กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลดงดิิ น แดง
ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๕๑ มีีจำำ�นวนสมาชิิกแรก
ตั้้ง� ๕๐ คน สมาชิิกสะสมถึึงปััจจุบัุ นั ๗๒๖ คน จากจำำ�นวน
ประชากรในตำำ�บล ๔,๖๕๓ คน จำำ�นวนเงิินกองทุุน
สวััสดิิการ ณ วัันเริ่่�มแรก ๑,๙๒๕ บาท จำำ�นวนเงิิน
กองทุุนสวััสดิิการสะสมถึึง สองล้้านเจ็็ดแสนกว่่าบาท
(วัันที่่� ๓๑ ธัันวาคม ๒๕๖๒) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลดงดิินแดงมีีการสััญจรค่่อนข้้างลำำ�บากเนื่่�องจาก
ถนนส่่วนใหญ่่เป็็นถนนลููกรััง อยู่่�ห่่างจากตััวอำำ�เภอ
๓๐ กิิโลเมตร ฉะนั้้�นกองทุุนฯ จึึงมีีแนวคิิดที่่�ส่่งเสริิม
ให้้ ค นในชุุ ม ชนสร้้ า งงานสร้้ า งอาชีี พ ที่่� ห ลากหลาย
ประชาชนมีีรายได้้มีงี านทำำ�ตลอดปีี ซึ่่ง� สมาชิิกส่่วนใหญ่่
ประกอบอาชีีพเกษตรกรรมและรัับจ้้าง ไม่่มีีแหล่่งน้ำำ��
ตามธรรมชาติิ การเกษตรใช้้น้ำำ��ฝนเป็็นหลััก
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การที่่�มีีกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ประธานและ
คณะกรรมการกองทุุนได้้มีีการประสานภาคีีเครืือข่่าย
การทำำ�งานมาช่่วยแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นโดยเชื่่�อมโยง
กองทุุนฯ กัับกลุ่่�มองค์์กรในชุุมชน นำำ�เงิินของกองทุุนฯ
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ฝากกัับวิิสาหกิิจชุุมชน ธนาคารหมู่่�บ้้านตามแนวพระ
ราชดำำ�ริิบ้้านหน่่วยประคอง และคณะกรรมการส่่วน
หนึ่่�งของกองทุุนฯ ได้้เป็็นคณะกรรมการของวิิสาหกิิจ
ชุุ ม ชนธนาคารหมู่่�บ้้ า นตามแนวพระราชดำำ�ริิ บ้้ า น
หน่่วยประคอง และให้้วิิสาหกิิจชุุมชน ธนาคารชุุมชน
เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนในการส่่งเสริิมอาชีีพให้้กัับสมาชิิก
โดยการสนัับสนุุนการเจาะบ่่อบาดาลเพื่่�อทำำ�การเกษตร
นอกฤดูู ส่่ งเสริิ มการเกษตรแบบระบบน้ำำ��หยดเพื่่� อ
เป็็นการประหยััดน้ำำ�� ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์
การใช้้ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์และฮอร์์โมนไข่่ เพื่่�อการเกษตร ทำำ�ให้้
สมาชิิกลดรายจ่่ายเพิ่่�มรายได้้ ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลดงดิิ น แดง
นอกจากจะดููแลคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกจััดสวััสดิิการ
เกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย เหมืือนกัับกองทุุนทั่่�วไปแล้้ว กองทุุน
ยัังส่่งเสริิมด้้านอาชีีพด้้านการเกษตรด้้วย โดยประธาน
และกรรมการบางส่่วนจะทดลองทำำ�ก่อ่ น เมื่่�อได้้ผลจะได้้
ขยายผลไปยัังระดัับหมู่่�บ้้าน ตำำ�บล อำำ�เภอและจัังหวััด
ตามลำำ�ดับั จนกระทั่่�งเปิิดเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ให้้บุุคคลทั่่�วไป
ได้้ศึึกษาดููงาน
เครืื อ ข่่ า ยความร่่ ว มมืื อ การดำำ� เนิิ น งานสู่่�การสร้้ า ง
ชุุมชนคุุณธรรม
เครืือข่่ า ยที่่� ใ ห้้ คว ามร่่ ว มมืือกัั บ ทางกองทุุ น
สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนนั้้� น มีี ห ลายองค์์ ก ร ทั้้� ง หน่่ ว ยงาน
ภาครััฐและภาคเอกชน อาทิิ
๑)	องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลหนองม่่ ว ง
สนัับสนุุนงบประมาณและการให้้คำำ�ปรึึกษาการช่่วยเหลืือ
ผู้้�ด้้อยโอกาส
๒)	สำำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอหนองม่่วงให้้ความรู้้�
เรื่่อ� งการทำำ�การเกษตรแก่่สมาชิิกของกองทุุนสวััสดิิการ
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๓)	ธนาคารเพื่่� อ การเกษตรและสหกรณ์์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จััดอบรมการสร้้างรายได้้การ
สร้้างอาชีีพ
๔) สถาบัั น พัั ฒ นาองค์์ ก รชุุ ม ชน (พอช.)
สนัับสนุุนงบประมาณและให้้ความรู้้�ในเรื่่�องการดำำ�เนิิน
งานกองทุุนสวััสดิิการฯ
๕)	สำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของ
มนุุษย์์ จัังหวััดลพบุุรีี ช่่วยเหลืือดููแลการบริิหารกองทุุน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
๖) สาธารณสุุ ข ให้้ คว ามรู้้�เรื่่� อ งสุุ ข ภาพของ
สมาชิิก การคััดกรองโรค
๗) สโมสรโรตารี่่�สนัับสนุุนอุุปกรณ์์การสร้้าง
อาชีีพ
๘) ปศุุ สัั ต ว์์ ใ ห้้ คว ามรู้้�กัั บ สมาชิิ ก เรื่่� อ งการ
เลี้้�ยงสััตว์์
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ : หนี้้�สิินหมด ชีีวิิตเปลี่่�ยน
การขัับเคลื่่�อนงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ที่่�เน้้น
การออม การแก้้ปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิิน และหนี้้�นอกระบบ
ของชุุมชนตำำ�บลดงดิินแดง ได้้ใช้้ความพยายามของ
ผู้้�นำำ�และสมาชิิก ซึ่่�งได้้รัับการหนุุนเสริิมจากเครืือข่่าย
ภายนอก โดยยึึดถึึงหลัักคุุณธรรมความพอเพีียง และ
ความมีีวิินััย ทำำ�ให้้เกิิดการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน สมกัับ
ชื่่อ� หมู่่�บ้้านหน่่วยประคอง จนทำำ�ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์อย่
� า่ ง
เป็็นรููปธรรม ดัังนี้้�
๑) สมาชิิกมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นไม่่เป็็นหนี้้�นอก
ระบบ สามารถแก้้ไขปััญหาหนี้้�สินิ ได้้ เพราะสมาชิิกออม
เงิินกัับกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนและวิิสาหกิิจธนาคาร
หมู่่�บ้้าน

๒) กองทุุนใช้้หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
ของในหลวงรััชกาลที่่� ๙ เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ นำำ�
สู่่�อาชีีพดีี ชีีวิิตมีีคุุณภาพ จึึงทำำ�ให้้กองทุุนสวััสดิิการนั้้�น
ยัังคงอยู่่�กัับสมาชิิกตลอดไปได้้
๓) เกิิดการพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจการใน
ประกอบอาชีีพ ทั้้�งในระดัับครััวเรืือน กลุ่่�มอาชีีพ และ
ชุุมชน มีีผลผลิิตการเกษตรดีีขึ้้น� เนื่่�องจากมีีการทำำ�ระบบ
น้ำำ��หยด ส่่งผลให้้มีีรายได้้และมีีกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น
๔)	คนในชุุมชนเกิิดความเชื่่�อมั่่�นและศรััทธา
เข้้าร่่วมกัับกองทุุนสวััสดิิการมากขึ้้�น
๕) สมาชิิกกองทุุนได้้รับั ความรัับความช่่วยเหลืือ
จากกองทุุนสวััสดิิการเพิ่่�มมากขึ้้น� อีีกทั้้�งสมาชิิกทุุกครััว
เรืือนมีีอาชีีพมีีรายได้้มีีงานทำำ�กัันทุุกครััวเรืือน

ผู้้�ติิดต่่อประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสุุทิิน แย้้มครวญ เหรััญญิิกกองทุุน
โทร. ๐๘ ๔๗๑๙ ๔๕๗๘
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๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดโคกกะเทีียม
ตำำ�บลโคกกะเทีียม อำำ�เภอเมืืองลพบุุรีี จัังหวััดลพบุุรีี
“ชุุมชนคุุณธรรมน่่าอยู่่� เฟื่่�องฟููวััฒนธรรม
เกษตรกรรมรุ่่�งเรืือง ปราดเปรื่่�องภููมิิปััญญา
นำำ�พาเศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด โคกกะเทีี ย มเป็็ น ชาวไทย
พวนที่่� อ พยพมาจากเมืืองเชีี ย งขวาง สาธารณรัั ฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว มีีวัฒ
ั นธรรมประเพณีีที่่เ� ป็็น
เอกลัักษณ์์ของตนเอง มีีการสืืบสานวััฒนธรรมประเพณีี
ท้้ อ งถิ่่� น และปลูู ก ฝัั ง ลูู ก หลานอนุุ รัั ก ษ์์ วัั ฒ นธรรม
ประเพณีี ดั้้� ง เดิิ ม มีี วัั ด เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางทางศาสนา
มีีพระพุุทธศาสนาเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ เป็็นศููนย์์รวม
ความเลื่่� อ มใสศรัั ท ธาของกลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์� มีี บุุคลากร
ทางศาสนาที่่�เข้้มแข็็ง เป็็นที่่�เคารพนัับถืือของชาวบ้้าน
จึึงทำำ�ให้้เกิิดการร่่วมจิิตร่่วมใจกัันอย่่างเข้้มแข็็ง มีีการ
ขัับเคลื่่�อนชุุมชนด้้วยหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
และพลัังบวร โดยมีีเจ้้าอาวาสวััดโคกกะเทีียมเป็็นผู้้�นำำ�
ในการขัับเคลื่่�อนอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมประเพณีีในวิิถีีชีีวิิต
ไทยพวนมาจนถึึงปััจจุุบััน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดโคกกะเทีียม มีีต้้นทุุนทาง
วัั ฒ นธรรมท้้ อ งถิ่่� น เป็็ น สิ่่� ง เชื่่� อ มโยง เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง
ในการจัั ด กิิ จ กรรมด้้ า นศาสนาและปฏิิ บัั ติิ ธรร ม
ปลููกฝัังคุุณธรรมจริิยธรรมให้้กัับเด็็กและเยาวชน และ
เป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านวััฒนธรรมประเพณีีพื้้�นบ้้าน
วิิถีีชุุมชน ประกอบกัับชุุมชนมีีความรัักบ้้านเกิิดของ
ตนเอง หน่่วยงานราชการ ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�นท้้องที่่� ให้้ความ
ร่่วมมืือสนัับสนุุน
	ด้้ า นกิิ จ กรรมทางศาสนา มีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรม
ทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตร ฟัังเทศน์์ ปฏิิบัติั ธรร
ิ ม ทุุกวัันสำำ�คัญ
ั ทาง
ศาสนา มีีการสอนศีีลธรรมในโรงเรีียนบ้้านโคกกะเทีียม
และโรงเรีียนวรนาทวิิทยา
	ด้้านกิิจกรรมทางวััฒนธรรม “งานประเพณีีกำำ�ฟ้า้ ”
เป็็นประเพณีีเกี่่�ยวกัับวิิถีีชีีวิิตชาวไทยพวน ที่่�ถืือปฏิิบััติิ
กัันมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน เป็็นความเชื่่�อของ
ชาวไทยพวนที่่�ต้อ้ งพึ่่ง� พาธรรมชาติิ มีีความนัับถืือฟ้้าฝน
สำำ�นึึ กในบุุ ญ คุุ ณ ของฟ้้ า ที่่� ใ ห้้ น้ำำ��ฝ น เกิิ ด ความอุุ ด ม
สมบูู รณ์์ ทุุ ก วัั น ขึ้้� น สามค่ำำ�� เดืือนสาม เป็็ น วัั น กำำ�ฟ้้ า
ทุุกคนจะหยุุดทำำ�งาน เข้้าวััดทำำ�บุญ
ุ ถวายข้้าวจี่่�ข้า้ วหลาม
ตอนค่ำำ��รัับประทานอาหารร่่วมกััน เรีียกว่่า “พาแลง” มีี
การแสดงรื่่�นเริิง เช่่น หมอลำำ�พวน ชาวบ้้านจะแต่่งกาย
ด้้วยชุุดชาติิพัันธุ์์�ไทยพวน และรัับประทานอาหารพื้้�น
บ้้านของชาวไทยพวน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ภายหลัังการดำำ�เนิินงานนั้้�นก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์ใน
รููปแบบต่่าง ๆ อาทิิ
๑)	คนในชุุ ม ชนมีี คว ามเปลี่่� ย นแปลงด้้ า น
พฤติิกรรมไปในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น มีีความสามััคคีีในชุุมชน
มากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลให้้ลดปััญหาต่่าง ๆ ลดลง
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๒)	มีีการรวมกลุ่่�มอาชีีพ และพััฒนาแนวทาง
การส่่งเสริิมอาชีีพ สร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชนมาก
ยิ่่�งขึ้้�น
๓)	มีีความรัักวิิถีวัี ฒ
ั นธรรมไทยพวนวิิถีพุี ทุ ธมาก
ยิ่่ง� ขึ้้น� เกิิดสำำ�นึึกความเป็็นจิิตอาสาและให้้ความร่่วมมืือ
ในงานส่่วนรวม
๔) ได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกเป็็ น สถานที่่� ท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงวััฒนธรรม “บวร On Tour” ของจัังหวััดลพบุุรีี
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
การอนุุรัักษ์์ขนบธรรมเนีียมประเพณีีวััฒนธรรม
ชาติิพัันธุ์์�ไทยพวน เพื่่�อสร้้างเสริิมปลุุกจิิตสำำ�นึึกความ
มีีน้ำำ��ใจไมตรีี มีีอุุปสรรค คืือ คนในชุุมชนมีีความคิิด
เห็็นที่่�แตกต่่างกััน และไม่่เข้้าใจวััตถุุประสงค์์ของการ
จััดกิิจกรรมทำำ�ให้้ไม่่เกิิดความร่่วมมืือ ชาวไทยพวน
เป็็นกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�มีีความผููกพััน มีีความเคารพและ
ศรััทธาในผู้้�นำำ� ความเชื่่อ� ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� จึึงเกิิดความ
รัักและสามััคคีี ร่่วมแรงร่่วมใจกััน ในการจััดกิิจกรรม
ต่่าง ๆ มีีวััฒนธรรม ประเพณีี ตามแบบวิิถีพุี ุทธ
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	พััฒนาให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
ในชุุมชน
๒)	จััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความสามััคคีีวิิถีีพุุทธ
ในแนวทางของชาวชาติิพันั ธุ์์�ไทยพวนอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย
พลััง “บวร”
๓)	จัั ด กิิ จ กรรมสืืบสานวัั ฒ นธรรมประเพณีี
ไทยพวน ด้้ า นศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม การละเล่่ น พื้้� น บ้้ า น
การแต่่งกายพื้้น� บ้้านตามกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� การใช้้ภาษาพวน
ให้้คงอยู่่�กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

๔)	พัั ฒ นาต่่ อ ยอดการจัั ด กิิ จ กรรม ๕ ส
ของวััดโคกกะเทีียมสู่่�ชุุมชน เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกและ
ความตระหนัักให้้ประชาชนในชุุมชน นำำ�ไปปฏิิบััติิใน
ครอบครััวและส่่วนรวม
๕)	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี ก ารถ่่ า ยทอดองค์์ คว ามรู้้�
ของปราชญ์์ชาวบ้้านและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นให้้เยาวชน
เพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้� ปลููกจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี อนุุรัักษ์์ และ
สืืบสานประเพณีี วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นให้้คงอยู่่�สืืบไป
๖)	จัั ด ทำำ� ฐานข้้ อมูู ล ปราชญ์์ ช าวบ้้ า นและ
ภูู มิิ ปัั ญ ญาท้้ อ งถิ่่� น ของชาวไทยพวน ให้้ เ ป็็ น ระบบ
เพื่่�อการศึึกษาและค้้นคว้้าต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระมหาสมบััติิ อิิสฺฺสรธมฺฺโม เจ้้าอาวาสวััดโคกกะเทีียม
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๘๓๗๙
นางทััศนััย เกิิดผล
โทร. ๐๘ ๑๙๑๔ ๐๔๗๔
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ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๓) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบััวลอย
อำำ�เภอหนองแค จัังหวััดสระบุุรีี

ชุุ ม ชนตำำ� บลบัั ว ลอยเป็็ น ชุุ ม ชนที่่� ป ระชากร
ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทำำ�การเกษตร มีีหมู่่�บ้้านจำำ�นวน
๘๐๐ กว่่ า หลัั ง คาเรืือนประกอบด้้ ว ยหมู่่� ๑ - ๑๓
มีี จำำ� นวนประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน จนเมื่่� อ
ปีี ๒๕๕๐ นั้้� น ได้้ เ กิิ ด การก่่ อตั้้� ง นิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
หนองปลากระดี่่� ทำำ�ให้้ชุุมชนตำำ�บลบััวลอย กลายเป็็น
ชุุมชนกึ่่�งเมืือง กึ่่�งอุุตสาหกรรม มีีประชากรแฝงเข้้ามา
อยู่่�ในพื้้�นที่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งเป็็นตััวกระตุ้้�นให้้กลุ่่�ม
ประชากรเดิิมลุุกขึ้้�นมารวมตััวกัันแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ในระดัับพื้้�นที่่�
	ทั้้�งในเรื่่�องสัังคม เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง
การประกอบอาชีี พ โดยผู้้�นำำ�ท้้ อ งถิ่่� น คอยให้้ ก าร
หนุุนเสริิม เมื่่�อประชาชนส่่วนใหญ่่เกิิดลุุกขึ้้�นมาจััด
การตนเองผ่่ า นกระบวนการของชุุ ม ชน มีี คว ามรู้้�
ความสามารถมากขึ้้� น สามารถแก้้ ไขปัั ญ หาได้้ ดีี
กองทุุนสวััสดิิการนั้้�นจััดตั้้ง� เมื่่�อวันั ที่่� ๑ ธัันวาคม ๒๕๕๒
เพื่่�อต้้องการให้้เกิิดการจััดสวััสดิิการในตำำ�บลบััวลอย
แกนนำำ� ชุุ ม ชนมีี ก ารประชุุ ม คณะกรรมการกองทุุ น
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มีีการปรัับปรุุงระเบีียบกองทุุน ดำำ�เนิินการจดรัับรองเป็็น
องค์์กรสวััสดิิการชุุมชนปััจจุบัุ นั กองทุุน มีีการพััฒนาการ
ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีฐานสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี
เนื่่�องจากมีีสมาชิิก ๖๓๖ คนเงิินกองทุุน ๒,๕๒๕ บาท
ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก ๒,๗๘๒ คน มีีการจััดสวััสดิิการให้้กัับ
สมาชิิกกองทุุน ประกอบด้้วยมงคลสมรส งานอุุปสมบท
ขึ้้�นบ้้านใหม่่ เกิิดแก่่ เจ็็บ ตาย และช่่วยสมทบกิิจกรรม
ขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบััวลอย
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จ คืือ การมีีผู้้�นำำ�
ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง เสีียสละ และมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ เช่่น
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบััวลอย
สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบััวลอย และผู้้�นำำ�กลุ่่�ม
ต่่าง ๆ ชุุมชนมีีส่่วนร่่วม และให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�นำำ�
เป็็นอย่่างดีี และความสามารถของผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�สามารถ
ประสาน สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานส่่วนต่่าง ๆ
ให้้การสนัับสนุุนทั้้�งวิิชาการ งบประมาณ ให้้ความร่่วม
มืือและเป็็นที่่�ปรึึกษาเป็็นอย่่างดีี เช่่น สำำ�นัักงานพััฒนา
ชุุมชนจัังหวััด ปกครองจัังหวััด ด้้านสัังคมมีีผู้้�นำ�ำ ชุุมชน
ทั้้�งที่่�เป็็นทางการ และไม่่เป็็นทางการ มีีวิิสััยทััศน์์ใส
ความสามารถวิิเคราะห์์ปััญหา สรุุปบทเรีียนของชุุมชน
มองโลกในแง่่ดีี มีีความคิิดการพััฒนาบนพื้้�นฐานความ
ต้้องการของชุุมชน มีีคุณ
ุ ธรรมในการบริิหารจััดการด้้วย
ความซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใส เป็็นธรรม มีีความรัับผิิดชอบ
มีีความสามารถในการจััดการความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง
ประสานงานเก่่ ง มีี คว ามตั้้� ง ใจ เอาใจใส่่ ง านที่่� ทำำ�
ไม่่ผูกู ขาดความคิิด ความสามารถในการรัับฟัังความคิิด
เห็็นของผู้้�อื่่�น ให้้โอกาสสมาชิิกร่่วมสรุุปปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดความสำำ�เร็็จ คืือ การที่่�ชุุมชนมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง
เสีียสละ และมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ รวมถึึงการได้้รับั การ
ไว้้วางใจจากคนในชุุมชน
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทางการเกษตร
ค้้าขาย และรัับจ้้างในโรงงานอุุตสาหกรรม ครััวเรืือนมีี
รายได้้เพีียงพอ ส่่วนสภาพเศรษฐกิิจค่่อนข้้างดีี มีีการ
หมุุนเวีียนกระจายรายได้้ ภายในและภายนอกหมู่่�บ้้าน
มีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�เหมืือนสัั ง คมชนบท และ
สัังคมเมืือง เพราะมีีโรงงานอุุตสาหกรรมเข้้ามาในพื้้�นที่่�
จึึงมีีการขายที่่�ดิิน และย้้ายบ้้านเรืือนเข้้ามารวมกัันเพื่่�อ
อยู่่�ห่่างจากโรงงานอุุตสาหกรรม จากเมื่่�อก่อ่ นอยู่่�ห่่างกััน
แต่่ปััจจุุบัันจะอยู่่�ติิดกัันเป็็นกลุ่่�ม
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลัั พ ธ์์ ชาวบ้้ า นมีี ก ารรวมกลุ่่�มกัั น แบบ
เครืือญาติิ มีีความผููกผัันเอื้้�ออารีี มีีความรัักใคร่่สามััคคีี
ช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน มีีน้ำำ��ดื่่�มน้ำำ��ใช้้เพีียงพอตลอดปีี
มีีไฟฟ้้าใช้้ทุุกครััวเรืือน ส่่วนใหญ่่มีีการศึึกษาภาคบัังคัับ
มีีการเรีียนทั้้�งสายสามััญ และสายอาชีีพ มีีผู้้�นำำ�ชุุมชน
ที่่�เข้้มแข็็ง มีีความรู้้�ความสามารถช่่วยแก้้ไขปััญหา และ
อุุปสรรคได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ผลกระทบ ชุุมชนจะพบปััญหาฝุ่่�นละออง กลิ่่�น
เสีียงดััง สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ไม่่ดีี มีีประชากรหลายเชื้้�อชาติิ
เข้้ า มาอยู่่�ในชนบท และหมู่่�บ้้ า นเพิ่่� ม มากขึ้้� น จึึงเกิิ ด
ปััญหาคนต่่างจัังหวััด คนต่่างชาติิ เข้้ามาอาศััย และ
ทำำ�มาหากิินในหมู่่�บ้้านเพิ่่�มมากขึ้้�น ต่่อมามีีร้้านค้้าขาย
โรงค้้าไม้้เก่่า ปั๊๊�มน้ำำ��มััน โรงพยาบาลเพิ่่�มขึ้้�น ปััญหาน้ำำ��
ท่่วมก็็อาจจะมีีต่่อไปในภายหน้้า

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การพััฒนากองทุุน ให้้สามารถมีีการดำำ�เนิินงาน
ได้้ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ด้้ ว ยทีี ม ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนที่่� เ ข้้ ม แข็็ ง
และชาวบ้้ า นร่่ ว มมืือกัั น มีี คว ามรัั ก ใคร่่ ส ามัั คคีี กัั น
เดิิ น ไปในแนวทางเดีี ย วกัั น โดยไร้้ ซึ่่� ง ความขัั ด แย้้ ง
เห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่าส่่วนต้้น สร้้างแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวในหมู่่�บ้้าน มีีการแก้้ปััญหาและอุุปสรรคทุุก
อย่่างร่่วมกัันจึึงจะพบความสำำ�เร็็จ และเกิิดความยั่่�งยืืน
ในอนาคตต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบััวลอย
ที่่�ตั้้�ง ๑/๒ หมู่่� ๓ ตำำ�บลบััวลอย อำำ�เภอหนองแค
จัังหวััดสระบุุรีี ๑๘๒๓๐
โทร. ๐ ๓๖๗๒ ๖๐๙๙
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๒๔) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลท่่างาม
อำำ�เภออิินทร์์บุุรีี จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี
“เสมอภาค แต่่ไม่่เท่่าเทีียม”

	ตำำ�บลท่่างามมีีประชากรทั้้�งหมด ๔,๒๓๐ คน
๑,๓๐๕ ครััวเรืือน แบ่่งเขตปกครองออกเป็็น ๑๑ หมู่่�บ้้าน
ประชากรส่่วนใหญ่่จะประกอบอาชีีพรัับจ้้าง และอาชีีพ
เกษตรกรรม มีีการร่่วมกลุ่่�มในการประกอบอาชีีพ และ
กองทุุนต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ปััญหาส่่วนใหญ่่
ของตำำ�บลท่่างาม คืือ เรื่่อ� งระบบเศรษฐกิิจ การประกอบ
อาชีีพ ต้้นทุุนการทำำ�เกษตรกรรมสููง และปััญหาหนี้้�สิิน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลท่่างาม ปััจจุุบััน
ดำำ�เนิินการเข้้าสู่่�ปีีที่่� ๑๐ จุุดเริ่่�มต้้นในการจััดตั้้�งกองทุุน
สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนโดยท้้ อ งถิ่่� น องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว น
ตำำ�บลท่่างาม เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนงาน ภายใต้้
การหนุุนเสริิมของเครืือข่่ายกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี ก่่อตั้้�งกองทุุนฯ เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีีสมาชิิกครอบคลุุมทั้้�ง ๑๑ หมู่่�บ้้าน
โดยมีีสมาชิิกเริ่่ม� ต้้น จำำ�นวน ๓๙๗ คน ปััจจุบัุ นั มีีสมาชิิก
ทั้้�งหมด ๑,๕๒๓ คน ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกของกองทุุนฯ
มีี ๒ ประเภท คืือ สมาชิิกทั่่�วไป (ประเภท ก) อายุุ ๑ ๗๐ ปีี และ สมาชิิ ก ผู้้�สูู ง อายุุ (ประเภท ข) อายุุ
๗๐ ปีีขึ้้น� ไป โดยมีีหลัักคิิด “เสมอภาค แต่่ไม่่เท่่าเทีียม”
ขยายฐานและเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าเป็็นสมาชิิกมากขึ้้�น
ทุุกคนในตำำ�บลท่่างามสามารถเข้้ามาเป็็นสมาชิิกได้้
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อย่่างเสมอภาค ไม่่จำำ�กััดสิิทธิิด้้านสุุขภาพหรืือประสบ
ปััญหาทางสัังคม แต่่สิิทธิิสวััสดิิการบางรายการอาจไม่่
เท่่าเทีียม เช่่น สวััสดิิการชดเชยกรณีีเสีียชีีวิิตที่่�มีีความ
แตกต่่างกัันของสมาชิิกแต่่ละประเภท และจำำ�นวนปีี
ของการเป็็นสมาชิิก
การรัั บ สมัั คร สมาชิิ ก ของกองทุุ น ดำำ� เนิิ น การ
ปีีละ ๑ ครั้้�งในช่่วงเดืือนกรกฎาคม และสมาชิิกราย
เก่่าจะต้้องสมทบเงิินรายปีี ปีีละ ๓๖๕ บาท (สมทบ
วัันละ ๑ บาท) และการสมทบร่่วมจำำ�นวน ๑ เท่่าตาม
จำำ�นวนสมาชิิกที่่�มีอี ายุุครบ ๑ ปีีจากองค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลท่่างาม และการสนัับสนุุนจากรััฐบาลผ่่านทาง
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (พอช.) โดยรููปแบบการ
จััดสวััสดิิการเพื่่�อสร้้างหลัักประกัันความมั่่�นคงในชีีวิิต
เป็็นสวััสดิิการพื้้�นฐานตั้้�งแต่่เกิิดจนตายตามระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ ประกอบด้้วย การคลอดบุุตร รัับขวััญบุุตร
เจ็็บป่่วยเข้้าโรงพยาบาล กรณีีเสีียชีีวิิตเบื้้�องต้้น และ
กรณีีสวััสดิิการชดเชยการเสีียชีีวิิต โดยขึ้้�นอยู่่�กัับระยะ
เวลาการเป็็นสมาชิิก และประเภทของสมาชิิก รวมทั้้�ง
การจััดสวััสดิิการต่่าง ๆ ในรููปแบบของตามมติิที่่ป� ระชุุม
กรรมการเห็็นชอบ อาทิิ การช่่วยเหลืือน้ำำ��ดื่่�มกรณีีเกิิด
ภััยพิิบััติิ การช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหาทางสัังคม
สถานะทางการเงิินและศัักยภาพของกองทุุน
สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลท่่ า งาม ซึ่่� ง มีี ร ายได้้ ม ากจาก
หลายส่่วน
โดยมีีเงิินของกองทุุนฯ จากบััญชีีเงิินฝากธนาคาร
ทุุกบััญชีี เงิินฝากสลาก ธ.ก.ส. เงิินฝากสลากออมสิิน
เงิินสด รวมทั้้�งสิ้้�น ๔,๐๐๐,๕๔๙.๘๙ บาท นอกจากนี้้�
ยัังมีีการพััฒนานวััตกรรมทางสวััสดิิการสัังคม โดยการ
บริิหารจััดการเพื่่�อการพััฒนาการประกอบอาชีีพ และ
การแก้้ปัญ
ั หาหนี้้�สินิ โดยการลงทุุนทำำ�ธุรกิ
ุ จิ เช่่น น้ำำ��ดื่่ม�
ท่่างาม ร้้านกาแฟ Tar-Ngam coffee
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ ธรรมภิิบาลสู่่�การบริิหาร
จััดการสวััสดิิการชุุมชนท่่างาม : ชุุมชนคุุณธรรม
การดำำ� เนิิ น งานยึึดหลัั ก ธรรมาภิิ บ าลในการ
บริิ ห ารจัั ด การกองทุุ น “ประชาชนเป็็ น ผู้้�บริิ ห าร
ท้้องถิ่่�นเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิ” โครงสร้้างคณะกรรมการกองทุุน
สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลท่่ า งาม เป็็ น ๓ ส่่ ว นหลัั ก
ประกอบด้้วย
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๑) ภาคประชาชน ทำำ� หน้้ า ที่่� ใ นการบริิ ห าร
จััดการกองทุุน
๒) ส่่ วนท้้ องถิ่่�น โดยใช้้ข้้าราชการพนัักงาน
ส่่วนท้้องถิ่่น� ทำำ�หน้้าที่่�ในกองเลขานุุการ ดำำ�เนิินการตาม
นโยบายและข้้อเสนอมติิที่่�ประชุุมของคณะกรรมการ
๓) ที่่� ป รึึ ก ษา ทำำ� หน้้ า ที่่� ใ นการให้้ คำำ� ปรึึกษา
ข้้ อ เสนอแนะ แนวทางในการขัั บ เคลื่่� อ นงานของ
กองทุุ น ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความเข้้ ม แข็็ ง ของกองทุุ น ฯ
สร้้างระบบเศรษฐกิิจรายได้้ มีีงานทำำ� การเชื่่�อมโยง
เครืือข่่ า ยการประกอบอาชีี พ ต่่ อ เศรษฐกิิ จ ของครัั ว
เรืือนและชุุมชน และการแก้้ปััญหาหนี้้�สิินที่่�ชััดเจนและ
เป็็นรููปธรรม ก่่อให้้เกิิดกองทุุนต่่าง ๆ แยกออกจาก
ระบบกองทุุนสวััสดิิการ มาดำำ�เนิินการจััดการธุุรกิิจ
มีี ค ณะกรรมการบริิ ห ารจัั ด การต่่ า ง ๆ คนละชุุ ด
ในแต่่ละกองทุุน โดยแสวงหากำำ�ไรเพื่่�อการจััดสวััสดิิการ
ตามวััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�ง ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลท่่างาม เช่่น ธุุรกิิจ
โรงงานน้ำำ�ดื่่
� �ม
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน : สร้้างนิิสััย
การออม สู่่�การปลดหนี้้�
	ปัั ญ หาเรื่่� อ งหนี้้� สิิ น ของสมาชิิ ก เกิิ ด จากการ
ที่่� ส มาชิิ ก กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนมีี ก ารขาดส่่ ง เงิิ น
สมทบรายปีี เนื่่� อ งจากสภาพปัั ญ หาทางเศรษฐกิิ จ
คณะกรรมการได้้ปรึึกษาหารืือเพื่่�อแก้้ไขปััญหาโดยมีีมติิ
ให้้จััดตั้้�ง “กลุ่่�มออมทรััพย์์ของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลท่่างาม” เพื่่�อเป็็นกลไกการออมเงิินเป็็นรายเดืือน
ที่่�จะสามารถส่่งเงิินสมทบรายปีีเข้้ากองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนของ สมาชิิกที่่�เข้้าร่่วมได้้ และยัังได้้เกิิดการปรัับ
เปลี่่ย� นพฤติิกรรมการออมของสมาชิิก และเกิิดรููปแบบ
การบริิหารจััดการที่่�ดีีของกองทุุนโดยสร้้างฐานความ
มั่่�นคง ลดปััญหาการขาดส่่งเงิินสมทบที่่�ทำำ�ให้้ต้้องขาด
สิิทธิิสวััสดิิการ
โดยปััจจุุบัันมีีเงิินออมฝากไว้้ในบััญชีีธนาคารฯ
มีีสมาชิิกทั้้�งสิ้้�น ๓๔๕ ราย คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๒.๖๕ ของ
สมาชิิกกองทุุน ซึ่่�งสามารถช่่วยเหลืือการขาดส่่งเงิิน
กองทุุนสวััสดิิการ เกิิดการออมเพิ่่�มขึ้้�น การออมเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินของสมาชิิก โดยมีีแนวคิิดพััฒนา
ต่่อยอดการออมชุุมชนสู่่�การเป็็นสถาบัันการเงิินชุุมชน

ก้้ า วต่่ อ อย่่ า งมีีคุุ ณ ธรรมสู่่�...เป้้ าห มายการพัั ฒ นา
ที่่�ยั่่�งยืืน SDGs
การดำำ� เนิิ น งานของกองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน
ตำำ�บลท่่างาม ขัับเคลื่่�อนงานการพััฒนา การประกอบ
อาชีีพ พััฒนาระบบเศรษฐกิิจของครััวเรืือนและชุุมชน
และการแก้้ปััญหาหนี้้�สิินแบบมีีส่่วนร่่วม สอดคล้้อง
กัับการขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Susttainable Development Goals) ในหลายตััวชี้้�วััด
เป้้าหมาย เช่่น ขจััดความยากจน ความอดยาก ส่่งเสริิม
ความเป็็นอยู่่� รวมถึึงทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อประชาชนในชุุมชน เกิิดกระบวนการพััฒนาศัักยภาพ
ของคน สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วม เกิิดการจััดการตนเอง สร้้าง
ผลงานที่่�ชััดเจนจนเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนของจัังหวััดสิิงห์์บุุรีี เป็็นนวััตกรรมทางสัังคมที่่�ได้้
รัับรางวััลต่่าง ๆ มากมาย
นอกจากนี้้�กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลท่่างาม
มีีความพร้้อมในถ่่ายทอดบทเรีียน ประสบการณ์์การ
สร้้ า งการเรีี ย นรู้้� หลัั ก สูู ต รพร้้ อ มถ่่ า ยทอดให้้ บุุ คค ล
ต่่ า ง ๆ ได้้ เข้้ า มาศึึกษาเรีี ย นรู้้�ดูู ง าน และเผยแพร่่
องค์์ความรู้้� ของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลท่่างาม
ผ่่านสื่่อสิ่่
� ง� พิิมพ์์ผลงานทางวิิชาการ สร้้างการแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้� ขยายผลต่่อในชุุมชนอื่่�น ๆ ได้้อย่่างเป็็นระบบ
และเป็็นรููปธรรม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายชิินวุุฒิิ อาศน์์วิิเชีียร
เลขานุุการกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลท่่างาม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท่่างาม อำำ�เภออิินทร์์บุุรีี
จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี
โทร. ๐๘ ๖๕๕๗ ๖๖๓๖
องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ
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๒๕) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลหาดท่่าเสา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท

กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บล
หาดท่่ า เสา ก่่ อตั้้� ง เมื่่� อวัั น ที่่� ๒๓ ธัั น วาคม ๒๕๕๓
โดยมีีแรงบัันดาลใจการก่่อตั้้�งจาก ครููชบ ยอดแก้้ว
ผู้้�นำำ�แนวคิิดกองทุุนสวััสดิิการและต้้องการช่่วยเหลืือ
คนในชุุมชนในการสร้้างความมั่่�นคงและหลัักประกััน
ชีีวิิต ให้้คนยากจนมีีสวััสดิิการสามารถเบิิกสวััสดิิการ
ได้้ยามเจ็็บป่่วย ดำำ�เนิินการมาถึึงปััจจุุบัันมีีเงิินกองทุุน
สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน ๕,๐๐๕,๔๙๖ บาท มีี ส วัั ส ดิิ ก าร
ที่่�จััดให้้สมาชิิก ๑๒ ประเภท ได้้แก่่ สวััสดิิการเสีียชีีวิิต
การเจ็็บป่่วย/รัักษาพยาบาล เด็็กแรกเกิิด/คลอดบุุตร
คนด้้อยโอกาส/คนพิิการ ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิ
เพื่่� อ การศึึกษา เพื่่� อ การสมรส เพื่่� อ การอุุ ป สมบท
เกณฑ์์ทหาร และกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
เปลี่่�ยนแนวคิิดจากการดููแลสวััสดิิการเจ็็บป่่วย
มาเป็็นการดููแลรัักษาสุุขภาพ เมื่่�อปีี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
มีี ก ารเก็็ บ รวบรวมข้้ อมูู ล การจ่่ า ยสวัั ส ดิิ ก ารการ
เจ็็ บ ป่่ ว ยนอนโรงพยาบาลในแต่่ ล ะปีี ข องกองทุุ น
พบว่่าสถิิติิการเจ็็บป่่วยของคนในชุุมชนมีีมากขึ้้�นทุุกปีี
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ส่่ ว นมากจะป่่ ว ยเป็็ น โรคความดัั น สูู ง และเบาหวาน
สาเหตุุ ม าจากการทานอาหารประเภทไขมัั น และ
การไม่่ออกกำำ�ลัังกาย ปีี ๒๕๖๑ กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนเทศบาลตำำ�บลหาดท่่าเสา จึึงได้้หาทางแก้้ไข
โดยมุ่่�งหวัังให้้คนในชุุมชนมีีสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�นจึึงได้้เชื่่�อม
โยงกัั บ สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่� น คงของ
มนุุษย์์จัังหวััดชััยนาท ดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ประชาชนตำำ�บลหาดท่่าเสา ให้้ความรู้้�กัับประชาชน
และสมาชิิกกองทุุนรู้้�จัักวิิธีีการดููแลสุุขภาพของตนเอง
และคนในครอบครัั ว โดยใช้้หลััก ๓อ ในการแก้้ไข
ปััญหา ได้้แก่่ อ๑ อาหาร อ๒ อารมณ์์ อ๓ ออกกำำ�ลััง
กายเพื่่�อสุุขภาพ (เต้้นบาสโลป) ซึ่่�งเป็็นการออกกำำ�ลััง
กายโดยใช้้ เ พลงประกอบ ทำำ� ให้้ ผู้้� เข้้ า รัั บ การอบรม
มีีความสนุุกสนานและเพลิิดเพลิินอย่่างมาก
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากชุุมชนได้้รวมกััน ออกกำำ�ลััง
กายด้้วยการเต้้นบาสโลปนั้้�นมีีหลายประการ อาทิิ
๑)	สุุขภาพของคนที่่�เข้้าร่่วมมีีสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น
ทั้้�งกายและจิิตใจ
๒) เกิิ ด การรณรงค์์ ลดการกิิ น อาหารเย็็ น
ไม่่ กิิ น ไขมัั น ทำำ� ให้้ น้ำำ�� หนัั ก ตัั ว ลดลง ร้้ อ ยละ ๕๕
ของผู้้�เข้้าร่่วม
๓) เกิิดมิิตรภาพ ความสััมพัันธ์์อัันดีีเป็็นมิิตร
ต่่อกััน มีีการห่่วงใยไต่่ถามสารทุุกข์์สุุขดิิบของคนที่่�มา
ร่่วมออกกำำ�ลัังกาย
๖)	มีี ก ระบวนการทำำ� งานเป็็ น ทีี ม สร้้ า งทีี ม
ทำำ�งานในทุุกระดัับตั้้�งแต่่ระดัับหมู่่�บ้้าน ระดัับตำำ�บล
ระดัับอำำ�เภอ เป็็นต้้น
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นอกจากการจััดสวััสดิิการโดยพื้้�นฐาน กองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลหาดท่่าเสา ได้้ร่่วมคิิด
ร่่วมทำำ� ร่่วมสรุุปบทเรีียน เพื่่�อคิิดค้้นสวััสดิิการรููปแบบ
อื่่�น ๆ โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีีของ
ตำำ�บลผ่่านรููปแบบการรณรงค์์การใช้้รููปแบบการออก
กำำ�ลัังกายเป็็นเครื่่�องมืือในการขัับเคลื่่�อนระบบการจััด
สวััสดิิการชุุมชนแล้้วกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ� บลหาดท่่ า เสาได้้ พัั ฒ นาเป็็ น ต้้ น แบบของการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพของประชาชนให้้กัับเครืือข่่ายอำำ�เภอ
และนำำ�สู่่�การประกาศเป็็นนโยบายของจัังหวััด
หน่่ ว ยงานภาคีีสนัั บ สนุุ น กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน
เทศบาลตำำ�บลหาดท่่าเสา
๑) เทศบาลหาดท่่ า เสาหน่่ ว ยงานในพื้้� น ที่่� ที่่�
สนัับสนุุนงบประมาณ และสถานที่่�ในการประชุุมของ
คณะกรรมการ ส่่งเสริิมกิิจกรรมสาธารณะประโยชน์์ที่่�
ส่่งเสริิมสุุขภาวะของคนในชุุมชนร่่วมกััน
๒) ขบวนองค์์กรชุุมชนชััยนาท และสถาบััน
พััฒนาองค์์กรชุุมชน (พอช.) หน่่วยงานตั้้�งต้้น ที่่�เข้้ามา
ผลัักดัันให้้ชุุมชนเกิิดการจััดตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการ
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลหาดท่่ า เสา
มีีแนวทางการขยายผลให้้แกนนำำ�ดููแลสุุขภาวะของ
คนในครััวเรืือนตนเอง จััดตั้้�งกลุ่่�มการออกกำำ�ลัังกาย
การเต้้นบาสโลปขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการเพื่่�อส่่งเสริิมการ
ออกกำำ�ลัังกายอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย
ร้้อยละ ๔๐ ของประชากรในพื้้น� ที่่� บููรณาการจััดทำำ�แผน
พััฒนาชุุมชนดููแลสุุขภาพร่่วมกัับท้้องถิ่่�น

ถอดบทเรีี ย นจัั ด การความรู้้� เริ่่� ม ต้้ น จากการ
รวบรวมข้้อมููลการจ่่ายสวััสดิิการค่่ารัักษาพยาบาลคน
ป่่วยนอนโรงพยาบาล หาวิิธีกี ารแก้้ไขโดยให้้ความรู้้�การ
ดููแลสุุขภาพของตนเองและคนในครอบครััว ใช้้หลััก
การดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวมในการแก้้ไขปััญหา คืือ
การใช้้หลััก ๓ อ ประกอบด้้วย อ๑ อาหาร อ๒ อารมณ์์
อ๓ ออกกำำ�ลัั ง กายเพื่่� อสุุ ข ภาพ ถืือเป็็ น การสร้้ า ง
ความสุุขอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่คนในชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวอุุมาพร พรหมศรีี
เลขานุุการกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลหาดท่่าเสา
โทร. ๐๘ ๖๔๔๕ ๖๔๔๖
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๒๖) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลหนองขาว อำำ�เภอท่่าม่่วง จัังหวััดกาญจนบุุรีี
“อดีีตบรรพบุุรุุษร่่วมสร้้าง
ปััจจุุบันั เราร่่วมช่่วยกัันฟื้้�นฟูู
อนาคตส่่งต่่อให้้ลููกหลาน”

	จุุดเริ่่�มต้้นของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลหนองขาว มีีแนวคิิดในการตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการ
เพื่่� อก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การดูู แ ลช่่ ว ยเหลืือเกื้้� อกูู ล ของพี่่� น้้ อ ง
สมาชิิ ก และผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนเพื่่� อ สร้้ า งขวัั ญ กำำ�ลัั ง ใจและ
เอื้้� ออ าทรซึ่่� ง กัั น และกัั น อีี ก ทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม สนัั บ สนุุ น
การจััดระบบสวััสดิิการของชุุมชนหมู่่�บ้้านและเชื่่อ� มโยง
เป็็ น กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารในระดัั บ ตำำ� บลเพื่่� อ สร้้ า งพลัั ง
ร่่ ว มของภาคชุุ ม ชนในการพัั ฒ นาระบบสวัั ส ดิิ ก าร
จากฐานราก และพััฒนาความมั่่�นคงในชีีวิติ ของสมาชิิก
และเป็็นหลัักประกัันสำำ�หรัับผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�อุุทิิศตนเอง
ทำำ�งานเพื่่�อส่่วนรวม มีีการจััดสวััสดิิการชุุมชนพื้้�นฐาน
เรื่่�อง เกิิด เจ็็บ ตาย การศึึกษา การกีีฬา การต่่อต้้าน
ยาเสพติิด อาชีีพ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ด้้อยโอกาส/คนพิิการ
วััฒนธรรมประเพณีี สาธารณประโยชน์์และภััยพิิบััติิ
ที่่�ดููแลสมาชิิกและคนในชุุมชน เช่่น องค์์กรการเงิิน
ชุุมชน สภาองค์์กรชุุมชนฯลฯ
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นอกจากนี้้� เทศบาลตำำ� บลหนองขาวเข้้ า มา
สนัับสนุุนงบประมาณและเป็็นองค์์กรหนุุนเสริิมในการ
ดำำ�เนิินงาน ในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนประเพณีีวัฒ
ั นธรรม
และสนัับสนุุนของรางวััลในงานบุุญประเพณีีต่่าง ๆ
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป้้นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
หากจะพููดถึึงหนองขาวก็็ต้้องเอ่่ย การรำำ�เหย่่ย
การรำำ�กลองยาว ละครเพลงพื้้�นบ้้านที่่�นำำ�วิิถีีชีีวิิตของ
คนในตำำ�บลหนองขาวมานำำ�เสนอเป็็นละครพื้้น� บ้้านเรื่่อ� ง
“ไอ้้บุุญทองบ้้านหนองขาว”
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนยััง พยายามที่่�จะอนุุรักั ษ์์
และฟื้้น� ฟููวัฒ
ั นธรรมประเพณีีที่่เ� ป็็นวิิถีชีี วิี ติ ของชาวบ้้าน
ไว้้ โดยได้้รวบรวมไว้้ในพิิพิธภั
ิ ัณฑ์์ บ้้านหนองขาว อาทิิ
เช่่น เรื่่�อง ความเชื่่�อพื้้�นบ้้านของคนหนองขาว เช่่น เรื่่�อง
หม้้อยาย เมื่่อลู
� กู หลานบ้้านไหนแต่่งงานและมีีบ้า้ นของ
ตนเองจะต้้องมีีการรัับหม้้อยายไปไว้้ที่่บ้� า้ นเพื่่�อคุ้้�มครอง
ให้้มีีความเจริิญรุ่่�งเรืือง
การอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมประเพณีี
งานบวชพระ ตำำ�บลหนองขาวจะใช้้ม้า้ ในการนำำ�
นาคไปอุุปสมบท เรีียกว่่า แห่่นาค โดยนาคจะได้้รัับ
การแต่่งกายอย่่างสวยงาม พร้้อมกัับม้้าก็็ได้้รัับการแต่่ง
ประดัับอย่่างสวยงาม และจะต้้องใช้้ม้้าที่่�เต้้นได้้ตาม
จัังหวะเสีียงเพลง
การอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมอาหารพื้้�นถิ่่�น
	ที่่�มีีรสชาติิอร่่อยและแตกต่่างจากชุุมชนอื่่�น ๆ
และเป็็นอาหารคาวหวานที่่�ได้้รัับความนิิยมจากบุุคคล
โดยทั่่�วไป อาทิิ เช่่น แป้้งจี่่�แกงที่่�มีีส่ว่ นผสมของถั่่�วเขีียว
ได้้รัับความนิิยมอย่่างมาก
การอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมความบัันเทิิง
	กิิจกรรมที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างแพร่่หลาย อาทิิ
เช่่นรำำ�เหย่่ย กลองยาว ละครเพลงพื้้�นบ้้านที่่�นำำ�วิิถีชีี ีวิิต
ของคนในตำำ�บลหนองขาวมานำำ�เสนอเป็็นละครพื้้น� บ้้าน
เรื่่�อง “ไอ้้บุุญทองบ้้านหนองขาว”
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การฝีีมืือต่่าง ๆ
การทอผ้้าขาวม้้า และผลิิตภััณฑ์์ผ้า้ ทอ เป็็นสิินค้้า
ที่่�ขึ้้�นชื่่�อของตำำ�บลหนองขาวในเรื่่�อง “ผ้้าขาวม้้าร้้อยสีี
ของดีีตำำ�บลหนองขาว” ทำำ�ให้้เกิิดกลุ่่�มต่่าง ๆ ในการ
ทอผ้้า กลุ่่�มผ้้าสหกรณ์์บ้า้ นหนองขาว กลุ่่�มสิินค้้าโอท็็อป
บทบาทกองทุุนวััฒนธรรม ในการอนุุรัักษ์์ประเพณีี
วััฒนธรรม
กองทุุ น วัั ฒ นธรรมกองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน
เทศบาลตำำ� บลหนองขาวมีี บ ทบาทในการอนุุ รัั ก ษ์์
ประเพณีี วัั ฒ นธรรม ทั้้� ง จากคณะกรรมการและ
สมาชิิก พร้้อมที่่�ปรึึกษา กองทุุนฯ จะร่่วมด้้วยช่่วยกััน
ทั้้�งสนัับสนุุนทางตรงและทางอ้้อม เช่่น
การเป็็นผู้้�สนัับสนุุนเงิินงบประมาณในกิิจกรรม
ประเพณีีต่่าง ๆ ในชุุมชน
การสนัับสนุุนของรางวััลแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
สนัับสนุุนงบประมาณ
	ส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� เช่่น
การทอผ้้า การรำำ�เหย่่ย การตีีกลองยาว การทำำ�อาหาร
พื้้�นบ้้าน

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ตำำ�บลหนองขาวได้้รัับการพััฒนาและส่่งเสริิม
จากจัังหวััดกาญจนบุุรีี ให้้เป็็นหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิง
วััฒนธรรม และหมู่่�บ้้าน OTOP นวััตวิิถีี และปััจจุุบััน
ได้้รัับความสนใจจากนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยและชาว
ต่่างชาติิ มาท่่องเที่่�ยวมากขึ้้�น และยัังเป็็นสถานที่่�ใช้้ใน
การถ่่ายทำำ�สารคดีีของทีีวีี สถานที่่�ถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์
และเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ทางวััฒนธรรมของ นัักเรีียน นิิสิิต
นัักศึึกษา จากโรงเรีียน มหาวิิทยาลััย ทั่่�วประเทศ
นอกจากนี้้� การที่่�กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนมาร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการฟื้้�นฟููอนุุรัักษ์์ประเพณีีวััฒนธรรม
ของชุุมชนนั้้�น ยัังทำำ�ให้้ขนบธรรมเนีียมประเพณีีและ
วััฒนธรรมอัันดีีงามในอดีีตมีีผู้้�สืืบสานจวบจนถึึงปััจจุบัุ นั
และยัังทำำ�ให้้ชาวบ้้านมีีความขยัันขัันแข็็ง รัักใคร่่สามััคคีี
ช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันด้้วยความเต็็มใจ ตามคำำ�ขวััญ
ของคนหนองขาวได้้กล่่าวไว้้ว่่า “อดีีต บรรพบุุ รุุ ษ
ร่่วมสร้้าง ปััจจุุบััน เราช่่วยกัันฟื้้�นฟูู อนาคต ส่่งต่่อ
ให้้ลููกหลาน”

ผู้้�ประสานงานในที่่�
นางลำำ�พััน ครููทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๒๐๔๗
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๒๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองสาหร่่าย
อำำ�เภอพนมทวน จัังหวััดกาญจนบุุรีี
“ธนาคารความดีี ทุุกคนอยู่่�ดีี มีีความสุุข”

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองสาหร่่าย
เกิิดจากการรวมกัันเพื่่�อดููแลกัันเองในชุุมชนเนื่่�องจาก
ประชาชนในตำำ�บลส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม
ทำำ�นา ทำำ�ไร่่ เลี้้ย� งสััตว์์ จึึงไม่่มีสี วััสดิิการดููแลยามเจ็็บป่่วย
หรืือชราภาพ พิิการและเสีียชีีวิติ รวมทั้้�ง ปััญหาเรื่่อ� งหนี้้�
สิินในแต่่ละครััวเรืือน จึึงเกิิดการจััดตั้้ง� กองทุุนสวััสดิิการ
ขึ้้น� และมอบสวััสดิิการให้้กับั สมาชิิกตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๔๒
ในปีี ๒๕๔๙ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสาหร่่ายได้้
เริ่่�มสมทบเงิินเข้้ากองทุุนปีีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กระทั่่�ง
ปีี พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุุนได้้รับั เงิินสมทบจากงบประมาณ
รััฐบาล จากเทศบาลตำำ�บลหนองสาหร่่าย จากองค์์กร
ด้้านการเงิินและอื่่�น ๆ ทำำ�ให้้ในปััจจุุบัันเงิินกองทุุนของ
สวััสดิิการฝากไว้้ที่่ส� ถาบัันการเงิินฯโดยแบ่่งการบริิหาร
ออกเป็็น ๓ ส่่วน คืือ
๑)	ฝากประเภทออมทรััพย์์ไว้้ที่่�สถาบัันการเงิิน
ชุุมชน เพื่่�อนำำ�ไปจ่่ายให้้สมาชิิก
๒)	ฝากบััญชีีประจำำ�กัับสถาบัันการเงิินชุุมชน
เพื่่�อให้้ได้้ดอกผล
๓) กลุ่่�มองค์์กร หรืือวิิสาหกิิจชุุมชนนำำ�ไปบริิหาร
กลุ่่�ม เพื่่�อให้้เกิิดดอกผล
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	สำำ�หรัับรููปแบบการจััดสวััสดิิการของกองทุุนมีีทั้้ง�
ให้้เป็็นเงิินและไม่่เป็็นเงิิน อาทิิ สวััสดิิการเงิินขวััญถุุงวััน
แต่่งงาน สวััสดิิการตั้้�งครรภ์์ สวััสดิิการกีีฬา สวััสดิิการ
ด้้านสุุขภาพและความเจ็็บป่่วย สวััสดิิการในการดููแลสิ่่ง�
แวดล้้อม การสร้้างระบบเศรษฐกิิจชุุมชน การส่่งเสริิม
สร้้างอาชีีพที่่�ดีใี ห้้คนในชุุมชน ส่่งเสริิมการรัักชุุมชน และ
การสร้้างคุุณค่่าทางจิิตใจของอาชีีพเกษตรกร เป็็นต้้น
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองสาหร่่าย
มีีภารกิิจในการบููรณาการทุุนชุุมชนเพื่่�อจัดั สวััสดิิการให้้
กัับประชาชนในตำำ�บล ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ที่่�ว่่า “ทุุกคนมีี
สวััสดิิการ แบ่่งปัันความรััก เอื้้�ออาทรคุุณค่่าเท่่าเทีียม
ครอบคลุุมทั่่�วถึึง สร้้างวััฒนธรรมชุุมชน สู่่�สัังคมคุุณธรรม”
โดยดำำ�เนิินการร่่วมกัับหลัักเกณฑ์์ธนาคารความดีี
การบริิหารจััดการกองทุุนสวััสดิิการที่่�ดีี
	สิ่่� ง ที่่� ทำำ� ให้้ ก องทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บล
หนองสาหร่่าย มีีการบริิหารจััดการที่่�ประสบความ
สำำ�เร็็จ ขึ้้�นอยู่่�ที่่�วิิสััยทััศน์์ตามที่่�กล่่าวมาและหลัักการ
“ให้้อย่่างมีีคุุณค่่า รัับอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี ครอบคลุุมทั่่�วถึึง
และเป็็นธรรม” รวมทั้้�งการมีีส่่วนร่่วมและการให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งธรรมาภิิบาล “ความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้”
นอกจากนั้้�น ยัังมีีการใช้้หอกระจายข่่าวของทุุก
หมู่่�บ้้านแจ้้งให้้ชาวบ้้านในตำำ�บลรัับทราบข้้อมูลู ข่่าวสาร
อย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย อีีกทั้้�งมีีการประกาศยกย่่องชมเชย
สมาชิิ ก ในชุุ ม ชน ในวาระสำำ�คัั ญ ต่่ า ง ๆ ของตำำ� บล
และมอบใบประกาศเกีี ย รติิ บัั ต รและความดีี ต่่ า ง ๆ
ซึ่่�งสามารถนำำ�มาใช้้ค้ำำ��ประกัันการเข้้าถึึงแหล่่งทุุนหรืือ
กู้้�เงิินโดยไม่่ต้อ้ งใช้้หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันได้้ ตลอดจนการ
ใช้้หลัักความกตััญญููกตเวทีีตอบแทนพระคุุณ เป็็นต้้น
โดยหลัั ก การและเป้้ า หมายเดีี ย วกัั นของทุุ ก คน คืือ
“ทุุกคนอยู่่�ดีี มีีความสุุข”
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ความสำำ�เร็็จของกระบวนการพััฒนาแบบองค์์รวม
ปฏิิทิินชุุมชน คืือ เวทีีการพููดคุุยที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
ความรู้้� ความเข้้าใจเรื่่�องการพััฒนาชุุมชน ผ่่านการพููด
คุุยปรึึกษาหารืือตามวิิถีีชีีวิิต โดยจััดเดืือนละครั้้�งใน
วัั น ที่่� ๒๕ ของทุุ ก เดืือน และมีี ก ารมอบสวัั ส ดิิ ก าร
ให้้กัับสมาชิิกในวัันประชุุมประจำำ�เดืือนของหมู่่�บ้้าน
ตามปฏิิทิินชุุมชน จากการประชุุมตามปฏิิทิินชุุมชน
ทำำ�ให้้เกิิดผลดีีต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนากองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี
	สร้้างธรรมนููญความสุุขและธนาคารความดีี
ซึ่่�งมีีการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดความดีีในด้้านต่่าง ๆ ให้้กัับ
ประชาชนในตำำ�บลหนองสาหร่่ายเป็็นแนวทางปฏิิบััติิ
เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ และสัังคมที่่�อยู่่�ดีมีี ีความสุุข
จาก ๒๓ ความดีี ๖๗ ตััวชี้้�วััด
ฐานเรีียนรู้้� จากการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�อย่่างต่่อ
เนื่่�องของชุุมชนของกองทุุนทำำ�ให้้เกิิดฐานเรีียนรู้้�ขึ้้น� จาก
พลัังชุุมชน ๕ องค์์กร คืือ องค์์กรการเงิิน องค์์กรพััฒนา
ด้้านสุุขภาพ องค์์กรกลุ่่�มอาชีีพ องค์์กรด้้านพััฒนาคน
และสิ่่�งแวดล้้อม และองค์์กรสวััสดิิการ จนเกิิดเป็็นฐาน
การเรีียนรู้้�ของตำำ�บล
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการพััฒนาไปสู่่�เป้้าหมายที่่�ชุมุ ชนร่่วมกำำ�หนด
ไว้้ คืือ “ชุุมชนอยู่่�ดีี มีีความสุุข” ซึ่่ง� เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ต่่อคุุณภาพและสวััสดิิการชีีวิิตของคนในตำำ�บลหนอง
สาหร่่าย ดัังนี้้�
• สามารถลดรายจ่่ า ยทั้้� ง ตำำ� บลได้้ ปีี ล ะ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้้แนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง
ครััวเรืือนปลููกผัักกิินเองไม่่น้้อยกว่่า ๕ ชนิิด
• เงิินกองทุุนนำำ�ไปสู่่�วาระชุุมชนความดีีปลด
หนี้้�ได้้ มีีการปลดหนี้้�นอกระบบได้้ ๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท

• การประกาศวาระของชุุมชน ๔ เรื่่�อง
		 ๑)	ตำำ� บลแห่่ ง ความสุุ ข ใช้้ คว ามสุุ ข เป็็ น
เป้้าหมายของการพััฒนา
		 ๒)	ตำำ� บลสวัั ส ดิิ ก าร “ให้้ อย่่ า งมีี คุุ ณ ค่่ า
รัับอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี ครอบคลุุมทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม”
		 ๓)	ตำำ�บลพอเพีียง โดยใช้้หลัักการเข้้าใจ
เข้้ า ถึึง พัั ฒ นาตนเองของศูู น ย์์ ก ารเรีี ย นรู้้� เ ศรษฐกิิ จ
พอเพีียงบ้้านหนองสาหร่่าย
		 ๔) ลดหนี้้� สิิ น โดยใช้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ คว ามดีี
ปลดหนี้้�ได้้
- เกิิ ด การประสาน เชื่่� อ มโยงและบูู ร ณา
การเป็็นองค์์รวม การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างภาคีี
และกลุ่่�มองค์์กรในการพััฒนาแผนงานของตำำ�บลร่่วม
กัั น จึึงทำำ� ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงกัั บ ชุุ ม ชนในตำำ� บล
หนองสาหร่่ายที่่�นำำ�ไปสู่่�สัังคมแห่่งความสุุขของกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนที่่�มีีคุุณค่่ามากกว่่าตััวเงิินได้้

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายศิิวโรฒ จิิตนิิยม ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลหนองสาหร่่าย
โทร. ๐ ๓๔๖๘ ๒๐๓๑, ๐๘ ๑๗๖๓ ๗๓๔๑
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ต้้นแบบคุุณธรรม : กตััญญูู
๒๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดฝั่่�งคลอง
ตำำ�บลเกาะหวาย อำำ�เภอปากพลีี จัังหวััดนครนายก

ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ฝั่่� ง คลอง เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง
วัั ฒ นธรรมของชาวไทยพวน มีี กิิ จ กรรมประเพณีี
ที่่�โดดเด่่น อาทิิ ประเพณีีบุุญทานข้้าวจี่่�วิิถีีไทยพวน
ซึ่่� ง เป็็ น การจัั ด กิิ จ กรรมที่่� แ สดงถึึงวิิ ถีี ชีี วิิ ต ของชาว
ไทยพวน ฮีี ต ๑๒ และในชุุ ม ชนยัั ง มีี ก ารอนุุ รัั ก ษ์์
วััฒนธรรมการทอผ้้าพื้้�นถิ่่�น ผ้้าฝ้้ายทอมืือไทยพวน
การอนุุรักั ษ์์การแต่่งกายของชาวไทยพวน การจััดแสดง
อาหารพาแลงจััดเลี้้�ยงต้้อนรัับแก่่ ผู้้�ที่่�มาท่่องเที่่�ยวใน
ชุุมชน การแสดง ๓ ลำำ� ได้้แก่่ ลำำ�ตััด ลำำ�โทน ลำำ�พวน
และได้้ เรีี ย นรู้้�วัั ฒ นธรรมประเพณีี ข องชาวไทยพวน
อีีกทั้้�ง เมื่่�อมีีกลุ่่�มที่่�มาท่่องเที่่�ยวศึึกษาดููงานในชุุมชน
ทางชุุมชนวััดฝั่่�งคลองยัังมีีการแสดงกลองยาวต้้อนรัับ
และมีีกิจิ กรรมบายศรีีสู่่�ขวััญและเพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้าง
สิิริิมงคลให้้แขกผู้้�มาเยืือนในชุุมชนอีีกด้้วย
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดฝั่่ง� คลองนั้้น� พััฒนาขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลัังบวร รวมถึึงการน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีี ย งมาใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการดำำ�ร งชีี วิิ ต ของคน
ในชุุมชนเกิิดการรวมตััวกันั มุ่่�งมั่่น� เพื่่�อพัฒ
ั นาส่่งเสริิมให้้
ชุุมชนเป็็นแหล่่งศึึกษาเรีียนรู้้�และแหล่่งท่่องเที่่�ยวทาง
วััฒนธรรม จนกลายเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบที่่�มีคว
ี าม
โดดเด่่นในการสืืบสาน รัักษา ต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรม
ในชุุ ม ชน โดยการนำำ� ของท่่ า นพระครูู วิิ ริิ ย านุุ โ ยค
เจ้้ า คณะอำำ� เภอปากพลีี เจ้้ า อาวาส วัั ด ฝั่่� ง คลอง
ในการริิเริ่่ม� จััดสร้้างพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์พื้น้� บ้้านไทยพวน ซึ่่ง� เป็็น
วััฒนธรรมรากเหง้้าของคนในชุุมชน
	ปัั จจุุ บัั น ได้้ พัั ฒ นาเป็็ น พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ “มิิ ว เซีี ย ม
ปะพวนที่่�ปากพลีี” เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ให้้แก่่เด็็ก
เยาวชน ประชาชน และนัักท่่องเที่่�ยวที่่�สนใจเข้้ามา
ศึึกษาเรีียนรู้้�ศิิลปวััฒนธรรมรวมถึึงมรดกภููมิปัิ ญ
ั ญาของ
ชาวไทยพวน มีีการสนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชน
รวมกลุ่่�มกัันผลิิตสิินค้้าและสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ
โดยใช้้ เ วลาที่่� เ หลืือหลัั ง จากการประกอบอาชีี พ
เกษตรกรรม เพื่่�อเป็็นสิินค้้า ของที่่�ระลึึก มีีกลุ่่�มบ้้าน
พัักโฮมสเตย์์ของชุุมชนที่่�มีีความพร้้อมในการต้้อนรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว นัับเป็็นการเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลจากการขัับเคลื่่�อนโดยอาศััยพลัังบวร และ
นำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ผ่่านการจััด
กิิจกรรมต่่าง ๆ
ด้้านศาสนา ให้้พระสงฆ์์/พระธรรมวิิทยากร
ได้้เผยแผ่่หลัักธรรมคำำ�สอนทางพระพุุทธศาสนาให้้แก่่
เด็็กเยาวชนในสถานศึึกษาตั้้ง� แต่่ระดัับวััยเรีียน โครงการ
อบรมคุุณธรรมจริิยธรรมค่่ายพุุทธบุุตร
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ด้้านปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง โดยมีีการ
เรีียนการสอนทฤษฎีีเกษตรพอเพีียง และเกษตรทฤษฎีี
ใหม่่ โครงการรวมกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน
ด้้ าน การสืื บ สานวัั ฒ นธรรมประเพณีี จัั ด
กิิจกรรมศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีี ฮีีต ๑๒ คอง ๑๔ ขึ้้�น
ในทุุกเทศกาลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี การสืืบทอดวััฒนธรรม
ด้้านภาษาที่่�นัับวัันยิ่่�งสููญหายไปจากชุุมชน เอกลัักษณ์์
ทางภาษาพวนที่่�แตกต่่างจากภาษาอื่่�น ๆ โดยนำำ�มาใช้้
ในการแสดงต่่าง ๆ เพื่่�อต้้อนรัับคณะศึึกษาดููงาน เยี่่�ยม
ชมและท่่องเที่่�ยว รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้สถานศึึกษาได้้
รณรงค์์การใช้้ภาษาพวน ซึ่่�งเป็็นภาษาท้้องถิ่่�นในสถาน
ศึึกษาอย่่างน้้อยสััปดาห์์ละ ๑ วััน เป็็นต้้น
ด้้ านสัั ง คม จากการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรม พบว่่ า
ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน ทั้้�งปััญหาการทะเลาะ
วิิวาท ปััญหาการพนััน ปััญหายาเสพติิด อาชญากรรม
รวมถึึงปัั ญ หาทางด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มนั้้� น ลดน้้ อ ยลง
อย่่างมาก คนในชุุมชนมีีความรััก ความสามััคคีี รู้้�จััก
เอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ มีีสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อส่ว่ นรวม รู้้�จักั ความ
พอเพีียง พอประมาณ สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันในตััวที่่�ดีี มีีการ
รวมกลุ่่�มกัันสร้้างอาชีีพเพื่่�อเสริิมรายได้้ จััดตั้้ง� กลุ่่�มออม
ทรััพย์์ กลุ่่�มจิิตอาสา รวมถึึงในด้้านวััฒนธรรมประเพณีี
นั้้�น คนในชุุมชนได้้ร่่วมกัันสืืบทอด สืืบสานวััฒนธรรม
ประเพณีีอันั เป็็นเอกลัักษณ์์ของไทยพวน มีีแหล่่งเรีียนรู้้�
ทางวััฒนธรรมและการท่่องเที่่�ยว (บวร on tour)

คนในชุุมชน ทั้้�งในรููปแบบกิิจกรรม สื่่อวี
� ดีี ทัี ศน์
ั ์ เอกสาร
สิ่่�งพิิมพ์์ เพจ facebook กลุ่่�มไลน์์ เว็็บไซต์์ ฯลฯ อาทิิ
	สื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ บริิการข้้อมููลข่่าวสาร
และสารสนเทศของชุุมชน และของหน่่วยงานบุุคคล
ภายนอกให้้แก่่ ทางเฟสบุ๊๊�คและกลุ่่�มไลน์์ เครืือข่่ายต่่าง ๆ
	ร่่วมกัับสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดนครนายก
จััดทำำ�สื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ รณรงค์์การป้้องกััน โควิิด - ๑๙
โดยการนำำ�เสนอในรููปแบบการแสดงลำำ�ตัดั พวน เป็็นต้้น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมวััดฝั่่�งคลอง มีีการวางแผนและ
บููรณาการร่่วมกััน เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุน การพััฒนา
ทัักษะและอบรมให้้ความรู้้�แก่่เด็็ก เยาวชน และคนใน
ชุุมชนในด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงการเผยแพร่่ข้้อมููลองค์์
ความรู้้�ต่่างและข่่าวสารสาระอัันเป็็นประโยชน์์ให้้แก่่

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ชาติิชาย ยอดมิ่่�ง ประธานชมรม
ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนไทยพวน
โทร. ๐๙ ๒๗๕๗ ๙๓๗๗
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ส่่วนที่่� ๕ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก
ต้้นแบบคุุณธรรม : พอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมกระซ้้าขาว
ตำำ�บลบ้้านบ่่อ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร
“ชมธรรมชาติิ วิิถีีชาวประมง
ลิ้้�มรสอาหารอร่่อย ซื้้�อของฝากจากทะเล”

ชุุ ม ชนกระซ้้ า ขาว ชุุ ม ชนแห่่ ง ความสามัั คคีี
โดยคนในชุุมชนอาศััยอยู่่�แบบเครืือญาติิ มีีการช่่วยเหลืือ
ซึ่่�งกัันและกััน ทั้้�งด้้านความร่่วมมืือในการประกอบ
อาชีี พ โดยรวมตัั วกัั น เป็็ น วิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชนผลิิ ต กะปิิ
ด้้วยภููมิิปััญญาชาวบ้้าน นอกจากนี้้�ยัังรวมตััวกัันดำำ�เนิิน
กิิจกรรมทางด้้านการส่่งเสริิมคุุณธรรมท้้องถิ่่น� อาทิิ ร่่วมกััน
ประกอบกิิจกรรมทางศาสนา ยึึดมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์
สุุจริติ โดยปััญหาด้้านอาชญากรรมในชุุมชนแทบไม่่พบ
แต่่ เ ดิิ ม เป็็ น ชุุ ม ชนที่่� อยู่่� ในพื้้� น ที่่� ห่่ า งไกลของจัั ง หวัั ด
สมุุ ท รสาคร โดยความเจริิ ญ ยัั ง ไม่่ เข้้ า ถึึง ดัั ง นั้้� น
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ชาวบ้้านที่่�มาตั้้ง� รกรากจึึงจำำ�เป็็นต้้องรวมกลุ่่�มเพื่่�อพึ่ง่� พา
กัันและกััน เช่่น การป้้องกัันโจรปล้้น การติิดต่่อค้้าขาย
กัับชุุมชนภายนอก ต่่อมาเมื่่�อความเจริิญขยายตััวมาถึึง
หมู่่�บ้้าน ชาวบ้้านก็็ยัังคงที่่�จะสามััคคีีช่่วยเหลืือซึ่่�งกััน
และกััน โดยเฉพาะด้้านการประกอบอาชีีพ มีีการรวม
กลุ่่�มเป็็ น วิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชน เพื่่� อร่่ ว มกัั น พัั ฒ นารายได้้
ของคนในชุุมชนให้้มีีความมั่่�นคงยิ่่�งขึ้้�น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	ความสำำ�เร็็จการเป็็นชุุมชนต้้นแบบด้้านความ
สามััคคีี ของชุุมชนกระซ้้าขาว เกิิดจากคนในชุุมชนยึึด
หลัักคุุณธรรม โดยมีีจิติ อาสา และยึึดมั่่น� และรัับผิิดชอบ
ในหน้้าที่่�ของตนเอง ทั้้�งวิินััยต่่อตนเองในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิต วิินััยต่่อส่่วนรวม โดยสัังเกตได้้จากการรวมตััวกััน
ทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ เพื่่�อประโยชน์์ของชุุมชนโดยไม่่หวััง
ผลตอบแทน โดยมีีผู้้�นำำ�ทางศาสนา และผู้้�นำำ�ชุุมชน
(วััด และศาลเจ้้า) เป็็นศููนย์์รวมใจในการผสานความ
กลมเกลีียวของคนท้้องถิ่่�น เห็็นได้้จากงานประจำำ�ปีี
วััดกระซ้้าขาว ซึ่่ง� เป็็นวััดประจำำ�หมู่่�บ้้านเป็็นการร่่วมกััน
จััดงานของชาวบ้้านอย่่างยิ่่ง� ใหญ่่ การรวมกลุ่่�มการประกอบ
อาชีีพทำำ�กะปิิที่่�ร่ว่ มกัันสร้้างความมั่่�นคงด้้านรายได้้
เมื่่�อการร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อส่่วนรวมเห็็นผล
เกิิดประโยชน์์ต่อท้
่ อ้ งถิ่่น� อย่่างเป็็นรููปธรรม ชาวบ้้านและ
ทุุกภาคส่่วนจึึงมีีต้้นแบบและกำำ�ลัังใจในการผลัักดััน
ชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนที่่�มีีพลัังความสามััคคีี ต่่อไป
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในช่่วงแรกของการรวมกลุ่่�มการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ต่่ า ง ๆ คนในชุุ ม ชนยัั ง ไม่่ มีี จุุ ด มุ่่�งหมายร่่ ว มกัั น ที่่�
เป็็นเจตนารมณ์์ร่่วม เมื่่�อผู้้�นำำ�ชุุมชนใช้้พลััง “บวร”
แสดงออกถึึงความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ และพยายามปฏิิบััติิตน
ให้้ เ ป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี ด้้ า นความเสีี ย สละแก่่ ชุุ ม ชน
รวมถึึงสนัับสนุุนให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� องค์์ความรู้้�
ความคิิดเห็็นเพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไข ระบบการดำำ�เนิินงาน
พััฒนาชุุมชนร่่วมกััน และเมื่่�อกิจิ กรรมต่่าง ๆ ได้้ดำำ�เนิินไป
โดยสำำ�เร็็จอย่่างเป็็นรููปธรรม ด้้วยน้ำำ��พัักน้ำำ��แรงจาก
ความสามััคคีีกัันของคนในหมู่่�บ้้าน จึึงทำำ�ให้้ชาวบ้้าน
ต่่างเกิิดความตระหนัักในการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
ชุุมชนมากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�ง ยัังร่่วมกัันปลููกฝัังเยาวชน
ของหมู่่�บ้้านเกี่่�ยวกัับการทำำ�กิิจกรรมจิิตอาสา
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	วิิถีีชีีวิิตของคนในชุุมชนเปลี่่�ยนแปลงไปในทาง
ที่่�ดีีขึ้้�น โดยมีีความมั่่�นคง รายได้้มากขึ้้�นจากการรวม
กลุ่่�มกัันผลิิตกะปิิ และขยายไปสู่่�การพััฒนารายได้้ด้้าน
อื่่�น ๆ ของชุุมชน อาทิิ การท่่องเที่่�ยวชุุมชน เมื่่�อมีีคน
ภายนอกเข้้ามาเที่่�ยวในชุุมชน ชาวบ้้านจะมีีอััธยาศััย
ไมตรีีที่่�เป็็นมิิตร ด้้วยความสุุขจากภายใน นอกจาก
การนี้้� แ ล้้ ว ยัั ง มีี ก ารช่่ ว ยกัั น สอดส่่ อ งดูู แ ลชุุ ม ชนให้้
มีีความปลอดภััย รัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวิิถีีชีีวิิตชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ ที่่�จะพััฒนาเยาวชนให้้
เกิิดความหวงแหน อยากที่่�จะร่่วมกัันพััฒนาบ้้านเกิิด
โดยดึึงเยาวชนในท้้องถิ่่�นมาร่่วมดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของชุุมชน ถ่่ายทอดเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จของชุุมชน
เพื่่�อเป็็นการปลููกฝัังการเรีียนรู้้� การวางรากฐานด้้านการ
พััฒนาตนเอง พััฒนาชุุมชน ให้้กัับเยาวชนรุ่่�นต่่อ ๆ ไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายภาณุุวััตร สำำ�ราญ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
โทร. ๐๖ ๑๓๙๘ ๑๑๘๘
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๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านชายทะเลรางจัันทร์์
ตำำ�บลนาโคก อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านชายทะเลรางจัันทร์์เป็็นชุุมชน
ที่่�ชาวบ้้านมีีความรััก สมััครสมานสามััคคีี โดยมุ่่�งที่่�จะ
พััฒนาตนเอง และชุุมชนอยู่่�เสมอ จนทำำ�ให้้คนในชุุมชน
ทุุกครััวเรืือนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ ปััญหาอบายมุุขต่่าง ๆ
มีี จำำ� นวนน้้ อ ยมาก รวมทั้้� ง เยาวชนในชุุ ม ชน
ยัังคงรัักษาวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นพร้้อมกัับเติิบโตเรีียนรู้้�
เทคโนโลยีีสมััยใหม่่
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านชายทะเลรางจัันทร์์ ชุุมชน
วิิถีีชีีวิิตชาวประมงชายฝั่่�งดั้้�งเดิิม ที่่�สืืบทอดกัันมาเป็็น
เวลายาวนาน จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น แต่่เดิิมคนในชุุมชนโดยพื้้�นฐาน
เป็็ นคนที่่� มีีน้ำำ�� ใจอยู่่�แล้้ ว แต่่ ยัั งไม่่ มีี ก ารรวมกลุ่่�มกัั น
เพื่่�อทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนแบบมีี
ส่่วนร่่วมมากนััก อาชีีพหลัักของคนในชุุมชนคืืออาชีีพ
แปรรููปอาหารทะเล โดยกะปิิเป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักของชุุมชน
	ชาวบ้้ า นเดิิ ม ทีี จ ะผลิิ ต กะปิิ เ ป็็ น อาชีี พ ของ
ครอบครััวแล้้วต่่างคนต่่างขาย เกิิดการตััดราคากัันเอง
ซึ่่ง� ไม่่สามารถเป็็นผู้้�กำำ�หนดราคากลางได้้ จนทำำ�ให้้ชาวบ้้าน
รวมตััวกัันเป็็นวิิสาหกิิจชุุมชน ร่่วมกัันผลิิตกะปิิและ
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กำำ� หนดราคาขาย เมื่่� อช าวบ้้ า นในชุุ ม ชนมีี ร ายได้้
ที่่� แ น่่ น อนมากขึ้้� น จึึงรวมตัั วกัั น พัั ฒ นาชุุ ม ชนอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ของชุุมชน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของชุุมชนคุุณธรรมบ้้าน
ชายทะเลรางจัันทร์์ ได้้แก่่ คนในชุุมชนยึึดหลัักคุุณธรรม
และการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของคนในชุุ ม ชนที่่� น้้ อ มนำำ� หลัั ก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจแบบพอเพีียง มาดำำ�เนิินชีีวิิต
การยึึดหลัั ก คุุ ณ ธรรม คนในชุุ ม ชนแต่่ ล ะคน
มุ่่�งจะพััฒนาตนเอง ทั้้�งการมีีวินัิ ยั ต่่อตนเองในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิต อาทิิ เยาวชนมีีความขยััน กตััญญูู ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามวััยของตนเองได้้อย่่างดีี และยัังเอื้้�อเฟื้้�อมีีน้ำำ��ใจ
ต่่อชุุมชน ส่่วนผู้้�ใหญ่่ในชุุมชนมีีความขยััน ซื่่อสั
� ตั ย์์สุจริ
ุ ติ
ดำำ�เนิินชีีวิิตแบบทางสายกลาง สามารถตััดสิินใจแก้้ไข
ปััญหาได้้ตามหลัักคุุณธรรม และยัังดำำ�เนิินชีีวิิตแบบ
พอเพีียง เป็็นต้้นแบบที่่�ดีีให้้กัับเยาวชน
การมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน คนในชุุมชน
มีีส่ว่ นร่่วมในการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ปััญหา และแนวทาง
การพััฒนาชุุมชน มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม และโครงการ
ต่่าง ๆ ของชุุมชน นอกจากนี้้�แล้้วยัังได้้รัับความร่่วม
มืือจากหน่่วยงานภายนอกทั้้�งภาคเอกชน และหน่่วย
งานภาครััฐ
	ซื่่�อสััตย์์ต่่ออาชีีพ ชาวบ้้านผลิิตกะปิิด้้วยความ
ใส่่ใจในคุุณภาพ เพื่่�อแสดงความซื่่�อสััตย์์ต่่อผู้้�บริิโภค
จนได้้รับั การยอมรัับ ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้
ที่่�มั่่�นคง
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในจุุดเริ่่�มต้้นของการรวมตััวกัันของคนในชุุมชน
ในการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ยัังคงมีีความคิิดเห็็นไม่่ตรงกััน
หรืือยัั ง ไม่่ มีี คว ามเชื่่� อมั่่� น ในการแก้้ ไขปัั ญ หาต่่ า ง ๆ
ด้้วยพื้้�นฐานของคนในชุุมชนที่่�มีีความเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่
และถ้้วยทีีถ้้อยอาศััยต่่อกััน จึึงสามารถร่่วมกัันพััฒนา
ชุุมชนให้้ประสบความสำำ�เร็็จในแต่่ละด้้านจากจุุดเล็็ก ๆ
จึึงพััฒนาเป็็นกิิจกรรม โครงการที่่�ใหญ่่ขึ้้�น
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
เมื่่�อชุุมชนเริ่่�มมีีการพััฒนาขึ้้�นอย่่างเห็็นผลเป็็น
รููปธรรมจากทีีละเล็็กทีีละน้้อย ที่่�เกิิดจากการพััฒนาตนเอง
ของผู้้�นำำ�ชุุมชน และคนในชุุมชนบางส่่วน นำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาครอบครััว และขยายวงกว้้างเป็็นทั้้�งชุุมชน ปััญหา
ด้้านการเงิินของคนในชุุมชนค่่อย ๆ คลี่่�คลาย โดยชาวบ้้าน
มีีการจดบััญชีีครััวเรืือนเพื่่�อรัับรู้้�รายรัับรายจ่่ายของ
ครอบครััว ดำำ�เนิินชีีวิิตโดยพึ่่�งพาตนเองและตอบแทนสู่่�
ชุุมชน มีีการช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ไม่่ละทิ้้�งท้้องถิ่่�น

เป้้าหมายที่่�จะเดิินต่่อ
ชุุ ม ชนมีี คว ามมุ่่�งมั่่� น ตั้้� ง ใจ ที่่� จ ะดำำ�ร งรัั ก ษา
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และปลูู ก ฝัั ง การมีี วิิ นัั ย ต่่ อส่่ ว นรวม
เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ โดยเป็็นแหล่่ง
การเรีียนรู้้�ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง การดำำ�เนิินงานแบบ
มีีส่่วนร่่วม และการพึ่่�งพาตนเอง โดยปััจจุุบััน ได้้เริ่่�ม
ขยายผลเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จของชุุมชนให้้แก่่บุุคคล
และองค์์กรภายนอกได้้รัับรู้้� ซึ่่�งมีีกระแสตอบรัับจาก
สัังคม มีีผู้้�สนใจเข้้ามาท่่องเที่่�ยวและเรีียนรู้้�วิิถีีชุุมชน
เพิ่่�มมากขึ้้�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางมาเรีียม กงม้้า ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
โทร. ๐๘ ๑๗๙๓ ๙๘๒๒
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๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางช้้างเหนืือ
ตำำ�บลคลองใหม่่ อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม
“คุุณธรรมนำำ�การพััฒนา
ชาวประชาอยู่่�เย็็นเป็็นสุุข”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางช้้างเหนืือ มีีความโดดเด่่น
ด้้ า นผู้้�นำำ�ศ าสนาและประชาชนในชุุ ม ชนมีี ก ารรวม
ตััวกััน มีีการดำำ�เนิินงานแบบร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ช่่วยเหลืือ
ซึ่่ง� กัันและกััน โดยมีีการเรีียนรู้้�การจััดการและการแก้้ไข
ปััญหาของชุุมชน ซึ่่�งทำำ�ให้้ชุุมชนมีีการเปลี่่�ยนแปลง
เกิิดการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และ
สิ่่ง� แวดล้้อมภายในชุุมชน ทำำ�ให้้ชุมุ ชนเกิิดความเข้้มแข็็ง
เป็็นชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้� ชุุมชนที่่�มีีการจััดการตนเอง
(Community Management) ชุุมชนที่่�มีีจิิตวิิญญาณ
และชุุมชนมีีสันั ติิภาพ (Peaceful) ตลอดจนมีีผลกระทบ
สู่่�ภายนอกชุุมชน นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ในระยะยาว
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กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางช้้างเหนืือนั้้�นประชากร
ในตำำ�บลส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม โดยการ
ปลููกพืืชผัักผลไม้้ ซึ่่ง� มีีประชากรที่่�เดิินทางเข้้าออกคล้้าย
ประชากรแฝงตลอดเวลาส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในชุุมชน
ดัังนั้้�น ผู้้�นำำ�ชุุมชนจึึงจััดให้้มีกี ารประชุุม เพื่่�อหาแนวทาง
การแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน โดยวิิเคราะห์์ต้น้ ทุุนชุุมชนด้้วย
หลัักการ “ปััญหาที่่�อยากแก้้ความดีีที่่�อยากทำำ�” ปััญหา
ที่่�เกิิดในชุุมชนคืือ
๑) เรื่่�องขาดการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน
๒)	ด้้านบุุคลากรไม่่เพีียงพอ (ขาดแรงงาน)
๓) ด้้านการเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์กิจิ กรรมต่่าง ๆ
ไม่่ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	หััวใจของ “ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางช้้างเหนืือ”
คืือ คนในชุุมชนอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข รู้้�จัักดำำ�เนิิน
ชีีวิติ ด้้วยความถููกต้้อง โดยมีีศาสนาเป็็นเครื่่�องยึึดเหนี่่�ยว
จิิตใจ รู้้�จักั เรีียนรู้้�และน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ และสืืบสานวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีงี าม กล่่าวคืือ ยึึดมั่่น� หลัักธรรมของศาสนา
ที่่�ตนนัับถืือ เมื่่�อคนในชุุมชนปฏิิบััติิตามหลัักศาสนา
อยู่่�ในกรอบของศีีลธรรมและข้้อปฏิิบัติั ติ ามศาสนาที่่�ตน
เคารพนัับถืือ ปััญหาต่่าง ๆ ในชุุมชนก็็จะลดลงหรืือหมดไป
เกิิดสิ่่�งดีีงามในชุุมชน นอกจากนี้้� ประชาชนในชุุมชน
มีีการรวมตััวกัันจััดตั้้�งกลุ่่�มออมทรััพย์์ที่่�สามารถช่่วยเหลืือ
ด้้านเศรษฐกิิจและบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับคนใน
ชุุมชน และยัังมีีกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนที่่�ดำำ�เนิินการใน
นามกลุ่่�ม สามารถสร้้างอาชีีพ และรายได้้ ตลอดจนมีี
เงิินปัันผลให้้กัับสมาชิิกอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
พบปัั ญ หาเรื่่� อ งขาดการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของคนใน
ชุุมชน ปััญหาด้้านบุุคลากรไม่่เพีียงพอ และปััญหา
ด้้านการเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมงานต่่าง ๆ
ไม่่ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่� สาเหตุุเกิิดจากการที่่�ประชาชน
ไม่่ค่่อยมีีเวลาว่่างตรงกััน เพราะต่่างก็็ต้้องทำำ�งานหา
เลี้้�ยงครอบครััว จึึงเป็็นเรื่่�องยากที่่�จะทำำ�ให้้คนในชุุมชน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิจิ กรรม ซึ่่ง� มีีการจััดตั้้ง� คณะ
ทำำ�งานเพื่่�อเป็็นตััวแทนของคนในชุุมชน เข้้ามามีีส่่วน
ร่่วมคิิดตััดสิินใจ ร่่วมวางแผน ร่่วมทำำ�งาน ก่่อให้้เกิิด
ระบบการบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วม และเป็็นที่่�ยอมรัับว่่า
ได้้ผลในเชิิงปฏิิบััติิ ตลอดจนมีีภาครััฐเข้้ามาขัับเคลื่่�อน
ชุุมชนคุุณธรรมด้้วยพลัังบวร และช่่วยประชาสััมพัันธ์์
ให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมอย่่างทั่่�วถึึง ส่่งผลให้้ปัญ
ั หา
ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนลดลง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การดำำ�เนิินงานชุุมชนคุุณธรรมวััดบางช้้างเหนืือ
ได้้ดำำ�เนิินการตามหลััก ๓ ประการ ได้้แก่่ ๑) ยึึดและ
ปฏิิบััติิตามหลัักธรรมคำำ�สอนของศาสนา ๒) น้้อมนำำ�
หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งมาปฏิิ บัั ติิ และ
๓) ดำำ�รงชีีวิิตตามแบบวิิถีีวััฒนธรรมไทย ทำำ�ให้้คนใน
ชุุมชนเกิิดความรัักความสามััคคีี และมีีพลัังที่่�จะสร้้าง
ความเข้้มแข็็งในชุุมชนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ ทำำ�ให้้
ลดปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน มีีการช่่วยเหลืือ
เอื้้�อเฟื้้�อซึ่่�งกัันและกัันเพิ่่�มมากขึ้้�น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางช้้างเหนืือ มีีเป้้าหมาย
ที่่�จะส่่งเสริิมคุุณธรรมจริิยธรรมแก่่เด็็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุุมชน มีีการช่่วยเหลืือดููแลคนในชุุมชน
สืืบสานวิิถีีวััฒนธรรมของชุุมชนให้้คงอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง
และมีีแผนระยะ ๕ ปีี โดยการดำำ�ริิของ พระพิิพััฒน์์
ศึึกษากร เจ้้าอาวาสวััดบางช้้างเหนืือ ซึ่่�งจะจััดสร้้าง
ศููนย์์ปฏิิบััติิธรรม เพื่่�อเป็็นที่่�ปลููกฝัังคุุณธรรมจริิยธรรม
ด้้วยการเจริิญจิิตภาวนา ตลอดจนใช้้เป็็นที่่�สงเคราะห์์
แก่่ประชาชนตามโอกาสอัันสมควร ต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
วััดบางช้้างเหนืือ
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๕๕๒๐
นางขวััญเรืือน แก้้วประเสริิฐ
ครููสอนศีีลธรรม ศพอ.วััดบางช้้างเหนืือ
โทร. ๐๘ ๑๘๐๒ ๔๓๕๙
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๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดสำำ�โรง
ตำำ�บลวััดสำำ�โรง อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
“มีีศีีล มีีธรรม มีีสุุข”

บัันทึึกเรื่่�องราวของชุุมชนวััดสำำ�โรง จากหลัักฐาน
ทะเบีียนวััดผ่่านมาสองร้้อยกว่่าปีีในอดีีต ชื่่�อของวััด
เปลี่่�ยนจากวััดสามโรง เป็็นวััดสำำ�โรง ด้้วยว่่าสมััยก่่อน
แถบนี้้�มีีต้้นสำำ�โรงขึ้้�นอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก เป็็นชุุมชนที่่�มีี
ความเป็็นอยู่่�แบบพอเพีียง ประชากรประกอบอาชีีพ
เกษตร ทำำ�นา ทำำ�สวน วััดสำำ�โรงเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของ
ชุุมชน หมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ประชาชนส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทำำ�นา โดยมีีแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
เป็็นเส้้นเลืือดใหญ่่หล่่อเลี้้�ยงประชากรในชุุมชน อาศััย
ประกอบอาชีีพทำำ�นา ทำำ�ไร่่ ทำำ�สวน และแม่่น้ำำ��ท่า่ จีีนยััง
เป็็นแหล่่งอาหารของคนในชุุมชนจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น สามารถ
เลี้้�ยงตนเองบนวิิถีีความพอเพีียง เป็็นชุุมชนที่่�มีีความ
ร่่มเย็็น สงบสุุขอย่่างยั่่�งยืืน
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กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนวััดสำำ�โรงตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำำ�บลวััดสำำ�โรง อำำ�เภอ
นครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม คนในชุุมชนส่่วนใหญ่่เป็็น
ชาวไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�อพยพมาตั้้�งรกรากกัับคนในพื้้�นที่่�
เดิิมตั้้�งแต่่ต้้นกรุุงรััตนโกสิินทร์์ ในบริิเวณปากคลองโยง
ริิ ม แม่่ น้ำำ��ท่่ า จีี น และแรงงานชาวมอญ เขมร ลาว
ได้้พระราชทานให้้จัับจองพื้้�นที่่� โดยมีีวััดสำำ�โรงเป็็น
ศููนย์์กลางของชุุมชน โดยยึึดหลัักศีีล ๕ มาเป็็นแนวทาง
ในการประพฤติิปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินชีีวิิต “อัันว่่า ศีีล ๕
เป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั ของมนุุษย์์ เมื่่อทุ
� กุ คนมีีศีลี ๕ ด้้วยกััน
สัังคมนั้้�น ๆ คืือ ประชาชนย่่อมจะอยู่่�เย็็นเป็็นสุุข เมื่่�อเป็็น
ไปได้้ ขอให้้ชื่่�อหมู่่�บ้้านว่่าหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕” ซึ่่�งเป็็น
คำำ�กล่่าวของสมเด็็จพระมหารััชมัังคลาจารย์์ (ผู้้�ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�สมเด็็จพระสัังฆราช) วััดปากน้ำำ�� กรุุงเทพมหานคร
มีี คว ามมุ่่�งหวัั ง ให้้ ค นในชุุ ม ชนดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ตามแนว
วิิถีีไทยที่่�ประพฤติิปฏิิบััติิตามจารีีตประเพณีีอัันดีีงาม
ทางพระพุุทธศาสนา โดยมีีการทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตร ฟัังธรรม
เจริิญจิิตภาวนา ถืืออุุโบสถศีีลเป็็นประจำำ�ทุุกวัันพระ
โดยพระสงฆ์์มีีบทบาทในการประสานสััมพัันธ์์ระหว่่าง
“บ้้าน วััด โรงเรีียน” เพื่่�อเสริิมคุุณธรรม จริิยธรรม
ความเข้้ ม แข็็ ง ของชุุ ม ชน เป็็ นศูู นย์์ เรีี ย นรู้้� เ ศรษฐกิิ จ
พอเพีียง ระดัับ “พออยู่่� พอกิิน” พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ของชาวบ้้านด้้วยการต่่อยอดทุุนสัังคมด้้วยแนวทาง
เศรษฐกิิจเชิิงสร้้างสรรค์์ โดยนำำ�มิิติิทางศาสนาและ
วััฒนธรรม ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีอาชีีพสุุจริิต สามารถ
เลี้้�ยงตนเองบนวิิถีีความพอเพีียง เป็็นชุุมชนที่่�มีีความ
ร่่มเย็็นสงบสุุขอย่่างยั่่�งยืืน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนมีีการบริิหารจััดการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
ชุุมชน โดยภาครััฐ ปรัับบทบาทจากผู้้�กำำ�กัับ ควบคุุม
สั่่�งการ และดำำ�เนิินการเอง มาเป็็นผู้้�ประสานสนัับสนุุน
บริิการอำำ�นวยความสะดวก สามารถทำำ�งานกัับภาคีี
พััฒนา ในลัักษณะหุ้้�นส่่วนการพััฒนาที่่�คำำ�นึึงถึึงความ
ต้้องการของชุุมชนวิิถีชุี มุ ชน ภาคเอกชน คำำ�นึึงถึึงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน ผู้้�บริิโภค สถาบัันศาสนา
มีีบทบาทเป็็นแหล่่งเผยแพร่่หลัักธรรม ปลููกฝัังทััศนคติิ
การใช้้หลัักธรรมในการดำำ�เนิินชีีวิติ การช่่วยเหลืือเกื้้อกู
� ลู
คนในสัังคม และร่่วมดำำ�เนิินกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์
สถาบัั น การศึึกษาจะมีี บ ทบาทเป็็ น แหล่่ ง ให้้ คว ามรู้้�
สร้้างศัักยภาพและกระบวนการเรีียนรู้้�ของเด็็ก เยาวชน
และคนทุุกกลุ่่�มวััย ซึ่่ง� เป็็นกระบวนการขัับเคลื่่�อนชุุมชน
ในรูู ป แบบองคาพยพ ที่่� ทุุ ก ภาคส่่ ว นดำำ� เนิิ น การไป
พร้้อม ๆ กััน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนมีีการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่าย
วััฒนธรรม โดยมีีวััตถุุประสงค์์ร่่วมกัันในการอนุุรัักษ์์
ฟื้้�นฟููจารีีตประเพณีี ภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�น ศิิลปวััฒนธรรม
อัันดีีงามของท้้องถิ่่น� และของชาติิ พร้้อมได้้มีกี ารจััดการ
ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม บวร On Tour
เกิิดการสร้้างความร่่วมมืือ เพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่�อนชุุมชน
คุุณธรรม ด้้วยหลัักการของเศรษฐกิิจพอเพีียง

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนวััดสำำ�โรงดำำ�เนิินการนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรม
วิิถีีชีีวิิต และอััตลัักษณ์์ของชุุมชน ผนวกกัับความคิิด
สร้้างสรรค์์และการออกแบบ เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับ
สิินค้้าและบริิการของชุุมชน เชื่่�อมโยงกัับการพััฒนา
แหล่่งท่่องเที่่�ยวในชุุมชน ก่่อให้้เกิิดการกระจายรายได้้
ให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระปลััดประพจน์์ สุุปภาโต
โทร. ๐๘ ๙๒๒๓ ๑๒๔๓
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๕) เทศบาลเมืืองท่่าโขลง จัังหวััดปทุุมธานีี

สภาองค์์ ก รชุุ ม ชนเทศบาลเมืืองท่่ า โขลง
เริ่่ม� จากต้้องมีีผู้้�นำำ�ที่่เ� ข้้มแข็็ง และแม้้จะมีีโครงการต่่าง ๆ
เข้้ามาแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงพััฒนาชุุมชน แต่่ก็็
ไม่่ตรงกัับความต้้องการของคนในชุุมชน จึึงกระตุ้้�นให้้
เกิิดความร่่วมมืือกัันในการกำำ�หนดทิิศทางพััฒนาตนเอง
ทำำ�แผนชุุมชน ศึึกษาปััญหา หาความรู้้� กำำ�หนดเป้้าหมาย
โดยยึึดหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง จััดตั้้ง� เป็็นสภา
องค์์การชุุมชนเทศบาลเมืืองท่่าโขลง โดยมีีความตั้้�งใจ
และเชื่่อมั่่
� น� ว่่าจะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่ว่ ยในการแก้้ไขปััญหา
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่� โดยใช้้สภาฯ
เป็็นเวทีีกลางในการให้้สมาชิิกมาร่่วมประชุุม และหารืือ
ถึึงแนวทางการแก้้ ไขปัั ญหาร่่วมกัั นอย่่ างเป็็ นระบบ
เช่่น โครงการสวััสดิิการชุุมชนออมเงิินวัันละ ๑ บาท
เพื่่� อ เป็็ น สวัั ส ดิิ ก าร คลอดบุุ ต ร เจ็็ บ ป่่ ว ย เสีี ย ชีี วิิ ต
ทุุนการศึึกษา เป็็นต้้น และเกิิดการเชื่่อ� มโยงขบวนองค์์กร
ชุุมชนระดัับจัังหวััดปทุุมธานีี ในการพััฒนาพื้้�นที่่� และ
พััฒนาศัักยภาพคนทำำ�งาน เพื่่�อให้้เป็็นผู้้�นำำ�ที่่�เข้้มแข็็ง
ในการขัับเคลื่่�อนงานสภาองค์์กรชุุมชน ทำำ�ให้้คุุณภาพ
ชีีวิิตของคนในชุุมชนมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น จึึงเกิิด
การเชื่่�อมโยงกัันภายในพื้้�นที่่�ชุุมชนกัันชุุมชน ชุุมชนกัับ
หน่่วยงานท้้องถิ่่�น และได้้มีีการจััดการประชุุมเชื่่�อมโยง
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หน่่วยงานภาคีีร่ว่ มในการทำำ�แผนพััฒนาชุุมชน ๑ ตำำ�บล
๑ แผนพััฒนา ในการแก้้ไขปััญหาของตำำ�บล ใช้้สภา
องค์์การชุุมชนเทศบาลเมืืองท่่าโขลงในการขัับเคลื่่�อน
งาน โดยการทำำ�แผนชุุมชนเป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อกระตุ้้�น
ส่่งเสริิม สนัับสนุุน แนะนำำ� และติิดตามประเมิินผล
ต่่ อ ยอด สู่่�การจัั ด ทำำ�ร ะบบบริิ ห ารจัั ด การที่่� ดีี มีี
ประสิิทธิิภาพ และพััฒนากลุ่่�มองค์์กรต่่าง ๆ ในชุุมชน
เพื่่�อให้้เกิิดแผนธุุรกิจิ ชุุมชนที่่�ครอบคลุุมทั้้�งตำำ�บล
ในการจััดทำำ�แผนได้้ใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วม
วิิ เ คราะห์์ ต้้ น ทุุ น ชุุ ม ชน ทั้้� ง ทุุ น สัั ง คม เศรษฐกิิ จ
สิ่่�งแวดล้้อม และทุุนทางวััฒนธรรม ใช้้วิิธีีการปััญหาที่่�
อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การขัับเคลื่่�อนสภาองค์์การชุุมชนเทศบาลเมืือง
ท่่าโขลงนั้้�นเน้้นด้้านคุุณธรรม จริิยธรรมโดยใช้้หลัักพลััง
“บวร” สู่่�สัังคมคุุณธรรมที่่�มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน สำำ�หรัับ
สภาฯ ได้้ กำำ� หนดยุุ ท ธศาสตร์์ เ พื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
ยุุทธศาสตร์์ขบวนองค์์กรชุุมชนจัังหวััดปทุุมธานีี ดัังนี้้�
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๑: สร้้างชุุมชนเข้้มแข็็งอยู่่�ดีีมีีสุุข
อย่่างยั่่�งยืืน
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๒: ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจฐานราก
ตามแนวทางประชารััฐ
	ยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่� ๓: กำำ� หนดให้้ มีี ก ารจัั ด การ
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
	ยุุ ทธศาสตร์์ ที่่� ๔: การอนุุ รัักษ์์ และสืืบทอด
วััฒนธรรมประเพณีีท้้องถิ่่�น
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๕: การส่่งเสริิมสุุขภาพทุุกช่่วงวััย
สร้้างสุุขภาวะชุุมชน
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๖: การขัับเคลื่่�อนงานสภาองค์์กร
ชุุมชนดำำ�บลสู่่�การจััดการตนเอง
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นอกจากนั้้�นแล้้วยังั มีีการกำำ�หนดแนวทางที่่�ถืือว่่า
เป็็นเส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของชุุมชน ประกอบด้้วย
๑) เสริิ ม สร้้ า งความรู้้� ความเข้้ า ใจในการ
ประสานงาน และรัับรู้้�สถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ตำำ�บล
๒) เสริิ ม สร้้ า งความรู้้�รัั ก สามัั คคีี และความ
สมานฉัันท์์ เป็็นกระบวนการเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงแก่่
ชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์
๓)	ส่่งเสริิมอาชีีพ สร้้างรายได้้ ให้้เกิิดความ
มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืนต่่อไป
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
๑) เป็็นพื้้น� ที่่�สังั คมเมืือง มีีประชากรแฝงจำำ�นวน
มาก การทำำ�งานลำำ�บาก
๒)	ค่่าครองชีีพของคนในพื้้�นที่่�ต้้องแบ่่งสรรบััน
ส่่วนกััน ไม่่สามารกระจายได้้อย่่างครบถ้้วน
๓) นายทุุนเข้้ามาครอบครองด้้านการตลาด
ทำำ�ให้้ชาวบ้้านเข้้าไปค้้าขายลำำ�บาก ส่่วนใหญ่่จะเป็็น
พ่่ อค้้ า แม่่ ค้้ า คนกลาง และทำำ� ให้้ ไ ม่่ ส ามารถต่่ อรอ ง
สิินค้้าได้้
๔)	พื้้�นที่่�ตำำ�บลเป็็นแหล่่งอุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้
มีีแรงงานจากต่่างถิ่่�น รวมทั้้�งแรงงานต่่างด้้าวเข้้ามา
ทำำ� งานในพื้้� น ที่่� จำำ� นวนมาก ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ปัั ญ หาเรื่่� อ ง
ความปลอดภััย และปััญหาสภาพแวดล้้อม

	ผลกระทบ
	ช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโควิิด - ๑๙
ระรอกที่่� ๓ ส่่งผลให้้ชาวบ้้านขาดรายได้้ หรืือทำำ�ให้้ราย
ได้้ลดลงการจััดกิิจกรรม และเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ
ก็็ลดน้้อยลง
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	พััฒนายกระดัับเศรษฐกิิจฐานราก ส่่งเสริิมอาชีีพ
สร้้ า งรายได้้ เกิิ ด ศูู น ย์์ ก ระจายสิิ น ค้้ า ในระดัั บ พื้้� น ที่่�
เพื่่�อให้้คนในชุุมชนมีีรายได้้อย่่างยั่่�งยืืน สู่่�การเป็็นเมืือง
น่่าอยู่่�

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางกรรณิิกา บุุญยััง
โทร. ๐๘ ๑๓๐๓ ๖๑๘๓
ที่่�อยู่่� ๓๖/๘๐ หมู่่� ๑๐ ตำำ�บลคลองสอง
อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี ๑๒๑๒๐

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ผลลััพธ์์
๑)	มีีการเผยแพร่่กิิจกรรมไปยัังชุุมชนต่่าง ๆ
ในตำำ�บล และหน่่วยงานในอำำ�เภอ
๒) ภาคเอกชนและท้้ องถิ่่� นให้้ ก ารสนัั บสนุุ น
กิิจกรรมเป็็นอย่่างดีี
๓) เกิิดชุุมชนคุุณธรรมที่่�เอื้้�ออาทร
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๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดเขีียนเขต
ตำำ�บลบึึงยี่่�โถ อำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี
“วััดเขีียนเขตน่่ายล ชุุมชนเข้้มแข็็ง
ร่่วมแรงสามััคคีี อนุุรัักษ์์วิิถีีไทย
ต้้านภััยยาเสพติิด”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดเขีียนเขต มีีความโดดเด่่น
ที่่�น่า่ สนใจ คืือ มีีการนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาเป็็นแก่่นการขัับเคลื่่�อนชุุมชน ผ่่านกิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการ
หลายโครงการ เช่่น เศรษฐกิิจพอเพีียง หน้้าบ้้านน่่ามอง
ชุุ ม ชนรัั ก ษ์์ น้ำำ�� ปลอดยาเสพติิ ด ปลูู ก ผัั ก สวนครัั ว
รั้้� วกิิ น ได้้ ตามสโลแกนที่่� ตั้้� ง ไว้้ “วัั ด เขีี ย นเขตน่่ า ยล
ชุุ ม ชนเข้้ ม แข็็ ง ร่่ ว มแรงสามัั คคีี อนุุ รัั ก ษ์์ วิิ ถีี ไ ทย
ด้้านภััยยาเสพติิด”
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนวััดเขีียนเขต เป็็นพื้้�นที่่�ของวััดซึ่่�งให้้กัับ
ชาวบ้้านที่่�อยู่่�ในละแวกของตำำ�บลบึึงยี่่โ� ถมาเป็็นผู้้�จัับจอง
อยู่่�อาศััย และทำำ�กินิ เมื่่อมี
� คว
ี ามเจริิญเข้้ามา คนจัับจอง
จึึงได้้เปลี่่�ยนมืือไปตามสภาพของสัังคม ก่่อนหน้้านี้้�ใน
ชุุมชนได้้มีีปััญหายาเสพติิด มีีการลัักเล็็กขโมยน้้อย
อาชีีพของประชากรส่่วนใหญ่่ทำำ�อาชีีพรัับจ้้าง พระเดช
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พระคุุณหลวงพ่่อพระธรรมรััตนาภรณ์์ ได้้ดำำ�เนิินการ
โครงการชุุมชนคุุณธรรม ด้้วยพลัังบวร ควบคู่่�ไปกัับ
โครงการหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ จึึงทำำ�ให้้ชุุมชนวััดเขีียนเขต
กลัับมาเป็็นชุุมชนสัันติิสุุขและได้้เป็็นต้้นแบบให้้กัับ
ชุุมชนอื่่�น ๆ เข้้ามาศึึกษาดููงาน มีีการปลููกพืืชผัักสวนครััว
หน้้าบ้้านน่่ามอง ชุุมชนรัักษ์์น้ำำ�� เศรษฐกิิจพอเพีียง
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
เริ่่� ม ต้้ น จากหลวงพ่่ อ พระธรรมรัั ต นาภรณ์์ ไ ด้้
ดำำ� เนิิ น โครงการชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบูู ร ณาการร่่ ว มกัั บ
โครงการหมู่่�บ้้ า นรัั ก ษาศีี ล ๕ ทางชุุ ม ชนได้้ ร่่ ว มมืือ
ร่่วมใจกัันทำำ�โครงการนี้้�จนเกิิดเป็็นรููปธรรมในหลาย ๆ
ด้้านขึ้้�นมา เป็็นชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร มีีการ
ปลููกพืืชผัักสวนครััวไว้้กิินเอง คนในชุุมชนออกช่่วยเหลืือ
กิิ จ กรรมทางวัั ด ด้้ ว ยจิิ ต อาสา และใส่่ ใจส่่ ว นรวม
พร้้อมทั้้�งมีีส่่วนร่่วมในการจััดกิิจกรรมตามประเพณีี
ท้้องถิ่่�น ตามบริิบทของชุุมชน เช่่น ประเพณีีสงกรานต์์
แห่่เทีียนพรรษา ประเพณีีออกพรรษา เป็็นต้้น
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ปััญหาที่่�ได้้พบคืือ ชาวบ้้านยัังไม่่ค่่อยให้้การ
ร่่วมมืือในระยะที่่�ทำำ�แรก ๆ ทางชุุมชนมีีคณะกรรมการ
ที่่� ร่่ ว มดำำ� เนิิ น การ ได้้ ออ กแบบการทำำ� งานร่่ ว มกัั น
โดยต้้ อ งประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้ ทุุ ก หลัั ง คาเรืือนรัั บ รู้้�
และเข้้าใจถึึงรููปแบบของโครงการ โดยระยะแรก ๆ
ต้้องเริ่่�มทำำ�ความเข้้าใจไปที่่�ละน้้อยก่่อน พอหลัังจาก
ประชาสััมพัันธ์์ให้้ทุุกหลัังคาเรืือนเข้้าใจในเจตนารมณ์์
และเป้้ า หมายของการขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
ก็็ให้้ความร่่วมมืือและได้้รัับความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินงานแบบมีีส่่วนร่่วม
ตามโครงการชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม ด้้ ว ยพลัั ง บวร ความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััดเจน คืือ
ด้้านสังั คม ชุุมชนมีีความปกติิสุขุ ดีีขึ้้น� ปััญหาการ
ลัักเล็็กขโมยน้้อย และเรื่่อ� งยาเสพติิด ลดลง คนในชุุมชน
มีีความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ด้้านเศรษฐกิิจ ชุุมชนมีีรายจ่่ายลดลงจากการ
ใช้้วิิถีีพอเพีียง มีีการปลููกพืืชสวนครััวไว้้กิินเอง เป็็นการ
ลดรายจ่่ายเพิ่่�มรายได้้
ด้้านวััฒนธรรม มีีการฟื้้�นฟููประเพณีีท้้องถิ่่�น
สำำ�คััญ ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีความใส่่ใจเรื่่�องคุุณธรรมมากขึ้้�น
โดยเฉพาะจิิตอาสา
	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รู้้�จัักการรัักษ์์น้ำำ�� ไม่่ทิ้้�งขยะ
มูู ล ฝอยลงในลำำ�ค ลอง ร่่ ว มกัั น รัั ก ษาความสะอาด
ให้้หน้้าบ้้านน่่ามอง โดยชุุมชนมีีจิิตอาสาร่่วมกัันพััฒนา
และทำำ�ความสะอาดอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุ ม ชนร่่ ว มกัั น ออกแบบการพัั ฒ นาต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยส่่งเสริิมให้้มีีการปลููกพืืชผัักสวนครััวไว้้กิินเอง และ
ในอนาคตจะมีีการแบ่่งไว้้จำำ�หน่่าย ตามช่่องทางการ
ตลาดต่่อไป พร้้อมทั้้�งดููแลและรัักษาน้ำำ��ในลำำ�คลอง
อย่่างยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายธงชััย สุุขเจริิญ
โทร. ๐๘ ๓๒๖๙ ๙๓๖๔
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๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดชิินวราราม
ตำำ�บลบางขะแยง อำำ�เภอเมืืองปทุุมธานีี
จัังหวััดปทุุมธานีี
“บ้้านต้้นโพธิ์์� อยู่่�เย็็นเป็็นสุุข
ปลอดภััยจากยาเสพติิด น้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาเป็็นวิิถีีชีีวิิต”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดชิินวรารามเป็็นชุุมชนที่่�เด่่น
ในการป้้องกััน และแก้้ไขปััญหายาเสพติิดโดยยึึดหลััก
สัันติิวิิธีี และปััญหาต่่าง ๆ ในชุุมชนด้้วยตััวชุุมชนเอง
แบบพึ่่�งพาตนเอง โดยมีีแนวคิิดว่่า ปััญหาเกิิดขึ้้�นที่่�ไหน
ต้้องแก้้ที่่�นั่่�น โดยความร่่วมมืือของผู้้�นำำ� และสมาชิิก
ชุุมชน ที่่�มองเห็็นเป้้าหมายของการทำำ�งานร่่วมกััน
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนคุุณธรรมวััดชิินวราราม นัับว่่าเป็็นชุุมชน
ขนาดใหญ่่ เป็็นชุุมชนกึ่่�งเมืือง กึ่่�งชนบท ประชาชน
ส่่วนใหญ่่ต่่างคนต่่างอยู่่� ไม่่เห็็นความสำำ�คััญของการ
มีีส่่วนร่่วม และไม่่ให้้ความร่่วมมืือ ปััญหาต่่าง ๆ จึึงเกิิด
ขึ้้�นตามมา
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	ผู้้�นำำ�ชุุมชนได้้เห็็นปััญหานี้้�มาตลอด หากปล่่อย
ไว้้นาน จะเกิิดผลเสีียกัับชุุมชนและส่่วนรวม จึึงพยายาม
นำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วม เริ่่�มจาก
จุุ ด เล็็ ก แล้้ วค่่ อ ยขยายกิิ จ กรรมสู่่�เด็็ ก และเยาวชน
สร้้างกระบวนการชุุมชนเข้้มแข็็งโดยยึึดหลัักสัันติิวิิธีี
แก้้ไขปััญหายาเสพติิด และปััญหาต่่าง ๆ ในชุุมชนแบบ
พึ่่�งพาตนเอง สร้้างงาน สร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้ และ
ให้้โอกาสผู้้�ที่่�หลงผิิด โดยของบประมาณสนัับสนุุนทุุน
ประกอบอาชีีพให้้สำำ�หรัับผู้้�ที่่�พ้้นโทษจากคดีียาเสพติิด
เป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
การดำำ� เนิิ น งานสร้้ า งชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม โดยใช้้
กระบวนการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของชุุ ม ชนวัั ด ชิิ น วราราม
ซึ่่� ง ต้้ อ งอาศัั ย ความร่่ ว มมืือของทุุ ก ฝ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในชุุมชน ให้้ร่่วมคิิด ร่่วมออกแบบ ร่่วมทำำ� และร่่วม
รัับผิิดชอบ โดยใช้้ความต้้องการของชุุมชนเป็็นหลััก
ระเบิิดจากข้้างใน “ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่อ� ยากทำำ�”
จนสรุุปเป็็นแนวทางร่่วมกัันดัังนี้้�
๑) แก้้ปัญั หาผู้้�เป็็นหนี้้น� อกระบบ ด้้วยมีีจักั รเย็็บผ้้า
ชุุมชนให้้ยืืม และมีีงานให้้ทำำ�ตลอด เป็็นการสร้้างงาน
สร้้างรายได้้ บางครอบครััว มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ บาทต่่อเดืือน ตามความขยััน
๒)	จััดสอนดนตรีีไทยให้้กัับเยาวชนในชุุมชน
พร้้อมสอดแทรกคุุณธรรมจริิยธรรมการเป็็นจิิตอาสา
การตอบแทนชุุมชน เด็็กเหล่่านี้้�เก็็บของตกหล่่นจะนำำ�
มาให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชน
๓)	มีีคณะกรรมการดููแลครััวเรืือนกัันเองแบบ
พี่่�เลี้้ย� งในความรัับผิิดชอบ ๑ ครััวเรืือนดููแล ๔ ครััวเรืือน
ทุุก ๑ เดืือน มีีการประชุุมเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนปััญหากััน
ในที่่�ประชุุม
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
๑)	ปััญหาขาดความร่่วมมืือของคนในชุุมชน
อาจจะไม่่ ไ ด้้ รัั บ ความร่่ ว มมืือจากประชาชนมากนัั ก
ถ้้าคิิดตามสััดส่่วนของจำำ�นวนประชากร
๒) พยายามทำำ�กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง เริ่่�มจาก
จุุดเล็็ก ๆ แล้้วค่่อยขยายเพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ซึ่่�งต้้อง
อาศััยความร่่วมมืือชุุมชน
๓)	ผู้้�นำำ�มีคว
ี ามมานะ อดทน มีีความจริิงใจที่่�จะ
พััฒนาหมู่่�บ้้าน ชุุมชนให้้ดีขึ้้ี �น และพยายามหาแนวร่่วม
การทำำ�งาน ยกย่่องคนทำำ�ความดีี
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
การดำำ�เนิินงานสร้้างชุุมชนคุุณธรรม ที่่�เน้้นการ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชนวััดชิินวราราม ได้้เกิิดผลอย่่างเป็็น
รููปธรรมที่่�สััมผััสได้้ คืือ
เด็็ก และเยาวชน มีีคุุณธรรมเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์
อย่่างชััดเจน เมื่่�อเก็็บของมีีค่า่ ที่่�คนทำำ�ตกหล่่นมาส่่งผู้้�นำำ�
ดำำ� เนิิ น การต่่ อ สามารถช่่ ว ยเหลืือครอบครัั วผู้้� เสพ
ให้้หลุุดพ้้น ๗ ราย และหาทุุนประกอบอาชีีพให้้อีกี ๓ ราย
ให้้โอกาสคนกลัับใจทำำ�ความดีี
	ปัั ญ หายาเสพติิ ด ในชุุ ม ชนลดน้้ อ ยลง ชุุ ม ชน
ร่่วมกัันเป็็นหููเป็็นตาสอดส่่องดููแล
	คนในชุุมชนมีีงาน มีีอาชีีพเพิ่่�มขึ้้�น มีีคนว่่างงาน
น้้อยลง ความเสี่่�ยงในการก่่อเกิิดปััญหาก็็ลดลง
	คนในชุุ ม ชนมีี คว ามเป็็ น จิิ ต อาสาเพิ่่� ม ขึ้้� น
ร่่ ว มกัั น สร้้ า งกิิ จ กรรมเพื่่� อ ชุุ ม ชน และรัั ก ษา
ขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่�ดีีงามของชุุมชนมากขึ้้�น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนมีีแผนพััฒนาที่่�ต่่อเนื่่�อง โดยใช้้หลัักการ
มีีส่่วนร่่วมด้้วยพลััง “บวร” ให้้มากขึ้้�น พร้้อมกระตุ้้�น
ให้้ นำำ� หลัั ก การดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต แบบเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง
มาปรัับใช้้ ซึ่่�งชุุมชนมีีแผนการทำำ�งานร่่วมกัันดัังนี้้�
สร้้ า งแกนนำำ� แถวสอง เพื่่� อสืืบสานแนวทาง
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนด้้วยพลัังบวร ยึึดหลัักสัันติิวิธีิ ี
ปลููกฝัังเด็็ก และเยาวชนให้้เทิิดทููนในสถาบััน
พระมหากษัั ต ริิ ย์์ ซึ่่� ง เป็็ น สถาบัั น หลัั ก ของชาติิ
พร้้อมส่่งเสริิมการเป็็นจิิตอาสา
ให้้คนในชุุมชนรู้้�สึึกรัักชุุมชน รัักษาขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีและตอบแทนคุุณแผ่่นดิินเกิิดในรููปแบบของ
การทำำ�ความดีี

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางปทุุมมรััตน์์ ธรรมโม ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๑
โทร. ๐๘ ๑๘๒๒ ๐๗๗๔
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๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางหลวง
ตำำ�บลคููขวาง อำำ�เภอลาดหลุุมแก้้ว จัังหวััดปทุุมธานีี

ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางหลวง เป็็นชุุมชนที่่�เน้้น
การพึ่่�งพาตััวเองตามแนวหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ใช้้ชีีวิิตแบบพอดีี มีีการจััดตั้้�งกลุ่่�มวิิสาหกิิจ
ชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บลบางหลวง และกลุ่่�มสัั จจ ะ
ออมทรัั พ ย์์ เพื่่� อส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การออมเงิิ น และ
แก้้ ปัั ญ หารายได้้ ข องคนในชุุ ม ชน มีี ก ารสร้้ า งงาน
สร้้างอาชีีพให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชน
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางหลวงนั้้�นเป็็นชุุมชนเมืือง
มีีการรวมตััวกัันของคนในชุุมชนทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
ในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับการดำำ�รงชีีพ โดยการสนัับสนุุน
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และพระมหาถาวร ถิิรจิิตฺโฺ ต
เจ้้าอาวาสวััดบางหลวง ในการดำำ�เนิินงานพััฒนาชุุมชน
ด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านศาสนา ศิิลปะ วััฒนธรรม และสัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ในการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมของ
ชุุมชนวััดบางหลวง ได้้นำำ�หลัักพลัังบวร มาออกแบบ
กระบวนการทำำ� งาน โดยชุุ ม ชนระเบิิ ด จากข้้ า งใน
วิิเคราะห์์ต้น้ ทุุน ด้้วยรููปแบบวิิธีกี าร “ปััญหาที่่�อยากแก้้
ความดีีทีีอยากทำำ�” แล้้วสรุุปเป็็นข้้อตกลงร่่วมกัันว่่า
จะดำำ�เนิินการเรื่่อ� งใดก่่อน เรื่่อ� งใดหลัังตามความจำำ�เป็็น
ของชุุมชน ซึ่่�งได้้รัับการหนุุนเสริิมจากทั้้�งเครืือข่่าย
ภายในและเครืือข่่ายภายนอก มีีกระบวนการ และ
เป้้าหมาย ดัังนี้้�
๑) แก้้ปััญหาผู้้�เป็็นหนี้้�โดยการจััดตั้้�งกลุ่่�มสััจจะ
ออมทรััพย์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการสร้้างวิินััยทางการเงิิน และ
สร้้างโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งทุุนชุุมชน
๒) สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน โดยการจััดตั้้�งกลุ่่�ม
วิิสาหกิิจชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบางหลวง ส่่งเสริิมอาชีีพ
ชุุมชน
๓)	ร่่วมกัันรัักษา และอนุุรัักษ์์ประเพณีีท้้องถิ่่�น
ของชุุมชนให้้คงอยู่่�สืืบไป
๔) ปลููกฝัังค่่านิิยมคุุณธรรมที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ของ
ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้าทายในการดำำ�เนิินงานชุุมชนคุุณธรรม
ของวััดบางหลวง คงไม่่พ้น้ ปััญหาอุุปสรรค หรืือข้้อจำำ�กัดั
ในการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งคณะทำำ�งานที่่�นำำ�โดยผู้้�นำำ�ชุุมชน
ได้้ก้้าวผ่่านไปได้้ด้้วยการแก้้ไขแบบมีีส่ว่ นร่่วม ดัังนี้้�
๑)	ปััญหาความร่่วมมืือของคนในชุุมชน อาจจะ
ไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจากประชาชนมากนััก ถ้้าคิิดตาม
สััดส่่วนของจำำ�นวนประชากร
๒) พยายามทำำ�กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง เริ่่�มจาก
จุุดเล็็ก ๆ แล้้วค่่อยขยายเพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เดิินทีี
ละก้้าว กิินข้้าวทีีละคำำ�
๓)	ผู้้�นำำ�มีคว
ี ามมานะ อดทน มีีความจริิงใจที่่�จะ
พััฒนาหมู่่�บ้้าน ชุุมชนให้้ดีขึ้้ี �น และพยายามหาแนวร่่วม
การทำำ�งาน ยกย่่องคนทำำ�ความดีี
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ความสำำ�เร็็จที่่เ� กิิดขึ้้น� ถืือเป็็นความภาคภููมิใิ จของ
ชุุมชน ที่่�ร่่วมคิิดร่่วมทำำ� และให้้ความร่่วมมืือ ด้้วยพลััง
บวร จนสามารถสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงจากจุุดเล็็ก ๆ
ไปสู่่�สิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ขึ้้�น ดัังนี้้�
๑)	คนในชุุ ม ชนมีี ร ายจ่่ า ยลดลง พร้้ อ มมีี ไ ด้้
เพิ่่�มขึ้้�น จากการรวมกลุ่่�มสร้้างอาชีีพ
๒)	คนในชุุ ม ชนมีี คว ามเป็็ น จิิ ต อาสาเพิ่่� ม ขึ้้� น
รัั ก ษาขนบธรรมเนีี ย มประเพณีี ที่่� ดีี ง ามของชุุ ม ชน
มากขึ้้�น
๓) หนี้้�นอกระบบในชุุมชนลดลง เกืือบหมดไป
เนื่่�องจากสมาชิิกในชุุมชน มีีวิินััยทางการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น
รู้้�จัั ก ใช้้ จ่่ า ยแบบพอเพีี ย ง ที่่� สำำ�คัั ญ สามารถเข้้ า ถึึง
แหล่่งทุุนชุุมชนได้้

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
สร้้ า งแกนนำำ� แถวสอง เพื่่� อสืื บสานแนวทาง
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนด้้วยพลัังบวร ยึึดหลัักสัันติิวิธีิ ี
ปลููกฝัังเด็็ก และเยาวชนให้้เทิิดทููนในสถาบััน
พระมหากษััตริิย์์ซึ่่�งเป็็นสถาบัันหลัักของชาติิ
ให้้คนในชุุมชนรู้้�สึึกรัักชุุมชน และตอบแทนคุุณ
แผ่่นดิินเกิิด

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางจิิตรา วิิจิิตรการ
วิิสาหกิิจชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบางหลวง
โทร. ๐๙ ๐๘๘๖ ๖๙๖๔
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๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางพลีีใหญ่่ใน
ตำำ�บลบางพลีีใหญ่่ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ
“ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางพลีีใหญ่่ใน
มีีคุุณธรรมใส่่ใจ ปลอดภััยอบายมุุข
สุุขสู่่�ชุุมชน ดำำ�รงเลี้้�ยงชีีพได้้ ภายใต้้หลัักธรรม
น้้อมนำำ�ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางพลีีใหญ่่ใน เป็็นชุุมชน
ที่่�มีวัี ฒ
ั นธรรมและประเพณีีที่่เ� ข้้มแข็็งมายาวนาน ผููกพััน
กัันด้้วยสายน้ำำ��และขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร มีีความ
โดดเด่่นทางด้้านศาสนาและวััฒนธรรม โดยมีีหลวง
พ่่อโต วััดบางพลีีใหญ่่ใน และประเพณีีรัับบััว ซึ่่�งเป็็น
ประเพณีีหนึ่่�งเดีียวในโลก แห่่งเดีียวในประเทศไทย
ประเพณีีการทอดกฐิินทางน้ำำ�� ซึ่่�งยัังคงมีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
สะท้้อนให้้เห็็นวััฒนธรรมที่่�เชื่่�อมโยงวิิถีีชีีวิิตของชาว
ชุุมชนไว้้ด้้วยกััน
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางพลีีใหญ่่ในเป็็นชุุมชนใหญ่่
ริิ ม น้ำำ�� มีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต เรีี ย บง่่ า ย มีี คว ามโดดเด่่ น ในด้้ า น
อััตลัักษณ์์ของชุุมชนที่่�แสดงถึึงความเป็็นตััวตนของ
ชุุมชน ซึ่่�งถููกสร้้างขึ้้�นบนพื้้�นฐานของความเหมืือนกััน
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ทั้้�งทางด้้านวััฒนธรรม ประเพณีี วิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�
เกิิ ด การยอมรัั บ ร่่ ว มกัั น ของชาวชุุ ม ชน อัั ต ลัั ก ษณ์์
ดัั ง กล่่ า วคืือ มีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต แบบแม่่ ค้้ า ชุุ ม ชนตลาดริิ ม น้ำำ��
ซึ่่�งเป็็นวิิถีชีี ีวิิตจริิงที่่�ยัังหลงเหลืืออยู่่�ในสัังคม อีีกทั้้�งชุุมชน
แห่่งนี้้�ยัังมีีการผสมผสานกัันระหว่่างคนหลายเชื้้�อชาติิ
การนัับถืือศาสนาส่่วนใหญ่่นับั ถืือศาสนาพุุทธ และส่่วนหนึ่่ง�
ยัังคงมีีความเชื่่�อในการทรงเจ้้า
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ทางชุุ ม ชนมีี ต้้ น ทุุ น ทางวัั ฒ นธรรม ตลอดจน
องค์์ความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ จึึงได้้ริเิ ริ่่ม� จััดตั้้ง� ศููนย์์เรีียนรู้้�ชุมุ ชน
เป็็นศููนย์์กลาง รวบรวมข้้อมูลู ข่่าวสารความรู้้�ของชุุมชน
ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้� และเสริิม
สร้้างโอกาสในการเรีียนรู้้� มีีการถ่่ายทอดแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ อีีกทั้้�งเป็็นแหล่่งบริิการชุุมชนด้้านต่่าง ๆ
มีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรม โดยเน้้ น การกระบวนการเรีี ย นรู้้�
เพื่่�อให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม ก่่อให้้เกิิดชุุมชน
แห่่งการเรีียนรู้้� และมุ่่�งการพััฒนาแบบพึ่่�งตนเอง
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ คนในชุุมชนยัังไม่่รู้้�
จัักว่่าอะไรคืืออััตลัักษณ์์ของชุุมชน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
รู้้�วิิ ธีี ที่่� จ ะนำำ�อัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องชุุ ม ชนมาพัั ฒ นาชุุ ม ชน
เพราะฉะนั้้�นการสร้้างการรัับรู้้�ร่่วมกัันของคนในชุุมชน
จึึงเป็็นสิ่่�งแรกที่่�คนในชุุมชนร่่วมกัันคิิดและวางแผน
ดำำ�เนิินการ โดยการประชุุมกลุ่่�มร่่วมกัันของฝ่่ายต่่าง ๆ
จึึงเกิิดการทำำ�งานบููรณาการร่่วมกััน เพื่่�อร่ว่ มกัันทำำ� SWOT
ให้้ได้้ข้้อมููลของชุุมชน ผลลััพธ์์ที่่�ได้้คืือ รัับรู้้�ข้้อดีี ข้้อเสีีย
ปััญหาอุุปสรรคและแนวทางการแก้้ไขปััญหา ตลอดจน
รููปแบบการดำำ�เนิินการเพื่่�อพััฒนาชุุมชน จนเกิิดเป็็น
ฉัันทามติิของชุุมชนขึ้้น� เกิิดเป็็นการพััฒนาการท่่องเที่่�ยว
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ในพื้้�นที่่� เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับชุุมชน ส่่งเสริิมการมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่น� ในการบริิหารจััดการการท่่องเที่่ย� ว
ของชุุมชน ส่่งเสริิมอาชีีพ พััฒนาสิินค้้าและบริิการต่่าง ๆ
และต่่ อ ยอดไปสู่่� การสร้้ า งสรรค์์ ใ ห้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นา
ทางเศรษฐกิิจ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุมชนคุุณธรรมวััดบางพลีีใหญ่่ในเกิิดความ
รัักและหวงแหนในอััตลัักษณ์์ของชุุมชน เกิิดการสร้้าง
ให้้ชุุมชนเป็็นแหล่่งบ่่มเพาะปลููกฝัังทางด้้านศาสนา
คุุณธรรม จริิยธรรม ตลอดจนวิิถีีชีวิี ิต วััฒนธรรม และ
ประเพณีีของชุุมชนให้้แก่่เด็็ก เยาวชนและประชาชน
เพื่่�อส่่งเสริิมภููมิปัิ ัญญา โดยการใช้้วััฒนธรรมเป็็นเครื่่�อง
ยึึดเหนี่่�ยวในชุุมชน สามารถนำำ�ต้้นทุุนทางวััฒนธรรม
มาเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับชุุมชนได้้ และส่่งผลให้้คุุณภาพชีีวิิต
ของคนในชุุมชนดีีขึ้้น� มีีความร่่วมมืือในการพััฒนาชุุมชน
ให้้ปราศจากอบายมุุขทั้้�งหลาย ภายใต้้หลััก “คุุณธรรม
นำำ�การพััฒนา” โดยใช้้หลัักของความพอเพีียง ในการ
ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้าหมายที่่�ชุุมชนได้้กำำ�หนดและตั้้�งเป็็นความ
สำำ�เร็็จร่่วมกััน คืือ การรัักษาสืืบทอด ศิิลปวััฒนธรรม
ประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� อยากให้้ทุกุ คนร่่วมกัันอนุุรักั ษ์์ สืืบสาน
ประเพณีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น อัันดีีงามสืืบไป ทั้้�งนี้้�ทุุกคน
จะถืือปฏิิบััติิเป็็นกติิกาของชุุมชนคุุณธรรมวััดบางพลีี
ใหญ่่ ใ น เพื่่� อ ให้้ คุุ ณ ธรรมนำำ� การพัั ฒ นา เกิิ ด สัั ง คม
คุุณธรรมที่่� “มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน” มีีคุุณธรรม มีีความ
สมานฉัันท์์ ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมทางศาสนาน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงและวิิถีีวััฒนธรรมไทย
ไปใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิต ปััญหาหมดไป สิ่่�งดีีงามเกิิดขึ้้�น
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายบำำ�เพ็็ญ ศรีีวิิลััย ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
โทร. ๐๙ ๔๔๔๖๒ ๙๒๐๙
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๑๐) ชุุมชนคุุณธรรมวััดปานประสิิทธาราม
ตำำ�บลคลองด่่าน อำำ�เภอบางบ่่อ
จัังหวััดสมุุทรปราการ
“แหล่่งวััฒนธรรมลํ้้าค่
� า่ สร้้างเสริิมผลิิตภัณฑ์
ั ชุ์ มุ ชน”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดปานประสิิทธารามนั้้�นนัับว่่า
เป็็นชุุมชนที่่�ยังั คงไว้้ซึ่ง่� วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียมพื้้น� ถิ่่น�
รวมไปถึึงเอกลัักษณ์์ความเป็็นชุุมชน นั่่�นก็็คืือ “ตลาดน้ำำ��”
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของคนในชุุมชน
และเจ้้าอาวาสวััดปานประสิิทธาราม ที่่�คิิดปรัับปรุุง
พื้้�นที่่�บริิเวณข้้างวััดที่่�เป็็นลำำ�คลองแต่่เดิิม ให้้สามารถ
สร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ แ ก่่ ชุุ ม ชน ส่่ ง เสริิ ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชุุ ม ชน
รวมถึึงเป็็นสถานที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจของคนในท้้องถิ่่�น
และนัักท่่องเที่่�ยว
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
พระครูู โ สภณสุุ ต าธาร เจ้้ า อาวาสวัั ด ปาน
ประสิิทธาราม (ชื่่�อเดิิมวััดปีีกกา) เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มการดำำ�เนิิน
การภายใต้้หลัักการคิิดที่่�ว่า่ เมื่่�อประชาชนมาทำำ�บุญ
ุ ที่่�วัดั
แล้้วอยากให้้มีสี ถานที่่�พักั ผ่่อนหย่่อนใจด้้วย จากแนวคิิด
ดัังกล่่าว จึึงเกิิดเป็็น “ตลาดน้ำำ��ปีีกกา หลวงพ่่อปาน
องค์์ใหญ่่” ภายใต้้ความร่่วมมืือร่่วมใจของชาวชุุมชน
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รอบวััด ผลปรากฏว่่าได้้รัับความสนใจจากประชาชน
จนกลายเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวแห่่งใหม่่ได้้อย่่างรวดเร็็ว
สำำ�หรัับการบริิหารจััดการตลาดน้ำำ��ปีีกกา ดำำ�เนิินการ
ในรููปแบบคณะกรรมการ ที่่�คััดเลืือกมาจากคนในพื้้�นที่่�
ให้้เข้้ามาช่่วยกัันดููแล โดยมีีจุุดประสงค์์หลัักเพื่่�อเพิ่่�ม
ช่่ อ งทางการจัั ดจำำ� หน่่ ว ยสิิ นค้้ า ในชุุ ม ชน เป็็ นแหล่่ ง
พบปะกัันระหว่่างผู้้�ผลิิตและผู้้�ซื้้�อโดยตรง
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนวััดปานประสิิทธาราม เป็็นชุุมชนที่่�มีีวิิถีี
ชีีวิิตของคนในชุุมชนที่่�อยู่่�อาศััยริิมคลอง มีีผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชนที่่�หลากหลาย มีีแหล่่งเรีียนรู้้�ของชุุมชน มีีวััด
เป็็นศููนย์์กลางของวััฒนธรรม และเป็็นศููนย์์รวมใจทาง
ศาสนาให้้ แ ก่่ ค นในชุุ ม ชน ความอุุ ด มสมบูู รณ์์ ทั้้� ง ใน
เรื่่�องของวััฒนธรรม เศรษฐกิิจ และวิิถีีชีีวิิต ตลอดจน
เอกลัักษณ์์ของความเป็็นชุุมชนวััดปานประสิิทธาราม
นั่่�นก็็คืือตลาดน้ำำ�� ก่่อให้้เกิิดการดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อน
และพััฒนาชุุมชนอาศััยการสื่่�อสารสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ระหว่่างผู้้�นำำ�พลัังบวร/บรมคนในชุุมชนเพื่่�อใช้้คุณ
ุ ธรรม
นำำ�การพััฒนา แก้้ปััญหา สร้้างความดีีงาม
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ ความต้้องการแก้้ไข
ปััญหาขยะในชุุมชน เมื่่�อมีีการเปิิดเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ตลาดน้ำำ�� สิ่่�งที่่�ตามมาอย่่างเห็็นได้้ชััดคืือปััญหาขยะ
ทำำ�ให้้ชุมุ ชนได้้ร่ว่ มกัันคิิดหาวิิธีจัี ดั การกัับปััญหาดัังกล่่าว
โดยการมีีนโยบายในการลดขยะที่่�เป็็นพลาสติิก รณรงค์์
เรื่่อ� งกล่่องกระดาษ แก้้วกระดาษ ใช้้วัสั ดุุที่่ส� ามารถย่่อย
สลายได้้เองตามธรรมชาติิแทนพลาสติิก จนเรีียกได้้ว่่า
เป็็นตลาดน้ำำ�� ECO ได้้กระแสการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุ ม ช น คุุ ณ ธรร ม วัั ด ป า น ป ร ะ สิิ ท ธ า ร า ม
ได้้ขัับเคลื่่�อนในมิิติิของหลัักธรรมทางศาสนา ปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง และวิิถีีวััฒนธรรมไทยนั้้�น ผลสำำ�เร็็จ
เป็็นรููปธรรม ประกอบด้้วย ประชาชนมาวััดมากขึ้้�น
และได้้ซึึมซัับหลัักธรรมแนวทางดำำ�เนิินชีีวิิตและร่่วม
กิิจกรรมอัันนำำ�ให้้มีีความสุุขมากขึ้้�น มีีการใช้้ปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง ในทางวััฒนธรรมไทยในชุุมชนได้้
กลัับมามีีชีวิี ติ มากขึ้้น� จากการอนุุรักั ษ์์ต่อ่ ยอดของชุุมชน
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	สืืบเนื่่�องจากชุุมชนมีีตลาดน้ำำ��ปีีกกาและวััดปาน
ประสิิทธารามเป็็นจุุดศููนย์์กลางของชุุมชน ประกอบกัับ
ความต้้องการส่่งเสริิมให้้ประชาชนร่่วมมืือกัันในการ
พััฒนาหมู่่�บ้้านของตนเอง ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนรู้้�สึึก
ภาคภููมิิใจที่่�จะอาศััยและประกอบอาชีีพในชุุมชนอย่่าง
สงบสุุข สามารถแก้้ปััญหาของตนเอง และชุุมชนได้้
สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� คืือ เป้้ า หมายที่่� ชุุ ม ชนได้้ กำำ� หนดไว้้ ร่่ ว มกัั น
เพื่่�อทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง เกิิดการพััฒนาอาชีีพ
ภายใต้้กรอบทางคุุณธรรมจริิยธรรมและรณรงค์์ปลููก
ฝัังให้้คนในชุุมชนเกิิดความรัักและหวงแหนภููมิิปััญญา

ท้้องถิ่่�น เป้้าหมายอีีกประการหนึ่่�ง คืือ การกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจชุุมชนโดยการดึึงศัักยภาพ ด้้านการท่่องเที่่�ยว
ชุุมชนมาเป็็นแรงขัับเคลื่่�อน เป็็นแหล่่งกระจายรายได้้
และสร้้ า งโอกาสในการแลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�ระหว่่ า ง
ผู้้�มาเยืือนกัับชาวชุุมชนควบคู่่�กัับการอนุุรัักษ์์วิิถีีชีีวิิต
และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููโสภณสุุตาธาร เจ้้าอาวาสวััดปานประสิิทธาราม
โทร. ๐๘ ๗๖๑๓ ๗๗๑๖
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๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดตะปอนใหญ่่
ตำำ�บลตะปอน อำำ�เภอขลุุง จัังหวััดจัันทบุุรีี

ชุุมชนวััดตะปอนใหญ่่เป็็นหมู่่�บ้้านเก่่าแก่่ที่่มี� อี ายุุ
มากกว่่า ๔๐๐ ปีี ประชาชนส่่วนมากทำำ�นา บางส่่วนทำำ�
สวนผลไม้้ เงาะ มัังคุุด ทุุเรีียน มีีวััดตะปอนใหญ่่เป็็นจุุด
ศููนย์์รวมของชุุมชน จุุดเด่่นของชุุมชน คืือ มีีตลาดสาย
วัั ฒ นธรรมที่่� เ กิิ ด จากการร่่ ว มแรงร่่ ว มใจกัั น ของคน
ในชุุมชน คืือ ตลาดโบราณ ๒๗๐ ปีี มีีประเพณีีที่่โ� ดดเด่่น
จนได้้รับั การขึ้้�นทะเบีียนมรดกภููมิปัิ ญั ญา คืือ งานประเพณีี
การชัักพระบาท (วััดตะปอนใหญ่่)
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
	คนในชุุมชนส่่วนหนึ่่�งเป็็นผู้้�มีีรายได้้น้้อย และ
เป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุซึ่่�งบางรายเป็็นผู้้�ป่่วยติิดเตีียงทำำ�ให้้
ไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้ แต่่สภาพทางเศรษฐกิิจของ
คนในชุุมชนค่่อนข้้างดีี ประกอบกัับนโยบายกระทรวง
วััฒนธรรม โดยสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดจัันทบุุรีี
ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร
และวิิ ถีี วัั ฒ นธรรมไทย เมื่่� อ ได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น งบ
ประมาณจากกระทรวงวััฒนธรรม พระครููสาราภิินัันท์์
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เจ้้าอาวาสวััดตะปอนใหญ่่ และคณะ เห็็นว่่าชุุมชน
วััดตะปอนใหญ่่มีีอายุุมากกว่่า ๒๗๐ ปีี เป็็นมรดก
วััฒนธรรมภููมิิปััญญา และมีีความสำำ�คััญทางประวััติิ
ศาสตร์์ ควรจััดตั้้�งตลาดโบราณ ๒๗๐ ปีี ของดีีบ้้าน
ตะปอนใหญ่่ ให้้ชาวบ้้านนำำ�สิินค้้า อาหารพื้้�นเมืืองมา
จำำ�หน่่าย ไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ยึึดหลัักคุุณธรรม
ขายสิินค้้าคุุณภาพ ราคายุุติิธรรม และมีีข้้อกำำ�หนด
ให้้แต่่งกายย้้อนยุุคหรืือไทยประยุุกต์์ ใช้้วััสดุุธรรมชาติิ
แทนการใช้้โฟมบรรจุุอาหารเป็็นเอกลัักษณ์์ของตลาด
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ปัั จจุุ บัั น นี้้� คว ามเจริิ ญ ทางด้้ า นวัั ต ถุุ ไ ด้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น
อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้สัังคมเกิิดค่่านิิยมที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับอำำ�นาจเงิินทองมากกว่่าที่่�จะให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับจิิตใจ
และละเลยการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ที่่� เ ป็็ น จิิ ต สาธารณะ
ส่่งผลให้้สัังคมเกิิดความเสื่่�อมโทรม แต่่คนในชุุมชน
บ้้ า นตะปอนใหญ่่ มีี คว ามเจริิ ญ ด้้ า นจิิ ต ใจและมีี จิิ ต
สาธารณะ ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ และช่่วยเหลืือ
สัังคมด้้วยการร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรมความดีีในรููปแบบ
ต่่าง ๆ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้หมู่่�บ้้านสะอาดน่่าอยู่่�มากขึ้้น� เช่่น การรวม
กลุ่่�มจิิตอาสา ทำำ�ความสะอาดวััด ชุุมชน เป็็นเจ้้าภาพ
จัั ด โรงทานในงานบุุ ญ ต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ภายในชุุ ม ชนและ
นอกชุุมชน นอกจากนี้้�ชุุมชนบ้้านตะปอนใหญ่่ยัังได้้
แสดงความจงรัักภัักดีีต่่อสถาบัันพระมหากษััตริิย์์ด้้วย
การร่่วมกลุ่่�ม “จิิตอาสาเฉพาะกิิจ” ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการ
รวมพลัังความรัักความสามััคคีีของคนในชุุมชน

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก

ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
เนื่่อ� งจากพื้้น� ฐานของคนในชุุมชนมีีความเอื้้ออ
� าทร
ต่่อกัันประกอบกัับมีีความเลื่่�อมใสศรััทธาในพระพุุทธ
ศาสนา มีี คว ามเข้้ ม แข็็ ง ทางด้้ า นคุุ ณ ธรรม รัั ก ษา
วััฒนธรรมประเพณีี มีีวััดเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ และมีี
นัักวิิชาการหรืือผู้้�ชำำ�นาญเฉพาะสาขามาให้้ความรู้้�หรืือ
คำำ�แนะนำำ�พร้้อมทำำ�การประเมิินงานเป็็นระยะ มีีการแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้�กัับชุุมชนอื่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ จึึงส่่ง
ผลให้้ชุุมชนคุุณธรรมวััดตะปอนใหญ่่ ประสบผลสำำ�เร็็จ
เป็็น ๑ ใน ๑๐ ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ ของจัังหวััด
จัันทบุุรีี
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ระยะเวลาที่่� ผ่่ า นมาได้้ ดำำ� เนิิ น งานประสบ
ความสำำ�เร็็จในระดัับหนึ่่�ง ซึ่่�งส่่งผลให้้ชุุมชนมีีความ
พออยู่่�พอกิิน และมีีความยั่่ง� ยืืนต่่อตนเองและครอบครััว
อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาในภาพรวม อย่่างไร
ก็็ตาม เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขยายผลเกิิดประสิิทธิิภาพ
และประสบผลสำำ� เร็็ จ มากยิ่่� ง ขึ้้� น จึึงได้้ มีี ก ารดำำ� เนิิ น
การติิ ด ตามประเมิิ น ผลเพื่่� อศึึ กษาปัั ญ หาอุุ ป สรรค
ผลประโยชน์์ และผลการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีต่่อประชากร
กลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินผลไปใช้้ในการ
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในระยะต่่อไปให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
มากยิ่่� ง ขึ้้� น และสอดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการของ
ประชาชนในพื้้�นที่่�ต่่อไป

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรมยัั ง คงดำำ� เนิิ น การต่่ อ
มีีแนวทาง ดัังนี้้�
๑) การกระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ ในชุุ ม ชน กระจาย
รายได้้อย่่างทั่่�วถึึง ชุุมชนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่าง
ยั่่� ง ยืืน โดยยึึดหลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง
๒) ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ประชาสััมพัันธ์์ ตลาด
โบราณ ๒๗๐ ปีี ตะปอนใหญ่่ ซึ่่ง� เป็็นตลาดสายวััฒนธรรม
๓) ปลูู ก ฝัั ง ให้้ ค นในชุุ ม ชนช่่ ว ยกัั น สืืบทอด
อนุุรัักษ์์ศิิลปวััฒนธรรมประเพณีีที่่�ดีีงามของชุุมชนให้้คงอยู่่�
๔) สร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด และความภููมิใิ จใน
ท้้องถิ่่น� ของตน ปลููกฝัังให้้เด็็กและเยาวชนในชุุมชนเป็็น
เจ้้าบ้้านที่่�ดีี โดยการส่่งเสริิมและฝึึกฝนมััคคุุเทศก์์น้้อย
ประจำำ�ท้้องถิ่่�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสาราภิินัันท์์ เจ้้าอาวาสวััดตะปอนใหญ่่
โทร. ๐๘ ๑๙๔๙ ๑๐๒๒
นางสาวสมบััติิ ประทุุม ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๒
โทร. ๐๘ ๔๗๐๔ ๐๔๖๙
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๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางสระเก้้า
ตำำ�บลบางสระเก้้า อำำ�เภอแหลมสิิงห์์
จัังหวััดจัันทบุุรีี
“เสื่่�อกกบางสระเก้้า หลวงพ่่อเต่่าพระดีี
ตำำ�นานมีีเก้้าสระ ถิ่่�นวััฒนธรรม สง่่าล้ำำ��วััดพััฒนา
การกีีฬาขึ้้�นชื่่�อ เลื่่�องลืือสามััคคีี”

ชุุมชนวััดบางสระเก้้า เป็็นชุุมชนเล็็ก ๆ ที่่�มีี
อััตลัักษณ์์โดดเด่่นทางวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น เป็็นชุุมชน
เกษตรกรรม ชาวบ้้านมีีอาชีีพเกี่่�ยวข้้องกัับการทอเสื่่�อ
ทำำ� นา ทำำ� สวนผลไม้้ และการประมงพื้้� นบ้้ าน เป็็ น
ชุุมชนเล็็ก ๆ ที่่�ยัังคงวิิถีชีี ีวิิตแบบเรีียบง่่าย แต่่คงเสน่่ห์์
ด้้วยวิิถีีวััฒนธรรมการใช้้ชีีวิิตที่่�มีีเอกลัักษณ์์แบบดั้้�งเดิิม
ที่่�มีเี สน่่ห์เ์ ป็็นที่่�รู้้�จักั เรีียกขานกัันในนาม “ชุุมชนสวรรค์์
บนดิิน ถิ่่�นบางสระเก้้า ดิินแดน ๓ น้ำำ�� ๙ นา”
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
	ชาวบ้้านที่่�นี่่�อยู่่�กัันเหมืือนพี่่�เหมืือนน้้อง ทำำ�งาน
แบบเกื้้อกู
� ลู กััน หลัังจากปีี ๒๕๒๘ หัันมาสนใจประกอบ
อาชีี พ ทำำ� นากุ้้�งกัั น มาก วิิ ถีี ชีี วิิ ต ของคนบางสระเก้้ า
เริ่่ม� เปลี่่ย� นไป หััวหน้้าครอบครััวต้อ้ งออกไปขายแรงงาน
ต่่างจัังหวััด ภรรยาก็็ต้้องอยู่่�ดููแลลููกและที่่�นาตามลำำ�พััง
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ทรััพยากรธรรมชาติิเริ่่�มลดน้้อยลง ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศน์์
และวิิถีีชีีวิิตชาวบ้้านเปลี่่�ยนไป องค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลบางสระเก้้า ได้้สนัับสนุุนงบประมาณหมู่่�บ้้านละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้้�งหมด ๕ หมู่่�บ้้าน ในการขยายพื้้�นที่่�
และฟื้้�นฟููการปลููกกก ไม่่ต้้องไปซื้้�อกกจากภายนอก
ชุุมชน และสามารถดึึงคนที่่�ไปทำำ�งานโรงงานให้้กลัับมา
ทำำ�งานในท้้องถิ่่�น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ผลกระทบจากการทำำ�นากุ้้�ง ชาวบ้้านจึึงได้้รวม
ตััวกัันตั้้�งกลุ่่�มทอเสื่่�อกกขึ้้�นเมื่่�อปีี ๒๕๔๓ ในการขาย
เสื่่�อของสมาชิิกนั้้�นจะนำำ�มาฝากขายที่่�ศููนย์์ศิิลป์์เสื่่�อ
บางสระเก้้ า ซึ่่� ง กลายเป็็ น แหล่่ ง ความรู้้� ใ นการผลิิ ต
เสื่่�อกกและศููนย์์จำำ�หน่่าย ชาวชุุมชนคุุณธรรมวััดบาง
สระเก้้ า นำำ� เรื่่� อ งคุุ ณ ธรรมมาพัั ฒ นาได้้ อย่่ า งชัั ด เจน
มีีขั้้�นมีีตอน มีีผลสำำ�เร็็จเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น ทุุกคนใน
ชุุมชนนำำ�หลัักขั้้�นตอนตามแผนแม่่บทไปดำำ�เนิินการ
มีีเจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นักั งานวััฒนธรรมจัังหวััดจัันทบุุรีช่ี ว่ ย
แนะนำำ� สนัับสนุุน โดยยึึดหลััก “บวร” เริ่่�มมาตั้้�งแต่่ต้้น
ปีี ๒๕๖๐ จนกระทั่่�งปััจจุุบััน ที่่�จะส่่งเสริิมและพััฒนา
“ชีีวิิตให้้มีีคุณ
ุ ภาพและคุุณธรรม” ร่่วมสืืบสานประเพณีี
ที่่�ดีีงามของท้้องถิ่่�น
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ช่่วงวิิกฤติิเศรษฐกิิจจากการทำำ�นากุ้้�ง เกิิดผล
กระทบทางด้้านสัังคมตามมา คืือ การพึ่่�งพาอบายมุุข
ชาวบ้้านในชุุมชนพยายามลุุกขึ้้�นมาจััดการตนเองใน
มิิติิต่่าง ๆ เกิิดการรวมกลุ่่�มองค์์กรทางเศรษฐกิิจที่่�มีีอยู่่�
ในชุุมชนให้้กลายเป็็นกลุ่่�ม “เศรษฐกิิจชุุมชน” โดยมีี
จุุดมุ่่�งหมายหลััก คืือ การเสริิมสร้้างรายได้้รวมถึึงเสริิม
สร้้างศัักยภาพทางเศรษฐกิิจและเพิ่่�มอำำ�นาจต่่อรองทาง
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เศรษฐกิิจให้้แก่่ชาวบ้้าน กลุ่่�มองค์์กรที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน
และถููกผนวกให้้เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของฐานทางเศรษฐกิิจ
ที่่�สำำ�คััญ เช่่น ศููนย์์ศิิลป์์เสื่่�อ (บางสระเก้้า) กลุ่่�มสตรีี
สหกรณ์์ทอเสื่่�อกก เป็็นต้้น มีีการจััดตั้้�งองค์์กรการเงิิน
และสวััสดิิการในชุุมชนบางสระเก้้า เป้้าหมายในการ
จััดตั้้�งกลุ่่�มองค์์กรการเงิินและสวััสดิิการ ก็็คืือการสร้้าง
หลัักประกััน และความมั่่�นคงในการดำำ�เนิินชีีวิิตให้้กัับ
ผู้้�คนในตำำ�บลบางสระเก้้า
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ประชาชนมีีอาชีีพที่่�มั่่น� คง และมีีรายได้้เสริิมจาก
การรวมกลุ่่�มอาชีีพทำำ�ผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่�อกก รายได้้
ต่่อครััวเรืือนเพิ่่�มขึ้้น� ทุุกปีี มีีการรวมกลุ่่�มอาชีีพช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลกััน ที่่�โดดเด่่นคืือ ศููนย์์การเรีียนรู้้�ธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อม บ้้านปลา-ธนาคารปูู คนในชุุมชนรู้้�จักั
ทำำ�มาหากิิน พึ่่�งพาตนเอง พอมีีพอกิิน ปลููกเองกิินเอง
มีีเหลืือก็็แบ่่งขาย มีีรายได้้ มีีกลุ่่�มออมทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้น� ทุุกปีี
ผลจากการใช้้คุุณธรรม นำำ�การพััฒนา ภายใต้้โครงการ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร ทำำ�ให้้ปััญหาในชุุมชน
ได้้รัับการแก้้ไข

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางสระเก้้า ได้้รับั การคััดเลืือก
ให้้เป็็น ๑ ใน ๑๐ สุุดยอดชุุมชนคุุณธรรมฯ ต้้นแบบ
ที่่�ดำำ�เนิินงานประสบความสำำ�เร็็จมีผี ลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์
มีีความยั่่�งยืืน ตอบสนองนโยบายรััฐบาลในการฟื้้�นฟูู
และสร้้างโอกาส สร้้างอาชีีพ และรายได้้ นำำ�ทุุนทาง
วััฒนธรรมที่่�เป็็นทั้้�ง ภููมิิสัังคม ภููมิิปััญญา และภููมิิทาง
วััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น มาต่่อยอดเพื่่�อให้้เกิิดคุุณค่่า
และมููลค่่าอย่่างสร้้างสรรค์์ โดยมีีผู้้�นำำ�พลััง “บวร” เป็็น
แกนนำำ� เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่ระบบเศรษฐกิิจชุุมชน
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยยึึดหลัักธรรมคำำ�สอนทางพระพุุทธ
ศาสนา น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
และดำำ�รงวิิถีีวััฒนธรรมไทย สืืบสาน รัักษา ต่่อยอด
ศาสตร์์พระราชาพััฒนาชุุมชน สืืบไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููโสภณสาสนานุุรัักษ์์ เจ้้าอาวาสวััดบางสระเก้้า
โทร. ๐๘ ๙๔๐๙ ๓๑๑๗
นายชาตรีี พลอยศิิริิ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๒
โทร. ๐๙ ๘๙๓๐ ๖๒๓๑
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๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองอ้้อ
ตำำ�บลมะขาม อำำ�เภอมะขาม จัังหวััดจัันทบุุรีี
“บารมีีหลวงพ่่อพอดีีศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
วิิถีีชีีวิิตเศรษฐกิิจพอเพีียง ชื่่�อเสีียงชุุมชนคุุณธรรม
เลิิศล้ำำ��ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น ดิินแดนแห่่งความสุุข”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองอ้้อ มีีวััดหนองอ้้อเป็็น
ศูู น ย์์ รว มจิิ ต ใจของคนในชุุ ม ชน ส่่ ว นใหญ่่ ป ระกอบ
อาชีีพการทำำ�นา และทำำ�สวนผลไม้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีการ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการผลิิตและบริิโภคผัักปลอด
สารเคมีีในครััวเรืือน เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ประชาชนมีีความรััก
ความสามััคคีี และมีีความเข้้มแข็็งในการขัับเคลื่่�อน
นโยบายของภาครััฐทุุกระดัับจนประสบความสำำ�เร็็จใน
หลาย ๆ ด้้าน
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
	บ้้ า นหนองอ้้ อล่่ า ง หมู่่�บ้้ า นเล็็ ก ๆ ในอดีี ต มีี
ประชากรอาศััยอยู่่�ที่่�ประมาณ ๑๐ กว่่าหลัังคาเรืือน
ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพการทำำ�นาและทำำ�สวน
ผลไม้้ ต่่อมาเมื่่อจำ
� ำ�นวนประชากรเพิ่่�มมากขึ้้น� จึึงให้้แยก
หมู่่�บ้้านออกมาจากหมู่่� ๓ เดิิม จึึงเรีียกหมู่่�บ้้านหนองอ้้อ
ล่่างหมู่่�ที่่� ๙ คนในชุุมชนส่่วนหนึ่่�งยัังเป็็นผู้้�มีีรายได้้น้้อย
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ผู้้�สููงอายุุบางรายเป็็นคนไข้้ติดิ เตีียง ไม่่สามารถประกอบ
อาชีีพได้้ การรวมกลุ่่�มในการทำำ�อาชีีพยัังไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควรการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ไม่่ได้้
รัับความร่่วมมืือจากคนในชุุมชนเท่่าที่่�ควร
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	จากแนวคิิ ด การพัั ฒ นา ร่่ ว มคิิ ด ร่่ ว มทำำ�
ร่่วมรัับผลประโยชน์์ส่่วนรวม หมู่่�บ้้านหนองอ้้อล่่างเป็็น
ที่่�ตั้้�งของวััดหนองอ้้อ ซึ่่�งมีีหลวงพ่่อพอดีี ประดิิษฐาน
อยู่่�เป็็นพระพุุทธรููปที่่�พุุทธศาสนิิกชนให้้ความเคารพ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองอ้้อ ได้้ต่อ่ ยอดโครงการกองทุุน
หมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืือง โดยการตั้้�ง “หนองอ้้อโฮมสเตย์์” ขึ้้น�
พร้้อมทั้้�งเตรีียมความพร้้อมและอำำ�นวยความสะดวก
ให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว รวมไปถึึงแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ และ
มีีร้้านกาแฟรองรัับนัักท่่องเที่่�ยว จนปััจจุุบัันหนองอ้้อ
โฮมสเตย์์ได้้กลายเป็็นธุุรกิจที่่
ิ รอ
� งรัับกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ
หมู่่�บ้้าน ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั ได้้เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างรายได้้
ให้้คนในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	คนในชุุมชนไม่่เห็็นคุุณค่่าของเวลา รายได้้ใน
ครััวเรืือนไม่่เพีียงพอกัับรายจ่่าย ผู้้�นำำ�ชุุมชนจึึงมีีความ
ทุ่่�มเทและตั้้ง� ใจในการทำำ�งานผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง
และเสีียสละ ประกอบกัับได้้รับั การฝึึกอบรมและศึึกษา
ดููงานจากการสนัับสนุุนจากทางภาครััฐอย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�นักั งานวััฒนธรรมจัังหวััดจัันทบุุรีใี ห้้การสนัับสนุุนการ
ดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม หน่่วยงานหรืือ
องค์์กรอื่่�นให้้การสนัับสนุุนในด้้านการจััดวิิชาชีีพและ
เศรษฐกิิจพอเพีียง
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากความสำำ�เร็็จของชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองอ้้อ
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงคุุณธรรม ด้้านพอเพีียง และจิิตอาสา
เกิิดจากการที่่�ผู้้�นำำ�ชุุมชน คืือ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ซึ่่�งเป็็นแกน
นำำ�หลัักของชุุมชน เป็็นผู้้�ที่่�มีีความทุ่่�มเท ตั้้�งใจในการ
ทำำ�งาน มีีความเข้้มแข็็งและเสีียสละ มีีการดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับผู้้�นำำ�ทางด้้านศาสนา และหน่่วยงานงานในพื้้น� ที่่�
โดยการสอนให้้คนในชุุมชนรู้้�จัักการคััดแยกขยะก่่อนที่่�
จะนำำ�มาขายให้้กับั ทางหมู่่�บ้้านทุุกวัันที่่� ๕ ของทุุกเดืือน
มีี ก ารขอคำำ� แนะนำำ� เรื่่� อ งธนาคารขยะ มีี ถัั ง อิิ น ทรีี ย์์
ฝัังกลบเศษอาหารทุุกครััวเรืือน มีีการคััดแยกถุุงพลาสติิก
และนำำ�มาขายให้้กัับเทศบาลตำำ�บลมะขามเมืืองใหม่่
ตามนโยบาย “เปลี่่�ยนถัังให้้เป็็นถุุง” มีีการรีีไซเคิิล
ซองกาแฟ กระป๋๋องโค้้ก เพื่่�อให้้เกิิดมููลค่่า การทำำ�เครื่่�อง
พ่่นยุุงลายที่่�ทำำ�จากวััสดุุรีีไซเคิิลทำำ�ให้้เกิิดอาชีีพเสริิม
จำำ�หน่่ายกัับหน่่วยราชการ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ชาวชุุมชนคุุณธรรมวััดหนองอ้้อจะสืืบสาน รัักษา
ต่่ อ ยอด เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชนให้้ มีี คว าม
เข้้มแข็็ง มีีความยั่่ง� ยืืน ตอบสนองนโยบายของรััฐบาลใน
การฟื้้น� ฟููและสร้้างโอกาส สร้้างอาชีีพ และรายได้้ให้้แก่่
ประชาชน โดยนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรมที่่�เป็็นทั้้�ง ภููมิิสัังคม
ภููมิปัิ ญ
ั ญาและภููมิทิ างวััฒนธรรมของท้้องถิ่่น� มาต่่อยอด
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด คุุ ณ ค่่ า และมูู ล ค่่ า อย่่ า งสร้้ า งสรรค์์ ด้้ ว ย
การใช้้ทุุนทางวััฒนธรรมของชุุมชนคุุณธรรม น้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลัังบวร สร้้างรายได้้จากสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นทุุนทาง
วััฒนธรรม ส่่งผลให้้ชุุมชนอยู่่�ดีีมีีสุุข

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางรำำ�พึึง ยุุติิวงษ์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๙
โทร. ๐๘ ๔๘๘๑ ๙๙๑๕
นายเดชา บุุญโยประการ ปราชญ์์ชาวบ้้าน
โทร. ๐๙ ๕๗๗๘ ๓๑๘๘
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๑๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหลัังวััด (วััดปากน้ำำ��)
ตำำ�บลปากน้ำำ�� อำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
“ชุุมชนประวััติิศาสตร์์ ณ ปากน้ำำ��โจ้้โล้้
สัักการะพระเจ้้าตากสิิน วิิถีีถิ่่�นแม่่น้ำำ��บางปะกง
ยลอุุโบสถสีีทอง ท่่องหมู่่�บ้้านน้ำำ��ตาลสด
ลิ้้�มรสอาหารคาวหวาน
สืืบสานภููมิิปััญญาหมวกกุุยเล้้ย”

กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบ้้ า นหลัั ง วัั ด (วัั ด ปากน้ำำ�� )
เป็็ น ชุุ ม ชนเก่่ า แก่่ ที่่� มีี ม าแต่่ โ บราณ อยู่่�ในอำำ� เภอ
บางคล้้ า อัั ต ลัั ก ษณ์์ คว ามโดดเด่่ น ของชุุ ม ชน
คืือเป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี คว ามสำำ�คัั ญ ด้้ า นประวัั ติิ ศ าสตร์์
วิิ ถีี ชีี วิิ ต ของผู้้�คนในชุุ ม ชนที่่� ดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต อยู่่�ร่่ ว มกัั น
ด้้ ว ยความร่่ ม เย็็ น เป็็ น สุุ ข มีี วัั ด ปากน้ำำ�� เป็็ น ศูู น ย์์ รว ม
จิิ ต ใจ รวมศรัั ท ธา ชุุ ม ชนอยู่่�ดีี มีี สุุ ข ด้้ ว ยวิิ ถีี ธรร ม
วิิถีีถิ่่�นและวิิถีีภููมิปัิ ัญญา ร่่วมกัันอนุุรัักษ์์สืืบสานวิิถีีชีวิี ิต
ประเพณีี วัั ฒ นธรรมของชุุ ม ชนให้้ ค งอยู่่�อย่่ า งมั่่� น คง
ชุุมชนปากน้ำำ��ยัังเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เชิิ ง วัั ฒ นธรรมที่่� ไ ด้้ รัั บ การยอมรัั บ และเป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก
อย่่างกว้้างขวาง
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหลัังวััด (วััดปากน้ำำ�� ) ผู้้�นำำ�ใช้้
หลัักการดำำ�เนิินงานด้้วย พลัังบวร และหน่่วยงานต่่าง ๆ
ในพื้้� น ที่่� ไ ด้้ เข้้ า มามีี ส่่ ว นร่่ ว มในการขัั บ เคลื่่� อ นและ
ส่่งเสริิมพััฒนาคุุณธรรม เพื่่�อแก้้ปััญหาและสร้้างความ
ดีีงามให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชน การดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อน
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหลัังวััด (วััดปากน้ำำ��) ตามแผน
แม่่บทส่่งเสริิมคุุณธรรมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑ สำำ�นัักงาน
วัั ฒ นธรรมจัั ง หวัั ด ฉะเชิิ ง เทรา ได้้ ม อบหมายให้้ นัั ก
วิิชาการวััฒนธรรมผู้้�ประสานงานอำำ�เภอ ลงพื้้�นที่่�สร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร พร้้อมมีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการ
ชุุมชนคุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวรในชุุมชน และได้้
มอบหมายให้้หน่่วยงานกลุ่่�มบุุคคล บุุคคล สนัับสนุุนการ
ปฏิิบััติงิ าน ชุุมชน บ้้าน วััด ราชการ ร่่วมกัันจััดกิิจกรรม
ตามแผนปฏิิบััติิการของชุุมชน
	มีี ก ารสรุุ ป รายงานผลการดำำ� เนิิ น งานความ
ก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานตามแผนส่่งเสริิมคุุณธรรมฯ
ต่่อคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิมคุุณธรรมระดัับอำำ�เภอ และ
จัังหวััดตามลำำ�ดัับต่่อไป รวมไปถึึงประเมิินตนเองตาม
ตััวชี้้�วััดและเกณฑ์์การประเมิิน ๙ ขั้้�นตอน ของชุุมชน
คุุณธรรมต่่อผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดฉะเชิิงเทรา
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	อุุปสรรคที่่�พบคืือผู้้�นำำ�ชุุมชน และคนในชุุมชน
ขาดความพร้้ อ ม หน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งใน
ระดัับพื้้�นที่่�ไม่่ได้้ส่่งต่่อข้้อมููลข่่าวสารที่่�จำำ�เป็็นต่่าง ๆ
ต่่อคณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชนด้้วยพลัังบวร
และคณะทำำ� งานส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรมระดัั บ อำำ� เภอ
การดำำ�เนิินงานตามภารกิิจของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ยัั ง ไม่่ มีี ก ารประชุุ ม ร่่ ว มเพื่่� อทำำ�คว ามเข้้ า ใจแนวทาง
การบููรณาการทั้้�งในด้้านหลัักการ นโยบายและด้้าน
การปฏิิบััติิตามแผนงบประมาณในพื้้�นที่่�
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การก้้าวข้้ามอุุปสรรคของชุุมชนคุุณธรรมโดย
คณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนการพััฒนาชุุมชนด้้วยพลัังบวร
ชุุมชนคุุณธรรมร่่วมกัันจััดทำำ�แผนส่่งเสริิมคุุณธรรมของ
ชุุมชนเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย ปััญหาที่่�อยากแก้้ และความดีี
ที่่�อยากทำำ� ด้้วยกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชน
และร่่วมบููรณาการสนัับสนุุนจากภาคราชการ มีีการ
ติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบ้้ า นหลัั ง วัั ด (วัั ด ปากน้ำำ�� )
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมและพััฒนาชุุมชนด้้วย
พลัังบวร ตามคุุณธรรมเป้้าหมาย “พอเพีียง วิินัยั สุุจริติ
จิิ ต อาสา” โดยได้้ ร่่ ว มกัั น กำำ� หนดปัั ญ หาที่่� อ ยากแก้้
และความดีีที่่�อยากทำำ� ทำำ�ให้้ชุุมชนสามารถแก้้ปััญหา
ในชุุมชน โดยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน
ทั้้�งแกนนำำ�ชุุมชน กลุ่่�มอาชีีพปราชญ์์ชาวบ้้าน ภููมิปัิ ญ
ั ญา
ท้้องถิ่่�น ผู้้�นำำ�ศาสนา และกำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หน่่วยงาน
ภาครััฐในพื้้น� ที่่� ทำำ�ให้้เกิิดการประสานความร่่วมมืือของ
ทุุกภาคส่่วน
การประเมิิ นผลสำำ�เร็็จตามกิิ จกรรมโครงการ
ที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นแผน ทำำ� ให้้ ค นในชุุ ม ชนมีี พ ฤติิ ก รรมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ในชุุมชน ซึ่่�งเกิิดจากองค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�มีี
การรวมกลุ่่�มพึ่่�งพากัันในชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหลัังวััด (วััดปากน้ำำ�� ) มีีหลััก
การปฏิิ บัั ติิ ภ ายในชุุ ม ชนโดยยึึดแนวทางการปฏิิ บัั ติิ
ตามหลััก ๓ ประการ เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และ
ยั่่�งยืืน ดัังนี้้� ยึึดและปฏิิบััติิตามหลัักธรรมคำำ�สอนของ
ศาสนา น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมา
ปฏิิบััติิ และดำำ�รงชีีวิิตตามแบบวิิถีีวััฒนธรรมไทย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางบุุญมีี ศรีีสุุข
โทร. ๐๘ ๑๙๒๘ ๘๒๑๖
นางสมนึึก โลหะเจริิญ
โทร. ๐๘ ๙๕๓๙ ๕๘๘๐
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๑๕) ชุุมชนบ้้านตลาดบางเสร่่
ตำำ�บลบางเสร่่ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี

การดำำ� เนิิ น งานของผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนทุุ ก ส่่ ว นสร้้ า ง
ชุุมชนให้้เป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม ยึึดหลััก
ธรรมทางศาสนา และคงรัักษา สืืบสาน วััฒนธรรม
ประเพณีีอันั ดีีงามของท้้องถิ่่น� รวมถึึงวิิถีีชีีวิติ ถิ่่น� ประมง
ที่่�สงบเรีียบง่่าย คนในชุุมชนอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข
มีีอาชีีพเสริิมมีีรายได้้ เศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชนที่่�ดีี
พึ่่�งพาตนเองได้้ตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง ดำำ�เนิินการ
โดยใช้้พลัังบวรซึ่่�งมีีการพััฒนาไปพร้้อมการทำำ�ให้้คนใน
ชุุมชนเกิิดความหวงแหนและรัักชุุมชนรวมถึึงภููมิปัิ ญ
ั ญา
ท้้องถิ่่�น

ชุุมชนบ้้านตลาดบางเสร่่นั้้�น ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่
ประกอบอาชีีพประมง ซึ่่�งในปััจจุุบัันการท่่องเที่่�ยวภาค
ชุุมชนได้้รัับความนิิยมในกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ เข้้ามาเที่่�ยวลงเรืือตกปลา สััมผััสวิิถีีชีีวิิต
ความเรีียบง่่ายของชุุมชน ทานอาหารทะเลสด อาหาร
พื้้�นบ้้านที่่�มีีเอกลัักษณ์์ของชุุมชน สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนเป็็น
เสน่่ห์์ของวิิถีีชุุมชน ซึ่่�งเริ่่�มจากกลุ่่�มชาวบ้้านในชุุมชน
มีีการปรึึกษาหารืือ รวมตััวกัันขัับเคลื่่�อนการท่่องเที่่�ยว
ภาคชุุมชนให้้เกิิดขึ้้�น โดยนำำ�เรื่่�องราววััฒนธรรมชุุมชน
วิิถีีชาวบ้้าน อาหารท้้องถิ่่�น หััตถกรรมพื้้�นบ้้านที่่�มีีอยู่่�
ในชุุมชนออกนำำ�เสนอสู่่�สายตาคนนอก โดยเริ่่�มจาก
การจััดตั้้�งถนนวััฒนธรรมชุุมชนบางเสร่่ หน้้าบ้้านเปิิด
ค้้าขายตามความถนััดในแต่่ละครััวเรืือน ส่่วนหลัังบ้้าน
บางหลัังจััดทำำ�เป็็นที่่�พัักโฮมสเตย์์ให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้มา
พัักผ่่อนโดยมีีจัักรยานให้้ปั่่�นเที่่�ยวในชุุมชน ถืือว่่าเป็็น
อีีกหนึ่่�งการท่่องเที่่�ยวเมืืองรองที่่�มีีเสน่่ห์์ซึ่่�งอยู่่�ไม่่ไกล
จากตััวเมืืองมากนััก

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
เมื่่อ� ประมาณปีี ๒๕๕๔ ปููได้้หมดไปอย่่างรวดเร็็ว
จากเรืือประมงใช้้รอบดัักปูู จึึงต้้องนำำ�เข้้าจากประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน และมีีราคาสููง ทั้้�งกลุ่่�มจะคิิดกัันว่่าต้้องมีี
มาตรการในการฟื้้�นฟููให้้กลัับมาโดยการนำำ�ของท่่าน
กำำ�นัันปิ่่�นโสม นิ่่�มสุุวรรณ์์ ได้้จััดตั้้�งกลุ่่�มเกษตรกรทำำ�
ประมงบางเสร่่ขึ้้�น แต่่ไม่่มีีผู้้�ใดเสีียสละเวลามาทำำ�งาน
อย่่างเต็็มรููปแบบต่่อมาในปีี ๒๕๖๑ ตำำ�บลบางเสร่่นำำ�โดย
ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นลัักษ์์คณา ปั้้�นมา และนายชััยวััฒน์์ อิินอนงค์์
รวมถึึงพี่่�น้้องในชุุมชนได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งถนนวััฒนธรรม
ชุุ มชนเก่่ าทะเลบางเสร่่ หมู่่�ที่่� ๔ โดยนางสาววลีี พร
เสืืออนัันต์์ ในฐานะชาวบ้้านในชุุมชน ซึ่่�งมีีความรู้้�และ
ความสามารถทั้้�งในด้้านการตลาด การประชาสััมพัันธ์์
รวมไปถึึงประสบการณ์์สื่่�อสารมวลชน ร่่วมสนัับสนุุน
และอาสาเข้้ามาทำำ�งานให้้กัับถนนวััฒนธรรม ทางด้้าน
การประชาสััมพัันธ์์ และการบริิหารจััดกิิจกรรมชุุมชน
จนกระทั่่�งประมาณเดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้้มีีการ
จัั ด ตั้้� ง กลุ่่�มท่่ อ งเที่่� ย วชุุ ม ชนขึ้้� นนำำ� โดยนางสาววลีี พร
เสืืออนัันต์์ เป็็นประธานการท่่องเที่่�ยววิิถีีชุุมชนตำำ�บล
บางเสร่่ ได้้มีีการประชุุมปรึึกษาร่่วมกัับชุุมชน โดยได้้

298

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก

เชื่่อ� มโยงการท่่องเที่่�ยวของภาคชุุมชนเป็็นกลุ่่�มแรกของ
ตำำ�บลบางเสร่่ ประสานเชื่่อ� มโยงและบริิหารจััดการกลุ่่�ม
ร่่วมกัับกลุ่่�มเกษตรกรทำำ�ประมงบางเสร่่และเครืือข่่าย
ภาคชุุมชนรวมถึึงกลุ่่�มอาชีีพต่่าง ๆ ภายในชุุมชน ในส่่วน
ของพื้้น� ที่่�ประมงร่่วมสนัับสนุุนผลัักดัันให้้ธนาคารปููของ
ชาวประมงเติิบโตอย่่างมั่่น� คงยั่่ง� ยืืน ช่่วยประชาสััมพัันธ์์
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักตามสื่่�อมวลชนระดัับประเทศ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	คนในชุุมชนยึึดมั่่น� ปฏิิบัติั ติ ามหลัักธรรมของ
ศาสนาที่่�ตนนัับถืือ ปฏิิบััติิตนอย่่างมีีคุุณธรรม
๒)	คนในชุุมชนน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�
สร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชนรวมถึึงมีีการรวมกลุ่่�มกััน
เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ
๓)	คนในชุุมชนสืืบสาน และดำำ�เนิินชีีวิติ ตามวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงาม
๔)	คนในชุุมชนร่่วมใจกัันช่่วยเหลืือกิิจกรรมงาน
บุุญประเพณีี
๕)	ทำำ�ให้้ชุมุ ชนได้้รับั เลืือกให้้เป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ โครงการหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕ ต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านตลาดบางเสร่่
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การดำำ� เนิิ น งานขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
ยัั ง คงมีี ความมุ่่�งมั่่� นในการพัั ฒนาให้้ มีี คว ามต่่ อ เนื่่� อ ง
ด้้วยแนวทางดัังนี้้�
	สืืบสานรัั ก ษาต่่ อ ยอดวัั ฒ นธรรมท้้ อ งถิ่่� น วิิ ถีี
ชุุมชนให้้ยัังคงอยู่่�จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นรวมถึึงรัักและห่่วงแหน
ในทรััพยากรท้้องถิ่่�น พััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิง
วััฒนธรรม

	คนในชุุมชนเกิิดความภาคภููมิิใจในภููมิิปััญญาที่่�
ตนเองมีี พร้้อมเป็็นจิิตอาสาในการขัับเคลื่่�อนเชื่่�อมโยง
กระบวนการกลุ่่�มเชื่่�อมโยงทุุกสมััยเข้้าด้้วยกััน
ประชาสััมพัันธ์์สถานที่่�เที่่�ยวในชุุมชนเรื่่�องราว
ความน่่าสนใจในเสน่่ห์์วิิถีีชุุมชนบอกอััตลัักษณ์์ชุุมชน
ถิ่่�นประมงบางเสร่่ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับท้้องถิ่่�นระดัับ
ประเทศในระยะเวลารวดเร็็ว
	คาดหวัังให้้คนในชุุมชนสร้้างอาชีีพมีีรายได้้หลััก
และรายได้้เสริิมพึ่่�งพาตนเองได้้
	คาดหวัังให้้เกิิดความรััก ความสามััคคีีในชุุมชน
จากการทำำ�งานร่่วมกััน
	มุ่่�งหวัังให้้ผู้้�สููงอายุุในชุุมชนไม่่เหงา ได้้ใกล้้ชิิด
ลููกหลาน นัักท่่องเที่่�ยวมาเที่่�ยวชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาววลีีพร เสืืออนัันต์์
โทร. ๐๙ ๙๓๔๗ ๗๘๘๘
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๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านช่่องแสมสาร
ตำำ�บลแสมสาร อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี
“ถิ่่�นชาวประมง สัักการะองค์์หลวงพ่่อดำำ�
งามล้ำำ��เกาะแก่่ง แหล่่งท่่องเที่่�ยวไทย
น้ำำ��ใสทะเลงาม สามนามแสมสาร”

กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนคุุณธรรมวััดช่่องแสมสาร เป็็นที่่�ตั้้�งของ
หมู่่�บ้้านประมง โดยเริ่่�มจากกลุ่่�มเล็็ก ๆ ก่่อนจะขยาย
ตัั วขึ้้� น มีี วัั ด ช่่ อ งแสมสารที่่� ป ระดิิ ษ ฐานหลวงพ่่ อดำำ�
พระพุุทธรููปศัักดิ์์สิ� ทิ ธิิที่่ยึึ� ดเหนี่่�ยวจิิตใจของชาวแสมสาร
ไว้้ ใ ห้้ ป ระชาชนและนัั ก ท่่ องเที่่� ย วได้้ เ คารพสัั ก การะ
เพื่่�อเป็็นสิิริิมงคลให้้กัับตนเองและครอบครััว
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ช่่ อ งแสมสาร โดยการนำำ�
ของพระครููวิิสาทรสุุตากร เจ้้าอาวาสวััดช่่องแสมสาร
เป็็นชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง มีีการนำำ�หลัักธรรมคำำ�สอนของศาสนามาใช้้
ในชีีวิิตประจำำ�วัันและกิิจกรรมทางศาสนาที่่�ประชาชน
ให้้ความสำำ�คััญ มีีการนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง มาใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต มีีวิิถีชีี ีวิิตของหมู่่�บ้้าน
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ชาวประมง การรวมกลุ่่�มแม่่บ้้าน และมีีความเข้้มแข็็ง
ของพลัั ง บวร การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาชุุ ม ชนด้้ ว ย
คุุณธรรม ด้้วยการสร้้างความร่่วมมืือ นำำ�การพััฒนาตาม
กระบวนการขัับเคลื่่�อนด้้วยชุุมชนคุุณธรรม ๙ ขั้้�นตอน
ได้้แก่่ ๑) ประกาศเจตนารมณ์์หรืือข้้อตกลงของชุุมชน
๒) กำำ�หนดเป้้าหมายของชุุมชน “ปััญหาที่่�อยากแก้้
ความดีีที่่�อยากทำำ�” ๓) จััดทำำ�แผนชุุมชน ๔) ปฏิิบััติิ
ตามแผน ๕) ติิดตามประเมิินผล ประเมิินผลสำำ�เร็็จ
๖) ยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิบุุคคลทำำ�ความดีี ๗) เสร็็จแล้้ว
ทบทวน ๘) ขยายกิิจกรรม เพิ่่�มเติิมกิิจกรรมความดีี
๙) การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� สร้้างองค์์ความรู้้� ขยายสู่่�
ชุุมชนอื่่�น
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ชุุ ม ชนมีี ก ลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�เข้้ า มาประกอบอาชีี พ
และอาศัั ย อยู่่�ในชุุ ม ชนเป็็ น จำำ� นวนมาก ในช่่ ว งแรก
ด้้วยความต่่างทางวััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิต ทำำ�ให้้ขาด
ความรู้้�ความเข้้าใจในวิิถีีชีีวิิตของคนในชุุมชนดั้้�งเดิิม
ซึ่่�งหนึ่่�งในปััญหานั้้�นคืือการขาดจิิตสำำ�นึึกในการรัักษา
และอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม ต่่อมาได้้มีกี ารจััดตั้้ง� กลุ่่�มชมรม
อนุุรักั ษ์์ทะเลแสมสารขึ้้�นมา และได้้มีกี ารรณรงค์์ปลููกจิิต
สำำ�นึึ กสร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจต่่ อค นในชุุ ม ชนและ
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�อื่่�นในการรัักษาและอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
นำำ�มาซึ่่�งโครงการจิิตอาสาเก็็บขยะเกาะแสมสาร ส่่งผล
ให้้คนในชุุมชนและกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�อื่่�นเกิิดความรู้้�ความ
เข้้าใจซึ่่�งกัันและกัันมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ปััญหาและอุุปสรรค
ได้้รัับการแก้้ไขเป็็นอย่่างมาก
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
หลัังจากดำำ�เนิินการรณรงค์์ ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ
คนภายในชุุมชนมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมากขึ้้�น
ชาวบ้้านมีีความสมานสามััคคีี ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต กตััญญูู
ต่่อผู้้�มีีพระคุุณ สำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด ปััญหาความขััดแย้้ง
ในชาติิพัันธุ์์�ลดลง มีีการสืืบทอดวิิถีชีี ีวิิตชาวประมงจาก
รุ่่�นสู่่�รุ่่�น เกิิดองค์์ความรู้้�ในการแปรรููปอาหารทะเลด้้วย
ภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ชุุมชนกลายเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เชิิ ง อนุุ รัั ก ษ์์ ที่่� มีี กิิ จ กรรมให้้ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วได้้ ร่่ ว มทำำ�
เกิิดโฮมสเตย์์ต่า่ ง ๆ เพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่ย� ว ชาวบ้้านตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญ ของการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
ทางทะเลมากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีแหล่่งศาสนสถาน
อย่่างวิิหารหลวงพ่่อดำำ�ที่่�เป็็นสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�ทั้้�งชาวบ้้าน
ชาวประมง ต่่างให้้ความเคารพนัับถืือและใช้้เป็็นที่่�ยึึด
เหนี่่�ยวจิิตใจ รวมทั้้�งการลอดโบสถ์์พระราหููที่่�วััดช่่อง
แสมสาร เป็็นการเสริิมสิิริมิ งคลแก่่ตนเองและครอบครััว
อีีกทั้้�งยัังมีีจุุดขายของฝากที่่�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน
ภายในวััดและบริิเวณชุุมชน ทำำ�ให้้เกิิดรายได้้หมุุนเวีียน
ชาวบ้้านอยู่่�อย่่างมีีความสุุข ชุุมชนมีีความปลอดภััย และ
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
สร้้ า งชุุ ม ชนบ้้ า นช่่ อ งแสมสาร ให้้ เ ป็็ น แหล่่ ง
ท่่องเที่่ย� วเชิิงอนุุรักั ษ์์ที่่มี� ชื่่ี อ� เสีียงของประเทศ ร่่วมขัับเคลื่่�อน
ให้้ เ กิิ ด ความร่่ ว มมืือภายในชุุ ม ชน โดยใช้้ พ ลัั ง ของ
“บวร” จััดตั้้ง� จุุดบริิการรถสองแถวนำำ�เที่่�ยว เพื่่�อรองรัับ
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว มีี ก ารอบรมพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชน
ในพื้้น� ที่่�ให้้เป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีี ผ่่านโครงการมััคคุุเทศก์์น้อ้ ย
จััดกิิจกรรมโครงการจิิตอาสาเก็็บขยะบนเกาะแสมสาร
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้ชาวบ้้านและนัักท่่องเที่่�ยวได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิทางทะเล
พััฒนาต่่อยอดอาหารทะเล เพื่่�อการแปรรููปส่่งออก
ประชาสััมพัันธ์์แหล่่งท่่องเที่่�ยวในชุุมชนผ่่านสื่่อออ
� นไลน์์
ต่่าง ๆ เพื่่�อดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน
เพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างเป็็นสุุขและยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายณััฐพงศ์์ พิิทัักษ์์กรณ์์
โทร. ๐๙ ๑๘๗๔ ๑๑๒๙
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๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดใหม่่ดงกระทงยาม
ตำำ�บลดงกระทงยาม อำำ�เภอศรีีมหาโพธิิ
จัังหวััดปราจีีนบุุรีี

เกิิดความแตกต่่าง ด้้านภาษา วััฒนธรรม ประเพณีี
ความเชื่่�อต่่าง ๆ ทำำ�ให้้มีีความขััดแย้้งแบ่่งฝัักแบ่่งฝ่่าย
และเกิิดปััญหาเรื่่�องความแตกแยกเกิิดขึ้้�น

“เกษตรกรรมก้้าวหน้้า ภููมิิปััญญาแพทย์์แผนไทย
ก้้าวไกลผลิิตภััณฑ์์ ตะกร้้อตะแกรง
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางน้ำำ�� สืืบสานวััฒนธรรมไทยพวน”

เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
ใช้้หลัักการพััฒนาแบบ ๓ มิิติิ ๙ ขั้้�นตอนดัังนี้้�
หลััก ๓ มิิติิ ผู้้�แทน “บ” บ้้าน ผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้านทุุกหมู่่�นำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจชุุมชนมาใช้้ในการพััฒนา
ชุุมชน ธำำ�รงรัักษาวััฒนธรรม จะมีีการประชุุมระเบิิด
จากข้้างในทุุกครั้้�ง ผู้้�แทน “ว” วััด หรืือศาสนาคืือ
พระอธิิการวััชระ ชุุติินฺฺธโร เจ้้าอาวาสวััดใหม่่ดงกระทงยาม
เป็็ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมที่่� มีี ศ าสนสถาน เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง
ในด้้านศาสนา โดยเจ้้าอาวาสวััดจะมีีการเข้้าร่่วมประชุุม
กัับชุุมชนทุุกครั้้�ง ผู้้�แทน “ร” โรงเรีียน หรืือราชการ คืือ
ผู้้�แทนของส่่วนราชการมีีความสำำ�คััญร่่วมบููรณาการ
ในการจััดกิิจกรรมกัับชุุมชนทุุกครั้้�ง เพื่่�อสร้้างอาชีีพ
สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน โดยทางโรงเรีียนสนัับสนุุน
ให้้ความร่่วมมืือกัับชุุมชนตลอดมา หลััก ๙ ขั้้�นตอน
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
๑) ประกาศเจตนารมณ์์หรืือข้้อตกลงร่่วมกััน
๒)	กำำ�หนดปััญหาที่่�อยากแก้้ความดีีที่่�อยากทำำ�
๓)	จััดทำำ�แผนพััฒนา
๔) ปฏิิบััติิตามแผน
๕) ประเมิินความสำำ�เร็็จ
๖) ประกาศยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิคนทำำ�ดีี
๗) เสร็็จแล้้วทบทวน
๘) เพิ่่�มเติิมกิิจกรรมความดีี
๙) สร้้างองค์์ความรู้้� ขยายผลสู่่�ชุุมชนอื่่�น

กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนคุุณธรรมวััดใหม่่ดงกระทงยาม ตั้้�งอยู่่�บน
เนิินดิินขนาดใหญ่่กลางทุ่่�งโล่่ง มีีต้้นไม้้ร่่มครึ้้�มเป็็นดง
อยู่่�ไม่่ไกลจากแม่่น้ำำ��ปราจีีนบุุรีี บริิเวณอำำ�เภอศรีีมหา
โพธิิ ชื่่�อดงกระทงยาม มีีคำำ�อธิิบายจากคนในท้้องถิ่่�น
หมายถึึงดงไม้้ที่่อยู่่�
� กลางทุ่่�งซึ่่ง� เมื่่�อถึึงฤดููน้ำำ��หลากมาท่่วม
จะเวิ้้�งว้้างแลดููคล้้ายกระทงที่่�ลอยอยู่่�กลางน้ำำ�� มีีเสีียง
คล้้ายฆ้้องยามที่่�ดัังขึ้้�นเป็็นประจำำ�
ชุุมชนดงกระทงยาม มีีชาวลาว-พวน เชื้้�อสาย
ชาวพวนที่่�อพยพมาจากทางนครเวีียงจัันทน์์ ตั้้�งแต่่
สมัั ย ต้้ น กรุุ ง รัั ต นโกสิิ น ทร์์ ม าตั้้� ง ถิ่่� น ฐานที่่� ห มู่่�บ้้ า นดง
กระทงยาม และเนื่่�องจากมีีคนไทยอยู่่�ก่่อนแล้้ว ทำำ�ให้้
เกิิดปััญหาการแย่่งที่่�ดินิ เพื่่�ออยู่่�อาศััยและทำำ�การเกษตร
เลี้้�ยงชีีพ และการที่่�เป็็นคนต่่างถิ่่�นที่่�ได้้อพยพมาทำำ�ให้้
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
ในชุุ ม ชนมีี ปัั ญ หาด้้ า นการขาดความสามัั คคีี
การมีีส่่วนร่่วม การเสีียสละและแบ่่งปััน ผู้้�นำำ�ชุุมชน
ร่่วมกัันช่่วยขจััดปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น นำำ�ลููกบ้้าน
มาระดมความคิิดแลกเปลี่่�ยน และร่่วมกัันแก้้ปััญหา
เช่่ น ใช้้ ห ลัั ก ประชาธิิ ป ไตยในการบริิ ห ารหมู่่�บ้้ า น
ปลูู ก ฝัั ง คุุ ณ ธรรมในครอบครัั ว สร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์
ทุุกระดัับ เด็็กและผู้้�ใหญ่่ ร่่วมไปถึึงการจััดตั้้ง� กลุ่่�มต่่าง ๆ
อาทิิ กลุ่่�มออมทรััพย์์ กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
ดงกระทงยาม กลุ่่�มพััฒนาอาชีีพ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิด
ความสามััคคีี ร่่วมแรงร่่วมใจกัันในชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความเปลี่่�ยนแปลง
ผลลััพธ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� หลัังจากผู้้�คนในชุุมชนได้้ดำำ�เนิิน
การพััฒนาโดยใช้้หลัักการพััฒนาแบบ ๓ มิิติิ ๙ ขั้้น� ตอน
เรีียบร้้อยแล้้ว ชุุมชนนั้้�นมีีหลัักคุุณธรรมร่่วม มีีความ
พอเพีียง ยึึดหลัักพึ่่ง� ตนเอง มีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�
มีีความสุุจริิตในการทำำ�งาน มีีจิิตอาสาช่่วยเหลืือกััน
ในชุุมชน และหลัังจากที่่�ผู้้�คนในชุุมชนได้้ทำำ�กิิจกรรม
ร่่วมกััน ได้้เรีียนรู้้�ระหว่่างกัันทำำ�ให้้ผู้้�คนเกิิดความรู้้�รััก
สามััคคีี ร่่วมกัันก่่อตั้้�งกลุ่่�มเพื่่�อสร้้างอาชีีพ มีีรายได้้
มีีความมั่่น� คงในชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ผู้้�คนในชุุมชนได้้สร้้าง
อาชีีพอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ตนอาศััยอยู่่�ไม่่ต้้องเดิินทางออกไป
ทำำ�งานต่่างที่่�ต่า่ งถิ่่น� มีีเวลาอาศััยอยู่่�กัับคนในครอบครััว
ครอบครััวรัักใคร่่กััน มีีความอบอุ่่�น พ่่อแม่่มีีเวลาอบรม
เลี้้�ยงดูู สั่่�งสอนลููกหลานให้้รู้้�จัักเคารพหน้้าที่่� เคารพ
กฎหมาย เมื่่�อครอบครััวอบอุ่่�น มีีรายได้้ ก่่อให้้เกิิดการ
แบ่่งปััน ความมีีน้ำ�ำ� ใจ มีีความเสีียสละเพื่่�อประโยชน์์แก่่
ส่่วนรวม

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ผู้้�คนในชุุ ม ชนมีี คว ามต้้ อ งการที่่� จ ะยกระดัั บ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดใหม่่ดงกระทงยามให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรมฯ
บวร On Tour เพื่่�อให้้มีีผู้้�คนเข้้ามาท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�
ของชุุ ม ชน ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด รายได้้ และมีี เ งิิ น หมุุ น เวีี ย น
ภายในชุุมชน ผู้้�คนก็็ทำำ�งานอยู่่�ในพื้้�นที่่�หมู่่�บ้้านตนเอง
ครอบครััวอบอุ่่�น สัังคมสงบสุุข

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระอธิิการวััชระ ชุุตินฺิ ฺธโร
เจ้้าอาวาสวััดใหม่่ดงกระทงยาม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๒ ๘๓๔๖
นายสวง กัันหาพัันธุ์์�
โทร. ๐๘ ๙๙๓๐ ๐๖๘๔
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๑๘) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านค่่าย
ตำำ�บลบ้้านค่่าย อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
“ดิินแดนเก่่า ครั้้�งก่่อน หลายร้้อยปีี
แว่่นแคว้้นนี้้� มีีหลัักเมืือง ปกป้้องภััย
วีีรกษััตริิย์์ ชุุมชนทััพ เพื่่�อนำำ�ชััย
ศููนย์์รวมใจหลวงพ่่อวงค์์ หลวงพ่่อดิ่่�ง วััดบ้้านค่่าย”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านค่่ายเกิิดจากการรวมตััว
กัันของชาวบ้้านทุุกเพศทุุกวััย ทุุกสาขาอาชีีพ มีีความ
เป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกััน ให้้ความสำำ�คััญกัับประโยชน์์
ส่่วนรวมมากกว่่าประโยชน์์ส่ว่ นตน และมีีความโดดเด่่น
หลายประการ อาทิิ เป็็น ๑๐๐ สุุดยอดชุุมชนคุุณธรรม
ต้้นแบบระดัับประเทศ หมู่่�บ้้านที่่�มีีความมั่่�นคงทาง
อาหารของกรมการพััฒนาชุุมชน จััดทำำ�โครงการพาลููก
จููงหลานเข้้าวััด
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
เริ่่� ม ต้้ น จากการทำำ� ชุุ ม ชนเข้้ ม แข็็ ง ปีี ๒๕๔๙
และต่่อยอดมาเพิ่่�มกองทุุนแม่่ของแผ่่นดิินปีี ๒๕๕๑
โครงการลานธรรมลานบุุญลานปััญญา จนถึึงโครงการ
ชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร (บวร On Tour) และเริ่่ม� ประกวด
หมู่่�บ้้านตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๕ ถึึงปััจจุุบััน จุุดแข็็งของชุุมชน
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คืือมีีวัฒั นธรรมและวิิถีชีี วิี ติ ดั้้ง� เดิิมสืืบต่่อกันั มาหลายชั่่วอ
� ายุุคน
โดยมีีวััดบ้้านค่่ายเป็็นจุุดศููนย์์รวมจิิตใจมีีเอกลัักษณ์์
ของชุุ ม ชน โดยเฉพาะภาษาถิ่่� น อาหารการกิิ น
ขนมโบราณ ซึ่่�งสืืบทอดกัันมาแต่่โบราณ
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นต้้นแบบ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด บ้้ า นค่่ า ยมีี ก ารประกาศ
เจตนารมณ์์ร่ว่ มกัันเมื่่�อวัันที่่� ๕ ธัันวาคม ๒๕๖๐ ในการ
พััฒนาชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนคุุณธรรม ดัังต่่อไปนี้้�
๑) เทิิดทููนสถาบััน ชาติิ ศาสนา และพระมหา
กษััตริิย์์
๒) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�พลเมืือง เคารพกฎหมาย และ
สนัับสนุุนการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตย
๓) เป็็นคนดีี มีีคุุณธรรม เป็็นสมาชิิกที่่�ดีีของ
ชุุมชน
๔) ประพฤติิปฏิิบัติั ติ ามรอยพระยุุคลบาท และ
ศาสตร์์พระราชา
๕) สืืบสานอนุุรักั ษ์์ขนบธรรมเนีียมประเพณีีไทย
	จากนั้้�นในปีีต่่อมาได้้มีีการพััฒนากระบวนการ
ขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมด้้วย พลััง “บวร” โดยใช้้
แนวทาง ๙ ขั้้�นตอน ซึ่่�งเป็็นการทำำ�งานที่่�ระเบิิดจาก
ข้้างใน
	ความสำำ�เร็็จเริ่่�มต้้นจากการพููดคุุยกัันของคน
ในชุุมชนในรููปของกรรมการหมู่่�บ้้าน กรรมการชุุมชน และ
การนำำ�เสนอด้้านเวทีีชุุมชนของกรรมการวััดบ้้านค่่าย
โดยทุุกครั้้�งจะต้้องเชิิญโรงเรีียนวััดบ้้านค่่าย เข้้าร่่วม
การประชุุม พอได้้มีกี ารประชุุมกัันบ่่อยครั้้�งในแต่่ละเดืือน
ทำำ�ให้้เกิิดความคุ้้�นเคย หากมีีการประชุุมทั้้�งในส่่วนของ
หมู่่�บ้้านจะต้้องเชิิญกรรมการวััดประชุุม หากโรงเรีียน
วััดบ้้านค่่ายประชุุมก็็จะเชิิญหมู่่�บ้้านและทางวััดบ้้านค่่าย
เข้้าประชุุมด้้วย จึึงเกิิดข้้อบัันทึึกตกลงร่่วมกัันของบ้้าน
วััด โรงเรีียน
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งความสำำ�เร็็จ
	ด้้านอุุปสรรคปััญหาที่่�พบในการพััฒนาต่่อยอด
คืือ ความไม่่เข้้าใจกัันของคนในชุุมชน บ้้าน วััด โรงเรีียน
ทำำ� ให้้ บ างครั้้� ง ขาดความร่่ ว มมืือในการทำำ�กิิ จ กรรม
การก้้าวข้้ามอุุปสรรคต่่าง ๆ ของชุุมชน คืือ การเปิิด
เวทีีการพููดคุุยทำำ�ความเข้้าใจกััน ชุุมชนคุุณธรรมวััด
บ้้านค่่ายจะมีีการประชุุมบ่่อยครั้้�ง หลัังเสร็็จงานประชุุม
สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน และปลายปีี ประชุุมสรุุปผลใน
ภาพรวมตลอดทั้้�งปีีเพื่่�อกำำ�หนดแผนงานปีีต่่อไปพร้้อม
ทั้้� ง จัั ด งานประจำำ�ปีี นำำ� เสนอผลการดำำ� เนิิ น งานของ
กรรมการแต่่ฝ่่าย
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
คุุณธรรมที่่�โดดเด่่นของชุุมชน คืือ ด้้านเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ซึ่่�งใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่� และความรู้้�ทางการ
เกษตรผนวกกัับการได้้รัับความรู้้�จากการจััดอบรมของ
หน่่วยงาน ทำำ�ให้้สามารถจััดทำำ�ผัักสวนครััวรั้้�วกิินได้้จน
กลายเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของชุุมชน และด้้านวิินััยคืือการ
ใช้้ประชาธิิปไตยใช้้การพููดคุุยในเวทีีหมู่่�บ้้านหาข้้อสรุุป
หรืือข้้อยุุติิปััญหาต่่าง ๆ โดยใช้้เสีียงข้้างมากเป็็นหลััก
แต่่ก็รั็ บั ฟัังเสีียงข้้างน้้อย เคารพความเห็็นของกัันและกััน
ทำำ�ให้้ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�คนในหมู่่�บ้้านค่่อนข้้างจะดีีมาก
โดยเฉพาะมีีผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิค ๑๙ ในหมู่่�บ้้าน หรืือเป็็น
ผู้้�กัักกัันตนในหมู่่�บ้้าน คนในหมู่่�บ้้านไม่่เคยรัังเกีียจมีีแต่่
คอยให้้กำำ�ลัังใจกััน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกจาก สภ.บ้้ า นค่่ า ย ให้้ ทำำ�
โครงการชุุมชนยั่่ง� ยืืน หรืือหมู่่�บ้้านสีีขาวปลอดยาเสพติิด
ซึ่่�งมีีทั้้�งหมด ๗ คุ้้�มบ้้าน ได้้ให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี
ผู้้�เสพยาเสพติิดยิินยอมเข้้าโครงการ พ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง
ยิินยอมในโครงการ ซึ่่�งไม่่มีีการประจานกััน มีีแต่่ให้้
โอกาสกัับผู้้�เสพยาเสพติิด หลัักประกัันสำำ�คัญ
ั ว่่ากิิจกรรม
จะเกิิดความยั่่�งยืืนได้้ คืือ การใช้้พลัังบวรในการพััฒนา
หมู่่�บ้้าน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููพิิพััฒน์์ชยาภรณ์์ เจ้้าคณะอำำ�เภอบ้้านค่่าย
เจ้้าอาวาสวััดบ้้านค่่าย
โทร. ๐๘ ๑๙๔๙ ๓๖๗๔, ๐๘ ๗๙๑๑ ๐๙๓๕
นายทวีีพงศ์์ วิิทยาคุุณ กำำ�นัันตำำ�บลบ้้านค่่าย
โทร. ๐๘ ๗๙๑๑ ๐๙๓๕
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๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมวััดราชบััลลัังก์์ประดิิษฐาราม
ตำำ�บลทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง
“กล้้วยน้ำำ��ว้้าขึ้้�นชื่่�อ เลื่่�องลืือผัักกระชัับ
ถิ่่�นพัักทััพเจ้้าตาก ของฝากกะปิิน้ำำ��ปลา
ร่่องธาราลำำ�น้ำำ��ประแสร์์”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดราชบััลลัังก์์ประดิิษฐาราม
หรืือ ชุุ ม ชนท่่ อ งเที่่� ย วบ้้ า นทะเลน้้ อ ย ได้้ รัั บ รางวัั ล
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวไทยครั้้�งที่่� ๑๑ รางวััลดีีเด่่น
ประเภทแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย ว หมู่่�บ้้ า นท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง
ประวััติิศาสตร์์ ที่่�ได้้นำำ�เอาหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงตามแนวพระราชดำำ�ริิมาเป็็นแนวทางในการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนให้้มีีความเป็็นอยู่่�
ที่่� ดีี ขึ้้� น นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วสามารถเข้้ า มาสัั ม ผัั ส วิิ ถีี ชีี วิิ ต
ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม และภููมิปัิ ญั ญาท้้องถิ่่น� บ้้านทะเลน้้อย
ชิิ ม เมนูู ผัั ก พื้้� น บ้้ า น “ผัั ก กระชัั บ ” มีีที่่� นี้้� ที่่� เ ดีียวใน
ประเทศไทย อีีกทั้้�งยัังมีีวิหิ ารเก่่าที่่�อายุุมากกว่่า ๓๐๐ ปีี
ภายในวิิหารเป็็นที่่�ประดิิษฐานของพระพุุทธรููปองค์์หวาย
บััลลัังก์์จำำ�ลองพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราช
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กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
เดิิ ม หมู่่�บ้้ า นทะเลน้้ อ ย ชื่่� อ ว่่ า บ้้ า นเนิิ น สระ
เพราะสภาพเป็็นเนิินติิดทะเลและสระน้ำำ�� ต่่อมาเปลี่่ย� น
ชื่่�อหมู่่�บ้้าน เนื่่�องจากชาวบ้้านเชื่่�อกัันว่่าเดิิมพื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�
เป็็นทะเล ต่่อมาตื้้�นเขิินเป็็นพื้้�นดิิน ถ้้าหากขุุดดิินลึึก
ลงไปเล็็ ก น้้ อ ย ก็็ จ ะพบเปลืือกหอย พอถึึงหน้้ า ฝน
น้ำำ��จะท่่วมขััง ชาวบ้้านจะพากัันทำำ�นา ในอดีีตหน้้าแล้้ง
บางปีีน้ำำ��ทะเลหนุุนเอ่่อขึ้้�นมาท่่วม มองดููแล้้วคล้้าย
ทะเลน้้อย ๆ จึึงพากัันเรีียกชื่่อ� หมู่่�บ้้านว่่า “บ้้านทะเลน้้อย”
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
การขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก
ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง ออกแบบ ๙ ขั้้� น ตอน
การก้้ า วสู่่�ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยพลัั ง บวร
อัันประกอบด้้วย ๑) ชุุมชนมีีข้อ้ ตกลงของชุุมชนเป็็นการ
ประกาศเจตนารมณ์์ หรืือข้้อตกลงร่่วมกััน ๒) ชุุมชนร่่วม
กำำ�หนดเป้้าหมาย ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
๓) ทำำ�แผนชุุมชนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�
อยากทำำ� ๔) ทำำ�โครงการหรืือจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหา
ของชุุมชนและมีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีี ทำำ�ตาม
แผนโดยการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน ๕) ชุุมชนมีี
การบริิหารจััดการท่่องเที่่�ยวชุุมชน ๖) เสน่่ห์์ของชุุมชน
๗) ความสำำ�เร็็จของชุุมชน บรรลุุผลตามแผนพััฒนา
ส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ธรรม ๘) ชุุ ม ชนมีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรม
ตามข้้อปฏิิบัติั หิ ลัักของชุุมชน ๓ ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านศาสนา
ด้้านหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ด้้านการสืืบสาน
วััฒนธรรม ๙) ก้้าวสู่่�ความยั่่�งยืืน ชุุมชนมีีความรู้้�

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก

ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้ า ทายขอ งก ารพัั ฒ นาชุุ ม ช นนั้้� น
ควรตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานความสมดุุลทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคมและทรััพยากรธรรมชาติิ ซึ่่�งการขัับเคลื่่�อนการ
พััฒนานั้้�น ไม่่สามารถที่่�จะดำำ�เนิินการอย่่างแยกส่่วนได้้
ทุุกภาคส่่วนต้้องร่่วมกัันกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาชุุมชน
อย่่างรอบคอบละเอีียดถี่่�ถ้้วน เพื่่�อให้้การบริิหารการ
พัั ฒ นาสามารถดำำ� เนิิ น ไปได้้ อย่่ า งตรงทิิ ศ ทาง และ
สามารถใช้้ทรััพยากรได้้อย่่างเกิิดประสิิทธิิภาพและมีี
ความยั่่ง� ยืืนมากที่่�สุดุ ปััญหาอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้น� ในช่่วงแรก
เกิิ ด จากการบริิ ห ารจัั ด การชุุ ม ชนที่่� ยัั ง ไม่่ เ ป็็ น ระบบ
การรัับรู้้�นโยบายของทางราชการที่่�ยัังไม่่ชััดเจน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
สมาชิิกในชุุมชนมีีการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีขึ้้ี �น ดัังนี้้�
๑) การจััดอบรมความรู้้�เรื่่�องยาเสพติิดให้้โทษ
มีีการรณรงค์์ติิดป้้าย ลด ละ เลิิก อบายมุุข และสิ่่�งเสพ
ติิดให้้โทษ พร้้อมประชาสััมพัันธ์์ และโครงการงดเหล้้า
การพนัันในงานศพ
๒)	กิิ จ กรรมสร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ กสืืบทอดความ
เป็็นไทย เช่่น กิิจกรรมวัันขึ้้�นปีีใหม่่ ประเพณีีจััดงาน
วััฒนธรรมไทยภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น คนในชุุมชนร่่วมกััน
อนุุรักั ษ์์ รัักษา สืืบสานประเพณีีวัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่น� และ
ปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้คนในชุุมชนห่่างไกลยาเสพติิด
๓) การส่่งเสริิมกลุ่่�มอาชีีพ เช่่น การเพาะปลููก
ผัักกระชัับ การทำำ�กะปิิน้ำำ��ปลา กลุ่่�มโฮมสเตย์์ เพื่่�อนำำ�
ทุุนทางวััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นมาสร้้างคุุณค่่า
เพิ่่�มมููลค่่าเศรษฐกิิจให้้ชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร เป็็นชุุมชน
ที่่�มีอุี ุดมการณ์์ดำำ�เนิินชีีวิิตยึึดมั่่�นในสถาบัันชาติิ ศาสนา
พระมหากษััตริิย์์ โดยผู้้�นำำ�พลััง “บวร” ส่่งเสริิมให้้
ประชาชนและชุุ ม ชน ได้้ น้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาปฏิิบััติิในการดำำ�รงชีีวิิต ใช้้ศาสนา
และวััฒนธรรมเป็็นเครื่่�องยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ นำำ�ทุุนทาง
วััฒนธรรมมาสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
	พััฒนาชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ศึึกษาดููงาน
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้กัับชุุมชนอื่่�นที่่�สนใจและขยาย
เครืือข่่ายเพื่่�อให้้เกิิดชุุมชนคุุณธรรมต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสุุดาวรธรรม
เจ้้าอาวาสวััดราชบััลลัังก์์ประดิิษฐาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๙๕ ๐๗๒๒
นายปรีีชา สรรเสริิญ
ประธานชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านทะเลน้้อย
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔ ๙๐๘๖

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

307

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก

๒๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านคลองอาราง
ตำำ�บลบ้้านแก้้ง อำำ�เภอเมืืองสระแก้้ว จัังหวััดสระแก้้ว
“หมู่่�บ้้านคนดีี วิิถีีออมชอม ป่่าพร้้อมอนุุรัักษ์์
พิิทัักษ์์ธรรมาภิิบาล ร่่วมสร้้างบ้้านน่า่ อยู่่�
ฟื้้�นฟููประเพณีี สุุขภาพดีีล้ำำ�� คำำ�พ่่อต้้องพอเพีียง”

	บ้้านคลองอารางเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ของจัังหวััดสระแก้้ว ตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๖๐ มีีการดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งด้้านศาสนา การน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง และรัักษาวััฒนธรรมประเพณีีที่่�ดีีงามของตน
ไว้้อย่่างเข้้มแข็็งยาวนานต่่อเนื่่�อง และยัังเป็็นหมู่่�บ้้าน
ที่่�ได้้รัับรางวััลต่่าง ๆ จากทุุกกระทรวง และมีีทุุนทาง
วััฒนธรรมของชุุมชน โดยมีีการรวมตััวของคนหลายวััย
ในการจััดทำำ�กิจิ กรรม มีีการจััดตั้้ง� กลุ่่�มทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ของ
ชุุมชนเพื่่�อจำำ�หน่่ายภายในชุุมชนและทั่่�วไป
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
	คนคลองอารางมีี ท ะเบีี ย นบ้้ า นอยู่่�ในเขต
การปกครองของหมู่่� ๖ ตำำ�บลบ้้านนา อำำ�เภอกบิินทร์์บุรีุ ี
จัั ง หวัั ด ปราจีี น บุุ รีี ต่่ อ มาการปกครองการพัั ฒ นามีี
ความเจริิ ญ มากขึ้้� น ประชาชนก็็ ย้้ า ยมาขึ้้� น อำำ� เภอ
สระแก้้ว โดยพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััยก็็อยู่่�เหมืือนเดิิม โดยขึ้้�นอยู่่�
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กัับหมู่่� ๓ ตำำ�บลบ้้านแก้้ง อำำ�เภอเมืืองสระแก้้ว จัังหวััด
สระแก้้ว ต่่อมาวัันที่่� ๑๑ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
บ้้ า นคลองอาราง แยกหมู่่�บ้้ า นเป็็ น หมู่่�ที่่� ๑๖
ตำำ�บลบ้้านแก้้ง อำำ�เภอเมืืองสระแก้้ว จัังหวััดสระแก้้ว
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
เริ่่�มต้้นจากสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดสระแก้้ว
ได้้ลงมาประสานชุุมชนให้้เข้้าร่่วมเป็็นชุุมชนคุุณธรรม
โดยใช้้เกณฑ์์การประเมิิน ๙ ขั้้�นตอน ให้้ชุุมชนประเมิิน
ตนเอง ชุุ ม ชนมีี ก ารร่่ ว มบูู ร ณาการระหว่่ า งบ้้ า น
วััด โรงเรีียน ราชการ เป็็นอย่่างดีี มีีส่ว่ นร่่วมจากพลัังบวร
และดำำ�เนิินงานให้้ครบถ้้วนใน ๓ ด้้าน คืือ ด้้านหลััก
ธรรมทางศาสนา ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง และด้้าน
วิิถีีวััฒนธรรม นอกจากนี้้� ชุุมชนคุุณธรรมฯ บ้้านคลอง
อาราง ยัังได้้รัับการพััฒนาต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์์พระราชา มีีผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรม
ของชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมที่่� ไ ด้้ รัั บ การพัั ฒ นาต่่ อ ยอดแล้้ ว
มีีเส้้นทางและกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวชุุมชนที่่�เป็็นระบบ
มีีสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ และผลิิตภััณฑ์์ทางวััฒนธรรมและ
กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวชุุมชนเป็็นของตนเอง
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้ า ทายคืือการนำำ�คว ามรู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ การ
ถ่่ายทอดแนะนำำ�จากหน่่วยงานราชการ ภาคเอกชน
และสถาบัั น การศึึกษาต่่ า ง ๆ มาอบรมถ่่ า ยทอด
เพื่่� อพัั ฒ นาหมู่่�บ้้ า นให้้ ป ระสบผลสำำ� เร็็ จ ทั้้� ง ยัั ง ต้้ อ ง
ประชาสััมพัันธ์์ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักแก่่คนในชุุมชน รวมไปถึึง
การอบรมถ่่ายทอดภููมิปัิ ญ
ั ญาแก่่มัคั คุุเทศก์์ท้อ้ งถิ่่น� และ
มััคคุุเทศก์์น้อ้ ย ในส่่วนของอุุปสรรคนั้้�นคืือ คนในชุุมชน
ไม่่รู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�หรืือทุุนที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน สามารถนำำ�มา
ใช้้ต่่อยอดให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างไร และไม่่มีีผู้้�สืืบทอด
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้ภููมิิปััญญาใกล้้สููญหาย
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านคลองอาราง มีีการดำำ�เนิิน
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม ด้้วยพลััง บวร ครบถ้้วน
๓ มิิติิ ดัังนี้้�
	มิิติิด้้านศาสนา
เป็็นชุุมชนคุุณธรรมที่่�ยึึดหลัักธรรมทางพระพุุทธ
ศาสนามาเป็็ น แนวทางการปฏิิ บัั ติิ ห ลัั ก คุุ ณ ธรรม
จริิยธรรม โดยบ้้านคลองอาราง เป็็นหมู่่�รัักษาศีีล ๕
ต้้นแบบของจัังหวััดสระแก้้ว มีีการจััดกิิจกรรมวัันสำำ�คัญ
ั
ทางศาสนา การจััดค่่ายธรรมะสำำ�หรัับเยาวชน
	มิิติิด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง
เป็็นหมู่่�บ้้านต้้นแบบด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงระดัับ
ประเทศมีีหมู่่�บ้้านต่่าง ๆ เดิินทางมาศึึกษาดููงานด้้าน
เศรษฐกิิจพอเพีียงอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการผลิิตสิินค้้าจาก
วััสดุุในชุุมชนเป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าทางวััฒนธรรม เช่่น
กระปุุกออมสิินจากไม้้ไผ่่ ผ้้าย้้อมสีีอาราง หน่่อไม้้ดอง
คลองอาราง ซึ่่�งมีีหน่่วยงานเข้้ามาศึึกษาดููงานต่่อเนื่่�อง
ตลอดปีี
	มิิติิด้้านวิถีีวั
ิ ัฒนธรรม
เป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี ก ารอนุุ รัั ก ษ์์ สืื บทอดประเพณีี
ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมของชุุ ม ชน ซึ่่� ง มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ป
วััฒนธรรมพื้้�นบ้้านดั้้�งเดิิม เช่่น ประเพณีีแห่่ปราสาทผึ้้�ง
ประเพณีีเล่่นนางด้้ง ทำำ�บุุญกลางบ้้าน (บุุญเบิิกบ้้าน)

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	กำำ�หนดไว้้หลากหลายเป้้าหมาย อาทิิ สนัับสนุุน
การจััดการองค์์ความรู้้� การจััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์
ชุุ ม ชนผ่่ า นทางสื่่� อออ นไลน์์ รว มถึึงการสนัั บ สนุุ น
งบประมาณในการพััฒนาต่่อยอดแหล่่งเรีียนรู้้� พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์
ชุุมชน และการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ พััฒนาปรัับปรุุงภููมิทัิ ศน์
ั ข์ องชุุมชนให้้สวยงาม
ร่่มรื่่�น และมีีอััตลัักษณ์์ของความเป็็นการท่่องเที่่�ยว
เชิิงเกษตร จััดหาวิิทยากรอบรมมััคคุุเทศก์์ท้้องถิ่่�น/
มััคคุุเทศก์์น้อ้ ยในชุุมชน เพื่่�อให้้การต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว
มีีความเป็็นมืืออาชีีพมากยิ่่�งขึ้้�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายพััฒนา พรมเผ่่า
ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านคลองอาราง หมู่่�ที่่� ๑๖
โทร. ๐๙ ๘๒๗๖ ๙๐๑๒
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ต้้นแบบคุุณธรรม : มีีวิินััย
๒๑) เทศบาลตำำ�บลทัับมา อำำ�เภอเมืืองระยอง
จัังหวััดระยอง
“Waste Wow Thapma Tourism & Health
สู่่�ชุุมชนน่่าอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน”

เทศบาลตำำ� บลทัั บ มาเป็็ น พื้้� น ที่่� ใ นเมืืองที่่�
ประสบปััญหาขยะล้้นเมืือง ซึ่่�งได้้ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมและคุุณภาพชีีวิิตและวิิถีีวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์อัันโดดเด่่น จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการจััดการ
ขยะ โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ คืือ เพื่่� อ ลดปริิ ม าณขยะ
และลดงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการขยะ
ใช้้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร มีีการต่่อยอด
กระบวนการ ROSES โดยการแปรรููปและสร้้างมููลค่่า
จากขยะ สร้้างเครืือข่่ายสู่่�การท่่องเที่่�ยว เพื่่�อยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตให้้มีีสุุขภาพจิิตที่่�ดีี รวมถึึงลดการระบาด
ของโรคที่่�เกิิดจากสััตว์์นำำ�โรค โดยการนำำ�นวััตกรรมมา
ประยุุกต์์ใช้้และส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้น้อ้ ยที่่�สุุด
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การจััดการขยะมููลฝอยแบบครบวงจรแนวทาง
ใหม่่ที่่�เน้้นกระบวนการปฏิิบััติิและพััฒนานวััตกรรมไป
สู่่�การยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต โดยเริ่่�มจากการคััดแยก
ขยะในครััวเรืือน แล้้วนำำ�นวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้และ
ส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากร อย่่างคุ้้�มค่่า โดยเปลี่่�ยนขยะ
มาสร้้างอััตลัักษณ์์ให้้กับั ชุุมชนโดยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
จากขยะ ขยายผลไปสู่่�การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวพร้้อม
จััดทำำ�ศููนย์์การเรีียนรู้้� สร้้างเศรษฐกิิจในชุุมชน อัันก่่อ
ให้้เกิิดรายได้้เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การดููแลด้้านสุุขภาพประชาชน
ทุุกระดัับ แบ่่งเป็็น ๗ ขั้้�นตอน ได้้แก่่ สร้้างองค์์ความรู้้�
ในการคััดแยกขยะ นำำ�ความรู้้�เรื่่�องการคััดแยกขยะไป
สู่่�การปฏิิบััติิ พััฒนาคุุณภาพบริิการ สร้้างต้้นแบบใน
ชุุมชน พััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้� การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และการ
ถอดบทเรีียนจััดการความรู้้� มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
๑) สร้้างองค์์ความรู้้�ในเรื่่�องการคััดแยกขยะแก่่
ประชาชนในพื้้�นที่่�
๒)	นำำ�คว ามรู้้�เรื่่� อ งการคัั ด แยกขยะไปสู่่�การ
ปฏิิบััติิ โดยการจััดตั้้�งเครืือข่่ายขยะยิ้้�ม และสร้้างภาคีี
เครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
๓)	พััฒนาคุุณภาพบริิการ โดยการปรัับปรุุง
ระบบเก็็บขนขยะ แยกระบบการเก็็บขน และส่่งกำำ�จััด
ตามประเภทขยะ
๔) สร้้างต้้นแบบในชุุมชนเพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�
แก่่ชุุมชนที่่�เหลืือ โดยการจััดประชุุมระดมความคิิดเห็็น
ของประชาชนที่่� ยึึ ดหลัั ก การมีี ส่่ว นร่่ ว ม โดยใช้้ พ ลัั ง
“บวร” เพื่่�อให้้ได้้ต้้นแบบที่่�ตรงตามวััตถุุประสงค์์และ
มีีประสิิทธิิภาพ ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�การ
จััดการขยะ ใช้้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก

๕) การพััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านการบริิหาร
จััดการขยะเรีียนรู้้�ผสมผสานอััตลัักษณ์์และภููมิปัิ ญ
ั ญาสู่่�
วิิถีพี อเพีียงและกำำ�หนดเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวทุุกชุุมชน
๖) การนำำ�ขยะมาสร้้างมููลค่่า ด้้วยการแปรรููป
ตามหลััก ๔ ป พอเพีียง (ประดิิษฐ์์ ประยุุกต์์ ประหยััด
ประโยชน์์)
๗) ถอดบทเรีียนนวััตกรรม โดยการติิดตามและ
ประเมิินผลจากทุุกภาคส่่วน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
กระบวนการส่่งเสริิมคุุณธรรมที่่�ควบคู่่�ไปกัับการ
จัั ด การวิิ ถีี ชุุ ม ชนแบบบูู ร ณาการของเทศบาลตำำ� บล
ทัั บ มา เป็็ น นวัั ต กรรมการทำำ� งานที่่� ส ร้้ า งความ
เปลี่่� ย นแปลงให้้ เ กิิ ด ขึ้้� น ทั้้� ง ในระดัั บ บุุ คค ลและพื้้� น ที่่�
อย่่างเห็็นได้้ชััดเจน
ใช้้หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และหลัักการ
๔ ป พอเพีียง ทำำ�ให้้ประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ลด
รายจ่่ายสร้้างรายได้้ สู่่�การท่่องเที่่�ยวแบบวิิถีีพอเพีียง
และต่่อยอดจััดตั้้�งกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน โดยมีีจุุดเริ่่�มต้้น
จากความพยายามแก้้ไขปััญหาขยะ จนเกิิดแนวคิิดการ
ต่่อยอดนำำ�ขยะมาเป็็นทรััพยากร เป็็นผลิิตภััณฑ์์จำำ�หน่่าย
เกิิดสัังคมแห่่งการเสีียสละ ประชาชนมีีความตื่่น�
ตััวในการดููแลรัักษาความสะอาดในพื้้�นที่่� โดยมีีหััวใจ
หลัักคืือการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนทุุกระดัับ ทุุกเพศ
ทุุกวััย สร้้างเครืือข่่ายทำำ�ให้้เกิิดความสามััคคีีในชุุมชน
และความเข้้มแข็็ง มีีการจััดกิิจกรรมจิิตอาสาดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเพื่่�อส่่วนรวม

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
นวััตกรรมการบริิหารจััดการขยะ ใช้้รููปแบบ
กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร มีี เ ป้้ าหมาย
เพื่่� อถ่่ า ยทอดองค์์ คว ามรู้้�ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ บริิ บ ท
ของชุุ ม ชนเมืือง มุ่่�งสู่่�การพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� เขตพัั ฒ นา
พิิเศษภาคตะวัันออก และนำำ�กระบวนการดัังกล่่าว
มาเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิไว้้ในแผนพััฒนา ๕ ปีี
โดยมีีนโยบายผู้้�บริิหารและวิิสัยั ทััศน์ที่่์ มุ่่�� งเน้้นการจััดการ
ขยะและสิ่่�งแวดล้้อม แนวทางสร้้างความต่่อเนื่่�องโดย
พััฒนาโครงการนวััตกรรม ให้้มีีความสอดคล้้องกัับ
ยุุทธศาสตร์์จัังหวััด ยุุทธศาสตร์์ภาคและยุุทธศาสตร์์ชาติิ
๒๐ ปีี เพื่่�อความสุุขของประชาชนในตำำ�บลทัับมา

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวกัันต์์สิินีี รุ่่�งสุุรฉััตร์์ หััวหน้้าฝ่่ายแผนงาน
และงบประมาณ รัักษาราชการแทน
ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐๙ ๘๓๕๑ ๘๔๗๑
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๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมตะลุุกพุุก
จัังหวััดสระแก้้ว
“สระน้ำำ��ใหญ่่ ชื่่�อต้้นไม้้หมู่่�บ้้าน
สืืบสานวััฒนธรรม น้้อมนำำ�เศรษฐกิิจ
ใช้้ชีีวิิตที่่�พอเพีียง”

ชุุมชนตะลุุกพุุก คนในชุุมชนประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรม และค้้าขายเป็็นหลััก นัับถืือศาสนาพุุทธ
เป็็ น ส่่ ว นใหญ่่ มีี ป ระเพณีี ที่่� สืื บทอดต่่ อกัั น มา อาทิิ
บุุ ญ มหาชาติิ ทำำ�บุุ ญ กลางบ้้ า น บุุ ญ บั้้� ง ไฟ เป็็ น ต้้ น
จุุดเด่่นด้้านประเพณีีวััฒนธรรม กฎ ระเบีียบค่่านิิยม
และความสััมพัันธ์์ของชุุมชนเป็็นเอกลัักษณ์์ของพื้้�นที่่�
หล่่อหลอมจากประสบการณ์์ของรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เป็็นสำำ�นึึกร่่วม
ของคนในชุุมชนที่่�สร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อกำำ�กัับดููแลชุุมชนให้้
ดำำ�เนิินชีีวิิตไปตามระบบคุุณค่่า และแนวคิิดของชุุมชน
นั้้�น ๆ โดยจะมีีการจััดกิิจกรรมด้้านประเพณีีขึ้้�นในทุุก
วัันที่่�กำำ�หนดไว้้ เช่่น การทำำ�บุุญกลางบ้้านเลี้้�ยงตาปู่่�บ้้าน
จััดเพื่่�อความเป็็นสิิริมิ งคลของประชาชนในหมู่่�บ้้านโดย
จะเริ่่ม� ในวัันที่่� ๑๐ เดืือนมีีนาคมของทุุกปีี “ตะลุุมพุุกจะ
ก้้าวไกล ถ้้าร่่วมใจสามััคคีี”
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จ
การพััฒนาชุุมชนสู่่�วิิถีีคุุณธรรม ด้้วยพลัังบวร
มีีการดำำ�เนิินงานในทุุกมิิติิ ดัังนี้้�
๑)	ด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การชุุ ม ชน มีี ก าร
จัั ด ทำำ�ข้้ อ ตกลงเป็็ น กฎระเบีี ย บที่่� ถืือ ปฏิิ บัั ติิ ร่่ ว มกัั น
จััดเวทีีประชาคมเพื่่�อแก้้ไขปััญหาร่่วมกัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
มีีการจััดเก็็บและรวบรวมข้้อมููลชุุมชนเพื่่�อใช้้ในการ
จััดทำำ� ปรัับปรุุงแผนชุุมชน เพื่่� อพััฒนาและบริิหาร
จััดการชุุมชนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
๒)	ด้้ า นความมั่่� น คงปลอดภัั ย ในชีี วิิ ต และ
ทรััพย์์สิิน เป็็นชุุมชนปลอดยาเสพติิด มีีการจััดกิิจกรรม
เพื่่� อป้้องกััน และแก้้ไขปััญหายาเสพติิด รวมถึึงจััด
กิิจกรรมเพื่่�อป้อ้ งกัันและดููแลความปลอดภััยในชีีวิติ และ
ทรััพย์์สิินของคนในชุุมชน
๓)	ด้้ า นสุุ ข ภาพอนามัั ย มีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรม
ให้้ คว ามรู้้� และส่่ ง เสริิ ม ให้้ ป ระชาชนดูู แ ลสุุ ข ภาพ
ตนเอง การป้้องกัันโรค การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้น
อย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงรณรงค์์ลดใช้้สารเคมีีในภาค
การเกษตร
๔)	ด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมชุุมชน มีีกิิจกรรม
ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนลด ละ เลิิกอบายมุุข และมีีการ
ให้้ความช่่วยเหลืือดููแลคนยากจน คนด้้อยโอกาส และ
คนที่่�ประสบปััญหา
๕)	ด้้ า นการจัั ด การทรัั พ ยากรชุุ ม ชน มีี ก าร
ใช้้ พ ลัั ง งานทดแทนสอดคล้้ อ งกัั บ สภาพแวดล้้ อ ม
ของชุุมชน รวมถึึงการนำำ�วัตั ถุุดิบิ ในธรรมชาติิของชุุมชน
มาเพื่่�อการแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ และทำำ�กิจิ กรรม
เพื่่�ออนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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๖)	ด้้านเศรษฐกิิจและการสร้้างสััมมาชีีพชุุมชน
มีีการจััดทำำ�บััญชีีครััวเรืือนเป็็นประจำำ� มีีกองทุุนชุุมชน
ที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพและใช้้ในการ
สนัับสนุุนการประกอบอาชีีพและมีีสวััสดิิการชุุมชน
และรวมเป็็นกลุ่่�มอาชีีพในชุุมชนสามารถสร้้างรายได้้
เพิ่่�มให้้สมาชิิก
๗)	ด้้านการพััฒนาคนในชุุมชนและการเสริิม
สร้้างการเรีียนรู้้� มีีการจััดสถานที่่�สำำ�หรัับเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�
ให้้แก่่คนในและนอกชุุมชน อีีกทั้้�งยัังค้้นหาภููมิิปััญญา
และจัั ด กิิ จ กรรมถ่่ ายทอดสืืบสานภูู มิิ ปััญญาท้้ อ งถิ่่� น
เพื่่�อใช้้ในการพััฒนาหมู่่�บ้้านด้้านภููมิิปััญญารวมถึึงมีี
ระบบสื่่�อสารข้้อมููลในชุุมชนการเรีียนรู้้�และประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม
๘)	มีีกิจิ กรรมที่่�ส่ง่ เสริิมให้้ประชาชนในหมู่่�บ้้าน
มีีวิถีิ ชีี วิี ติ เศรษฐกิิจพอเพีียงที่่�เป็็นรููปธรรมโดยเฉพาะการ
ขัับเคลื่่�อนตามแนวทางกิิจกรรม ๓ สร้้างคืือสร้้างความ
มั่่�นคงทางอาหาร สร้้างสิ่่�งแวดล้้อมให้้ยั่่ง� ยืืนและสร้้าง
ภููมิคุ้้�ิ มกัันทางสัังคม
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	สิินค้้าการเกษตรราคาตกต่ำำ�� และเป็็นไปตามที่่�
พ่่อค้้าคนกลางกำำ�หนด
กระแสบริิโภคนิิยมทำำ�ให้้ประชาชนมีีหนี้้�สิินเกิิด
ความยากไร้้
ประชาชนในพื้้น� ที่่�ไม่่มีที่่ี ดิ� นิ ทำำ�กินิ เป็็นของตนเอง
ทำำ�ให้้ขาดแคลนแหล่่งเงิินทุุนหรืือเป็็นสาเหตุุไม่่สามารถ
แปลงสิินทรััพย์์เป็็นทุุน
แหล่่งน้ำำ��และปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับใช้้ใน
การอุุปโภคบริิโภคในช่่วงฤดููแล้้ง

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลจากการดำำ�เนิินงานทำำ�ให้้ชุุมชนเปลี่่�ยนไปใน
ทางที่่�ดีีขึ้้�นโดยสะท้้อนผ่่านผลลััพธ์์หลายประการ อาทิิ
๑) กลายเป็็นชุุมชนปลอดอบายมุุข ชุุมชนมีีวินัิ ยั
มีีความรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม
๒)	มีีการทำำ�กิจิ กรรมเพื่่�อลดรายจ่่ายเพิ่่�มรายได้้
ของคนใจชุุมชน
๓)	ครััวเรืือนมีีความมั่่�นคงในอาชีีพ มีีรายได้้
เพีียงพอ ไม่่มีีหนี้้�นอกระบบ
๔) เกิิ ด ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ต่่ า ง ๆ ขึ้้� น ในชุุ ม ชน เช่่ น
ปุ๋๋�ยแห้้งชีีวภาพ ผลิิตภััณฑ์์จัักสารไม้้ไผ่่ น้ำำ��ดื่่�มประชา
รััฐร่่วมผลิิต
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
นโยบายส่่งเสริิมแนวทางเศรษฐกิิจพอเพีียงทำำ�ให้้
ประชาชนปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมบริิโภคและการใช้้จ่า่ ย
หัันมาสนใจผลผลิิตทางการเกษตรมากขึ้้�น
	จัั ด การรวมกลุ่่�มผลผลิิ ต ที่่� เข้้ ม แข็็ ง จะทำำ� ให้้ มีี
โอกาสต่่อรองผลผลิิตทางเศรษฐกิิจ
การสร้้างพลัังในการขัับเคลื่่�อนทุุกภาคส่่วนทั้้�งใน
หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนแบบ
มีีส่่วนร่่วม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายนภดล เพ็็ชรโกมล ผู้้�ใหญ่่บ้้านหมู่่�ที่่� ๒
ตำำ�บลทััพราช อำำ�เภอตาพระยา จัังหวััดสระแก้้ว
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ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๓) กองทุุนสวััสดิกิ ารชุุมชนตำำ�บลคลองนกกระทุุง
อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
“เยาวชน คนดีี ศรีีคลองนกกระทุุง”

	ตำำ�บลคลองนกกระทุุงตั้้�งอยู่่�ในอำำ�เภอบางเลน
จัังหวัังนครปฐม พื้้�นที่่�โดยทั่่�วไปเป็็นพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มริิมฝั่่�ง
แม่่น้ำำ��ท่า่ จีีน เหมาะแก่่การทำำ�เกษตรกรรม แบ่่งเขตการ
ปกครองออกเป็็น ๑๑ หมู่่�บ้้าน อยู่่�ในการปกครองของ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองนกกระทุุง มีีประชากร
ทั้้�งสิ้้น� ๓,๗๖๕ คน มีีจำำ�นวนครััวเรืือน ๑,๔๒๖ ครััวเรืือน
ประชาชนส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพ เกษตรกรรมและ
ปศุุสััตว์์
เส้้นทางสู่่�การสร้้างคุุณธรรม
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลคลองนกกระทุุง
หรืือ กองบุุญวัันละ ๑ บาท ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� ๕ กัันยายน
๒๕๕๐ รููปแบบกองทุุน เป็็นกลุ่่�มสััจจะสะสมทรััพย์์จ่า่ ย
เดืือนละ ๓๐ บาท มีีสมาชิิกกองทุุนจำำ�นวน ๗๕๐ คน
จำำ�นวนเงิิน ๑,๔๙๓,๒๐๐ บาท และเด็็กที่่�เป็็นสมาชิิก
กองทุุ น จำำ� นวน ๑๘๐ คน โดยมีี ก ารจัั ด สวัั ส ดิิ ก าร
๙ ประเภท คืือ การเกิิดของบุุตรสมาชิิก สมาชิิกเจ็็บ
ป่่วย สมาชิิกเสีียชีีวิิต ทุุนการศึึกษา ทุุนประกอบอาชีีพ
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สวััสดิิการผู้้�ด้้อยโอกาส สวััสดิิการผู้้�พิิการ สาธารณะ
ประโยชน์์ ภััยพิิบััติิ
	คณะทำำ�งานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลคลอง
นกกระทุุง ได้้มองเห็็นความ สำำ�คัญ
ั ของเด็็กและเยาวชน
ที่่�เป็็นอนาคตของชุุมชนและประเทศชาติิ การที่่�เด็็กและ
เยาวชนมีีความมั่่�นคงในการดำำ�รงชีีวิิต มีีความเข้้มแข็็ง
ทางร่่างกายและจิิตใจ มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีความ
สำำ�นึึกความเป็็นพลเมืือง กล้้าคิิด กล้้าแสดงออก และ
มีีความสุุขได้้นั้้�น ต้้องอยู่่�ที่่�การศึึกษา จึึงเป็็นเป้้าหมาย
หนึ่่ง� ที่่�ต้อ้ งพััฒนา จากการสำำ�รวจข้อมู
้ ลู ของ ๑๑ หมู่่�บ้้าน
มีีเด็็กและเยาวชน ๔๒๕ คน พบปััญหา เช่่น ครอบครััว
ยากจน ไม่่เรีียนหนัังสืือ ติิดยาเสพติิด คุุณแม่่วััยใส
จึึงเป็็นเหตุุให้้คณะทำำ�งานกองทุุนและหน่่วยงานภาคีี
ร่่วมมืือกัันในการแก้้ไขปััญหาหารููปแบบการพััฒนาเด็็ก
และเยาวชนโดยการจััดสวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิกโดยจััด
เวทีีประชาคมร่่วมกัับองค์์กรชุุมชนและภาคีีหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นกลไกลหนุุนเสริิมการดำำ�เนิินงานเยาวชน
กัับการศึึกษา
ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
	จากปััญหาที่่�พบเป็็นเรื่่�องที่่�ชุุมชนต้้องร่่วมกััน
แก้้ ไขให้้ ชุุมชนกลัั บมาเข้้ มแข็็ ง มีี ศัักยภาพเพื่่� อดููแล
ปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนปััญหา ดัังกล่่าวรวม
ทั้้�งพััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้มีีสุุขภาพกายและจิิตที่่�ดีี
มีีสติิปััญญาที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม จึึงเป็็นที่่�มาของ
การทำำ�งานเชื่่�อมโยงระหว่่างองค์์กรชุุมชนต่่าง ๆ ใน
พื้้น� ที่่� และหน่่วยงานภาคีีต่า่ ง ๆ โดยใช้้กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนตำำ�บลคลองนกกระทุุง เป็็นฐานในการจััดกิิจกรรม
พััฒนาเด็็กและเยาวชน รวมถึึงประสานให้้เกิิดการแก้้ไข
ปััญหาของเด็็กและเยาวชน โดยมีีการจััดสวััสดิิการด้้าน
ทุุนการศึึกษาให้้กับั สมาชิิกตั้้ง� แต่่อนุบุ าลจนจบปริิญญาตรีี
เน้้นคนเป็็นศููนย์์กลางการพััฒนาเตรีียมความพร้้อมก่่อน

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล ตะวัันออก

ประถมศึึกษาให้้กับั กลุ่่�มเด็็ก เพื่่�อพัฒ
ั นาสติิปัญ
ั ญาและ
ความสามารถขั้้�นพื้้�นฐาน กลุ่่�มเยาวชน นอกจากการ
ศึึกษาในโรงเรีียนแล้้วนั้้�น ยัังมีีกิิจกรรมอื่่�น เช่่น การฝึึก
อาชีีพระยะสั้้�น กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�นอกชุุมชน
เพื่่� อ เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ ด็็ ก และเยาวชนตระหนัั ก รู้้�
และพััฒนาตำำ�บลในแนวทางการจััดการตนเองชุุมชน
ปััจจุุบัันกองทุุนสวััสดิิการคลองนกกระทุุงได้้กำำ�หนด
วััตถุุประสงค์์การขัับเคลื่่�อนงานเยาวชนกัับการศึึกษา
คืือ เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์
เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก และเยาวชนมีี ก ารศึึกษาสืืบทอดรัั ก ษา
ขนบธรรมเนีียมประเพณีีวััฒนธรรม และเพื่่�อพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของเด็็กและเยาวชน
ทางกองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลคลองนก
กระทุุง เมื่่�อเล็็งเห็็นปััญหาแล้้วได้้มีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อ
การพััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้เป็็น “เยาวชน คนดีี ศรีี
คลองนกกระทุุง” โดยมีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้เด็็กและ
เยาวชนเกิิดการพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ
๑)	กิิจกรรมสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาและเชื่่�อม
โยงแหล่่งทุุน โดยทางกองทุุนมีีการจััดสวััสดิิการด้้าน
ทุุนการศึึกษาให้้กัับสมาชิิกตั้้�งแต่่ระดัับอนุุบาลจนจบ
ปริิญญาตรีี
๒)	กิิจกรรมส่่งเสริิมชุุมชนในโรงเรีียน พััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของเด็็กและเยาวชน ๓ โรงเรีียน ดำำ�เนิิน
งานกิิจกรรมส่่งเสริิมพััฒนาศัักยภาพเด็็กและเยาวชน
การทำำ�แปลงผัักสวนครััว การให้้ความรู้้�การจััดการคััด
แยกขยะ และได้้มีกี ารรวมตััวกันั จััดตั้้ง� ธนาคารขยะของ
เด็็กนัักเรีียนวััดบางภาษีี
๓)	กิิจกรรมพััฒนาเสริิมสร้้างความรู้้�และความ
เข้้าใจเรื่่�องยาเสพติิด ให้้กัับเด็็กและเยาวชนที่่�มีีอยู่่�ใน
ตำำ�บล
๔)	กิิจกรรมพััฒนาเสริิมสร้้างความรู้้�และความ
เข้้าใจเรื่่�องยาเสพติิด ให้้กัับเด็็กและเยาวชนที่่�มีีอยู่่�ใน
ตำำ�บล ศึึกษาวิิธีีการที่่�ชุุมชนดููแลชุุมชน

๕)	ส่่งเสริิมพััฒนาให้้เด็็กและเยาวชนได้้เรีียน
ต่่อในระดัับภาคบัังคัับจนถึึงปริิญญาตรีี
๖) เสริิมสร้้างเยาวชนให้้เกิิดสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด
(จิิตอาสา) เพื่่�อเป็็นทุุนด้้านบุุคลากรที่่�กลัับมาทำำ�งาน
พััฒนาชุุมชนให้้เกิิดความเข้้มแข็็ง สู่่�ชุมุ ชนจััดการตนเอง
	ทั้้�งหมดนี้้� คืือ สิ่่�งที่่�กองทุุนสวััสดิิการคลองนก
กระทุุงได้้จัดั ทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อพัฒ
ั นาเด็็กและเยาวชนได้้เติิบโต
เป็็นคนดีีมีีคุุณภาพ และเป็็นการส่่งเสริิมให้้ตระหนััก
และพััฒนาหาแนวทางการจััดการตนเองของชุุมชน เป็็น
อีีกหนึ่่ง� ความภาคภููมิใิ จของชาวตำำ�บลคลองนกกระทุุงที่่�
ทำำ�ให้้คนในตำำ�บลมีีสวััสดิิการขั้้�นพื้้�นฐาน ช่่วยเหลืือกััน
และกััน และสามารถปลููกฝัังและพััฒนาเยาวชนตั้้�งแต่่
เด็็กให้้กลัับมาพััฒนาบ้้านเกิิดตนเอง โดยใช้้องค์์กร
ชุุมชนต่่าง ๆ และหน่่วยงานภาคีีเป็็นตััวหนุุนเสริิม
กิิจกรรมต่่าง ๆ และกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเป็็นแกน
หลัักการขัับเคลื่่�อนงานพััฒนา เด็็กและเยาวชนสามารถ
ได้้เติิบโตเป็็น “เยาวชน คนดีี ศรีีคลองนกกระทุุง”
ต่่อไป

ผู้้�ติิดต่่อประสานงานในพื้้�นที่่�
นางนกน้้อย ศรีีนวลมาก
โทร. ๐๘ ๑๘๙๐ ๗๕๙๕
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๒๔) กองทุุนสวััสดิกิ ารชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบางเลน
อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
“เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายอย่่างมีีศิิลปะ
ขัับเคลื่่�อนงานด้้วยใจมุ่่�งมั่่�น พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง”

เทศบาลตำำ� บลบางเลน แบ่่ ง การบริิ ห ารเป็็ น
๑๕ ชุุ ม ชน กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลบางเลน
เป็็ น งานที่่� ต่่ อ ยอดมาจากชมรมผู้้�สูู ง อายุุ ข องตำำ� บล
บางเลน จััดตั้้�งเมื่่�อปีี ๒๕๕๒ เริ่่�มต้้นจากตััวกรรมการ
ชมรมผู้้�สููงอายุุมีีผู้้�สมััครเป็็นสมาชิิก ๓๓ คนและเลืือก
ตั้้�งกรรมการขึ้้�นมาบริิหาร ๒๗ คน โดยเชิิญเจ้้าของ
ร้้านทองเข้้ามาเป็็นประธานกองทุุน มีีเงิินทุุนเริ่่�มต้้น
๑๑,๘๒๐ บาท จากนั้้� น ได้้ รัั บ การจดแจ้้ ง จากคณะ
กรรมการส่่งเสริิมการจััดสวััสดิิการแห่่งชาติิ รัับรอง
เป็็นองค์์กรสวััสดิิการชุุมชน ในเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๕๓
จึึงได้้ใช้้ใบจดแจ้้งเป็็นใบเบิิกทางขยายฐานสมาชิิกให้้มีี
จำำ�นวนมากขึ้้�น
	ช่่วงแรกคณะกรรมการกองทุุนฯ ได้้พยายาม
หาสมาชิิ ก เพิ่่� ม เติิ ม พบว่่ า ชาวบ้้ า นปฏิิ เ สธ เพราะ
เกิิ ด ความล้้ ม เหลวในการดำำ� เนิิ น โครงการฌาปนกิิ จ
สงเคราะห์์ คณะกรรมการจึึงยึึดหลัั ก การสำำ�คัั ญ
คืือ “บอกให้้เขารู้้�” สื่่�อสารให้้ประชาชนมีีความรู้้�เรื่่�อง
สวััสดิิการชุุมชน “ทำำ�ให้้เขาเห็็น” ถืือเป็็นหััวใจว่่าการ
เข้้ า เป็็ น สมาชิิ ก นั้้� น จะได้้ รัั บ สวัั ส ดิิ ก ารอย่่ า งไรบ้้ า ง
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“ขจััดปััญหา” เมื่่อมี
� ปัี ญ
ั หาประธานและกรรมการรีีบลง
แก้้ไขทัันทีี “สร้้างศรััทธา” ให้้สมาชิิกเกิิดความรู้้�สึึกว่่า
“เราทำำ�ได้้จริิงและได้้หลายเท่่าด้้วย”
กรณีี ผู้้�สูู ง อายุุ ส มัั คร เป็็ น สมาชิิ ก กองทุุ น ตั้้� ง
เงื่่อ� นไขว่่า อายุุ ๖๐ ปีี ขึ้้น� ไปจะสมััครเข้้ากองทุุนต้้องหา
ลููกหลานที่่�มีีอายุุไม่่มากมาเข้้าด้้วย ไม่่น้้อยกว่่า ๑ คน
อายุุ ๗๐ - ๘๐ ปีี ต้้องไม่่น้้อยกว่่า ๒ คน หากหาไม่่ได้้
จริิง ๆ กองทุุนก็็รับั เป็็นสมาชิิก ปััจจุบัุ นั กองทุุนมีีสมาชิิก
๑,๗๐๒ คน เงิินทุุนหมุุนเวีียน ๕,๖๙๔,๖๒๗ บาท
แบ่่งเป็็นเงิินสมทบจากสมาชิิก เงิินสมทบจากท้้องถิ่่�น
เงิินสมทบจากหน่่วยงานรััฐ ดอกเบี้้�ย เงิินบริิจาคและ
อื่่�น ๆ กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบางเลน
แบ่่งเงิินออกเป็็น ๕ ส่่วน คืือ เงิินคงคลัังของกองทุุน เงิิน
สมทบเข้้ากองทุุนเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็ง เงิินสำำ�หรัับ
ใช้้จ่า่ ย บริิหารจััดการ จััดสวััสดิิการให้้สมาชิิก จััดเป็็นทุุน
การศึึกษาให้้กับั สมาชิิกที่่�เป็็นนัักเรีียนนัักศึึกษา และเงิิน
กองทุุนสำำ�หรัับจััดการเกี่่ย� วกัับภััยพิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ โดยเงิินทั้้�ง
๕ ส่่วน จะนำำ�มาจััดสรรใหม่่ทุุกสิ้้�นปีี
ความเหมืือนที่่�แตกต่่าง “สวััสดิิการใช้้เงิินเป็็นตััวตั้้�ง”
& “สวััสดิิการใช้้เงิินเป็็นเครื่่องมืือ”
	มีีการจััดสวััสดิิการขั้้�นพื้้�นฐานที่่�สมาชิิกต้้องการ
“ใช้้เงิินเป็็นตััวตั้้�ง” เช่่น รัับขวััญเด็็กแรกเกิิด การเจ็็บ
ป่่วย เสีียชีีวิิต ทุุนการศึึกษา ผู้้�สููงอายุุยากไร้้ ผู้้�ด้้อย
โอกาสยากไร้้ ศาสนา วััฒนธรรมและวัันสำำ�คััญต่่าง ๆ
สวัั ส ดิิ ก ารที่่� จัั ด เพื่่� อช่่ ว ยเหลืือสมาชิิ ก และชุุ ม ชน
“ใช้้เงิินเป็็นเครื่่�องมืือ” เช่่น ฝึึกอบรมอาชีีพ สอนเสริิม
ให้้นักั เรีียนที่่�มีปัี ญ
ั หาอ่่านไม่่ออก เขีียนไม่่ได้้ จััดถุุงยัังชีีพ
เสื้้�อผ้้า แก้้ปััญหาน้ำำ�ดื่่
� �มราคาแพง
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การเชื่่อมโยง/บููรณาการระหว่่างองค์์กร “ภายใน”
เขตเทศบาลตำำ�บลบางเลน
	มีี ก ารเชิิ ญ ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน/กลุ่่�มองค์์ ก รผู้้�มีี คว ามรู้้�
ความสามารถ เป็็นกรรมการบริิหาร เป็็นที่่�ปรึึกษา
เป็็นวิิทยากร ตรวจรัักษา เยี่่�ยมผู้้�ป่่วย มอบสิ่่�งของ
ร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิ ยกย่่อง
เชิิ ด ชูู เ กีี ย รติิ ผู้้�ทำำ� คุุ ณ ประโยชน์์ ต่่ อสัั ง คม มีี ก ารแบ่่ ง
งานกััน อาทิิ คณะกรรมการเป็็นที่่�ปรึึกษาหาสมาชิิก
เข้้ากองทุุน วิิทยากรให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ ประชาชน
ร่่วมบริิจาคเงิินให้้กองทุุนฯ ให้้คำำ�ปรึึกษาการเรีียกร้้อง
สิิทธิิสร้้างความเป็็นธรรมให้้แก่่ประชาชน กิิจกรรม
ออกกำำ�ลัังกาย “รำำ�ไม้้พลอง”
การเชื่่อมโยง/บููรณาการระหว่่างองค์์กร “ภายนอก”
เขตเทศบาลตำำ�บลบางเลน ๕ หน่่วยงาน
	มีีการส่่งเอกสารหลัักฐานการจััดตั้้ง� กองทุุนฯ การ
จััดทำำ�กิจิ กรรม เป็็นประจำำ�ปีลี ะ ๒ ครั้้�ง แต่่ละหน่่วยงานมีี
บทบาทหน้้าที่่�ต่า่ งกััน อาทิิ มหาวิิทยาลััยมหิิดลศาลายา
ร่่วมถอดบทเรีียนการทำำ�งานเป็็นชุุดความรู้้� การทำำ�งาน
สวััสดิิการชุุมชนเผยแพร่่สู่่�สาธารณะ การเชื่่�อมโยง
ภายนอกส่่งผลให้้เกิิดความสำำ�เร็็จ เช่่น ได้้รัับการจด
แจ้้งจััดตั้้�งเป็็นองค์์กรสวััสดิิการชุุมชน วิิทยากรนำำ�คำำ�
บรรยายจััดทำำ�เป็็นเอกสารเรื่่�องเล่่าจาก “ลุุงสมควร”
ไปเผยแพร่่ทำำ�ให้้ชื่่�อเสีียงของกองทุุนเป็็นที่่�รู้้�จััก จึึงมีี
กองทุุนจากต่่างจัังหวััดไกล ๆ มาขอศึึกษาดููงานและ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ต่่อเนื่่�อง
รููปธรรมความเชื่่อมโยงทั้้ง� ภายในและภายนอก เกิิดผล
ด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
๑) การเชื่่อ� มโยง/บููรณาการกัับองค์์กรทั้้�งภายใน
ภายนอกเขตเทศบาล เป็็นกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนที่่�ทำำ�
“โดยชาวบ้้าน เพื่่�อชาวบ้้าน” โดยมีีความหลากหลาย

ของคณะกรรมการที่่�มาจากทุุกภาคส่่วน ระบบบริิหาร
จััดการมีีการบริิหารจััดการอย่่างมีีระบบมีีการสรุุปผล
การทำำ�งาน มีีการรายงานผล มีีความโปร่่งใสได้้รัับการ
ตรวจสอบจาก สำำ�นักั งานตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) ทุุกปีี
๒) การจััดสวััสดิิการ มองแบบองค์์รวม เกิิดผล
ที่่�เห็็นชััดเจนใน ๒ ด้้าน
	ด้้ า นเศรษฐกิิ จ ลดรายจ่่ า ยเพิ่่� ม รายได้้ ใ ห้้ กัั บ
สมาชิิกกองทุุนและประชาชน ลดรายจ่่ายจากตู้้�น้ำำ��
หยอดเหรีียญ ลดลงลิิตรละ ๕๐ สตางค์์
	ด้้านสัังคม ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ในสัังคม ประชากร
ในเขตเทศบาลตำำ�บลบางเลน ร้้อยละ ๔๗ เป็็นคนที่่�ไม่่มีี
โอกาสได้้เข้้าถึึงสวััสดิิการของรััฐ พอมีีกองทุุนฯ และ
ได้้เข้้ามาเป็็นสมาชิิก สามารถความเหลื่่�อมล้ำำ��ได้้ราว
ร้้อยละ ๒๗ ของจำำ�นวนผู้้�ที่่�ไม่่มีีโอกาสเข้้าถึึงสวััสดิิการ

ผู้้�ประสานติิดต่่อพื้้�นที่่�
นายสมควร รวยเรืืองรุ่่�ง เลขานุุการ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบางเลน
๑/๘ หมู่่�ที่่� ๘ ตำำ�บลบางเลน อำำ�เภอบางเลน
จัังหวััดนครปฐม
โทร. ๐๘ ๕๒๖๓ ๐๙๔๖
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๒๕) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลทัับมา
อำำ�เภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง
“การจััดสวััสดิิการสร้้างการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตทุุกเพศวััย”

ความเอื้้�ออาทรคืือจุุดเริ่่�มต้้นของกองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลทัับมา
จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น โดยนึึกถึึงหลัั ก ประกัั น ความมั่่� น คงในชีี วิิ ต
บนพื้้� น ฐานของการพึ่่� ง ตนเองและเอื้้� ออ าทรต่่ อกัั น
การช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันของคนในชุุมชน ตั้้�งแต่่เกิิด
จนตาย ซึ่่� ง เป็็ น การจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารของคนในชุุ ม ชน
ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มรวมถึึงเยาวชน ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ
และผู้้�ด้้อยโอกาส จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� ๑ เมษายน ๒๕๕๓
โดยมีีสมาชิิกแรกเริ่่�ม ๒๗๔ คน มีีเงิินทุุนเริ่่�มก่่อตั้้�ง
จำำ�นวน ๑๐๐,๐๑๐ บาท ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกจำำ�นวน
๑,๓๙๕ คน มีีเงิินทุุนสะสม ๔,๔๐๕,๗๘๔ บาท
การจััดสวััสดิิการแรกเริ่่ม� ครอบคลุุมเรื่่อ� ง เกิิด แก่่
เจ็็บ และตาย ปััจจุุบัันเพิ่่�มการช่่วยเหลืือผู้้�พิิการ ให้้ทุุน
การศึึกษา ฝึึกอาชีีพ แก่่ผู้้�ด้อ้ ยโอกาสและสมาชิิกกองทุุน
การออกเยี่่�ยมบ้้านผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง
การให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาส รวมทั้้�งหมด ๙ ด้้าน

318

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

การจััดสวััสดิิการสู่่�ครอบครััวอบอุ่่�น
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลทัับมา
ได้้เล็็งเห็็นถึึงปััญหาของคนในพื้้น� ที่่� โดยแบ่่งกลุ่่�มปััญหา
ของชุุมชน ดัังนี้้�
๑)	ปััญหาความยากจน รายได้้ไม่่เพีียงพอต่่อ
ค่่าใช้้จ่่าย
๒)	ปััญหาการดููแลคนในครอบครััว เช่่น เด็็ก
ผู้้�ป่่วยเรื้้อ� รััง ปู่่�ย่่า ตายาย ไม่่มีผู้้�ดู
ี แู ล ถููกทอดทิ้้�ง เป็็นต้้น
๓) ปััญหาเยาวชน ติิดเพื่่�อน ติิดเกมส์์ติดิ ยาเสพติิด
๔) 	ปััญหาผู้้�พิิการ คนด้้อยโอกาสถููกกทอดทิ้้�งใน
สัังคม ไม่่มีีกิจิ กรรม หรืือไม่่ได้้รัับการดููแล
๕) 	ปััญหาที่่�อยู่่�อาศััยไม่่มั่่น� คง ขาดเครื่่�องอุุปโภค
บริิโภคในการดำำ�รงชีีวิิต
	จากสภาพปััญหานำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขโดยผ่่านกลไก
การประชุุมคณะกรรมการกองทุุน มีีมติิร่่วมกัันในการ
พััฒนาสร้้างความเข้้มแข็็งและการพััฒนากลไกที่่�จะนำำ�
ไปสู่่�ครอบครััวอบอุ่่�น และได้้มีีการระดมความร่่วมมืือ
ในทุุกภาคส่่วนเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดสวััสดิิการ ให้้ได้้รัับ
สวััสดิิการอย่่างทั่่�วถึึง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑)	กิิ จ กรรมเยี่่� ย มผู้้�พิิ ก าร ผู้้�สูู ง อายุุ ผู้้�ป่่ ว ย
ติิดเตีียง และมอบเงิินช่่วยเหลืือค่่าจััดการศพ ช่่วยสร้้าง
ขวััญกำำ�ลังั ใจ ช่่วยลดปััญหาการใช้้เงิินไปกัับอบายมุุขได้้
๒)	กิิจกรรมโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีี
อารมณ์์ผ่่อนคลาย ใช้้ชีีวิิตที่่�เหลืืออยู่่�อย่่างมีีความสุุข
ครอบครััวอบอุ่่�น
๓) การจััดตั้้�งกลุ่่�มค้้นหาภููมิิปััญญา เป็็นการ
ค้้นหาศัักยภาพและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้มีี
คนรู้้�จัักมากขึ้้�น ลููกหลานมีีความภาคภููมิิใจ ผู้้�สููงอายุุมีี
ความสุุข
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๔) การถ่่ายทอดภููมิปัิ ญ
ั ญากลองยาวให้้เยาวชน
ช่่วยสร้้างสััมพัันธภาพระหว่่างผู้้�สููงอายุุและเยาวชน
ช่่วยให้้เยาวชนมีีสััมมาคารวะมากขึ้้�น ใช้้เวลาว่่างให้้
เป็็นประโยชน์์ ลดปััญหายาเสพติิด ช่่วยสร้้างรายได้้ให้้
เยาวชนจากการแสดงกลองยาวในงานต่่าง ๆ
๕)	กิิ จ กรรมจัั ก รยานสานฝัั น ปั่่� น วัั น อาทิิ ต ย์์
ได้้ ดำำ� เนิิ น การต่่ อ เนื่่� อ ง เป็็ น กิิ จ กรรมสำำ� หรัั บ
ทุุกกลุ่่�ม ทุุกวััย ส่่งเสริิมความสุุขทางใจ สุุขภาพร่่างกาย
แข็็งแรงขึ้้�น เป็็นการสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีในครอบครััว
การดููแลช่่วยเหลืือช่่วยสร้้างครอบครััวอบอุ่่�นและสัังคม
ที่่�มีีความสุุขและความสามััคคีี
๖)	กิิจกรรมสร้้าง ซ่่อมแซมบ้้าน ให้้แก่่ผู้้�ด้้อย
โอกาส ผู้้�ยากไร้้ ผู้้�ที่่�ยากจน โดยได้้รัับความร่่วมมืือจาก
ผู้้�นำำ�ชุุมชน กลุ่่�มองค์์กรต่่าง ๆ ผู้้�สููงอายุุ วััยแรงงาน
เด็็กและเยาวชน ผู้้�มีีจิิตสาธารณะ ทำำ�ให้้ผู้้�ด้้อยโอกาส
ผู้้�ที่่�ยากจน มีีที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มั่่�นคงแข็็งแรง
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	จากการเริ่่�มต้้นการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึึงปัั จจุุ บัั น กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก าร
ชุุมชนเทศบาลตำำ�บลทัับมา ได้้พยายามจััดสวััสดิิการ
และกิิ จ กรรมเพื่่� อค นในชุุ ม ชนทุุ ก ช่่ ว งวัั ย ตั้้� ง แต่่ เ ด็็ ก
เยาวชน วััยแรงงาน ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ด้้อยโอกาส ในทุุกเพศ
สภาพ ครอบคลุุมทุุกหมู่่�บ้้านในตำำ�บล โดยพยายาม
จัั ด สวัั ส ดิิ ก ารที่่� เ ป็็ น ตัั ว เงิิ น และไม่่ ใช่่ ตัั ว เงิิ น เพื่่� อ ให้้
ทุุ ก คนได้้ รัั บ การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี เ พิ่่� ม มากขึ้้� น
โดยการเชื่่�อมโยงกัับภาคีีเครืือข่่าย อาทิิ หน่่วยงาน
ภาครััฐ เอกชน ชุุมชน บ้้าน วััด โรงเรีียน เทศบาลตำำ�บล
ทัับมา ในการจััดกิิจกรรมให้้คนในชุุมชน เพื่่�อให้้เกิิด

ความอบอุ่่�นในครอบครััว มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความสุุข
มีี คุุ ณ ค่่ า ในสัั ง คม ตั้้� ง แต่่ แรกเกิิ ด จนถึึงวัั ย ผู้้�สูู ง อายุุ
ที่่�สร้้างภููมิปัิ ญ
ั ญาไว้้ให้้ลูกู หลาน จนถึึงวาระสุุดท้้ายแห่่ง
ชีีวิิต และเพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้นำำ�ไปสู่่�การเป็็น “ผู้้�ให้้อย่่างมีี
คุุณค่า่ และเป็็นผู้้�รัับอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี”

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางชวััลกร เฉีียบแหลม
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลทัับมา
โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๓๑๔๘, ๐๙ ๒๖๔๕ ๒๓๙๕
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๒๖) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลทัับพริิก
อำำ�เภออรััญประเทศ จัังหวััดสระแก้้ว

๗ หมู่่�บ้้ า น จำำ� นวน ๔๕๓คน เงิิ น กองทุุ น จำำ� นวน
๒,๕๔๘,๕๙๑ บาท (ข้้อมููล ๓๐ มิิถุุนายน ๒๕๖๐)

“ยุุทธศาสตร์์ ๓ สายใยรััก
สร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีีคนทัับพริิก”

แนวคิิดการขัับเคลื่่อนสวััสดิิการชุุมชน
	ถืือแนวคิิดสวััสดิิการสามขา คืือ การสร้้างหุ้้�น
ส่่วนการพััฒนา เพื่่�อความเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน โดยมีี
ความร่่วมมืือในการจ่่ายเงิินสวััสดิิการจาก ๓ ฝ่่าย คืือ
ประชาชนจ่่าย ๑ บาท รััฐบาลสมทบ ๑ บาท ดำำ�เนิิน
นโยบายผ่่านโครงการสนัับสนุุนการจััดสวััสดิิการชุุมชน
ด้้วยกลไกของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความ
มั่่�นคงของมนุุษย์์ สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (พอช.)
และท้้องถิ่่�นสมทบ ๑ บาท หรืือให้้การสนัับสนุุนด้้าน
อื่่�น ๆ ตามความสามารถ โดยมีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเป็็น
ประธานสนัับสนุุน

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลทัับพริิก
	ก่่ อกำำ� เนิิ ด จากการคิิ ด หาหนทางเพื่่� อจัั ด การ
สุุ ข ภาพและช่่ ว ยเหลืือประชาชนในพื้้� น ที่่� ข องอาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) เนื่่�องจากเมื่่�อ
มีีการสำำ�รวจชุุมชน รวมถึึงการเข้้าร่่วมจััดทำำ�ประชาคม
พบว่่านอกเหนืือจากปััญหาสาธารณสุุขในชุุมชนและ
ความเจ็็บป่่วยแล้้ว ประชาชนบางส่่วนประสบปััญหา
การขาดรายได้้ในยามเจ็็บป่่วย งบประมาณและระเบีียบ
การใช้้เงิินจากส่่วนกลาง ถููกกำำ�หนดให้้ใช้้เงิินเพื่่�อการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและการป้้องกัันโรคเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ปัญ
ั หา
ที่่�กล่่าวมา ไม่่ได้้รัับการแก้้ไขและไม่่สามารถให้้การ
ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ประสบปััญหาได้้เหมาะสมกัับสภาพความ
เป็็นจริิง
	วัันที่่� ๑๕ มีีนาคม ๒๕๕๑ ชมรมอาสาสมััคร
สาธารณสุุ ข ประจำำ� หมู่่�บ้้ า น ตำำ� บลทัั บ พริิ ก จึึงได้้ มีี
การรวมตัั วกัั น จัั ด ตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนขึ้้� น
เพื่่�อจััดสวััสดิิการให้้กัับสมาชิิก ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น อสม.
และครอบครััว ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกครอบคลุุมทั้้�งตำำ�บล
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วััตถุุประสงค์์การจััดตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการ
๑) เพื่่� อ สร้้ า งความสามัั คคีี เ ป็็ น ปึึ ก แผ่่ น ของ
สมาชิิกในการช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ๒) เพื่่�อระดม
เงิินทุุนสมทบของสมาชิิกในชุุมชนไว้้ช่่วยเหลืือกัันเอง
๓ ) เ พื่่� อจัั ด ส วัั ส ดิิ ก า รช่่ ว ย เ ห ลืือ ใ ห้้ แ ก่่ ส ม า ชิิ ก
๔) เพื่่�อพััฒนาและแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะให้้แก่่สมาชิิก
๕) เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของสมาชิิก
ยุุทธศาสตร์์ ๓ สายใยรััก : สร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี
คนทัับพริิก
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลทัับพริิก มีีการ
บููรณาการแผนงานร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย โดยมีีเป้้า
หมายในการสร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีีของคนในชุุมชน
ผ่่านยุุทธศาสตร์์ สายใยรััก ดัังนี้้�
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สายใยรัักจาก อสม. มุ่่�งเน้้นภารกิิจในการจััด
สวััสดิิการชุุมชน การติิดตามสร้้างเสริิมสุุขภาพผ่่าน
กลไกผู้้�อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
สายใยรัักจาก อบต. มุ่่�งเน้้นภารกิิจสำำ�คััญใน
การพััฒนาตำำ�บลทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม ภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�นและวััฒนธรรมอัันดีีของท้้องถิ่่�น สนัับสนุุนงบ
ประมาณในการจััดสวััสดิิการชุุมชนช่่วยเหลืือชุุมชน
สายใยรัักจากผู้้�นำำ�ชุุมชน มุ่่�งเน้้นภารกิิจการ
ส่่ ง เสริิ ม การดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ตามหลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง การรวมกลุ่่�มองค์์กรร่่วมกัันพััฒนาชุุมชนอย่่าง
เป็็นระบบ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
สวััสดิิการเพื่่�อดููแลสุุขภาพแม่่และเด็็ก มุ่่�งเน้้น
ให้้หญิิงตั้้�งครรภ์์มาฝากครรภ์์ก่่อน ๑๒ สััปดาห์์และ
สนัั บสนุุ นให้้ ผู้้� เป็็ นแม่่ เลี้้� ยงลูู กด้้ วยนมแม่่ อย่่ างเดีี ย ว
๖ เดืือน โดยหากทำำ�ตามเงื่่อ� นไขได้้จะเป็็นมุ้้�งครอบทารก
และเงิิน ช่่วยเหลืือ ๕๐๐ บาท
	สวััสดิิการเด็็กและเยาวชน มุ่่�งเน้้นแก้้ไขปััญหา
เด็็กและเยาวชน ผ่่านกิิจกรรมสื่่อ� สร้้างสรรค์์ โดยการใช้้
วััสดุุเหลืือใช้้ในชุุมชน มาสร้้างสรรค์์ผลงานทางศิิลปะ
เพื่่�อเป็็นสื่่�อรณรงค์์ในชุุมชน
สวััสดิกิ ารช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยจากวาตภััย ใน
ช่่วงปีี ๒๕๕๔ ได้้เกิิดวาตภััยในตำำ�บลทัับพริิก กองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนได้้เข้้าไปช่่วยเรื่่�องเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์
อาหารและเครื่่�องดื่่�มต่่าง ๆ แก่่ผู้้�เดืือดร้้อน
รถบริิ ก ารรัั บ ส่่ ง ผู้้�ป่่ ว ยฟรีีในตำำ� บล กองทุุ น
สวััสดิิการชุุมชนได้้ร่่วมกัับองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
ทัับพริิก ได้้จััดรถรัับส่่งผู้้�ป่่วยในตำำ�บลที่่�จะไปรัักษาใน
โรงพยาบาลจัังหวััดหรืืออำำ�เภอ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

การส่่ ง เสริิ ม และฝึึ ก อาชีีพสมาชิิ ก กองทุุ น
สวััสดิิการชุุมชน โดยให้้เช่่าพื้้�นที่่�ทำำ�กิินในหมู่่�บ้้าน เพื่่�อ
ใช้้พื้น้� ที่่�ในการปลููกพืืชผัักอิินทรีีย์์ ช่่วยสร้้างแหล่่งอาหาร
ปลอดภััยให้้ชุุมชนคนทัับพริิกและใกล้้เคีียง
มีการจัดสวัสดิการให้สิทธิในการเป็นสมาชิก
กองทุนแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่
เป็นการควบคุมโรค สร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนในพื้นที่ไป
พร้อมกัน โดยแรงงานต่างด้าวจะช�ำระเงินเข้ากองทุน
วันละ ๒ บาท รับสวัสดิการครบถ้วนเหมือนคนไทย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายวิิชิติ คำำ�ไกร ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
โทร. ๐๘ ๗๘๑๗ ๙๙๒๖
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๒๗) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
คลองทัับจัันทร์์ จัังหวััดสระแก้้ว
“บริิหารกองทุุนอย่่างมีีธรรมาภิิบาล
ช่่วยพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคลองทัับจัันทร์์”

	ตำำ�บลคลองทัับจัันทร์์ แบ่่งเป็็น ๑๐ หมู่่�บ้้าน
มีีประชากรทั้้�งหมด ๔,๘๐๗ คน การประกอบอาชีีพ
ส่่วนใหญ่่ทำำ�การเกษตร ทำำ�ไร่่ ทำำ�นา รองลงมาประกอบ
อาชีีพค้้าขาย และรัับจ้้างทั่่�วไป ด้้วยชุุมชนมีีปัญ
ั หาเรื่่อ� ง
ความยากจน ประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ลำำ�บาก ดัังนั้้�น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองทัับจัันทร์์และแกนนำำ�
ของหมู่่�บ้้านแต่่ละหมู่่�บ้้าน จึึงจััดตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนตำำ�บลคลองทัับจัันทร์์ขึ้้�น เพื่่�อสนัับสนุุนการจััด
สวััสดิิการให้้กัับประชาชนอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นไปอย่่าง
เกื้้�อกููลกััน เพื่่�อให้้ประชาชนในตำำ�บลได้้มีีคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีี กองทุุนสวััสดิิการเกิิดจากเงิินสมทบจากสมาชิิก
รััฐบาล สถาบัันพััฒนาชุุมชน (พอช.) ท้้องถิ่่น� หน่่วยงาน
อื่่�น ๆ และอื่่�น ๆ อาทิิ ค่่าธรรมเนีียม ดอกเบี้้�ยธนาคาร
เงิินบริิจาค
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วััตถุุประสงค์์การจััดตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการ
เพื่่� อ การปลูู ก ฝัั ง นิิ สัั ย ของประชาชนในตำำ� บล
ให้้รู้้�จัักการออมเงิิน วัันละ ๑ บาท
๑) เพื่่�อปลููกฝัังคุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์การพึ่่�ง
ตนเอง ความรัับผิิดชอบ ความสามััคคีี และเอื้้�ออาทร
โดยใช้้ ห ลัั ก ศาสนาและยึึดหลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง
๒) เพื่่� อว างแผนอนาคตในวัั น ข้้ า งหน้้ า ให้้
ครอบครััวได้้มีีสวััสดิิการ
๓) เพื่่�อสร้้างคนรุ่่�นใหม่่ ที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ในเรื่่�องการออมทรััพย์์ วัันละ ๑ บาท เพื่่�อส่่งเสริิมเป็็น
แกนนำำ�ในอนาคต
๔) เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจ หรืือแรงจููงใจให้้
สมาชิิกได้้ปฏิิบััติิกิิจกรรมช่่วยงานสัังคมและส่่วนรวม
๕) เพื่่�อสร้้างกระบวนการการมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่าง
ชาวบ้้านด้้วยกัันเอง ชาวบ้้านกัับองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	คณะกรรมการกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บล
คลองทัับจัันทร์์ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร องค์์กรปกครองส่่วน
ท้้ อ งถิ่่� น ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน ได้้ ร่่ ว มกัั น จัั ด ทำำ� แผนพัั ฒ นา
การบริิหารจััดการที่่�ดีีและมีีธรรมาภิิบาลของกองทุุน
เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นของสมาชิิกกองทุุน และมีีเป้้า
หมายให้้กองทุุนใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต โดยแบ่่ง
จััดการการเป็็น ๓ ส่่วน ได้้แก่่
	ส่่วนที่่� ๑ ร้้อยละ ๕๐ จััดสวััสดิิการให้้กับั สมาชิิก
ตามข้้อบัังคัับ
	ส่่วนที่่� ๒ ร้้ อยละ ๓๐ กิิ จกรรมที่่� ก่่อให้้ เกิิ ด
รายได้้ของกองทุุนและสมาชิิก
	ส่่วนที่่� ๓ ร้้อยละ ๒๐ ทุุนสำำ�รององค์์กรสวััสดิิการ
ชุุมชน การบริิหารกองทุุน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จสร้้างระบบดีีมีีคุุณธรรม
๑) การเชื่่� อ มโยงการจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารร่่ ว มกัั บ
หน่่วยงานภาคีีอื่่�น ๆ การทำำ�งานบููรณาการเชื่่�อมโยง
ภาคีีหน่่วยงานและกลุ่่�มองค์์กรทั้้�งภายในและภายนอกตำำ�บล
อาทิิ สภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บลคลองทัับจัันทร์์ ชมรม
ผู้้�สููงอายุุ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล กองทุุนหลััก
ประกัันสุุขภาพตำำ�บล
๒)	องค์์ประกอบของกรรมการสวััสดิิการ ซึ่่�งมีี
คณะกรรมการทั้้�งสิ้้�น ๑๕ คน มาจากผู้้�นำำ�ท้้องที่่� ๒ คน
ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น ๔ คน ผู้้�นำำ�ชุุมชน ๖ คน และเครืือข่่าย
อสม. ๓ คน
๓)	จััดระบบการจััดทำำ�บัญ
ั ชีี ได้้มีกี ารบัันทึึกสมุุด
รายวัันรัับ สมุุดรายวัันจ่่าย สมุุดบััญชีีแยกประเภททั่่�วไป
ตามมาตรฐานการบััญชีีสากล
๔) การรัับเงิินจากสมาชิิก จััดให้้มีคี ณะกรรมการ
กองทุุนที่่�มาจากแต่่ละหมู่่�บ้้าน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิด
ชอบดำำ�เนิินการรัับเงิินและจ่่ายเงิินแก่่สมาชิิก
๕) การจ่่ า ยสวัั ส ดิิ ก ารให้้ กัั บ สมาชิิ ก คณะ
กรรมการหรืือสมาชิิกแต่่ละหมู่่�บ้้านจะต้้องนำำ�เอกสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาเบิิกสวััสดิิการ พร้้อมกัับใบสำำ�คััญรัับเงิิน
๖)	มีีระบบการตรวจสอบ ให้้มีีการตรวจสอบ
บััญชีีโดยคณะกรรมการ และตรวจสอบบััญชีีโดยปลััด
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ร่่วมกัับนัักพััฒนาชุุมชน
พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้สมาชิิกสามารถมาตรวจสอบได้้

ตัั ว อย่่ า งระบบการบริิ หา รจัั ด การกองทุุ น ที่่� ดีี และ
มีีธรรมาภิิบาล
๑)	มีีการจััดเก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ ทำำ�ฐาน
ข้้อมููลสมาชิิกในฐานข้้อมููลโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และ
ข้้อมููลในสมุุดบัันทึึกข้้อมููล
๒)	มีีการระบบติิดตามตรวจสอบผลการดำำ�เนิิน
งานที่่�ชััดเจน
๓)	มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารต่่อสาธารณะ
จากระบบการบริิ ห ารจัั ด การกองทุุ น ที่่� ดีี แ ละมีี
ธรรมาภิิบาล สอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาล ได้้แก่่
การมีี ส่่ ว นร่่ ว ม คุุ ณ ธรรม นิิ ติิ ธรร ม ความโปร่่ ง ใส
ความรัั บ ผิิ ด ชอบ เป็็ น การย้ำำ�� ว่่ า “บริิ ห ารกองทุุ น
อย่่างมีีธรรมาภิิบาล ช่่วยพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน
คลองทัับจัันทร์์” ได้้อย่่างแท้้จริิง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางเพ็็ญพร สายเสมา ผู้้�ประสานงาน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลคลองทัับจัันทร์์
โทร. ๐๘ ๙๙๒๙ ๔๐๒๒
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๒๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลคลองหิินปููน
อำำ�เภอวัังน้ำำ��เย็็น จัังหวััดสระแก้้ว
“สี่่�หุ้้�นส่่วน จััดหาที่่�ดิินทำำ�กิินและที่่�อยู่่�อาศััย
สร้้างความมั่่�นคงให้้ชุุมชน”

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนคลองหิินปููน จััดตั้้�งขึ้้�น
เมื่่อวั
� นั ที่่� ๑๔ สิิงหาคม ๒๕๕๑ มีีสมาชิิกแรกเริ่่ม� ๓๘๕ คน
ต่่อมามีีการขัับเคลื่่�อนจััดตั้้�งสภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บล
คลองหิิ น ปูู น ทำำ� ให้้ มีี ก ารขยายสมาชิิ ก ของกองทุุ น
โดย อสม.ในตำำ�บลได้้ช่่วยทำำ�ความเข้้าใจแก่่สมาชิิกใน
ครััวเรืือน ได้้ส่ง่ ผลให้้ภายในระยะเวลา ๒ เดืือน สมาชิิก
เพิ่่�มมากขึ้้�นเป็็นจำำ�นวน ๒,๐๐๐ คน เหตุุผลสำำ�คััญ
ของการจัั ด ตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนคลองหิิ น ปูู น
เพื่่�อแก้้ปััญหาความเดืือดร้้อนของสมาชิิกที่่� ไร้้ที่่�ทำำ�กิิน
ครอบครัั วมีี ฐ านะยากจน ที่่� อยู่่�อ าศัั ย ทรุุ ด โทรม
ไม่่มีสี วััสดิิการชุุมชน ไม่่มีกี องทุุนช่่วยเหลืือกััน มีีปัญ
ั หา
หนี้้�สิิน ราคาพืืชผลทางด้้านเกษตรตกต่ำำ��
พััฒนาการการจััดการแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินและที่่�
อยู่่�อาศััย
สภาพภููมิิศาสตร์์ของตำำ�บลคลองหิินปููน เหมาะ
แก่่การทำำ�การเกษตรทั้้�งพืืชไร่่และการทำำ�นา แบ่่งการ
ปกครองเป็็น ๑๖ หมู่่�บ้้าน ประชากรส่่วนใหญ่่เดืือดร้้อน
เรื่่�องที่่�ดิินทำำ�กิิน ที่่�อยู่่�อาศััยรวม ๙๒๐ ครอบครััว
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	ปีี ๒๕๔๗ ชาวบ้้านหมู่่� ๖ ได้้รัับความเดืือดร้้อน
ไร้้ที่่�ทำำ�กิิน จึึงได้้รวมตััวกัันจััดทำำ�ข้้อมููลชุุมชน พบว่่ามีี
๔๘ ครััวเรืือนมีีปััญหาเรื่่�องไร้้ที่่�ทำำ�กิิน และได้้จััดตั้้�ง
กองทุุนแก้้ปััญหาที่่�ดิินตำำ�บลคลองหิินปููน
	ปีี ๒๕๔๘ แกนนำำ�ได้้รวบรวมชาวบ้้าน เพื่่�อขอ
เจรจาต่่อรองเช่่าที่่�ดินิ กัับนายทุุน มีีการทำำ�กลุ่่�มวิิสาหกิิจ
ชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมการประกอบอาชีีพของตนเอง
	ปีี ๒๕๕๐ มีีการระดมการออมทรััพย์์เพื่่�อเป็็นทุุน
ชุุมชน จััดตั้้�งเป็็นสถาบัันการเงิินของชุุมชน ปััจจุุบัันมีี
สมาชิิกกว่่า ๘๐๐ คน มีีเงิินทุุนกว่่า ๖ ล้้านบาท มีีการ
เจรจาเจ้้าของที่่�ดิินที่่�ครอบครองสิิทธิ์์�ที่่�ดิินเอกสารสิิทธิ์์�
สปก.๔ - ๐๑ก ขอซื้้อที่่
� �ดิินกลัับคืืนสู่่�เกษตรกร
	ปีี ๒๕๕๑ จัั ด ตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารตำำ� บล
จััดตั้้�งสภาองค์์กรชุุมชน มีีกลุ่่�มองค์์กรเข้้าร่่วม ๔๔ กลุ่่�ม
๑๖ หมู่่�บ้้าน โดยใช้้สภาองค์์กรชุุมชนเป็็นเครื่่�องมืือเชื่่อ� ม
โยงหมู่่�บ้้าน พััฒนากองทุุนสวััสดิิการทั้้�งตำำ�บล วิิเคราะห์์
สภาพปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินทั้้�งตำำ�บล
	ปีี ๒๕๕๒ แก้้ไขปััญหาเรื่่�องที่่�ดิินอีีก ๓ หมู่่�บ้้าน
และปีีนี้้�เองที่่�เริ่่�มนำำ�ระบบGIS (Geographic Informattion System) มาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาที่่�ดิิน
	ปีี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ มีีแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทั้้�งตำำ�บล
ร่่วมกัับท้้องถิ่่�นโดยทำำ�หนัังสืือขอใช้้ที่่�ดิินกัับสปก. และ
เจรจากัับหััวหน้้าปฏิิรููปที่่�ดิิน จััดตั้้�งคณะทำำ�งานแก้้ไข
ปััญหาที่่�ดิินตำำ�บล ใช้้กองทุุนที่่�ดิิน เป็็นทุุนภายใน ใน
การจััดการแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินของตนเอง จััดตั้้�งสหกรณ์์
การเกษตรตำำ�บลเพื่่�อเช่่าที่่�ดินิ กัับเจ้้าของที่่�ดินิ มีีแผนการ
รัังวััดแปลงที่่�ดิินทุุกหมู่่�บ้้านและลงระบบ GIS
	จากพััฒนาการดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ตำำ�บลคลองหิินปููน
มีีความโดดเด่่นประเด็็นงานเรื่่�องที่่�ดิิน มีีหน่่วยงานทั้้�ง
ภาครััฐ เอกชน ในประเทศและต่่างประเทศ มาเรีียน
รู้้�ศึึกษาในการจัั ด การแก้้ ไขปัั ญ หาชุุ ม ชนและกลาย
เป็็นชุุมชนหนึ่่�งที่่�มีีการจััดขบวนองค์์กรชุุมชนได้้อย่่าง
เข้้มแข็็งและเป็็นระบบอย่่างมั่่�นคง
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กระบวนการทำำ�งานออกแบบ เชื่่อมโยงให้้ความสำำ�คััญ
การใช้้ทุุนของชุุมชน
	จากอดีี ต จนถึึงปัั จจุุ บัั น องค์์ ก รชุุ ม ชนตำำ� บล
หิิ น ปูู น มีี ผู้้�นำำ�ที่่� ป ระสานงาน เชื่่� อ มโยงปัั ญ หาและ
ความเดืือดร้้อนต่่าง ๆ ของพี่่�น้อ้ งเป็็นลัักษณะเครืือข่่าย
ให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้ทุุนของชุุมชนเป็็นเครื่่�องมืือใน
การแก้้ปััญหาที่่�พึ่่�งตนเองเป็็นหลััก พััฒนากระบวนการ
แก้้ไขอย่่างเป็็นขั้้�นตอน มีีการวางผัังการพััฒนาตำำ�บล
แนวทางการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม ขยายจำำ�นวนองค์์กร
ชุุมชนให้้กว้้างขวางขึ้้�น สร้้างพลัังในการเจรจาต่่อภาค
รััฐหรืือเอกชนให้้มากขึ้้�น
	ปััจจุุบัันได้้ใช้้เงิินทุุนของชุุมชน จััดซื้้�อที่่�ดิินแล้้ว
ประมาณ ๓๐๐ กว่่าไร่่ เพื่่�อแก้้ไขความเดืือดร้้อนให้้กัับ
ชาวบ้้าน เรื่่อ� งที่่�อยู่่�อาศััยและเรื่่อ� งที่่�ดินิ ทำำ�กินิ โดยได้้รับั
ความร่่วมมืือจากจัังหวััด ที่่�ดิิน และป่่าไม้้ (การจััดสรร
ที่่�ดิิน สปก.) เป็็นรููปแบบการจััดการตนเองของชุุมชน
ที่่�ดีี ทำำ�ให้้มีีความตื่่�นตััวจากประชาชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
ผลที่่�เกิิดขึ้้�น คืือการสร้้างความมั่่�นคงที่่�ดิินทำำ�กิินที่่�อยู่่�
อาศััยของสมาชิิกในชุุมชน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลคลองหิินปููนเป็็น
กองทุุนที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับ การจััดการ จััดสรรที่่�ดิิน
ทำำ�กิินให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีพ การสร้้างความมั่่�นคง
ทางด้้านอาหารและที่่�อยู่่�อาศััย โดยมีีเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญ
ได้้แก่่ การจััดตั้้�งเครืือข่่ายองค์์กรชุุมชน การสร้้างกลไก
การทำำ�งาน การสำำ�รวจข้อมู
้ ลู แผนที่่�ทำำ�มืือ ผัังตำำ�บล GIS
และจััดตั้้�งกองทุุนที่่�ดิิน จััดตั้้�งธนาคารตำำ�บล

	จากปีี ๒๕๕๓ เป็็นต้้นมา กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการจััดหาที่่�ดิินแก้้ไขปััญหาให้้แก่่
ผู้้�เดืือดร้้ อ น ๒๘ ครัั ว เรืือน พัั ฒ นาที่่� อยู่่�อ าศัั ย
๖๐ ครััวเรืือน มีีสถาบัันการเงิินชุุมชนบ้้านบ่่อลููกรััง
เป็็ น ผู้้�หนุุ น เสริิ ม ทำำ� งานลัั ก ษณะสี่่� หุ้้� นส่่ ว น คืือ
๑) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ๒) กองทุุนที่่�ดินิ /ที่่�อยู่่�อาศััย
๓) กทบ.ประชารััฐ ๙ และ ๔) บ้้านพอเพีียง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายละอองดาว ลีีลาน้ำำ��เที่่�ยง ผู้้�ประสานงาน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลคลองหิินปููน
โทร. ๐๘ ๙๙๘๙ ๐๑๕๘
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๒๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางหลวง
อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
“สร้้างเยาวชน สร้้างอนาคต”

กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลบางหลวง
เริ่่� ม ก่่ อตั้้� ง กองทุุ น เมื่่� อ ๒๖ มีี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๑
มีีสมาชิิกทั้้�งหมด ๑,๖๙๙ คน เงิินกองทุุนมีีจำำ�นวนเงิิน
๑,๗๕๗,๙๑๒ บาท วััตถุุประสงค์์หลัักของการจััดตั้้�ง
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางหลวง เพื่่�อต้้องการ
สร้้างความสามััคคีีมีีการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของคนในชุุมชน ส่่งเสริิมการออม
และเพื่่� อ สร้้ า งระเบีี ย บการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ดีี ข อง
คนในชุุมชน โดยปััจจุุบัันกองทุุนมีีการจััดสวััสดิิการที่่�
ครอบคลุุมจำำ�นวน ๒๒ ประเภท โดยมีีการจััดสวััสดิิการ
ที่่�ต้้องเน้้นไปในกลุ่่�มเด็็กเยาวชน เช่่น สวััสดิิการทุุนการ
ศึึกษา สวััสดิิการส่่งเสริิมอาชีีพเสริิมเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับ
ครััวเรืือน
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ขัับเคลื่่อนกองทุุนด้้วยแนวทางคุุณธรรม “ปััญหา
ที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�”
กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนตำำ� บลบางหลวง
มีีการประชุุมเพื่่�อปรึึกษาหารืือกัันเรื่่�องปััญหาต่่าง ๆ
ในทุุกเดืือน พบว่่า เด็็กและเยาวชนของตำำ�บลบางหลวง
ที่่�มีีจำำ�นวน ๑,๙๐๔ คน เกิินครึ่่�งหนึ่่�งมีีปััญหาการเป็็น
เด็็กติิดเกม ทำำ�ให้้คณะกรรมการกองทุุนฯ จึึงวิิเคราะห์์
ปััญหาได้้ ดัังนี้้� เด็็กและเยาวชนไม่่มีีส่่วนร่่วมในการ
ทำำ�งานของชุุมชน ขาดโอกาสและช่่องทางประกอบ
อาชีีพ ขาดโอกาสสืืบสานประเพณีีวััฒนธรรม และขาด
ความรู้้�ความเข้้าใจในการดููแลและอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ของชุุมชน จากสภาพปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงนำำ�ไปสู่่�การ
จััดกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาเยาวชนในพื้้�นที่่� พร้้อมปลููกฝััง
คุุณธรรม จริิยธรรม อาทิิ
๑)	กิิจกรรมมััคนายกน้้อย ๔.๐ อบรมพััฒนา
ด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมแก่่เด็็กและเยาวชน
๒)	กิิ จ กรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูู ร้้ อ น
ณ วััดบางหลวง อบรมพััฒนาเด็็กและเยาวชน อายุุ
ตั้้�งแต่่ ๕ - ๑๕ ปีี
๓) การดำำ�นาปลููกต้้นกล้้าในนาข้้าว อบรมเชิิง
ปฏิิบััติิการให้้กัับเด็็กและเยาวชน
๔)	กิิจกรรมศููนย์์เพื่่�อนใจวััยรุ่่�นเด็็กและเยาวชน
ให้้ความรู้้�เรื่่�องยาเสพติิด เรื่่�องท้้องก่่อนวััยอัันควร
๕)	กิิจกรรมอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม อบรมเชิิงปฏิิบัติั ิ
การให้้กัับเด็็กและเยาวชน
๖)	กิิจกรรมการจััดตั้้�งสภาเด็็กและเยาวชน
๗)	กิิจกรรมสร้้างจิิตอาสาเพื่่�อบริิหารจััดการ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางหลวง
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การหนุุนเสริิมให้้เยาวชนมีีรายได้้
การรวมกลุ่่�มเด็็ ก และเยาวชนให้้ มีี อ าชีี พ
เพิ่่�มรายได้้ให้้ตนเองและครอบครััว โดยเด็็กและเยาวชน
ที่่�มาทำำ�งานมีีทั้้�งเด็็กในระบบและนอกระบบการศึึกษา
เด็็ ก และเยาวชนที่่� กำำ�ลัั ง ศึึกษาก็็ จ ะทำำ� งานในตอน
หลัั ง เลิิ ก เรีี ย นหรืือวัั น หยุุ ด วัั น เสาร์์ - วัั น อาทิิ ต ย์์ แ ละ
ช่่วงปิิดเทอม เป็็นกิิจกรรมที่่�มีีการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
และเป็็นกิิจกรรมต้้นแบบของกองทุุน มีีรายได้้ช่่วย
เหลืือตนเองและครอบครััวเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ
๓,๙๘๔,๐๐๐ บาท/ปีี โดยเป็็นกิิจกรรมที่่�เกิิดจากความ
ร่่วมมืือของทุุกฝ่่ายที่่�เข้้ามาร่่วมกัันในการ ทำำ�ให้้เด็็ก
และเยาวชนในพื้้�นที่่�ทีีรายได้้เสริิมหลัังการเรีียน เช่่น
ผู้้�ประกอบการบ่่อกุ้้�ง เจ้้าของสวนผััก กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชน ผู้้�ปกครอง
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลัั พ ธ์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการที่่� เ ด็็ ก และเยาวชน
มีีรายได้้จากการไปทำำ�งานแล้้วนั้้�น ยัังมีีผลพลอยได้้ที่่�
ตามมาคืือ กลุ่่�มเยาวชนที่่�เห็็นเพื่่�อน ๆ ไปทำำ�งานแล้้วมีี
รายได้้ มีีความสนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมและต้้องการมีีราย
ได้้จึึงเกิิดการตั้้�งกลุ่่�มเยาวชนและครอบครััวที่่ส� นใจเรื่่อ� ง
การหารายได้้ มาสมััครเป็็นสมาชิิกของกองทุุนสวััสดิิการ
ตำำ�บลบางหลวง
กลุ่่�มเด็็กและเยาวชนที่่�มาทำำ�งานหารายได้้นั้้�น
มีีรายได้้ช่ว่ ยเหลืือตนเองและครอบครััว จึึงทำำ�ให้้กองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลบางหลวงตั้้�งเป้้าหมายในการ
เพื่่�อพััฒนาและส่่งเสริิมรวมกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนให้้มีี
การทำำ�งานหารายได้้ให้้มากขึ้้�นผ่่านกลไกเครืือข่่ายการ
ทำำ�งานของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนที่่�ร่่วมกัันในการ
พััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้เติิบโตเป็็นคนดีีที่่�มีีคุุณภาพ
ต่่อไป

แผนการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในอนาคต
	จากกิิจกรรมการพััฒนาศัักยภาพด้้านเด็็กและ
เยาวชนของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนได้้ออกแบบการ
ปลููกฝัังคุุณธรรมจริิยธรรมในมิิติิต่่าง ๆ โดยมีีแผนงาน
ที่่�วางไว้้ชััดเจน ดัังนี้้�
๑)	พััฒนาเด็็กและเยาวชน เพื่่�อให้้มีีรายได้้ช่่วย
เหลืือตนเอง และครอบครััว เป็็นการใช้้เวลาว่่างให้้เกิิด
ประโยชน์์
๒) ขยายฐานกลุ่่�มเป้้าหมายเด็็กและเยาวชนให้้
เข้้ามาเป็็นสมาชิิกเพิ่่�มมากขึ้้�น
๓) สร้้ า งกลุ่่�มกิิ จ กรรมจิิ ต อาสามา ร่่ ว มกัั น
บริิหารจััดการงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
๔) ปลููกจิิตสำำ�นึึกเด็็กและเยาวชน ให้้ดููแลและ
อนุุรัักษ์์สุุขภาวะและสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน
๕) สร้้างกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนในชุุมชนมีีการ
สืืบสานวััฒนธรรมประเพณีีอัันดีีงาม

ผู้้�ติิดต่่อประสานงานพื้้�นที่่�
นางสาวเกษศิิริินทร์์ แสงวงษ์์ทอง
ประธานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
โทร. ๐๘ ๐๖๓๖ ๘๖๖๓
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ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๓๐) เทศบาลตำำ�บลค่่ายเนิินวง
ตำำ�บลบางกะจะ อำำ�เภอเมืืองจัันทบุุรีี
จัังหวััดจัันทบุุรีี
“ยึึดมั่่�นธรรมาภิิบาล บริิการเพื่่�อประชาชน”

เทศบาลตำำ�บลค่่ายเนิินวงนั้้�นนอกจากมุ่่�งเน้้น
บริิหารจััดการองค์์กรในด้้านการสร้้างพื้้�นฐาน และ
ระบบสาธารณููปโภคต่่าง ๆ แล้้ว ยัังให้้ความสำำ�คััญ
ด้้ า นคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของคนในชุุ มชน ภายใต้้ กิิ จกรรม
เสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�ให้้คนในชุุมชนอย่่างหลากหลาย
โดยมุ่่�งหวัั ง ให้้ เข้้ า มามีี ส่่ ว นร่่ ว มเพื่่� อ สร้้ า งจิิ ต อาสา
พึ่่�งพาอาศััยซึ่่�งกัันและกััน อาทิิ กิิจกรรมสร้้างอาชีีพ
ให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการ ผู้้�มีีรายได้้น้้อย ผู้้�ประสบปััญหา
ทางสัังคม รวมถึึงช่่วยกัันดููแลรัักษาความสะอาดของ
ชุุมชน เป็็นต้้น ซึ่่�งกิิจกรรมต่่าง ๆ นั้้�น เกิิดจากการ
ได้้รัับโอกาส ความร่่วมมืือร่่วมใจในการสร้้างพลัังที่่�
เกิิดจากชุุมชนจากทุุกฝ่่าย ที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือ
วิิสััยทััศน์์การบริิหารของผู้้�บริิหารที่่�เน้้นด้้านคุุณภาพ
ชีีวิิตของคนในชุุมชน มุ่่�งเน้้นกิิจกรรมที่่�ช่่วยหล่่อหลอม
ความรู้้�สึึกให้้ เ กิิ ด ความเข้้ ม แข็็ ง รัั ก ใคร่่ ส ามัั คคีี
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สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง มีีแนวทางพึ่่�งพาตนเอง
สร้้ า งความเป็็ น ปึึ ก แผ่่ น ให้้ เ ป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี คุุ ณ ธรรม
ส่่ ง ผลดีี ทั้้� ง ความเจริิ ญ ทางด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม
สิ่่�งแวดล้้อม และวััฒนธรรม
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
กระบวนการสู่่�ความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการคุ้้�มครองชุุมชน ภายใต้้ โครงการ ซึ่่�งมุ่่�งเน้้น
เพื่่�อการแก้้ไขปััญหาแบบบริิบทของชนบท ชุุมชนมีีส่ว่ น
ร่่วมป้้องกััน และเฝ้้าระวัังในกลุ่่�มเด็็กเยาวชนที่่�เป็็น
กลุ่่�มเปราะบาง รวมถึึงกลุ่่�มเสี่่�ยงอื่่�น ผ่่านกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ที่่�สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�น เป็็นการทำำ�งานที่่�
ต้้องพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมถึึง
สามารถแก้้ไขปััญหา ช่่วยเหลืือให้้ได้้รัับความปลอดภััย
อย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดอย่่างยั่่ง� ยืืนด้้าน
คุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน ไม่่ให้้เกิิดความเลื่่�อมล้ำำ��
ทางสัังคม ดัังนี้้�
๑) การจัั ด ประชุุ ม ประชาคมเพื่่� อจัั ด ทำำ� แผน
พััฒนา เพื่่�อค้น้ หาปััญหาในแหล่่งชุุมชน รัับทราบปััญหา
และความต้้องการของประชาชน เพื่่�อนำำ�มาจััดทำำ�เป็็น
แผนพััฒนาของเทศบาล ๕ ปีี
๒) การจััดประชุุมร่่วมกัันทุุกฝ่่าย โดยใช้้หลััก
การมีีส่่วนร่่วมทุุกภาคส่่วน เพื่่�อค้้นหากลุ่่�มเป้้าหมาย
๓)	วิิเคราะห์์ กำำ�หนดกิิจกรรม และทำำ�โครงการ
รวมถึึงจััดหาแหล่่งงบประมาณ
๔)	ดำำ� เนิิ น การตามโครงการ และติิ ด ตาม
ประเมิินผล รายงานผลดำำ�เนิินงาน
๕)	จัั ด ให้้ มีี กิิ จ กรรมให้้ เ กิิ ด ความต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยการเฝ้้าระวััง ให้้ความช่่วยเหลืือ สร้้างความเชื่่�อมั่่�น
และยั่่�งยืืน
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๖) เป็็นต้้นแบบให้้แก่่ชุมุ ชนอื่่น� ๆ ได้้ศึึกษาและ
นำำ�ไปปรัับใช้้กัับบริิบทของคนเองได้้เป็็นอย่่างดีี
นอกจากนี้้�แล้้ว ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมาเทศบาล
ตำำ�บลค่่ายเนิินวงประสบความสำำ�เร็็จ และในปีี ๒๕๖๐
ได้้รัับรางวััง “ตำำ�บลต้้นแบบห่่วงใยไม่่ทอดทิ้้�งกััน”
อัันเป็็นผลมาจากการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องอีีกด้้วย
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
๑) เด็็ก เยาวชน ทำำ�กิิจกรรมได้้เฉพาะวัันหยุุด
หรืือช่่วงปิิดเทอม ส่่วนหนึ่่�งเพราะต้้องช่่วยผู้้�ปกครอง
ทำำ�งาน จึึงต้้องจััดกิิจกรรมในช่่วงเวลาที่่�สามารถเข้้า
ร่่วมได้้ รวมถึึงจััดรถยนต์์ส่่วนกลางเพื่่�อรัับ-ส่่งมาร่่วม
กิิจกรรม
๒)	ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการ ผู้้�ประสบปััญหาทางสัังคม
ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพรัับจ้้าง ไม่่มีีเวลาว่่างหรืือ
ผู้้�ดูู แ ลมาร่่ ว มกิิ จ กรรรม จึึงมีี ก ารจัั ด รถยนต์์ รัั บ ส่่ ง
และจััดกิิจกรรมในเชิิงรุุก เช่่น การเยี่่ย� มบ้้าน การพููดคุุย
เพื่่�อโน้้มน้้าวให้้เกิิดความตะหนัักรัักสุุขภาพตนเอง
๓)	ครอบครััว กลุ่่�มยากจนนั้้�นทำำ�งานโดยไม่่มีี
วัันหยุุด จึึงเน้้นจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพ ให้้เกิิด
รายได้้
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ประชาชนได้้เรีียนรู้้� มีีความเข้้าใน มีีอาชีีพ
หลากหลาย พึ่่ง� พาอาศััย เอื้้อ� เฟื้้อช่
� ว่ ยเหลืือซึ่่ง� กัันและกััน
มีีความเข้้มแข็็งสามารถจััดการปััญหาของคนเองได้้
และได้้รัับความช่่วยเหลืือจากชุุมชนเท่่าเทีียมกััน
๒)	ครอบครััวมีแี รงบัันดาลใจในการดำำ�เนิินชีีวิติ
ของตนเองได้้อย่่างถููกต้้อง มีีความสุุขและปลอดภััย
๓) ชุุมชนมีีผู้้�นำ�ำ และเครืือข่่ายที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�น
ในการเฝ้้าระวัังป้้องกัันปััญหาความรุุนแรงในครอบครััว
และปััญหายาเสพติิดในชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
๑)	มุ่่�งมั่่� นพัั ฒนาคุุ ณภาพชีี วิิตของประชาชน
ให้้อยู่่�ดีี มีีสุุขอย่่างยั่่�งยืืน
๒)	มุ่่�งมัั น พัั ฒ นาเสริิ ม สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ให้้
ชุุมชนในการใช้้ชีีวิิตที่่�ถููกต้้องและมีีคุุณธรรม
๓)	ส่่งเสริิมการปลููกฝัังคุุณธรรมให้้สมาชิิกใน
ชุุมชนมีีความกตััญญูู มีีจิิตอาสา และรัับผิิดชอบต่่อ
ส่่วนรวม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางเรวดีี นาคเจืือ
นัักพััฒนาชุุมชนปฏิิบััติิการ
โทร. ๐๙ ๔๖๗๘ ๑๑๙๙, ๐ ๓๗๓๙ ๑๓๖๑
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๓๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบางปรง
ตำำ�บลบางพระ อำำ�เภอเมืืองฉะเชิิงเทรา
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
“ชุุมชนแห่่งคนดีี มีีวิิถีีวััฒนธรรมอัันดีีงาม
ร่่วมสืืบสานภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�น สร้้างคุุณภาพชีีวิิตดีี
ด้้วยหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบางปรง จุุดเด่่นของชุุมชนที่่แ� สดงถึึง
ความเป็็นตััวตนของชุุมชน คืือ คนในชุุมชน มีีเหตุุผลใช้้
ความรู้้�ในการตััดสิินแก้้ปัญ
ั หา มีีศาสนสถาน และศาสนา
คืือ วััด (วััดบางปรงธรรมโชติิการาม) และเจ้้าอาวาส
เป็็นศููนย์์กลางและศููนย์์รวมจิิตใจของคนในชุุมชนในการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ มีีการดำำ�รงและสืืบสานประเพณีี
ของท้้องถิ่่�นไว้้อย่่างเหนีียวแน่่น
กว่่าจะมาเป็็นวัันนี้้�
ชุุมชนบ้้านบางปรงนํําหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาใช้้ในการพััฒนา แนวทางการดํํารงชีีวิิต
มีีการจััดการความรู้้� (Knowledge Management)
ใช้้การพััฒนาชุุมชน ในการจััดการชุุมชนที่่�มีีรููปแบบ
มีี แ ผนชุุ ม ชนที่่� ต รงกัั บ ความต้้ อ งการของชุุ ม ชน
มีีความเข้้มแข็็งมาจากปััจจัยั ภายในและปััจจัยั ภายนอก
พร้้อมกิิจกรรม ผ่่านเวทีีประชาคมการระดมความคิิดเห็็น
โดยใช้้พลััง “บวร”
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
	ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานของชุุมชนในการสร้้าง
ชุุมชนคุุณธรรม ได้้ร่่วมกัันดำำ�เนิินการดัังนี้้�
	ขั้้� น ที่่� ๑ การแสวงหาแนวร่่ ว ม ใช้้ รูู ป แบบ
ไม่่เป็็นทางการโดยร่่วมกัับนัักวิิชาการวััฒนธรรมผู้้�ที่่�
ทำำ�งานด้้านศาสนาศิิลปะและวััฒนธรรมในระดัับพื้้�นที่่�
ในการแสวงหาแนวร่่วม โดยการใช้้หลัักการมีีส่่วนร่่วม
แบบ “พลัังบวร” ในการค้้นหาต้้นทุุนชุุมชนให้้ครบมิิติิ
ของชุุมชน
ขั้้�นที่่� ๒ การจััดทำำ�แผนงานแบบมีีส่่วนร่่วม
ดำำ�เนิินการจััดประชาคมชุุมชนบางปรงเพื่่�อจััดทำำ�แผน
ชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�เศรษฐกิิจพอเพีียง ที่่�สามารถ
ตอบโจทย์์วิิถีีชุุมชนได้้
	ขั้้�นที่่� ๓ การแสวงหาภาคีีเครืือข่่าย เพื่่�อหนุุน
เสริิ ม ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพทั้้� ง ด้้ า น
องค์์ความรู้้� เครื่่�องมืือ เทคโนโลยีี พร้้อมรููปแบบการ
จััดตั้้�งกลุ่่�มอาชีีพ
ขั้้�นที่่� ๔ การกำำ�หนดบทบาทภารกิิจ ให้้มีเี จ้้าภาพ
หลัักในการขัับเคลื่่�อนงานในแผนนั้้�น โดยมอบหมาย
ให้้ผู้้�นำำ�แต่่ละกลุ่่�มรัับผิิดชอบ
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
แม้้จะอาศััยความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ
ตามเป้้าหมายแล้้วนั้้�น แต่่ยัังขาดการมีีส่่วนร่่วมในการ
แสดงความคิิดเห็็นในการเสนอ โครงการ/กิิจกรรม
ที่่�มาจากความต้้องการของกลุ่่�ม เด็็ก และเยาวชนซึ่่�งมีี
ความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� การประชุุมหรืือพููดคุุยเพื่่�อปรึึกษา
หารืือเพื่่�อการมีีส่ว่ นร่่วมกัับคนในชุุมชนต้้องใช้้เวลาช่่วง
เย็็นหรืือช่่วงกลางคืืน ซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคต่่อการลงพื้้�นที่่�
เล็็กน้้อย
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ผลลััพธ์์แห่่งความเปลี่่�ยนแปลง
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมไม่่เพีียงแต่่การ
สร้้างคนให้้มีคุี ณ
ุ งามความดีีการน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงสู่่�การปฏิิบััติิ และการรัักษาสืืบทอด
ประเพณีีและวััฒนธรรมเท่่านั้้�น จำำ�เป็็นจะต้้องสร้้าง
อาชีีพและสร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชนควบคู่่�ไปด้้วย
พร้้อมกัับการประสานหน่่วยงานเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิด
ขึ้้�นในชุุมชน จึึงจะนำำ�มาซึ่่�งความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิิน
โครงการ มีี ก ารถ่่ ายทอดบทเรีี ย นการเรีี ย นรู้้� ชุุ ม ชน
คุุณธรรม การจััดทำำ�แผนชุุมชนคุุณธรรม กระบวนการ
ขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมด้้วยพลััง บวร บัันได ๙ ขั้้�น
ให้้กัับนัักวิิชาการวััฒนธรรมประจำำ�อำำ�เภอทุุกอำำ�เภอ
ไปสู่่�การประยุุกต์์ใช้้ในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม
ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบทั้้�ง ๑๑ อำำ�เภอ ของจัังหวััด

หลัักพื้้น� ฐานสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนา กอปรกัับการน้้อมนำำ�
แนวพระราชดำำ�ริิ “บวร” เป็็นหลัักคิิดนำำ�ไปสู่่�ความยั่่ง� ยืืน
ด้้วยหลัักการเข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา เสริิมสร้้างความเข้้ม
แข็็งด้้วยการพััฒนาคนให้้มีคุี ณ
ุ ธรรม ภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมบนพื้้น� ที่่�การพััฒนาชุุมชน
เมืืองตามแนวพระราชดำำ�ริิ “บวร” ของบ้้านบางปรง

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้ า หมายของชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบ้้ า นบางปรง
จะพััฒนาชุุมชนให้้น่า่ อยู่่� น่่าเที่่�ยว การให้้ความสุุขความ
สำำ�คััญกัับ “คน” เป็็นศููนย์์กลางการพััฒนา การปลููกฝััง
คุุณธรรม ให้้เกิิดประโยชน์์สุุขร่่วมกัันต่่อ ตนเอง สัังคม
โดยน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาเป็็น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางกมลวรรณ พวงประเสริิฐ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๐ ๖๓๓๕
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๓๒) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเสม็็ดใต้้
ตำำ�บลเสม็็ดใต้้ อำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
“อบตเสม็็ดใต้้ รวมใจพััฒนา
อาสาสมััคร อผส. รุ่่�นใหม่่ ใส่่ใจผู้้�สููงอายุุ
ชุุมชนปลอดขยะ ถนนกิินได้้ เสม็็ดใต้้ปัันสุขุ ”

	ตำำ�บลเสม็็ดใต้้นั้้�นเด่่นในเรื่่�องของการมีีชมรม
อาสาสมัั ครดููแ ลผู้้�สูู งอายุุ องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ วนตำำ� บล
เสม็็ดใต้้ ซึ่่�งเกิิดจากการรวมกลุ่่�มของอาสาสมััครดููแล
ผู้้�สููงอายุุ ในการทำำ�กิิจกรรมให้้เกิิดประโยชน์์และความ
สุุขแก่่สัังคม ประกอบกัับองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
เสม็็ดใต้้มีีนโยบายในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
งานของอาสาสมััครที่่�สามารถทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้แก่่
ท้้องถิ่่�นได้้ในทุุก ๆ ด้้าน
นอกจากนี้้�แล้้วยัังมีีกองทุุนบริิหารจััดการขยะ
โดยเริ่่�มแนวทางการบริิหารจััดการขยะจากปััญหาการ
ร้้องเรีียนบ่่อทิ้้�งขยะมููลฝอยและปริิมาณขยะมููลฝอยที่่�
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นประกอบกัับองค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลเสม็็ดใต้้มีีนโยบายที่่�ชััดเจนในเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วม
ของชุุมชนในการจััดการขยะเพื่่�อลดปริิมาณขยะในพื้้น� ที่่�
ซึ่่�งมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีีดัังนั้้�นแนวทางที่่�จะจััดการลด
ปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้น� เป็็นเรื่่อ� งที่่�ต้อ้ งมีีการให้้ประชาชน
ในพื้้น� ที่่�ได้้ตระหนััก และมีีส่ว่ นร่่วมในการคััดแยกขยะใน
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ครััวเรืือน ตลอดจนนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ
ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของกระบวนการการสร้้าง
นวััตกรรมมีีส่่วนร่่วมในการจััดการขยะในครััวเรืือนโดย
ประชาชนทั้้�ง ๖ หมู่่�บ้้านมีีข้้อตกลงจากผลการประชุุม
ประชาคมหมู่่�บ้้านให้้ยกเลิิกการจััดจ้้างเอกชนในการจััด
เก็็บขยะ ซึ่่�งดำำ�เนิินไปเมื่่�อวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๕๘
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
เส้้นทางของการมาเป็็นต้้นแบบนั้้�น เริ่่�มต้้นจาก
ความทุุกข์์ยากของคนในชุุมชนและนโยบายภาครััฐ
ในเรื่่�องของการพััฒนานโยบายสาธารณะ ด้้านการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของคนในชุุมชนให้้มีคว
ี ามเท่่าเทีียม
ด้้านสิิทธิิมนุุษย์์ชน ให้้สามารถเข้้าถึึงการบริิการภาครััฐ
และสิิทธิิต่่าง ๆ ที่่�พึึงได้้รัับ มีีความเสมอภาคกัันและ
ให้้ทุุกคนในตำำ�บลเสม็็ดใต้้มีีความสงบสุุข สามารถสร้้าง
ชีีวิติ อยู่่�ภายใต้้การนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมา
ปรัับใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ในด้้านต่่าง ๆ ได้้อย่า่ ง
สมบููรณ์์ ประกอบด้้วย
	วััยเด็็ก พััฒนาเรื่่�องการศึึกษา
	วััยทำำ�งาน พััฒนาเรื่่�องการให้้องค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ
ในการดำำ�เนิินงาน
	วััยผู้้�สููงอายุุ ส่่งเสริิมและดึึงศัักยภาพของแต่่ละ
คนออกมา และให้้มีกี ารทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกัันคืือกิิจกรรม
ของโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุแก่่นเสม็็ดใต้้
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์หรืือพฤติิกรรมของคนในชุุมชนทางด้้าน
คุุณภาพชีีวิติ ที่่�ส่ง่ ผลให้้เห็็นชััดเจนเป็็นรููปธรรมจากการ
ทำำ�งานของจิิตอาสาในแต่่ละกลุ่่�ม เช่่น
จิิตอาสาในการดููแลผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง และ
การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อนเยี่่�ยมเพื่่�อน ส่่งผลต่่อคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีชุุมชน
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การบริิการของกลุ่่�มจิิตอาสาทำำ�ให้้คนในชุุมชน
เกิิดการยอมรัับและเชื่่�อใจ เกิิดความศรััทธาและปฏิิบััติิ
ตามในกรณีีที่่�มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมในชุุมชนต่่อไป
	มีีวิินััยการคััดแยกขยะจากครััวเรืือนในชุุมชน
โดยมีีการสร้้างความเข้้าใจให้้แต่่ละครอบครััวรู้้�ถึึง
หลัักการคััดแยกขยะ ตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงปลายทาง
สู่่�ตำำ�บลที่่�มีีการบริิหารจััดการขยะได้้ดีี
เกิิดการปลููกฝัังค่่านิิยมและสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีใี ห้้
กัับคนในชุุมชน โดยเริ่่�มจากการจััดตั้้�งธนาคารขยะใน
ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กและโรงเรีียนที่่�อยู่่�ในชุุมชนทั้้�ง ๔ แห่่ง
พฤติิกรรมเชิิงบวกที่่�มีต่ี อ่ ตนเองทำำ�ให้้บุคค
ุ ลมีีการพััฒนา
ตนเองให้้มีีศัักยภาพสููงสุุด เป็็นคนคิิดบวกช่่วยเหลืือ
สัังคมมีีความเอื้้อ� เฟื้้�อมีีจิิตใจอ่่อนโยน
พฤติิกรรมเชิิงบวกที่่�มีีต่่อเพื่่�อนร่่วมงานในกลุ่่�ม
องค์์กรหรืือหน่่วยงานที่่�ทำำ�งาน มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ร่่วมกัันมีีความเอื้้�ออาทรซึ่่�งกัันและการอุุทิิศตนเพื่่�อ
ส่่วนรวม
พฤติิกรรมเชิิงบวกที่่�มีต่ี อ่ เพื่่�อนบ้้าน เกิิดสัังคมที่่�มีี
ความรัักซึ่่ง� กัันและกััน เอาใจใส่่ช่ว่ ยเหลืือบ้้านใกล้้เรืือน
เคีียง มีีความหวัังดีีต่่อกัันเป็็นสัังคมแห่่งการเอื้้�ออาทร
ดัังคำำ�ขวััญ “ลููกหลวงพ่่อโสธร มาด้้วยกััน ไปด้้วยกััน”
เกิิดกระบวนการการมีีส่่วนร่่วม มีีการทำำ�งาน
ร่่วมกัันอย่่างจริิงใจในการแก้้ไขปััญหาทุุกปััญหา ทำำ�ให้้
กลายเป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพส่่งผลให้้กลุ่่�มองค์์กรมีีความ
เข้้มแข็็ง ส่่งผลให้้หน่่วยงานและองค์์กรภาครััฐในพื้้�นที่่�
ได้้มีกี ารประสานการทำำ�งานแบบบููรณาการร่่วมกัันของ
องค์์กรหลัักในพื้้น� ที่่�คืือผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น� ผู้้�นำำ�ส่ง่ ที่่� หน่่วยงาน
ภาครััฐ และประชาชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	ความมุ่่�งมั่่� น ในการพัั ฒ นาชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
ผ่่านการบริิหารจััดการแบบ ๓ ด้้านประกอบด้้วย
๑)	สร้้างการมีีส่่วนร่่วม กระบวนการสร้้างการ
มีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชนให้้มากที่่�สุุด
๒)	สร้้างการเรีียนรู้้� มีีการพััฒนาองค์์ความรู้้�
ต่่าง ๆ ให้้กัับคนในชุุมชนอย่่างเป็็นระบบ
๓)	สร้้ า งการเปลี่่� ย นแปลง การสร้้ า งผู้้�นำำ�
การเปลี่่� ย นแปลงจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นเพื่่� อ ให้้ ดำำ�ร งผู้้�นำำ� การ
เปลี่่�ยนแปลงหรืือนวััตกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวณิิชากร อิินอ่่อน
ผู้้�อำำ�นวนการกองสวััสดิิการสัังคม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ ๖๙๔๓
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๓๓) เทศบาลเมืืองบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง
“ใส่่ใจถึึงบ้้าน บริิการแบบองค์์รวม”

	สิ่่�งที่่�โดดเด่่นคืือความเป็็นเลิิศด้า้ นการเสริิมสร้้าง
เครืือข่่าย “พลัังทางสัังคม” การมีีส่่วนร่่วมที่่�เข้้มแข็็ง
เป็็นรููปธรรม ชััดเจน และต่่อเนื่่�อง สามารถตอบสนอง
ความต้้องการของประชาชนได้้อย่่างทั่่�วถึึง เท่่าเทีียม
เป็็นธรรม เพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงบริิการให้้แก่่ประชาชน
และผู้้�ด้้อยโอกาสได้้มากยิ่่�งขึ้้�นด้้วยการขัับเคลื่่�อนงาน
แบบบููรณาการ และต่่อยอดทางสัังคม โดยมีีเทศบาล
เมืืองบ้้านฉาง (กองสวััสดิิการสัังคม) ขัับเคลื่่�อนงานแบบ
เชิิงรุุกองค์์รวมโดย สหวิิชาชีีพภาครััฐ เอกชน ประชาชน
ลงพื้้�นที่่�ให้้บริิการไปตามบ้้านเรืือนของประชาชนตาม
ชุุมชนต่่าง ๆ นอกเวลาราชการ และมอบหมายให้้
อาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(อพม.) ประจำำ�ชุุมชนคอยสอดส่่อง ดููแลอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่� อ ให้้ คว ามช่่ ว ยเหลืือหรืือรายงานสถานการณ์์
เข้้ามายัังหน่่วยประสานงาน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
กระบวนการการดำำ� เนิิ น งานของอาสาสมัั คร
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (อพม.) เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มกัันการทำำ�งานเป็็นเครืือข่่ายของ
เจ้้าหน้้าที่่�ประกอบด้้วย
๑) การบริิหารงาน สนัับสนุุนงบประมาณและ
แต่่งตั้้�งคณะที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการ คณะทำำ�งาน
ตามโครงการ “ใส่่ใจถึึงบ้้านบริิการแบบองค์์รวม”
ตั้้ง� แต่่ปีงี บประมาณ ๒๕๕๙ ต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุบัุ นั เพื่่�อ
ส่่งเสริิมสนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมและสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้แก่่ประชาชน และภาคส่่วนต่่าง ๆ โดยยึึดโยงและ
บููรณาการขัับเคลื่่�อนงานให้้สอดคล้้องกัับแนวทางของ
หน่่วยงานสำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของ
มนุุษย์์จัังหวััดระยอง
๒)	วิิธีีการขัับเคลื่่�อนงาน เน้้นการทำำ�งานเชิิงรุุก
ตามหลััก “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” บริิการประชาชน
ถึึงบ้้านแบบองค์์รวมโดยทีีมสหวิิชาชีีพตามประเภท
กลุ่่�มเป้้าหมายให้้ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มด้้อยโอกาสและ
ประสบปััญหาทางสัังคม เช่่น กลุ่่�มติิดบ้้าน ติิดเตีียง กลุ่่�ม
ติิดสัังคม และกลุ่่�มคนไร้้ที่่�พึ่่�ง
๓) ผลสำำ�เร็็จ รางวััลพระปกเกล้้าสำำ�หรัับองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีความเป็็นเลิิศด้้านการเสริิม
สร้้างเครืือข่่ายประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ สามารถขัับเคลื่่�อนงาน
ได้้อย่่างเป็็นระบบ คอบคลุุมพื้้�นที่่� สนองความต้้องการ
สร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ประชาชนจนเป็็นที่่�ประจัักษ์์
และเข้้ามามีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนเป็็นเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ปััจจุุบัันมีีเงิินกองทุุน
อพม.เพื่่�อผู้้�ยากไร้้ โดยเงิินสมทบของห้้างร้้านประชาชน
กลุ่่�มจิิตอาสาและเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานซึ่่�งสามารถ
พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิต ของประชาชนได้้ ประมาณปีี ล ะ
๑๓๐ รายโดยมีี อพม.ประจำำ�ชุุมชนคอยสอดส่่องดููแล
อย่่างใกล้้ชิิด
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลของการดำำ�เนิินโครงการใส่่ใจถึึงบ้้านบริิการ
แบบองค์์รวมทำำ�ให้้เกิิดพลัังทางสัังคม การมีีส่่วนร่่วมที่่�
เข้้มแข็็งเป็็นรููปธรรม ตอบสนองความต้้องการ ลดความ
เหลื่่อ� มล้ำำ��สร้้างโอกาสการเข้้าถึึงบริิการให้้แก่่ประชาชน
และผู้้�ด้้อยโอกาส ประกอบด้้วย
๑) สร้้าง ส่่งเสริิม และต่่อยอดกลุ่่�มอาสาสมััคร
พัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่� น คงของมนุุ ษย์์ เ ทศบาล
เมืืองบ้้านฉาง (เพิ่่�มเติิมในพื้้�นที่่�) โดยแยกเป็็น
กลุ่่�ม อพม. กรรมการบริิหาร
กลุ่่�ม อพม. ประจำำ�ชุุมชน กระจายตััวอยู่่�ในพื้้น� ที่่�
ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�ง ๒๖ ชุุมชน
กลุ่่�มคณะที่่�ปรึึกษา คณะทำำ�งาน
กลุ่่�ม อพม. น้้อย
๒) กลุ่่�มสนัับสนุุน จััดหางบประมาณ ส่่งเสริิม
และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับกลุ่่�ม อพม. เช่่น
เทศบาลเมืืองบ้้านฉาง (กองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพ) สนัับสนุุนงบประมาณโครงการใส่่ใจถึึงบ้้าน
บริิการแบบองค์์รวมตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๙ จนถึึงปััจจุุบััน
	คณะกรรมการตลาดนัั ดชุุ มชนเทศบาลเมืือง
บ้้านฉางช่่วยส่่งเสริิม กระตุ้้�นระบบเศรษฐกิิจ เพิ่่�มช่่อง
ทางสร้้างโอกาสให้้แก่่ประชาชนและผู้้�ด้้อยโอกาสทาง
สัังคมให้้มีรี ายได้้เพิ่่�มขึ้้น� และนำำ�เงิินรายได้้ส่ว่ นหนึ่่ง� จาก
การบริิหารจััดการมาช่่วยเหลืือสัังคม
๓) กลุ่่�มเครืือข่่ายสนัับสนุุนภาครััฐภาคเอกชน
ภาคประชาชน
๔) ประชาชนร่่วมบริิจาคสิ่่�งของจำำ�เป็็นแก่่การ
ยัังชีีพให้้แก่่ผู้้�ที่่�ประสบปััญหาในชุุมชน หรืือสมทบกัับ
เทศบาล และทีีมงาน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การพัั ฒ นาให้้ เ กิิ ด ความต่่ อ เนื่่� อ งอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ที่่�สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน
๑.	ก่่ อ สร้้ า งอาคารศูู น ย์์ พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน ๑ หลัังเป็็นอาคาร ๓ ชั้้�นภายในมีี
ห้้องประชุุม จััดกิิจกรรม ห้้องบริิการ นัันทนาการ
ห้้องสวดมนต์์ ทำำ�สมาธิิ ห้้องสุุขภาพฯลฯ และศููนย์์บริิการ
คนพิิการโดยได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจำำ�นวน
๒๙ ล้้านบาท จากคณะกรรมการกองทุุนพััฒนารอบ
โรงไฟฟ้้า (คพรฟ.) ขณะนี้้�อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณา
ทำำ�สััญญาจ้้างตามขั้้�นตอน
๒.	ระดมทุุนเพื่่�อจััดตั้้�ง “กองทุุนบ้้านฉางเพื่่�อ
ผู้้�ด้้อยโอกาส”

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางวัันวิิสาข์์ ทองสะอาด
โทร. ๐๘ ๙๒๔๗ ๘๑๙๗
หััวหน้้าฝ่่ายสัังคมสงเคราะห์์ กองสวััสดิิการสัังคม
เทศบาลเมืืองบ้้านฉาง ระยอง
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๓๔) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านวัังเย็็น
ตำำ�บลวัังเย็็น อำำ�เภอแปลงยาว จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
“ถิ่่�นวัังน้ำำ��บอกชื่่�อ เลื่่�องลืือภููมิิปััญญาจัักสาน
วิิถีีเกษตรกรรมพื้้�นบ้าน
้
นมััสการหลวงพ่่อโสธรประจำำ�วัันเกิิด
แหล่่งกำำ�เนิิดหอดููดาว”

ชุุมชนบ้้านวัังเย็็น ประชากรส่่วนใหญ่่ประกอบ
อาชีีพทำำ�นา ทำำ�สวน เลี้้�ยงสััตว์์ และอาชีีพอื่่�น ๆ มีีสถาน
ที่่�สำำ�คััญและแหล่่งเรีียนรู้้�ในชุุมชน คืือวััดวัังเย็็น
					
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
๑) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านวัังเย็็น เป็็นชุุมชนขนาด
กลางที่่�มีีผู้้�นำำ�พลัังบวร ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการขัับ
เคลื่่�อนและส่่งเสริิมพััฒนาคุุณธรรม เพื่่�อแก้้ปััญหาและ
สร้้างความดีีงามให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชน มีีการสื่่�อสารสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมระหว่่างผู้้�นำำ�พลัังบวรและคนในชุุมชน
เพื่่�อใช้้คุุณธรรมนำำ�การพััฒนา แก้้ปััญหา และสร้้าง
ความดีีงามให้้เกิิดขึ้้น� ในชุุมชน มีีการจััดทำำ�แผนส่่งเสริิม
คุุณธรรมชุุมชนบรรจุุลงในแผนพััฒนาตำำ�บล
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๒) การดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม
บ้้านวัังเย็็น ตามแผนแม่่บทส่่งเสริิมคุุณธรรมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) สำำ�นัักงานวััฒนธรรม
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ลงพื้้�นที่่�สร้้างความรู้้� สร้้างความ
เข้้าใจในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลัังบวร หลายฝ่่าย ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการ
ในภาพรวมของปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
และปฏิิบััติิตามแผนที่่�วางไว้้จนเกิิดผลสำำ�เร็็จอย่่างเป็็น
รููปธรรม
๓)	มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการชุุมชนคุุณธรรม
ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยพลัั ง บวรในชุุ ม ชนและมอบหมายให้้
หน่่วยงานกลุ่่�มบุุคคล บุุคคล สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ชุุมชน บ้้าน วััด ราชการเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
๔)	ร่่ ว มกัั น จัั ด กิิ จ กรรมตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก าร
ของชุุมชน มีีการสรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินงานความ
ก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานตามแผนส่่งเสริิมคุุณธรรมฯ
ต่่อคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิมคุุณธรรมต่่อไป
๕)	มีี ร ะบบการประเมิิ น ตนเองตามตัั วชี้้� วัั ด
และเกณฑ์์การประเมิิน ๙ ขั้้�นตอนของชุุมชนคุุณธรรม
ต่่อผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดฉะเชิิงเทรา และติิดตามประเมิินผล
ตามแผนงานส่่งเสริิมคุุณธรรมชุุมชนบ้้านวัังเย็็น
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	อุุ ป สรรค เริ่่� ม แรกคืือประชาชนในชุุ ม ชนให้้
ความสำำ�คััญน้้อย ไม่่ค่่อยให้้ความร่่วมมืือ จึึงเริ่่�มมีีการ
พููดคุุยและแลกเปลี่่�ยนความคิิดซึ่่�งกัันและกััน จึึงทำำ�ให้้
มีีประชาชนให้้ความร่่วมมืือมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ บ้้าน วััด
โรงเรีียน ราชการ เห็็นความสำำ�คััญและให้้ความร่่วมมืือ
ในการดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมในพื้้น� ที่่�อย่า่ งเข้้มแข็็ง และ
เกิิดการรวมพลัังสามััคคีีมากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้ประชาชนหัันมาให้้ความ
ร่่วมมืือในการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชนมากขึ้้�น
ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมทางศาสนาที่่�ตนนัับถืือน้้อมนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นหลัักในการดำำ�รงชีีวิติ
และรัักษา สืืบสานวััฒนธรรมประเพณีีที่่�ดีีงาม ส่่งผลให้้
ชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ดัังนี้้�
๑)	ปััญหาลัักขโมย ปััญหายาเสพติิด ปััญหา
เล่่นการพนััน ปััญหาทะเลาะวิิวาท ลดลงตามลำำ�ดัับ
๒) เกิิ ด การรวมกลุ่่�มอาชีี พ กลุ่่�มออมทรัั พ ย์์
กลุ่่�มจิิตอาสาทำำ�ความดีี การรวมกลุ่่�มภููมิิปััญญาและ
กลุ่่�มดนตรีีไทย จััดกิิจกรรมและเข้้าร่่วมงานวัันสำำ�คััญ
ของสถาบัันชาติิ ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์มากขึ้้�น
๓) เกิิ ด การฟื้้� น ฟูู อนุุ รัั ก ษ์์ พัั ฒ นาต่่ อ ยอด
ประเพณีีของวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
๔) เกิิดนวััตกรรมสื่่�อสาร ถ่่ายทอดผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชนผ่่านสื่่�อออนไลน์์
๕) เกิิดการพััฒนาเส้้นทาง และจุุดท่่องเที่่�ยว
ทางวััฒนธรรมในชุุมชน และเกิิดศิิลปะการแสดงที่่�เป็็น
อััตลัักษณ์์ของชุุมชน
๖) เกิิดมััคคุุเทศก์์ท้้องถิ่่�น เพื่่�อบริิการแนะนำำ�
เล่่าเรื่่�องอััตลัักษณ์์ของชุุมชน
๗)	มีีข้อมู
้ ลู จััดเก็็บแหล่่งเรีียนรู้้� แหล่่งท่่องเที่่�ยว
ทางวััฒนธรรม กลุ่่�มอาชีีพในชุุมชน
๘) เกิิดความรัักสามััคคีี เอื้้ออ
� าทรแบ่่งปัันซึ่่ง� กััน
และกัันในชุุมชน มีีการทำำ�งานร่่วมกัันในรููปแบบของ
จิิตอาสาเพิ่่�มมากขึ้้�น

เป้้าหมายที่่�จะเดิินต่่อ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านวัังเย็็น มีีเป้้าหมายในการ
ยกระดัับชุุมชนเป็็น ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ “บวร
On Tour” โดยการประเมิินตนเองตามตััวชี้้�วััดและ
เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ๙ ขั้้� น ตอน ตามแผนแม่่ บ ท
ส่่งเสริิมคุุณธรรมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑ อย่่างต่่อเนื่่�องเกิิด
ผลสััมฤทธิ์์�เป็็นรููปธรรม ทำำ�ให้้ประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีี มีีการยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของคนในชุุมชนให้้ดีขึ้้ี น�
ตามลำำ�ดัับ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวกาญจนา ปรีีดานนท์์
โทร. ๐๘ ๙๒๔๖ ๙๖๔๙
นางกััลยา ตัันไล้้
โทร. ๐๘ ๔๘๗๒ ๓๔๓๑
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ส่่วนที่่� ๖ : เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคใต้้
คุุณธรรมต้้นแบบ : ความพอเพีียง
๑) ชุุมชนคุุณธรรมมััสยิิดบ้้านร่่าหมาด
ตำำ�บลเกาะกลาง อำำ�เภอเกาะลัันตา จัังหวััดกระบี่่�
“วิิถีีชีีวิิตตามหลัักศาสนาอิิสลาม
และปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
โดยกระบวนการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม
เพื่่�อความอยู่่�ดีีมีีสุุขร่่วมกััน”

ชุุ ม ชนมัั ส ยิิ ด บ้้ า นร่่ า หมาด เป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี
อััตลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นเฉพาะตััว ได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม อัันประกอบด้้วยศููนย์์
การเรีียนรู้้�และการดำำ�เนิินงานตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง เช่่น จััดตั้้�งกลุ่่�มออมทรััพย์์ ส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�หลัักธรรมทางศาสนา ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�แก่่
เด็็ก เยาวชน เพื่่�อร่่วมกัันอนุุรัักษ์์ สืืบทอดขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีท้้องถิ่่�น โดยศิิลปิินพื้้�นบ้้านของชุุมชน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ในอดีีต ชุุมชนบ้้านร่่าหมาดประสบปััญหาการ
ทะเลาะวิิวาทและขััดแย้้งระหว่่างสมาชิิก อัันเนื่่�อง
มาจากข้้ อพิิ พ าทในการครอบครองที่่� ดิิ น สาธารณะ
บริิเวณทุ่่�งทะเล ผู้้�นำำ�ในพื้้�นที่่�ซึ่่�งประกอบด้้วยอิิหม่่าม
ผู้้�อำำ� นวยการโรงเรีี ย นบ้้ า นร่่ า หมาด ผู้้�ใหญ่่ บ้้ า น
และปราชญ์์ ชาวบ้้ าน ได้้ ปรึึกษาหารืือเพื่่� อแสวงหา
แนวทางในการแก้้ ไขปัั ญ หา โดยมีี ก ารจัั ด ประชุุ ม
พููดคุุยของสมาชิิกในชุุมชน เพื่่�อปรัับความเข้้าใจกััน
โดยใช้้ ร ะบบเครืือญาติิ ทำำ� ให้้ ปัั ญ หาความขัั ด แย้้ ง
ดัังกล่่าวนี้้�ลดน้้อยลง จากนั้้�นพื้้�นที่่�ในหมู่่�บ้้านได้้ถููกแบ่่ง
ออกเป็็น ๔ โซน เพื่่�อบริิหารจััดการปกครองชุุมชน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมีีระบบการบริิหารจััดการ
แบบมีีส่ว่ นร่่วม โดยการแต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานให้้ขับั เคลื่่�อน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของหมู่่�บ้้าน แบ่่งออกเป็็น ๖ ด้้าน ได้้แก่่
๑) 	ด้้านอำำ�นวยการ
๒) 	ด้้านการปกครองและรัักษาความสงบ
๓) 	ด้้านแผนพััฒนาหมู่่�บ้้าน
๔) 	ด้้านส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
๕) 	ด้้านสัังคมสิ่่�งแวดล้้อมและสาธารณสุุข
๖) 	ด้้านการศึึกษา ศาสนา และวััฒนธรรม
นอกจากนี้้� ชุุ ม ชนยัั ง ได้้ กำำ� หนดกฎระเบีี ย บ
ข้้อบังั คัับของหมู่่�บ้้านโดยผ่่านการทำำ�เวทีีประชาคมและ
ติิดประกาศเจตนารมณ์์ให้้คนในหมู่่�บ้้านได้้ประพฤติิ
ปฏิิบััติิตาม เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิตร่่วมกััน
มีีการจััดตั้้�งอนุุญาโตตุุลาการประจำำ�หมู่่�บ้้าน มีีหน้้าที่่�
ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทต่่าง ๆ ซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือจาก
ประชาชนในหมู่่�บ้้านเป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ชุมุ ชนไม่่มีปัี ญ
ั หา
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ความขััดแย้้ง นอกจากการฟื้้�นฟููความสััมพัันธ์์แบบ
เครืือญาติิเแล้้ว การที่่�ชุมุ ชนมีีความยึึดมั่่น� ในการปฏิิบัติั ิ
ตามหลัักธรรมทางศาสนาอิิสลาม รวมทั้้�งการใช้้หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ในการดำำ�รงชีีวิิตตามวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงาม ยัังส่่งผลให้้สมาชิิกในชุุมชนเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้อย่า่ งพร้้อมเพรีียงกััน เช่่น
การรวมกลุ่่�มอาชีีพและผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน กลุ่่�มกาแฟ
โบราณ กลุ่่�มเตยปาหนััน กลุ่่�มเกษตรพอเพีียง กิิจกรรม
รอบกองไฟในวัันสิ้้�นปีี และยัังมีีการมอบรางวััลให้้กัับ
บุุคคลที่่�กระทำำ�ความดีีของชุุมชน
“บรม” คืือกุุญแจสำำ�คััญ
	สำำ�นัั ก งานวัั ฒ นธรรมจัั ง หวัั ด กระบี่่� ไ ด้้ ใ ห้้
การสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�
และส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงาน
เช่่น มััสยิิดซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางของชุุมชนจะร่่วมวิิเคราะห์์
สถานการณ์์บริิบทของชุุมชน ในส่่วนของการกำำ�หนด
ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่อ� ยากทำำ� การกำำ�หนดแผนงาน
โครงการหรืือกิิจกรรม จะดำำ�เนิินการร่่วมกัันระหว่่าง
ผู้้�บริิ ห ารสถานศึึกษา ผู้้�นำำ�ศ าสนา ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชนและ
ประชาชนในพื้้� น ที่่� โดยเน้้ น ที่่� ก ารสร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ ก
และกระตุ้้�นพลัังของคนในชุุมชน นำำ�ไปสู่่�การเป็็นชุุมชน
ที่่�สามารถพึ่่�งตนเองได้้ ดัังเช่่น การสร้้างกลุ่่�มสััจจะ
ออมทรััพย์์ เพื่่�อช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน ซึ่่�งมีีอิิหม่่าม
ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน และส่่วนราชการในพื้้น� ที่่�
เป็็นพลััง “บรม” ในการบริิหารจััดการกองทุุน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	บ้้านร่่าหมาดมีีกลุ่่�มอาชีีพและผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ
ในชุุมชนมากมาย ที่่�ดำำ�เนิินงานโดยเน้้นกระบวนการ
มีีส่ว่ นร่่วมและน้้อมนำำ�หลัักการ “เข้้าใจ เข้้าถึงึ พััฒนา”
มาเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานในนาม “กลุ่่�มเพื่่�อน
พััฒนา” รัับหน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อนงานภาคประชาสัังคม
ในชุุมชน มุ่่�งเน้้นหลัักการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาด้้านต่่าง ๆ ร่่วมทั้้�งสนัับสนุุนความคิิด
ในการอนุุรักั ษ์์และส่่งเสริิมการพััฒนาชุุมชนด้้วยต้้นทุุน
ทางสัังคมและวััฒนธรรมที่่�มีี โดยมีีเป้้าหมายคืือการ
พััฒนาชุุมชนให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้าและเป็็นชุุมชน
ต้้นแบบด้้านคุุณธรรม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายประสิิทธิ์์� สััตย์์จิิตร	
ประธานชุุมชนคุุณธรรมบ้้านร่่าหมาด
โทร. ๐๘ ๓๑๐๓ ๔๗๕๓
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๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านพรุุใหญ่่
ตำำ�บลสะพลีี อำำ�เภอปะทิิว จัังหวััดชุุมพร
“ขยััน รัักษา คบหา พอเพีียง”

“บ้้านพรุุใหญ่่” เป็็นพื้้น� ที่่�ที่่มี� คว
ี ามอุุดมสมบููรณ์์
ที่่� มีี คว ามโดดเด่่ น ล้ำำ��ค่่ า หลากหลายวิิ ถีี วัั ฒ นธรรม
ของชุุมชนมีีความผููกพัันกัับพระพุุทธศาสนา ผู้้�คนใน
ชุุมชนน้้อมนำำ�หลัักธรรมทางศาสนา มาเป็็นหลัักในการ
ดำำ�รงชีีวิิต หััวใจสำำ�คััญแห่่งความสำำ�เร็็จของการพััฒนา
ชุุมชน คืือ ความเสีียสละ ความสามััคคีี และความมีีจิิต
อาสาของคนในชุุมชน คนในชุุมชนมีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม
มีีความเจริิญมากว่่า ๒๐ ปีี มีีประเพณีี วััฒนธรรม
ที่่�มีคว
ี ามโดดเด่่นล้ำำ��ค่า่ หลากหลายตามวิิถีวัี ฒ
ั นธรรมที่่�
ผููกพัันกัับพระพุุทธศาสนา นอกจากนี้้� ชุุมชนมีีแหล่่งท่่อง
เที่่�ยวทางวััฒนธรรมซึ่่�งเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีคุุณค่่า
ทางศิิลปะและขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่�บรรพบุุรุุษ
ได้้ ส ร้้ า งสมและถ่่ า ยทอดเป็็ น มรดกสืืบทอดกัั น มา
มีีแหล่่งท่่องเที่่ย� วทางธรรมชาติิที่่เ� ป็็นดึึงดููดใจให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว
มาเยืือน ซึ่่ง� เป็็นความงดงามตามธรรมชาติิ เช่่น อุุทยาน
แห่่งชาติิ น้ำำ��ตก ทะเล ทุ่่�งดอกไม้้ และป่่าชายเลน ฯลฯ
ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ยั่่�งยืืน
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ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมบ้้ า นพรุุ ใ หญ่่ ตั้้� ง เป็็ น ชุุ ม ชน
คุุณธรรมตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็็นชุุมชนคุุณธรรม
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อน
ด้้วยพลัังบวร ซึ่่�งได้้รัับการส่่งเสริิมสนัับสนุุน พััฒนา
จากกระทรวงวััฒนธรรมและกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งภาคประชารััฐ ดำำ�เนิินงานตามนโยบายของ
รััฐบาลชุุมชนคุุณธรรมบ้้านพรุุใหญ่่ได้้ดำำ�เนิินงานจน
ผ่่านหลัักเกณฑ์์การประเมิินชุุมชนคุุณธรรมเป็็นหนึ่่ง� ใน
“ชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวรต้้นแบบ” หััวใจสำำ�คััญ
แห่่งความสำำ�เร็็จของการพััฒนา คืือ ความเสีียสละ
ความสามัั คคีี ความมีี จิิ ต อาสาของคนในชุุ ม ชน
โดยมีีคำำ�ขวััญของชุุมชนว่่า “ขยััน รัักษา คบหา พอเพีียง”
เมื่่� อทุุ ก คนในชุุ ม ชนปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้ ๔ อย่่ า งนี้้� ชุุ ม ชนจึึง
อยู่่�ดีีมีีสุุข
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	วิิถีีชีีวิิตของชุุมชนคุุณธรรมบ้้านพรุุใหญ่่ เรีียกได้้
ว่่าเป็็นชุุมชนวิิถีีเกษตรกรรม น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง “พออยู่่� พอกิิน พอใช้้ พอเพีียง”
มาใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตในชุุมชน มีีศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้าน
เศรษฐกิิจพอเพีียงต้้นแบบให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้ศึึกษาและ
ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชน เช่่น ศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจ
พอเพีี ย งบ้้ า นลุุ ง ดอน ศูู น ย์์ เรีี ย นรู้้�การเลี้้� ย งผึ้้� ง ใน
สวนยางพารา ศููนย์์เรีียนรู้้�การทำำ�ขนมไทย และการนวด
แผนไทย
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ด้้านคุณ
ุ ธรรมจริิยธรรม มีีพระครููสถิิตญาณปยุุต
เจ้้าอาวาสวััดพรุุใหญ่่ เป็็นแกนนำำ� มีีการจััดกิิจกรรม
ทำำ�ความดีีเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์
และงานประเพณีีของท้้องถิ่่�น โดยมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิ
ตามคุุณธรรมพอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา มีีการจััด
โครงการบ้้านใสใจสะอาด โครงการล้้อมรั้้ว� ป้้องกัันแก้้ไข
ปััญหายาเสพติิดด้้วยกิิจกรรม To Be Number One
ด้้ านวัั ฒ นธรรม มีี โ ครงการส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปะ
การแสดงพื้้� น บ้้ า นกลองยาว มโนราห์์ สำำ� หรัั บ เด็็ ก
และเยาวชน โครงการส่่ ง เสริิ ม กีี ฬ าพื้้� น บ้้ า นชุุ ม ชน
และโครงการอบรมการเป็็ น เจ้้ า บ้้ า นที่่� ดีี ใ นกลุ่่�มเด็็ ก
และเยาวชน โดยมีีผู้้�นำำ� “บวร” ร่่วมขัับเคลื่่�อนการ
พััฒนาชุุมชน
ผลสำำ�เร็็จของชุุมชนคุุณธรรม
๑)	คนในชุุมชนยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตามหลัักธรรม
ทางศาสนาที่่ตนนั
� บั ถืือ โดยวััดพรุุใหญ่่เป็็นจุุดศููนย์์กลาง
ของการจััดกิิจกรรมทางศาสนาต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ประชาชน
ในชุุ ม ชนยึึดมั่่� น และปฏิิ บัั ติิ ต ามคำำ� สอนของศาสนา
มีีความกตััญญูู
๒)	สมาชิิกในชุุมชนน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ดำำ�เนิินวิิถีีชีีวิิตแบบ “พออยู่่� พอกิิน พอใช้้ พอเพีียง”
รู้้�จัั ก ลดรายจ่่ า ยและหารายได้้ เ พิ่่� ม มีี กิิ จ กรรมปลูู ก
ผัักพื้้�นบ้้านกิินเอง ขายในชุุมชน และส่่งตามร้้านค้้า
โดยเฉพาะในวัันประชุุมหมู่่�บ้้าน
นอกจากนี้้�วััดพรุุใหญ่่ยัังมีีการบููรณาการความรู้้�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง มาสอดแทรกใน
หลัักธรรม เพื่่�อถ่า่ ยทอดแก่่ประชาชนที่่�มาร่่วมกิิจกรรม
ที่่�วััด ในวัันพระและวัันสำำ�คััญทางศาสนา

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
สมาชิิกในชุุมชนสืืบสานและดำำ�เนิินชีีวิิตตามวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีีงาม โดยทั้้�งชุุมชนคุุณธรรมบ้้านพรุุใหญ่่
และชุุมชนขยายผล ได้้ใช้้ศููนย์์การเรีียนรู้้�ศููนย์์ศึึกษา
พระพุุทธศาสนาวัันอาทิิตย์์ร่่วมกัันเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�
ด้้านศาสนา และพระครููสถิิตญาณปยุุต เจ้้าอาวาส
วััดพรุุใหญ่่ร่ว่ มกัับชุุมชน ได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�เป็็นปฏิิทินิ
การงานประเพณีี ข องวัั ด พรุุ ใ หญ่่ เช่่ น จัั ด กิิ จ กรรม
ส่่งท้้ายปีีเก่่าวิิถีีไทย ต้้อนรัับปีีใหม่่วิิถีีพุุทธ ประเพณีี
ถวายสลากภััต ประเพณีีแห่่เทีียนพรรษา ประเพณีี
ทอดกฐิิน เพื่่�อสืืบสานวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�ดีีงามของ
ชุุมชนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายนฤทธิ์์� รััตนพัันธุ์์�
ผู้้�ประสานงานชุุมชนคุุณธรรมบ้้านพรุุใหญ่่
โทร. ๐๙ ๔๗๔๖ ๘๐๙๘
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๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยยอด
ตำำ�บลห้้วยยอด อำำ�เภอห้้วยยอด จัังหวััดตรััง
“วััดมั่่�นคง ชุุมชนกรุุณา ร่่วมสร้้างสุุขภาวะ”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยยอดเป็็นชุุมชนที่่�ความ
หลากหลายทางด้้านวััฒนธรรม ประเพณีี และความ
เชื่่� อ เป็็นชุุ มชนชาวไทยเชื้้�อสายจีีน มีี ชาวจีีนมาตั้้�ง
ถิ่่�นฐานอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก และยัังมีีชาวพื้้�นถิ่่�นอาศััย
รวมอยู่่�ด้้ ว ย มีี คว ามเชื่่� อ ทางศาสนาที่่� ห ลากหลาย
ไม่่ว่่าจะเป็็นศาสนาพุุทธ ศาสนาอิิสลาม ศาสนาคริิสต์์
จึึงจัั ด ว่่ า เป็็ น พื้้� น ที่่� พ หุุ วัั ฒ นธรรม คืือมีี คว ามหลาก
หลายทางวััฒนธรรมประเพณีี ความเชื่่�อ อาหาร และ
การดำำ�เนิินชีีวิิต พื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจในอดีีต ชุุมชน
ห้้วยยอดมีีการทำำ�เหมืืองแร่่ดีบุี กุ จนเป็็นที่่�รู้้�จักั กัันทั่่�วไป
จากพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจในอดีีตทำำ�ให้้ห้้วยยอดกลาย
เป็็นชุุมชนที่่�มีคว
ี ามมั่่�นคงทางด้้านการจััดการทรััพยากร
ทางธรรมชาติิ ชุุมชนห้้วยยอดจึึงมีีความโดดเด่่นในเรื่่อ� ง
ประเพณีี วัั ฒ นธรรมชุุ ม ชนที่่� เ ป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ดัั ง นั้้� น
วิิถีชีี วิี ติ ของผู้้�คนในชุุมชนจึึงดำำ�เนิินไปด้้วยวิิถีวัี ฒ
ั นธรรม
ของตนแบบแยกส่่วน ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีการอยู่่�รวมกัันเป็็น
กลุ่่�มคณะ ไม่่ค่่อยมีีการเชื่่�อมโยงกััน ด้้วยความตั้้�งใจ
จากหลายภาคส่่วน หลายคณะที่่�ต้้องการเชื่่�อมโยงคน
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ในชุุมชน จึึงเกิิดเป็็น “กลุ่่�มรัักษ์์เมืืองเก่่าห้้วยยอด
กลุ่่�มชุุมชนกรุุณาห้้วยยอด” เพื่่�อร้้อยเรีียงและถัักทอ
ชุุมชนเข้้าด้้วยกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น
ด้้านคุุณธรรมในชุุมชน รวมไปถึึงการสื่่�อสารกัับกลุ่่�ม
เยาวชนในชุุมชนให้้เรีียนรู้้�วิถีิ ีชุุมชน
ก้้าวข้้ามความแตกต่่างด้้วยกระบวนการของชุุมชน
แม้้ แ ต่่ ในช่่ ว งเริ่่� ม ต้้ นจะมีี ความยากลำำ� บากใน
การสื่่� อ สารและการรวมกลุ่่�มเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การทำำ� งาน
ร่่วมกััน คณะผู้้�ทำำ�งานจำำ�เป็็นต้้องหาจุุดกลางเพื่่�อเชื่่�อม
ประสานการทำำ�งานร่่วมกัันของทุุกฝ่่าย ผ่่านกิิจกรรม
ความกรุุณาซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของผู้้�คนในชุุมชน เป็็นที่่�มา
ของการจััดตั้้�งชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยยอดขึ้้�น โดยเริ่่�มที่่�
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตด้้านศีีลธรรม มีีการจััดกิิจกรรม
ที่่�สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน เช่่น กิิจกรรมปฏิิบััติิ
ธรรม กิิจกรรมจิิตอาสา กิิจกรรมส่่งเสริิมรายได้้ชุุมชน
และกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชน จนทำำ�ให้้เห็็น
ความร่่วมมืือของคนในชุุมชนเกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม
	ความเพีียรและความพยายามอดทนต่่อสู้้�ของ
คณะชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด ห้้ ว ยยอด เป็็ น หัั ว ใจสำำ�คัั ญ
สู่่�ความสำำ�เร็็จ ตั้้�งแต่่เริ่่�มกระบวนการทำำ�งานกัับชุุมชน
ได้้พบปััญหามากมายที่่�ชุุมชนประสบ ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้าน
การศึึกษาของเยาวชน ด้้านคุุณธรรม ด้้านสาธารณสุุข
ด้้านเศรษฐกิิจ และด้้านสุุขภาวะชุุมชน
ชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยยอดมีีกิิจกรรมการลง
พื้้�นที่่�อย่่างต่่อเนื่่�องพร้้อมกัับกิิจกรรมก็็มีีความหลาก
หลายเหมาะสมกัั บทุุ ก ช่่ ว งวัั ย เช่่ น กิิ จ กรรมชุุ ม ชน
คุุณธรรม ๘ วััน กัับ ๘ ชุุมชน กิิจกรรมเยี่่�ยมบ้้านผู้้�ป่่วย
สร้้างการตื่่�นรู้้�ของชุุมชนเพื่่�อพััฒนาคุุณธรรมให้้มีีความ
ต่่อเนื่่�อง
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	กิิจกรรมดัังกล่่าว เกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยความร่่วมมืือ
ของหลายภาคส่่วน อาทิิ ชุุมชนคุุณธรรมวััดห้้วยยอด
ชมรมชายผ้้าเหลืืองวััดห้้วยยอด โรงพยาบาลห้้วยยอด
เทศบาลตำำ�บลห้้วยยอด กำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ประธาน
ชุุมชน เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข อสม. รพ.สต กระทรวง
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โรงเรีียนใน
ชุุมชน ๕ โรงเรีียน สหวิิชาชีีพ และจิิตอาสา เป็็นต้้น
ในเรื่่� อ งของการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของคน
ในชุุมชน ด้้านการเลี้้�ยงชีีพ มีีกิิจกรรมการสร้้างอาชีีพ
ให้้ กัั บ คนในชุุ ม ชน เรื่่� อ งการปลูู ก ถั่่� ว งอกในคอนโด
และการสนัับสนุุนอาชีีพพื้้น� ถิ่่น� ในกลุ่่�มครอบครััวผู้้�ป่ว่ ย
และผู้้�สููงอายุุ นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอาชีีพเพื่่�อพัฒ
ั นารายได้้
ของชุุมชน
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วว่่าเมื่่อต้
� อ้ งทำำ�งานกัับความเชื่่อ�
ที่่� ห ลากหลายคณะทำำ� งานจึึงต้้ อ งศึึกษาหาข้้ อมูู ล
และทำำ�ความเข้้าใจในแต่่ละความเชื่่อนั้้
� น� เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การ
อยู่่�ร่่วมกัันด้้วยความเข้้าใจ ความท้้าทายในการดำำ�เนิิน
งานทั้้�งหมดถููกก้้าวข้้ามไปด้้วยกระบวนการของชุุมชน
ที่่�มีีการทำำ�งานร่่วมกััน เข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�ของกัันและ
กัันพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือกัันในการพััฒนาชุุมชน ทุุกคน
ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมรัับผิิดชอบและร่่วมรัับประโยชน์์
ด้้วยกััน

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น : ชุุมชนตื่่นรู้้�และดููแลกััน
ชุุมชนเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ในเรื่่�องคุุณธรรม
ชุุมชนที่่�เห็็นได้้ชัดั คืือ ชุุมชนมีีการทำำ�งานร่่วมกัันมากขึ้้น�
ดููแลกัันมากขึ้้�น โดยเฉพาะในด้้านสุุขภาพ ซึ่่�งชุุมชนได้้
ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมการดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างมีีส่่วนร่่วม
ของคนในชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดหลายปีีที่่ดำ� ำ�เนิิน
กิิจกรรม พบว่่าผู้้�คนในชุุมชนจะสัับเปลี่่ย� นหมุุนเวีียนกััน
มาเป็็นจิิตอาสาเพื่่�อช่่วยเหลืือคนในชุุมชน ไม่่ว่่าจะ
เป็็นด้้านกำำ�ลัังกาย กำำ�ลัังใจ และกำำ�ลัังทรััพย์์ และอีีก
หนึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ นั้้�นคืือชุุมชนมีีการตื่่�นรู้้�
มากขึ้้�น เกิิดการตื่่�นตััวและปรัับตััวในการอยู่่�ร่่วมกััน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระกฎษดา ขนฺฺติิกโร ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดห้้วยยอด
โทร. ๐๙ ๒๔๘๗ ๙๒๒๗
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๔) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพรหมโลก
ตำำ�บลพรหมโลก อำำ�เภอพรหมคีีรีี
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
“ชุุมชนพรหมโลก โลกแห่่งความสุุข”

คณะทำำ�งานพลััง “บวร” ของชุุมชนวััดพรหมโลก
ได้้ดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมฯ โดยมีีการ
ประกาศเจตนารมณ์์ของชุุมชน ปััญหาที่่�อยากแก้้คืือ
ความมีีระเบีียบวิินััยของชุุมชน และการจััดการขยะ
โดยชุุมชนมีีเป้้าหมายความดีีที่่�อยากทำำ� คืือต้้องการ
ให้้ทุุกครััวเรืือนสะอาด ทุุกคนมีีสุุขสภาพดีี โดยมีีการ
วางแผนการดำำ� เนิิ น งานทั้้� ง มิิ ติิ ท างศาสนา มิิ ติิ ข อง
หลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง และวิิ ถีี วัั ฒ นธรรม
ประเพณีีไทย โดยทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานของชุุมชน
เน้้นที่่�ความสำำ�คััญของกระบวนการมีีส่่วนร่่วมเริ่่�มจาก
การสำำ�รวจสภาพปััญหาและความต้้องการของชุุมชน
จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับชุุมชน สรรหาและตั้้�ง
คณะกรรมการ “บวร” เพื่่�อทำำ�งานขัับเคลื่่�อนชุุมชน
จัั ด ประชุุ ม ทำำ� แผนการดำำ� เนิิ น งานให้้ ครอ บคลุุ ม ทั้้� ง
๓ มิิติิ ปฏิิบััติิงานตามแผน และติิดตามประเมิินผล
ของกิิจกรรม “ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�”
ทั้้�ง ๓ ด้้านให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
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	ดัั ง นั้้� น แล้้ วค ณะทำำ� งานและสมาชิิ ก ในชุุ ม ชน
จึึงมีีความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของกิิจกรรม เพราะทุุกคนได้้
ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ�ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น และมีีส่่วนร่่วมในการ
ตััดสิินใจในการกำำ�หนดทิิศทาง และการเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในชุุมชน เช่่น การเข้้ามามีีบทบาทในการ
ทำำ�งานในนามกลุ่่�ม “ญาติิธรรม” กลุ่่�มการท่่องเที่่�ยว
กลุ่่�มสััมมาชีีพ กลุ่่�มสุุขภาพดีี ซึ่่�งเป็็นตััวแทนดููแลผล
ประโยชน์์ของตนเองและชุุมชน ส่่งผลให้้สมาชิิกในชุุมชน
เกิิดประสบการณ์์และบทเรีียนร่่วมกััน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จครบทุุกมิิติิ
๑)	ด้้ าน ศาสนธรรม คณะทำำ� งานพลัั ง บวร
มีีความตั้้�งใจในการรวมกลุ่่�มของประชาชนเข้้ามาทำำ�
กิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในวััดพรหมโลกอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดย
ใช้้วััดเป็็นศููนย์์กลางของเครืือข่่ายการพััฒนาเยาวชน
และประชาชนในการนำำ�หลัักธรรมทางศาสนามาใช้้ใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างเข้้มแข็็ง โดยมีีกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ที่่�โดดเด่่น คืือโครงการสวดมนต์์ข้้ามปีี โครงการเข้้าวััด
ปฏิิบััติิธรรมวัันธรรมสวนะ ฯลฯ
๒)	ด้้านหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
สมาชิิกของชุุมชนยึึดปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
โดยมีี แ นวปฏิิ บัั ติิ ใ นชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น ที่่� โ ดดเด่่ น คืือ
ทุุกครััวเรืือนมีีการสืืบสานวิิถีีชีีวิิต “ชาวสวนสมรม”
ปลููกทุุกอย่่างที่่�กิิน และกิินทุุกอย่่างที่่�ปลููก กิินได้้ตลอด
ทุุกฤดููกาล และมีีการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนสืืบสาน
มรดกภููมิิปััญญาด้้วยการแปรรููปอาหารพื้้�นถิ่่�นปัักษ์์ใต้้
และยัังเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยววีีถีีชาวสวน ระบบ Smart
farm คืือมีีการทำำ�เกษตรแบบลดต้้นทุุน และได้้ผลผลิิต
ที่่�ปลอดภััย
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๓)	ด้้านการสืืบสานประเพณีีวััฒนธรรมไทย
และพื้้�นบ้้าน ชุุมชนมีีมรดกทางวััฒนธรรมสืืบทอดมา
อัันเกี่่�ยวข้้องกัับพิิธีีกรรมทางพุุทธศาสนา ผสมผสาน
ภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้าน ทำำ�ให้้ชุุมชนพรหมโลกและชุุมชน
ใกล้้เคีียง ให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมประเพณีีของ
ชุุมชน เช่่น ประเพณีีให้้ทานไฟ ประเพณีีบุุญสารท
เดืือนสิิบ ประเพณีีงานวัันชาวสวน เป็็นต้้น
๔)	ด้้านเศรษฐกิิจ และการท่่องเที่่�ยว ชุุมชน
วัั ด พรหมโลก ได้้ ย กระดัั บ เป็็ น ชุุ ม ชนท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง
วััฒนธรรมโดยมีีชมรมท่่องเที่่�ยว กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
ให้้บริิการนัักท่่องเที่่�ยวในชุุมชน มีีโฮมสเตย์์ต้้อนรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว พร้้อมนัักเล่่าเรื่่�องท้้องถิ่่�น เพื่่�อถ่่ายทอด
วิิถีีชีีวิิตชาวสวนสมรม ทั้้�งมีีผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนให้้เลืือก
หลากหลาย ที่่�โดดเด่่น คืือ อาหารพื้้�นบ้้านปัักษ์์ใต้้
กล้้วยเล็็บมืือนางและผลไม้้ท้้องถิ่่�นแปรรููป
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมคุุณธรรมในชุุมชน
ส่่งผลให้้สมาชิิกรู้้�จัักการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�พึ่่�งพาอาศััย และ
ไม่่เบีียดเบีียนกััน มีีความรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม ที่่�เห็็น
ได้้ชััดคืือ ปััญหาในชุุมชน มีีแนวโน้้มลดลง ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ ๗๐ ได้้แก่่ ปััญหาลัักขโมย ปััญหายาเสพติิด
การพนััน ทะเลาะวิิวาท ปััญหาขยะและความสะอาด
ปัั ญ หาการแสดงที่่� ไ ม่่ เ หมาะสมในงานบุุ ญ ประเพณีี
ปัั ญ หาเด็็ ก และผู้้�สูู ง อายุุ ถูู ก ทอดทิ้้� ง ชุุ ม ชนมีี คว าม
สัันติิสุุขมากขึ้้�น

พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนจากการมีีส่่วนร่่วม
เป้้ า หมายที่่� จ ะเดิิ น ต่่ อ ในอนาคต คืือการนำำ�
องค์์ความรู้้�จากการเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบโดดเด่่น
ไปขยายผลแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�สู่่�ชุุมชนใกล้้เคีียง โดยมีี
วััดพรหมโลกเป็็นศููนย์์กลางการจััดกิิจกรรมของชุุมชน
ใช้้มิิติิทางศาสนาและวััฒนธรรมให้้คนในพื้้�นที่่�ได้้เรีียนรู้้�
หลัักธรรมทางศาสนา เสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตให้้คนใน
ชุุมชนเป็็นคนดีี มีีศีีลธรรม มีีความสามััคคีี โดยสมาชิิก
ในชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการขยายผลการพััฒนา

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระปลััดบรรชา เตชปญฺฺโญ
เลขานุุการเจ้้าคณะอำำ�เภอพรหมคีีรีี
โทร. ๐๖ ๔๖๔๒ ๘๖๗๘
นางยุุภาภรณ์์ พัันธุุพล ผู้้�ประสานงานชุุมชน
โทร. ๐๘ ๑๘๙๑ ๓๑๔๒
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๕) เทศบาลตำำ�บลชะมาย อำำ�เภอทุ่่�งสง
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
“รีีสอร์์ทผู้้�สููงอายุุ”

	ปัั จจุุ บัั น เทศบาลตำำ� บลชะมายได้้ ก้้ า วเข้้ า สู่่�
สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างต่่อเนื่่�อง เห็็นได้้จากการมีีจำำ�นวน
ผู้้�สููงอายุุถึึงร้้อยละ ๑๙.๐๘ และมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นทุุกปีี
โดยผู้้�สูู ง อายุุ ยัั ง เป็็ น ผู้้�ที่่� มีี อ ายุุ ยืื น มีี สุุ ข ภาพแข็็ ง แรง
มีีความสามารถที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งไม่่ต้้องการเป็็น
ภาระให้้กับั บุุตรหลาน เทศบาลตำำ�บลชะมาย จึึงมุ่่�งหวััง
ให้้ที่่�จะคืืนคุุณค่่าและสร้้างพลัังให้้กัับผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่�
ด้้วยการจััดเวทีีประชาคมร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ
ภาคการศึึกษา และ ที่่�สำำ�คััญคืือตััวแทนผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อ
ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนโครงการที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
และความจำำ�เป็็นอย่่างแท้้จริิงของผู้้�สููงอายุุ และต้้อง
สอดคล้้องกัับนโยบายรััฐบาลยุุทธศาสตร์์ชาติิ ๒๐ปีี
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจฯ แผนยุุทธศาสตร์์พััฒนาจัังหวััด
และนโยบายผู้้�บริิหารและแผนพััฒนาเทศบาลตำำ�บล
ชะมาย
เพื่่�อเป็็นการรองรัับสภาพการณ์์เช่่นนี้้� เทศบาล
ตำำ�บลชะมาย จึึงได้้จััดตั้้�งโครงการ “รีีสอร์์ทผู้้�สููงอายุุ”
ขึ้้�นในปีี พ.ศ. ๒๕๕๙ บนความมุ่่�งหวัังที่่�จะสร้้างพลัังให้้
กัับผู้้�สููงอายุุในพื้้น� ที่่� ได้้ดำำ�เนิินวิิถีชีี วิี ติ ในบริิบทของชุุมชน
อย่่างภาคภููมิิใจ
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	มีีการออกแบบการดำำ�เนิินงาน การขัับเคลื่่�อน
กิิจกรรมที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�สููงอายุุ
โดยวิิธีีการดำำ�เนิินงานซึ่่�งมีีจุุดเด่่น ดัังนี้้�
๑) การบริิหารงานภายใต้้พระราชดำำ�รััสของ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๙ คืือ “เข้้าใจ
เข้้าถึึง พััฒนา” กล่่าวคืือ ๑) ต้้องเข้้าใจปััญหา หนทาง
แก้้ ไข กระบวนการจัั ด การ และปรัั บ ความเข้้ า ใจ
ให้้ เข้้ า ใจซึ่่� ง กัั น และกัั น ๒) ต้้ อ งเข้้ า ถึึงการกระทำำ�
สร้้างความร่่วมมืือจากผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าถึึงเครื่่�องมืือและ
วััสดุุอุปุ กรณ์์ และความสามััคคีร่ี ว่ มใจของผู้้�ปฏิิบัติั ิ และ
๓) ต้้องพััฒนาไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจ สัังคม
สิ่่ง� แวดล้้อมและการเมืือง หากแต่่จะนำำ�ไปสู่่�ความสมดุุล
มั่่�นคง และยั่่�งยืืน
๒) การบริิหารงานยึึดหลัักธรรมาภิิบาลเป็็น
สำำ�คััญ อัันประกอบด้้วย หลัักนิิติิธรรม หลัักคุุณธรรม
หลัั ก ความโปร่่ ง ใส หลัั ก การมีี ส่่ ว นร่่ ว ม หลัั ก ความ
รัับผิิดชอบ และ หลัักความคุ้้�มค่่า
๓)	ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น รวมถึึงผู้้�นำำ�ชุุมชน มีีวิิสััย
ทัั ศน์์และมีี แนวคิิ ดในการดำำ�เนิิ นงานไปในทิิ ศทางที่่�
มุ่่�งสู่่�ผลสำำ�เร็็จ โดยการประชุุมปรึึกษาหารืือกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้
๔)	ผู้้�สููงอายุุและครอบครััวผู้้�สููงอายุุ มีีส่่วนร่่วม
ในการเสริิมสร้้างความเข็็มแข็็งให้้กัับการดำำ�เนิินการ
โครงการ
๕) การสร้้ า งสัั ม พัั น ธภาพกัั บ ภาคีี เ ครืือข่่ า ย
ทุุกภาคส่่วน เพราะภาคีีเครืือข่่ายมีีความสามารถและ
เชี่่�ยวชาญที่่�แตกต่่างกััน ย่่อมนำำ�มาสู่่�การแลกเปลี่่�ยนซึ่่�ง
แนวทางการปฏิิบััติิ จนนำำ�ไปสู่่�ความร่่วมมืือกัันพััฒนา
ให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืนได้้
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ผลลััพธ์์ความสำำ�เร็็จ : การสร้้างคุุณค่่าคืืนพลัังให้้กัับ
ผู้้�สููงอายุุ
การดำำ�เนิินงานของโครงการ ได้้เป็็นการสร้้าง
คุุณค่่าให้้กัับผู้้�สููงอายุุ สามารถสร้้างรายได้้ดููแลตนเอง
ได้้ ไม่่เป็็นภาระกัับบุุตรหลาน ก่่อให้้เกิิดเป็็นสัังคมใหม่่ที่่�
เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ไม่่ทอดทิ้้�งกััน อีีกทั้้�งยัังมีีการขยายผลไป
สู่่�กิิจกรรมอื่่�น ๆ เช่่น กิิจกรรมของกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
ชะมายเครื่่�องแกง กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนแพทย์์แผนไทย
ตำำ�บลชะมาย เป็็นต้้น ซึ่่ง� ความสำำ�เร็็จเหล่่านี้้�ล้ว้ นสะท้้อน
ให้้เห็็นคุุณธรรมต่่าง ๆ ของคนในชุุมชน ดัังนี้้�
๑) พอเพีียง มีีการส่่งเสริิมให้้ผู้้�สูงู อายุุจัดั เตรีียม
อาหารมื้้� อเที่่� ย งกัั นมาเอง เนื่่� องจากแต่่ ละคนมีี การ
ควบคุุมอาหารตามโรคที่่�เป็็นอยู่่�
๒)	วิิ นัั ย มีี ก ารกำำ� หนดวัั น เวลา สถานที่่� จัั ด
กิิจกรรมชััดเจน รวมทั้้�งการกำำ�หนดการแต่่งกายให้้
เหมาะสมกัับกิิจกรรม
๓)	สุุ จ ริิ ต คณะกรรมการผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบและ
ผู้้�สููงอายุุ ต่่างยึึดหลัักในความซื่่�อสััตย์์สุจริ
ุ ิตระหว่่างกััน
๔)	จิิตอาสา เกิิดวิิทยากรจิิตอาสาทั้้�งที่่�เป็็นผู้้�สููง
อายุุ และกลุ่่�มอาชีีพอื่่น� ๆ รวมทั้้�งยัังได้้จัดั ทำำ�กิจิ กรรมไป
เยี่่�ยมเยีียนเพื่่�อนผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วยติิดเตีียงในพื้้�นที่่�
๕) กตัั ญญูู รู้้�คุุณ กิิจกรรมภายใต้้โครงการฯ
ได้้เปิิดโอกาสให้้ลููกหลานเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้วย

การพััฒนาต่่ออย่่างต่่อเนื่่อง
โดยต่่ อ ยอดงานวิิ จัั ย เพื่่� อส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ภาพ
ประชากรกลุ่่�มวััย และจััดทำำ�ฐานข้้อมููลการดููแลผู้้�สููง
อายุุทั้้ง� ด้้านสุุขภาพกาย สุุขภาพใจ โดยความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นการสร้้างคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีให้้ผู้้�สููงอายุุอย่่างเป็็นรููปธรรม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางอารีีย์์ รัักษ์์ศรีีทอง
ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำำ�บลชะมาย
โทร. ๐๘ ๑๗๘๘ ๑๔๑๙
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๖) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านจุุฬาภรณ์์พััฒนา ๑๒
ตำำ�บลสุุคิิริิน อำำ�เภอสุุคิิริิน จัังหวััดนราธิิวาส
“ปลููกป่่าอย่่างเดีียวไม่่พอ
ต้้องปลููกจิิตสำำ�นึึกของคนด้้วย”

	ป่่ากว่่า ๔,๗๐๐ ไร่่ ที่่�อยู่่�รายล้้อมรอบหมู่่�บ้้าน
จุุ ฬ าภรณ์์ พัั ฒ นา ๑๒ ถูู ก กำำ� หนดให้้ เ ป็็ น ป่่ า ชุุ ม ชน
โดยกรมป่่ า ไม้้ อีี ก ทั้้� ง ยัั ง เป็็ น ต้้ น น้ำำ��จ ากเทืือกเขา
สัันกาลาคีีรีที อดยาวบรรจบกัับแม่่น้ำำ��สายบุุรีี หล่่อเลี้้ย� งคน
๔๗๐ หมู่่�บ้้าน มาหลายชั่่�วอายุุ ชาวบ้้านในหมู่่�บ้้านเอง
ตระหนัักดีีว่่า “ป่่าคือื ต้้นทุุนของชีีวิิต” ซึ่่ง� ผืืนป่่าแห่่งนี้้�
มีีความสมบููรณ์์ และความหลากหลายทางธรรมชาติิ
จนได้้รัับขนานนามว่่า “อเมซอนแห่่งเอเชีีย”
การพััฒนาชุุมชนสู่่�การเป็็นชุุมชนต้้นแบบ
เริ่่�มต้้นจากสร้้างการรัับรู้้�และเข้้าใจให้้เกิิดขึ้้�น
ของคนในชุุมชนและเห็็นเป้้าหมายร่่วมกััน จึึงได้้จััด
กระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการรัับรู้้�และขัับ
เคลื่่�อนงานในชุุมชน ดัังนี้้�
๑) กระบวนการ เริ่่ม� ต้้นด้้วยการพููดคุุยกัับชาวบ้้าน
เรื่่� อ งเป้้ า หมายการพัั ฒ นาการท่่ อ งเที่่� ย วให้้ ชัั ด เจน
จนได้้ข้้อสรุุปคืือ “เพื่่�อรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งวิิถีชีี ีวิิต วััฒนธรรม ของชุุมชน”
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๒) เป้้ า หมาย การขัั บ เคลื่่� อ นการท่่ อ งเที่่� ย ว
ซึ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ
มากกว่่าเรื่่�องรายได้้ เงื่่�อนไขสำำ�คััญคืือ การมีีส่่วนร่่วม
และวิิถีชีี วิี ติ ชุุมชน โดยนำำ�การท่่องเที่่�ยวมาเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการพััฒนา
๓)	พััฒนาศัักยภาพชุุมชน โดยสนัับสนุุนการ
เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ การฝึึกอบรมพััฒนา
ศัักยภาพชุุมชน นัักสื่่�อความหมายท้้องถิ่่�น (3S3C :
safety story service care confidence clear)
๔)	พััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ชุุมชน ภายใต้้แบรนด์์
กรมสิิบ โดยพััฒนาจากสิ่่�งที่่�มีีในชุุมชนและแก้้ไขปััญหา
ที่่�มีอยู่่�
ี ในชุุมชน เช่่น สบู่่�จากเปลืือกมัังคุุดผสมขมิ้้�นชััน
เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หามัังคุุดราคาตกต่ำำ�� พััฒนากิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
ซึ่่�งอิิงกัับประวััติิศาสตร์์ชุุมชน เดิินป่่าย้้อนรอยพรรค
คอมมิิวนิสิ ต์์มาลายากรมสิิบ ล่่องแก่่งอเมซอนเมืืองไทย
กิิจกรรมทานอาหารบนสายน้ำำ�� (Floating lunch :
kromsib style) “ชุุ ม ชนคนรัั ก ษ์์ ป่่ า ป่่ า รัั ก ชุุ ม ชน
สู่่�การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนเชิิงวััฒนธรรม”
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรง
ต่่ อคว ามสำำ� เร็็ จ ในงานพัั ฒ นาชุุ ม ชน คืือการสร้้ า ง
ความเข้้าใจและมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในชุุมชนต่่อ
เป้้าหมาย รวมทั้้�งกระบวนการขัับเคลื่่�อนงานพััฒนา
ของชุุ มชนในระยะเริ่่� มแรก ซึ่่� งชุุ มชนคุุ ณธรรมบ้้ าน
จุุฬาภรณ์์พััฒนา ๑๒ ได้้แก้้ไขปััญหานี้้�ด้้วยการประชุุม
ชี้้�แจงเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้� ความเข้้าใจ และให้้เกิิดการ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชนโดยการตั้้�งคณะทำำ�งานชุุดต่่าง ๆ
ขึ้้�นมาเพื่่�อรัับผิิดชอบในกิิจกรรมของชุุมชน และมีีการ
ประชุุมเพื่่�อทบทวนการทำำ�งานเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากกระบวนการพัั ฒ นาชุุ ม ชนในทุุ ก มิิ ติิ
ที่่�ยึึดโยงกัับความต้้องการที่่�แท้้จริิงของชุุมชนก่่อให้้เกิิด
ความสำำ�เร็็จ ดัังต่่อไปนี้้�
พอเพีียง : การดำำ�ร งชีี วิิ ต ภายในหมู่่�บ้้ า น
มีี ก ารใช้้ คว ามรู้้�และเหตุุ ผ ลในการตัั ด สิิ น ใจอย่่ า ง
รอบคอบ มีีความพอประมาณ ไม่่เบีียดเบีียนตนเอง
สัังคม
วิินััย : ชาวบ้้านยึึดมั่่�นและรัับผิิดชอบในหน้้าที่่�
ของตนเอง ทั้้�งวิินััยต่่อตนเองในการผลัักดัันชีีวิิตให้้
ก้้าวหน้้า วิินัยั ต่่อสังั คม ปฏิิบัติั ติ ามจริิยธรรม และเคารพ
ต่่อกฎหมาย
สุุจริิต : ชาวบ้้านดำำ�เนิินวิิถีชีี วิี ติ ตามหลัักคำำ�สอน
ของศาสนาอิิสลามโดยเคร่่งครััด ยึึดมั่่�นความซื่่�อตรง
ยืืนหยััดรัักษาความถููกต้้องเป็็นธรรม รวมทั้้�งความกล้้า
ปฏิิเสธการกระทำำ�ที่่�ไม่่ซื่่�อตรงของบุุคคลอื่่�นที่่�จะทำำ�ให้้
ส่่วนรวมเกิิดความเสีียหาย
	จิิ ต อาสา : ชาวบ้้ า น มีี คว ามใส่่ ใจต่่ อสัั ง คม
สาธารณะ และอาสาลงมืือทำำ�อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งอัันมิิใช่่
หน้้าที่่�ของตนเอง โดยมิิได้้หวัังผลตอบแทน ทำำ�ความดีี
เพื่่�อความดีี
กตััญญูู : ชาวบ้้านตอบแทนคุุณผืืนป่่าที่่�ให้้น้ำำ��
ให้้ชีีวิิต ด้้วยการร่่วมกัันดููแลรัักษา
	ความสำำ�เร็็จเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นบนพื้้�นฐานของการ
พัั ฒ นาความเข้้ ม แข็็ ง จากภายในและการพึ่่� ง ตนเอง
และทุุนชุุมชนอย่่างเหมาะสม

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เป้้าหมายจะพััฒนารููปแบบ แนวทาง และวิิธีกี าร
ที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของชุุมชนเพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนา
การท่่ องเที่่� ย วโดยชุุ มชนอย่่ างยั่่� งยืืนและรัั บผิิ ดชอบ
ต่่อสัังคมส่่วนรวม บนพื้้�นฐานความเข้้มแข็็งจากภายใน
และการพึ่่�งตนเองบนฐานศัักยภาพและทุุนชุุมชนอย่่าง
เหมาะสม ซึ่่ง� จะก่่อเกิิดการสร้้างงาน สร้้างและกระจาย
รายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชน การให้้บริิการที่่�พักั
การรัักษาและสืืบทอดศิิลปะการแสดงท้้องถิ่่�น ลดการ
ละทิ้้� ง ถิ่่� น ฐานในการเดิิ น ทางไปทำำ� งานยัั ง ต่่ า งพื้้� น ที่่�
และ/หรืือต่่างประเทศ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายอภิิสิิทธิิ บิินซา ประธานวิิสาหกิิจชุุมชน
โทร. ๐๘ ๗๙๖๗ ๓๐๗๖
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๗) ชุุมชนคุุณธรรมวััดประเวศน์์ภููผา
ตำำ�บลตรััง อำำ�เภอมายอ จัังหวััดปััตตานีี
“ไร่่นาสวนผสม ชื่่�นชมวััฒนธรรม
ชื่่�นฉ่ำำ��ด้้วยกรมชล วััตถุุมงคลล้ำำ��ค่่า
ลายผ้้าจวนตานีี มากมีีกลุ่่�มอาชีีพ”

	จากชุุ ม ชนที่่� เ กืือบล่่ ม สลายจากปัั ญ หาความ
ยากจนที่่�รุุมเร้้า แต่่วัันนี้้� “ชุุมชนบ้้านตรััง” ซึ่่�งมีีจุุดศููนย์์
รวมจิิตใจที่่�สำำ�คััญ คืือ “วััดประเวศน์์ภููผา (บ้้านตรััง)”
สามารถพลิิกฟื้้�นคืืนชีีวิิตให้้กัับคนในชุุมชนโดยเริ่่�มจาก
สิ่่�งเล็็ก ๆ คืือการลดรายจ่่าย ลดการใช้้สารเคมีีในชีีวิิต
ประจำำ�วััน หัันมาใช้้สมุุนไพรที่่�มีีในชุุมชนผสมผสาน
กัับภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ก่่อเกิิดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ CPOT,
OTOP ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพต่่าง ๆ มากมาย ใช้้แนวพระราชดำำ�ริิ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๙ จุุดประกาย
จากการรวมกลุ่่�มภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ “บวร” นั่่�นคืือ
ชาวบ้้าน วััด โรงเรีียนและหน่่วยราชการที่่�เห็็นพ้้องต้้องกััน
เพื่่�อขจััดปััญหายาเสพติิด ตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า การบุุกรุุก
ที่่�ดิิน ฯลฯ แก้้ไขปััญหาปากท้้องชุุมชนอย่่างค่่อยเป็็น
ค่่อยไป สู่่�ชุุมชนชีีววิิถีีที่่�เข้้มแข็็งมีีรายได้้นัับล้้านต่่อปีี
ด้้วยแนวคิิดพึ่่�งพาตนเอง ยึึดมั่่�นในความพอประมาณ
และมีีภููมิิคุ้้�มกััน “กิินอิ่่�ม เศรษฐกิิจในชุุมชนพึึงพา
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ตนเองได้้ และมีีรายได้้มั่่�นคง” เป็็นการดำำ�เนิินงานที่่�
เกิิดการ “ระเบิิดจากข้้างใน” จนค้้นพบแนวทางด้้วย
รููปแบบ ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การพััฒนาชุุมชนให้้ก้้าวผ่่านวิิกฤติิได้้หลายครั้้�ง
มาจากหลัักการที่่�ยึึดมั่่�นร่่วมกััน นั่่�นคืือการริิเริ่่�มพััฒนา
ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องใด จะต้้องมีีกระบวนการประชาคม
เพื่่�อทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าการดำำ�เนิินงานนี้้�เกิิดจากความต้้องการ
ที่่�แท้้จริิงของคนในชุุมชน ดัังนี้้�
๑)	ร่่วมกัันวิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ปััญหาให้้ตรงจุุด
จากการปลุุกให้้คนในชุุมชนหัันมาร่่วมกัันวิิเคราะห์์
ปััญหาหนี้้�สิินที่่�รุุมเร้้า ทำำ�ให้้พบความจริิงว่่า คนใน
ชุุมชนขาดความรู้้� ทำำ�นาไม่่ได้้ผล และมีีตััวเลขหนี้้�สิิน
โดยเฉพาะจากการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีสููงมาก สมาชิิกในชุุมชน
ร่่ ว มกัั นหาหนทางแก้้ ไขโดยเริ่่� ม ต้้ นจากการทำำ�บัั ญ ชีี
ครััวเรืือน ตั้้�งแต่่ ๒๕๕๑ เป็็นต้้นมา
๒)	คณะทำำ�งานได้้จััดเวทีีประชาคมในเดืือน
กุุ ม ภาพัั น ธ์์ ๒๕๖๐ วางแผนการขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชน
คุุณธรรมด้้วยพลััง “บวร” ระยะที่่� ๑ การเตรีียมความ
พร้้อม บัันไดขั้้�นที่่� ๑ การแสวงหาแนวร่่วม และบัันได
ขั้้�นที่่� ๒ การจััดทำำ�แผนงานแบบมีีส่่วนร่่วม
๓) การสรุุ ป ผลการดำำ� เนิิ น งานตามแผน
งานนี้้�เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย ทำำ�ให้้
ชุุมชนคุุณธรรมวััดประเวศน์์ภูผู า มีีความเข้้มแข็็งมีีความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
๔)	สร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อพััฒนา
ศัักยภาพภาวะผู้้�นำำ�ตามธรรมชาติิ
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ผลสำำ�เร็็จที่่�เด่่นชััด คืือ การส่่งเสริิมอาชีีพ และ
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตแบบมีีส่่วนร่่วม ภายใต้้หลััก
ของปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ซึ่่�งเกิิดจากความ
ร่่วมแรงร่่วมใจและจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชน ผ่่านการใช้้
เวทีีประชาคม มีีการบริิหารจััดการชุุมชน ร่่วมกัันคิิด
ร่่วมกัันลงมืือทำำ� ร่่วมกัันแก้้ไขปััญหา รวมทั้้�งร่่วมกััน
รัักษาคุุณค่่าทางสัังคมที่่�ดีีงาม ทำำ�ให้้ชุุมชนบ้้านตรััง
ได้้รัับรางวััล หมู่่�บ้้านต้้นแบบเศรษฐกิิจพอเพีียงดีีเด่่น
เป็็นชุุมชนต้้นแบบการพััฒนาระดัับพื้้�นที่่� และอีีกหลาก
หลายรางวััล วัันนี้้�ชุุมชนบ้้านตรัังจึึงเป็็นแหล่่งศึึกษา
ดููงานเรีียนรู้้�วิิถีีพอเพีียง ที่่�มีีผู้้�สนใจหลั่่�งไหลมาศึึกษา
ดููงานเป็็นจำำ�นวนมาก
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม : วััฒนธรรมสร้้างมููลค่่า
ชุุมชนบ้้านตรััง มีีวิิถีีความเป็็นอยู่่�ร่่วมกัันอย่่าง
มีี คว ามสุุ ข แบบเครืือญาติิ ช่่ ว ยเหลืือแบ่่ ง ปัั น
พร้้ อ มเป็็ น เจ้้ า บ้้ า นที่่� ดีี ต้้ อ นรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วสู่่�ชุุ ม ชน
และสนองนโยบายรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม
ในการสืืบสาน รัักษา ต่่อยอดงานวััฒนธรรม ด้้วยการ
นำำ�วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นมาสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริิการ
เพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้วััฒนธรรม รวมทั้้�งพััฒนา
ต่่อยอดทุุนทางวััฒนธรรมตามรอยศาสตร์์พระราชา

ชุุมชนได้้ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการโครงการ “บวร On
Tour” โดยจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว ช่่วย
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจด้้วยทุุนวััฒนธรรม ที่่�เป็็นเสน่่ห์์ดึึงดููด
นัักท่่องเที่่�ยวให้้มาเยี่่�ยมเยืือน เป็็นการสร้้างรายได้้
ที่่�มั่่น� คงให้้กับั สมาชิิกในชุุมชน และนอกจากนี้้�ในอนาคต
ชุุ ม ชนยัั ง มีี แ ผนการดำำ� เนิิ นโครงการน้ำำ��ดื่่� ม ชุุ ม ชนขึ้้� น
เพื่่�อให้้คนในชุุมชนอยู่่�ดีีมีีสุุข ช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่าย
เป็็นชุุมชนเข้้มแข็็งอย่่างยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายวัันนะ ไชยแก้้ว ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
โทร. ๐๘ ๗๘๘๙ ๗๑๙๔
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๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลหนองพ้้อ อำำ�เภอควนขนุุน จัังหวััดพััทลุุง
“ทำำ�บุุญให้้ทรััพยากรธรรมชาติิ...
ก่่อนที่่ร่� ่างกายเราจะกลัับคืืนสู่่�ธรรมชาติิ”

ประโยคดัั ง กล่่ า ว สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ความคิิ ด
ทััศนคติิ อุุดมการณ์์ ของสมาชิิกส่่วนใหญ่่ภายในชุุมชน
ตำำ�บลหนองพ้้อได้้เป็็นอย่่างดีี สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ
อดีีตผู้้�ใหญ่่บ้้านเรื่่�อง “การสงเคราะห์์ราษฎรประจำำ�
หมู่่�บ้้าน” ซึ่่�งให้้การสนัับสนุุนสวััสดิิการในชุุมชนมา
ตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๓๙ และในปีี ๒๕๔๘ ได้้จััดตั้้�งเป็็นกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลหนองพ้้อ กัับสถาบััน
พััฒนาองค์์กรชุุมชน หรืือ พอช.
	ปััจจุุบััน กองทุุนสวััสดิิการเทศบาลตำำ�บลหนอง
พ้้อ มีีสมาชิิก ๕,๕๒๙ คน เงิินกองทุุน ๙,๗๘๙,๒๒๕ บาท
ใช้้เป็็นทุุนหมุุนเวีียนในการจััดสวััสดิิการ ๒๑ ประเภท
นอกจากจััดสวััสดิิการพื้้น� ฐาน (เกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย) ทั่่�วไป
ยัังมีีสวััสดิิการพััฒนาอาชีีพ โดย เป้้าหมายสำำ�คััญของ
การจััดสวััสดิิการ เพื่่�อพััฒนาทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาสาธารณประโยชน์์ กองทุุนบุุญทาง
สัังคมแก่่คน ๓ วััย การพััฒนาคุุณธรรมและจริิยธรรม
แก่่คนทุุกวััย
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ชุุมชน คืือ เป้้าหมายของการพััฒนา
สภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บลควนขนุุน (เทศบาลตำำ�บล
หนองพ้้อ) อำำ�เภอควนขนุุน จัังหวััดพััทลุุง ประกอบด้้วย
องค์์กรชุุมชนที่่�ร่่วมจััดตั้้�ง ๕๖กลุ่่�ม/องค์์กร งานสำำ�คััญ
ของสภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บลหนองพ้้อคืือ
๑) การพััฒนาคนทั้้�ง ๕๖ กลุ่่�ม/องค์์กร รวมถึึง
คณะกรรมการให้้เข้้าใจบทบาทและภารกิิจของกลุ่่�ม
องค์์กรสภาองค์์กรชุุมชน
๒) การส่่งเสริิมสนัับสนุุนสวััสดิิการชุุมชนให้้
มีีความเติิบโตทั้้�งเรื่่�องจำำ�นวนสมาชิิกและประเภทของ
สวััสดิิการที่่�หลากหลาย
๓) การดูู แ ลรัั ก ษาทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อมโดยชุุมชน
การบริิหารจััดการกองทุุนสวััสดิิการ
การบริิ ห ารกองทุุ น สวัั ส ดิิ ก าร มีี คว ามเป็็ น
เครืือข่่าย คณะทำำ�งานมาจากตััวแทน ๙ หมู่่�บ้้าน และ
ประธาน ๑ คน รวมจำำ�นวน ๑๙ คน มีีการประชุุมคณะ
ทำำ�งานทุุกเดืือนเพื่่�อรายงานการเงิิน ให้้ความสำำ�คัญ
ั สรุุป
บทเรีียนการทำำ�งาน การพััฒนาสวััสดิิการชุุมชนในรููป
แบบต่่าง ๆ ที่่�เป็็นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น เพื่่�อการดููแลรัักษา
ทรััพยากร ดิิน น้ำำ�ป่
� ่า การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม เป้้าหมาย
ของกองทุุนในอนาคตคืือ เพิ่่�มจำำ�นวนสมาชิิกให้้ได้้ ๑๐๐%
การจััดสวััสดิิการที่่�หลากหลายของกองทุุน
	จััดตั้้�งธนาคารขยะด้้วยเงิินกองทุุน
	จากปัั ญ หาการจัั ด ถัั ง ขยะไว้้ บ ริิ ก ารในชุุ ม ชน
ไม่่เพีียงพอต่่อการรองรัับขยะจำำ�นวนมากได้้นั้้�น ส่่งผล
ให้้เกิิดภาวะขยะเน่่าเหม็็น นำำ�มาสู่่�การจััดตั้้�งธนาคาร
ขยะด้้ ว ยเงิิ น กองทุุ น ๑๑๕,๐๐๐ บาท ปัั จจุุ บัั น
สร้้างรายได้้ให้้แก่่ธนาคารขยะ เดืือนละ ๒,๐๐๐ บาท
ลดปััญหาขยะเน่่าเหม็็นในตำำ�บลได้้ สร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่
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สมาชิิกในการคััดแยกขยะในชุุมชน ก่่อให้้เกิิดความ
สะอาด สวยงามทั้้�งบ้้านเรืือนชุุมชน
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน
	จััดกิิจกรรมร่่วมกัับสำำ�นัักงานพลัังงานจัังหวััด
พัั ท ลุุ ง ให้้ คว ามรู้้�เรื่่� อ งพลัั ง งานแก่่ ส มาชิิ ก ชุุ ม ชน
เรื่่�องการจััดทำำ�ตู้้�อบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ การทำำ�โซล่่า
เซลล์์ เตาเผาถ่่านไม้้ฟื้้�นโดยใช้้ถัังน้ำำ��มััน ๒๐๐ ลิิตร
ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในครััวเรืือนลง ๑๒,๕๐๐ บาท/ครััว
เรืือน/ปีี
การเฝ้้าระวัังภััยธรรมชาติิ
	มีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการเพื่่�อเฝ้้าระวัังกรณีีเกิิด
ภััยพิิบััติิ โดยกรรมการชุุมชนเตรีียมความพร้้อมและ
ให้้การช่่วยเหลืือเมื่่�อเกิิดเหตุุ คณะกรรมการประกอบ
ด้้วย กรรมการจากทุุกหมู่่�บ้้านรัับผิิดชอบในชุุมชนของ
ตนเอง โดยคััดเลืือกจากบุุคคลที่่�มีีจิิตอาสา ร่่วมทำำ�งาน
ตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ��ถึึงปลายน้ำำ�� และหลัังเกิิดภััยพิิบัติั ก็ิ ส็ ามารถ
ช่่วยเหลืือฟื้้�นฟููได้้อย่่างทั่่�วถึึงทัันเหตุุการณ์์
การสร้้างความมั่่�นคงด้้านอาหาร
	จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมให้้สมาชิิกชุุมชนทำำ�นาปลููก
ข้้าวอิินทรีีย์์ ปลููกผัักอิินทรีีย์์ ทำำ�น้ำำ��หมัักจากขยะอิินทรีีย์์
ทำำ�สมุุนไพรชายน้ำำ��ร่ว่ มกัับหลากหลายภาคีีเครืือข่่ายใน
จัังหวััดพััทลุุง เช่่น มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ นัักวิิจััยชุุมชน
อิิสระ
	ก่่อเกิิดบ้้านเมตตาเอื้้�ออาทร
โครงการบ้้านพัักผู้้�ยากไร้้ โดยใช้้เงิินสวััสดิิการ
ชุุมชน ซื้้�อที่่�ดิินจำำ�นวน ๑ ไร่่ เพื่่�อสร้้างเป็็นบ้้านให้้กัับ
สมาชิิกชุุมชนฐานะยากจน คััดเลืือกจากคนที่่มีีคุ
� ณ
ุ ธรรม
มีีความประพฤติิดีี ไม่่สร้้างความเดืือดร้้อนให้้กัับสัังคม
ชอบช่่วยเหลืืองานส่่วนร่่วมของชุุมชน และไม่่มีที่่ี ดิ� นิ ทำำ�
กิินของตนเอง

บทพิิสููจน์์การจััดสวััสดิิการ สู่่�การพััฒนาทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
	ส่่งผลให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� การบููรณา
การทำำ� งานร่่ ว มกัั น ในลัั ก ษณะเครืือข่่ า ย ขยายผล
จนเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ แก่่ สัั ง คม เป็็ น ที่่� ป ระจัั ก ษ์์ แ ล้้ ว ว่่ า
ความสำำ� เร็็ จที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น นี้้� เ กิิ ด จากแนวคิิ ด ทัั ศ นคติิ
อุุดมการณ์์ของสมาชิิกภายในชุุมชนตำำ�บลหนองพ้้อว่่า
เราทำำ�บุญ
ุ ให้้ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ก่่อนที่่�
ร่่างกายของเราจะกลัับคืืนสู่่�ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายวิิรุุณ สุุขนวล
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ตำำ�บลหนองพ้้อ
โทร. ๐๘ ๑๒๘๕ ๕๐๘๙, ๐๙ ๒๙๗๑ ๑๔๕๙
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๙) บ้้านคลองหรั่่�ง ตำำ�บลคลองทรายขาว
อำำ�เภอกงหรา จัังหวััดพััทลุุง
“บ้้านคลองหรั่่�งต้้นแบบการพััฒนาชุุมชน
เพื่่�อสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน”

	สืืบเนื่่อ� งจากชุุมชนบ้้านคลองหรั่่ง� มีีการเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาตามมามากมาย แต่่สิ่่�งที่่�
น่่าเป็็นห่่วงอย่่างยิ่่ง� คืือ ความขััดแย้้ง และความไม่่เข้้าใจ
กัันภายในชุุมชน อีีกทั้้�งชาวบ้้านขาดความรู้้�ความเข้้าใจ
ด้้านการบริิหารจััดการ และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือคุุณธรรม รวมทั้้�ง
ชุุมชนยัังไม่่มีแี ผนรองรัับการจััดการกัับการเปลี่่ย� นแปลง
อย่่ า งรวดเร็็ ว ของสัั ง คมภายใต้้ ก ระแสโลกาภิิ วัั ฒ น์์
ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ละเอีียดอ่่อนและท้้าทายต่่อการพััฒนา ภายใน
ชุุมชนมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สวยงาม คืือน้ำำ��ตกปากราง
และมีีการพััฒนาส่่งเสริิมให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ
ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีอาชีีพ มีีรายได้้มากขึ้้�นจากการท่่องเที่่�ยว
ซึ่่�งเป็็นโอกาสที่่�ดีีที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน แต่่ในขณะเดีียวกััน
ปััญหาที่่�เกิิดตามมาคืือ ชาวบ้้านมีีความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ที่่ไ� ด้้รับั ไม่่พอใจกัับการจััดการของชุุมชน และ
ปััญหาความขััดแย้้งเริ่่�มทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น
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กระบวนการพััฒนา : จากความขััดแย้้งสู่่�ความเข้้าใจ
	ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงต้้ องมีีการจััดกระบวนการ
สร้้างความเข้้าใจภายในชุุมชนเพื่่�อให้้สามารถแก้้ไข
ปััญหาและฟื้้�นฟููความสััมพัันธ์์ ซึ่่�งกระบวนการดัังกล่่าว
นี้้�สามารถแบ่่งออกได้้เป็็นขั้้�นตอน คืือ
๑) การสร้้างความรู้้� (Appreciation : A)
เป็็นการเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ ขั้้�นตอน
นี้้�จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคน แสดงความ
คิิดเห็็น รัับฟัังและหาข้้อสรุุปร่่วมกัันอย่่างสร้้างสรรค์์
เป็็นประชาธิิปไตยยอมรัับในความคิิดของเพื่่�อนสมาชิิก
โดยใช้้การวาดรููปเป็็นสื่่อ� ในการแสดงความคิิดเห็็น และ
แบ่่งเป็็น ๒ ส่่วน ได้้แก่่ส่่วนการวิิเคราะห์์สภาพการ
ของหมู่่�บ้้าน และส่่วนการกำำ�หนดอนาคตหรืือวิิสัยั ทััศน์์
อัั น เป็็ น ภาพพึึงประสงค์์ ใ นการพัั ฒ นาว่่ า ต้้ อ งการ
อย่่างไร
๒)	ขั้้� นต อนการสร้้ า งแนวทางการพัั ฒ นา
(Influence : I) คืือขั้้�นตอนการหาวิิธีีการและเสนอ
ทางเลืือกในการพััฒนา ตามที่่�ได้้สร้้างภาพพึึงประสงค์์
หรืือที่่�ได้้ช่่วยกัันกำำ�หนด วิิสััยทััศน์์ (A2) เป็็นขั้้�นตอน
ที่่�จะต้้องช่่วยกัันหามาตรการ วิิธีีการและค้้นหาเหตุุผล
เพื่่�อกำำ�หนดทางเลืือกในการพััฒนา กำำ�หนดเป้้าหมาย
กำำ�หนดกิิจกรรม และจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของกิิจกรรม
หรืือโครงการ โดยแบ่่งเป็็น ๒ ช่่วง คืือ การคิิดออกแบบ
เกี่่ย� วกัับกิิจกรรมโครงการที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์
และการจัั ด ลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ ของกิิ จ กรรมหรืือ
โครงการ
๓)	ขั้้�นตอนสร้้างแนวทางปฏิิบัติั ิ (Control : C)
คืือยอมรัับและทำำ�งานร่่วมกััน โดยนำำ�เอาโครงการหรืือ
กิิจกรรมต่่าง ๆ มาสู่่�การปฏิิบััติิ และจััดกลุ่่�มผู้้�ดำำ�เนิิน
การที่่�รับั ผิิดชอบโครงการ โดยขั้้น� ตอนกิิจกรรมประกอบ
ด้้วย การแบ่่งความรัับผิิดชอบ และการตกลงใจใน
รายละเอีียดของการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิ
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ผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จ
	จากการร่่ ว มกัั น ทำำ� งานอย่่ า งเป็็ น ขั้้� น ตอน
ทุุ ก ขั้้� น ตอนมีี ช าวบ้้ า นร่่ ว มเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการคิิ ด
ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ แ ก่่ ช าวบ้้ า นและชุุ ม ชนอย่่ า ง
ชัั ด เจน ในเรื่่� อ งของความเข้้ า ใจในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั น
ทำำ�ให้้ชาวบ้้านเกิิดความรัักในชุุมชน ให้้ความร่่วมมืือ
กัับกิิจกรรมของชุุมชน เช่่นกิิจกรรมทำำ�ปุ๋๋�ย กิิจกรรม
เก็็บขยะภายในหมู่่�บ้้าน กิิจกรรมพััฒนาน้ำำ��ตกปากราง
ทำำ� ให้้ ช าวบ้้ านเกิิ ดความเห็็ นอกเห็็ นใจ สั่่� ง สมความ
มีีน้ำำ��ใจและเอื้้�อเฟื้้�อ จนหมู่่�บ้้านสามารถพััฒนาเป็็น
“ชุุมชนคุุณธรรม” หลัักยึึดในการอยู่่�ร่่วมกััน ภายใต้้
สัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง และใช้้หลัักการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต บนพื้้�นฐานของ ความพอเพีียง มีีวิินััย
มีีใจสุุจริิต และจิิตอาสา เกิิดการพััฒนาชุุมชนเข้้มแข็็ง
เป็็นสุุขอย่่างแท้้จริิง

เป้้าหมายและแนวทางที่่�จะพััฒนาต่่อไป
การสร้้างสัังคมที่่�ดีี มีีความสุุข ต้้องอาศััยหลาย ๆ
องค์์ประกอบ แต่่สิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�งคืือการสร้้างความเข้้าใจ
ในชุุมชน เพื่่�อลดภาวะความขััดแย้้ง ส่่งเสริิมให้้เกิิด
ความรััก ความกลมเกลีียวกัันภายในชุุมชน เพื่่�อเป็็นการ
ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนเกิิดความรััก ความสามััคคีี มีีคุุณธรรม
นั้้�น ควรมีีการจััดกิิจกรรมที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้ชาวบ้้าน
ร่่วมกัันทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง และควรเป็็นกิิจกรรมที่่�เป็็น
รููปธรรม เพราะเมื่่�อชาวบ้้านเห็็นผลงานก็็จะเกิิดความ
รัักความภููมิิใจ ที่่�ได้้ร่่วมกัันสร้้างและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ความสำำ�เร็็จนั้้�น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางปรีีดา คงเกลี้้�ยง ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่� ๒
บ้้านคลองหรั่่�ง ตำำ�บลคลองทรายขาว อำำ�เภอกงหรา
จัังหวััดพััทลุุง
โทร. ๐๘ ๕๗๘๗ ๙๕๗๑
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๑๐) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลควนขนุุน
อำำ�เภอเขาชััยสน จัังหวััดพััทลุุง
“น้ำำ�� คืือ ชีีวิิต”

โครงการ “น้ำำ�� คืือ ชีีวิิต” ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลควนขนุุน จััดขึ้้น� เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หา
จากข้้อร้อ้ งเรีียนของประชาชนในพื้้น� ที่่�เกี่่ย� วกัับคุุณภาพ
น้ำำ��ปะปา เช่่น น้ำำ��ไม่่ใส มีีตะกอน ทำำ�ให้้เกิิดการระคาย
เคืืองเป็็นผื่่�นแดง เป็็นต้้น โดยพบว่่าสาเหตุุหลัักของ
ปััญหามาจากปริิมาณน้ำำ��ดิิบที่่�ได้้คุุณภาพมีีไม่่เพีียงพอ
ต่่อการผลิิต เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููแล้้ง ทั้้�งในหน่่วยการผลิิตที่่�
อาศััยน้ำำ��บาดาลซึ่่�งมีีปริิมาณสนิิมเหล็็กและหิินปููนผสม
อยู่่�ในอััตราส่่วนที่่�สููงจนไม่่สามารถกำำ�จััดออกได้้หมด
และในหน่่วยการผลิิตที่่�ต้้องอาศััยน้ำำ��จากลำำ�คลองซึ่่�งมีี
สารเคมีีตกค้้างจากภาคการเกษตร
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
โครงการนี้้�มีีจุุดเด่่นของการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๑)	กำำ�หนดโครงสร้้างการดำำ�เนิินงานที่่�ชััดเจน
เป็็ น รูู ป ธรรมเหมาะสมในการสั่่� ง การ ติิ ด ตามและ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งเปิิดช่่องทางการ
สื่่�อสารตามโครงสร้้างเป็็น ๒ ช่่องทาง ทั้้�งจากบนลง
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ล่่างและจากล่่างขึ้้�นบน ส่่งผลให้้สามารถสื่่�อสารกัันได้้
โดยตรงในทุุกระดัับ ทั้้�งปััญหาจากการนำำ�นโยบายไปสู่่�
การปฏิิบััติิ หรืืออุุปสรรคต่่าง ๆ นายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลควนขนุุนก็็สามารถรัับทราบปััญหาได้้ และ
ร่่วมกัันแก้้ปััญหาได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
๒) รัั บ คว า ม ร่่ ว ม มืือจ า ก ทุุ ก ภ า คส่่ ว น
ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ เช่่น ฝ่่ายส่่งน้ำำ��และบำำ�รุงุ รัักษาที่่� ๓
(ควนกุุฏ) กรมชลประทาน การประปาส่่วนภููมิิภาค
สาขาเขาชััยสน สำำ�นัักงานสถานีีพััฒนาที่่�ดิินจัังหวััด
พััทลุุง สำำ�นักั งานเครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
มหาวิิ ท ยาลัั ย สงขลานคริิ น ทร์์ วิิ ท ยาเขตหาดใหญ่่
และภาคประชาชนเป็็ น อย่่ า งดีี ทั้้� ง นี้้� เ พราะก่่ อ น
การดำำ�เนิินงานได้้มีีการสอบถามความต้้ องการของ
ประชาชนผ่่ า นการประชุุ ม หมู่่�บ้้ า น และการทำำ�
ประชาคมหมู่่�บ้้าน เช่่น กลุ่่�มผู้้�ค้้าในตลาดชุุมชนได้้จััด
ทำำ�รางน้ำำ��เพื่่�อถ่า่ ยน้ำำ��เสีียจากตลาดไม่่ให้้ลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ดิบิ
โดยจััดหาอุุปกรณ์์และงบประมาณในการดำำ�เนิินการเอง
๓)	ขั้้�นตอนการจััดหาที่่�ดิินเพื่่�อก่่อตั้้�งหอถัังสููง
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อการจ่่ายน้ำำ��ประปาที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพก็็ได้้
รัับความร่่วมมืือกัับเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน โดยยิินยอม
ขายให้้ในราคายุุติธรร
ิ ม และยัังอนุุญาตให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผ่า่ น
ทางเพื่่�อเข้้าไปตรวจสอบดููแลระบบผลิิตน้ำำ��ประปาเป็็น
เป็็นประจำำ�ทุุกวัันอีีกด้้วย
ผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จ
นอกจากจะสามารถแก้้ปััญหาเรื่่�องคุุณภาพน้ำำ��
ประปาตามข้้อร้้องเรีียนของประชาชนในพื้้�นที่่� จนได้้
รัับความสนใจจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ติิดต่่อเพื่่�อจะเข้้า
มาศึึกษาดููงาน และขอข้้อมููลเพื่่�อเป็็นแบบอย่่างแล้้ว
ความสำำ�เร็็จอัันเกิิดจากความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วน
ดัังที่่�กล่่าวนี้้�ยัังสะท้้อนให้้เห็็นคุุณธรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
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๑) พอเพีียง การดำำ�เนิินงานได้้ใช้้ความรู้้�ความ
เข้้าใจในหลัักการบริิหารจััดน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
มีีความพอประมาณ พอดีี ไม่่เบีียดเบีียนตนเอง สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมให้้เดืือดร้้อนเสีียหาย
๒)	วิินัยั ในทุุกภาคส่่วนที่่�เข้้าร่่วมโครงการล้้วนมีี
วิินัยั ยึึดมั่่น� และรัับผิิดชอบในหน้้าที่่�ที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั ิ มีีวินัิ ยั
ต่่อองค์์กร สัังคม และปฏิิบัติั ติ ามจริิยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายบ้้านเมืือง
๓)	สุุจริิต ในทุุกภาคส่่วนที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีี
ความซื่่�อตรง ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ยึึดมั่่�น หลัักการรัักษาความ
จริิง ความถููกต้้อง ความเป็็นธรรมทั้้�งปวง และยัังกล้้าที่่�
จะปฏิิเสธการกระทำำ�ที่่�ไม่่ซื่่�อตรง ไม่่ซื่่�อสััตย์์ของบุุคคล
อื่่�นที่่�ทำำ�ให้้ส่่วนรวมเกิิดความเสีียหาย
๔)	จิิตอาสา การดำำ�เนิินงานจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ที่่�หน่่วยงานทุุกคนจะต้้องมีีความเป็็นจิิตอาสา เป็็น
ผู้้�ที่่�ใส่่ใจต่่อสัังคมสาธารณะ และอาสาลงมืือทำำ�ด้้วย
ความรัั ก เอื้้� ออ าทรต่่ อค นร่่ ว มสัั ง คม และทำำ�อย่่ า ง
สม่ำำ��เสมอ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
การปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาระบบน้ำำ�� ประปา
ให้้ ครอ บคลุุ ม ทั่่� วทุุ ก พื้้� น ที่่� ใ นความรัั บ ผิิ ด ชอบ
โดยการขยายเขตระบบประปาให้้ครอบคลุุมถนนทุุกสาย
ทั้้� ง สายหลัั ก และสายรอง และพัั ฒ นาระบบประปา
ในทุุ ก หน่่ ว ยการผลิิ ต ของทุุ ก หมู่่�บ้้ า นให้้ มีี คุุ ณ ภาพ
สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการให้้ราษฎร ที่่�สำำ�คัญ
ั
ในการบริิหารจััดการบุุคลากรมีีความรัับผิิดชอบต่่อ
หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายแต่่ละฝ่่าย เตรีียมความพร้้อม
ในแก้้ปััญหาเบื้้�องต้้น เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดตกสู่่�
ภาคประชาชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายเศรษฐา ชููดำำ�
ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลควนขนุุน
โทร. ๐๘ ๗๒๙๕ ๘๙๔๙
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๑๑) ชุุมชนคุุณธรรมวััดมงคลวราราม (วััดในยาง)
ตำำ�บลสาคูู อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต
“ชุุมชนหน้้าด่าน
่ ใครผ่่านไปมา
กราบไหว้้บููชา พระมหาเจดีีย์์”

ชุุมชนคุุณธรรมวััดมงคลวราราม ตั้้�งอยู่่�หมู่่�ที่่� ๑
ตำำ�บลสาคูู อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต ซึ่่ง� ได้้น้อ้ มนำำ�หลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนวิิถีีชุุมชนด้้วย
พลััง บวร โดยชุุมชนแห่่งนี้้�จะมีีความโดดเด่่นในด้้าน
กิิจกรรมชุุมชน เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาเรื่่อ� งอบายมุุข การพนััน
ยาเสพติิด สิ่่�งผิิดกฎหมาย การมั่่�วสุุมของกลุ่่�มวััยรุ่่�น
ผู้้�นำำ�ชุุมชนได้้มีีการประชาสััมพัันธ์์ เพื่่� อเชิิญชวนให้้
มาทำำ�กิิจกรรมรวมตััวกัันของชุุมชนทุุก ๆ วัันอาทิิตย์์
มีีการแต่่งกายตามประเพณีีท้้องถิ่่�น มีีกิิจกรรมส่่งเสริิม
ความรััก ความสามััคคีี อาทิิ การเข้้าวััดทำำ�บุุญ ถืือศีีล ๕
ศีีล ๘ นั่่�งสมาธิิ สวดมนต์์ การกวาดลานวััด หรืือจะเป็็น
กิิจกรรมชุุมชนน่่าอยู่่� ร่่วมมืือกัันจััดเก็็บขยะเพื่่�อป้อ้ งกััน
เชื้้�อโรค และจััดวางถัังขยะไว้้ที่่�หน้้าบ้้านทุุกครััวเรืือน
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พััฒนาต้้นทุุนธรรมชาติิและทางวััฒนธรรมสู่่�ชุุมชน
คุุณธรรมต้้นแบบ
	ชาวบ้้ า นได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึงศัั ก ยภาพความพร้้ อ ม
ในพื้้�นที่่� ทั้้�งความอุุดมสมบููรณ์์ของหาดในยางที่่�เป็็น
แหล่่งวางไข่่ของเต่่ามะเฟืือง และวััดมงคลวราราม หรืือ
วััดในยาง วััดเก่่าแก่่ซึ่ง่� เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจ ชาวบ้้านจึึงได้้
ร่่วมกัันจััดตั้้�งกลุ่่�มเพื่่�อขัับเคลื่่�อนชุุมชน โดยได้้รัับการ
สนัับสนุุนจากสำำ�นัักวััฒนธรรมจัังหวััดภููเก็็ตเข้้ามาเป็็น
แกนกลางถ่่ายทอดไปสู่่�ชุุมชนเครืือข่่ายทางวััฒนธรรม
ในพื้้น� ที่่� ทำำ�ให้้มีกี ารนำำ�อัตั ลัักษณ์์ของท้้องถิ่่น� มาต่่อยอด
ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว สร้้างสิินค้้าบริิการ และจััดตั้้�ง
วิิสาหกิิจชุุมชน
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารผสานเทคโนโลยีี เข้้ า มา
ส่่ ง เ ส ริิ ม ก า รทำำ� ต ล า ด ก า รค้้ า อิิ เ ล็็ ก ท รอนิิ ก ส์์
นำำ�เสนอของดีีของชุุมชน มีีการคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์ทาง
วััฒนธรรมที่่�โดดเด่่น ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาต่่อยอด
ประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้ เ ป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก และเป็็ น ที่่� ส นใจของ
นัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดภููเก็็ต
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดมงคลวราราม (วััดในยาง)
เป็็นชุุมชนคุุณธรรม ๑ ใน ๑๐๐ ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
นำำ�ร่อ่ ง ที่่�ได้้รัับรางวััลระดัับประเทศสามารถนำำ�ทุุนทาง
วััฒนธรรมมาเป็็นอััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น และได้้มีีการ
ต่่อยอดส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว โดยการนำำ�เอาสิินค้้าและ
บริิการของชุุมชน ตลอดเส้้นทางท่่องเที่่�ยว
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ความสำำ� เร็็ จ ที่่� สำำ� คัั ญ ของชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม
วััดมงคลวราราม คืือ เกิิดเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของคนใน
ชุุมชน ซึ่่�งชาวบ้้านมีีความรัักความสามััคคีี มีีจิิตอาสา
ช่่ ว ยเหลืืองานของส่่ ว นรวมเป็็ น อย่่ า งดีี เมื่่� อมีี ง าน
ในหมู่่�บ้้าน หรืือกิิจกรรมของทางวััด ชาวบ้้านจะพร้้อมใจ
กัันแต่่งกายพื้้�นเมืือง หรืือการเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�หน่่วย
งานราชการจััดขึ้้�น อาทิิ กิิจกรรมจิิตอาสา กิิจกรรม
วัันสงกรานต์์ วัันผู้้�สููงอายุุ อีีกทั้้�งการดำำ�เนิินงานของ
ชุุ ม ชนยัั ง ได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืืออย่่ า งดีี จ ากภาคเอกชน
ในพื้้�นที่่� อาทิิโรงแรม รีีสอร์์ทในพื้้�นที่่�ตำำ�บลสาคูู
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนวััดมงคลวราราม ได้้นำำ�เอาสถาบัันหลัักของ
ชุุมชน อัันได้้แก่่ บ้้าน วััด โรงเรีียน มาเป็็นภููมิิคุ้้�มกััน
และเป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา สร้้างความ
เข้้มแข็็งให้้กับั ชุุมชน นำำ�เอาอััตลัักษณ์์ ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น�
มาพััฒนาต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าทางวััฒนธรรม
สามารถเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของชุุมชน รวมทั้้�งเกิิด
การท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม มีีศููนย์์เรีียนรู้้�ศึึกษาดููงาน
ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงตั้้�งอยู่่�ในชุุมชน และชาวบ้้าน
ได้้นำำ�หลัักธรรมทางศาสนามาปฏิิบััติิในชีีวิิตประจำำ�วััน
ทำำ� ให้้ ชุุ ม ชนปลอดอบายมุุ ข และสิ่่� ง ผิิ ด กฎหมาย
ซึ่่�งคนในชุุมชนสามารถอยู่่�ร่่วมกัันด้้วยความสงบสุุข
สมาชิิ ก ในชุุ ม ชนได้้ นำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง มาเป็็นแนวทางในการใช้้ชีวิี ติ ตามวิิถีวัี ฒ
ั นธรรม
ท้้องถิ่่�น สืืบสานภููมิปัิ ัญญาพื้้�นบ้้าน

นอกจากนี้้�ยัังมีีจิิตอาสาเสีียสละเวลา เข้้ามา
ขัับเคลื่่�อนการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟููมรดกทางภููมิิปััญญาทาง
วัั ฒ นธรรมอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง จนเกิิ ด เป็็ น พลัั ง ชุุ ม ชน
ที่่�เข้้มแข็็ง ขณะเดีียวกัันชุุมชนวััดมงคลวราราม ยัังได้้รับั
การสนัั บ สนุุ น งบประมาณในการดำำ� เนิิ น งานจาก
กระทรวงวััฒนธรรม ส่่วนราชการ สถาบัันการศึึกษา
ในท้้องถิ่่�นที่่�คอยให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมทางวััฒนธรรม
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ด้้วยปััจจััยเหล่่านี้้�ประกอบกััน ทำำ�ให้้
ชุุมชนวััดมงคลวราราม ได้้พััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ทางวััฒนธรรมที่่� สร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้ให้้กับั เศรษฐกิิจ
ของชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสััทธาวราภิิยิิท
เจ้้าอาวาสวััดมงคลวราราม (วััดในยาง)
โทร. ๐๘ ๗๘๙๐ ๓๘๖๓
นางเจีียมจิิตต์์ ศิิริิสวััสดิ์์�
ประธานสภาวััฒนธรรมตำำ�บลสาคูู
โทร. ๐๘ ๘๗๖๘ ๒๔๙๘
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๑๒) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหงาว
ตำำ�บลหงาว อำำ�เภอเมืืองระนอง จัังหวััดระนอง
“ถิ่่�นสามวััฒนธรรม เลิิศล้ำำ��ประเพณีี
หลวงพ่่อดีีบุุกเป็็นศรีี มากมีีภููมิิปััญญา
แหล่่งสิินค้้าโอท็็อป”

	วิิถีีชีีวิิตของคนหงาวนั้้�นเรีียบง่่าย มีีความเกี่่�ยว
เนื่่�องผููกพัันกัันอย่่างเข้้มแข็็งระหว่่างสามวััฒนธรรม
ทั้้�งไทยพุุทธ มุุสลิิม และคนจีีน ที่่�อพยพมาประกอบ
อาชีี พ ผสมกลมกลืืนเป็็ น วัั ฒ นธรรมประเพณีี ที่่� มีี
เอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�น ทั้้�งในด้้านการแต่่งกายและการ
ดำำ�รงชีีพ
ชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหงาวมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�มีคว
ี าม
สมบููรณ์์ และมีีวัดั บ้้านหงาวที่่�ผู้้�นำำ�ศาสนาส่่งเสริิมให้้เกิิด
ความโดดเด่่ น ด้้ า นศาสนาและวัั ฒ นธรรมประเพณีี
คนในชุุ ม ชนก็็ ม ากมีี ภูู มิิ ปัั ญ ญา ประกอบกัั บ เมื่่� อมีี
โครงการของกระทรวงวััฒนธรรมและโครงการชุุมชน
คุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วยพลััง “บวร” เข้้ามาส่่งเสริิม
สนัั บ สนุุ น มีี ก ารประชุุ ม ร่่ ว มกัั บ ชุุ ม ชน ผู้้�นำำ�ท้้ อ งที่่�
ผู้้�นำำ�ศาสนา และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องบ่่อยมากขึ้้�น
มีีการสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจร่่วมกัับทุุกภาคส่่วนใน
การบููรณาการงานร่่วมกัับหน่่วยงานในพื้้น� ที่่� และมีีการ
ดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรมทั้้�ง ๙ ขั้้�นตอน
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ทำำ�ให้้เกิิดการประกาศเจตนารมณ์์หรืือข้้อตกลงของ
ชุุมชน โดยได้้กำำ�หนดแนวทาง ปััญหาที่่�อยากแก้้ ได้้แก่่
ปััญหาขยะในชุุมชน ปััญหาสุุขภาพของคนในชุุมชน
ปััญหารายได้้ของครััวเรืือน ความดีีที่่�อยากทำำ� ได้้แก่่
สืืบสานงานประเพณีีวััฒนธรรม สร้้างความสามััคคีี
ในชุุมชน สร้้างอาชีีพเสริิมให้้กัับประชาชนในชุุมชน
	หัั ว ใจของการพัั ฒ นา ๓ มิิ ติิ ประกอบด้้ ว ย
กิิจกรรมส่่งเสริิมหลัักธรรมทางศาสนา หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง วิิถีีวััฒนธรรม
	กิิจกรรมทางศาสนา ได้้แก่่ ทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตรในวััน
สำำ�คัญ
ั ทางศาสนา ไหว้้พระ สวดมนต์์ ฟัังธรรมในวัันพระ
และสัักการะหลวงพ่่อดีีบุุก
การน้้ อ มนำำ� ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีียง
ชุุมชนจััดกิิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ครอบครััว
บ้้ า นนายสุุ เ ทพ รอดคง เลขที่่� ๑๗๘/๕ หมู่่�ที่่� ๑
ตำำ�บลหงาว อำำ�เภอเมืืองระนอง มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ของชุุมชน ในตลาดชุุมชน ตลาดถนนคนเดิิน
	อนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู ประเพณีีวััฒนธรรมที่่�ดีีงาม ได้้แก่่
ประเพณีีตักั บาตรเทโว การแสดงพื้้น� บ้้าน “หงาวบ้้านเรา”
รำำ�ในการประเพณีีต่่าง ๆ ต้้อนรัับคณะผู้้�มาเยี่่�ยมเยืือน
ผลของความสำำ�เร็็จเกิิดขึ้้นทั้้
� ง� กัับชุุมชนและเป็็นต้น้ แบบ
ให้้กัับชุุมชนใกล้้เคีียง
สมาชิิกในชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหงาว ได้้น้อ้ มนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ในการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิต สืืบสานและดำำ�เนิินชีีวิิตตามวิิถีีวััฒนธรรม
ที่่�ดีีงาม ได้้แก่่ ประเพณีีตัักบาตรเทโว ประเพณีีลอย
กระทง และเสริิมสร้้างความรััก ความสามััคคีีในชุุมชน
ด้้วยกิิจกรรมถนนคนเดิินบ้้านหงาว
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ในด้้านสร้้างอาชีีพเสริิมให้้กับั ประชาชนในชุุมชน
ได้้ มีี ก ารคิิ ด ค้้ น พัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท างวัั ฒ นธรรมของ
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรม ได้้ แ ก่่ กระปุุ ก ออมสิิ น เต่่ า มงคล
“เต่่าเรีียกทรััพย์์” ผ้้ามััดย้้อมจากไม้้โกงกาง การดำำ�เนิิน
งานเกิิดการต่่อยอดกิิจกรรมใหม่่ที่่ส� ร้้างสรรค์์ คืือ “บวร
On Tour” รองรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทางมาเที่่�ยว อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งจากในจัังหวััดและต่่างจัังหวััด ในปััจจุุบััน
ปััญหาอาชญากรรมในชุุมชนลดลง มีีการลด ละ เลิิก
อบายมุุข สิ่่�งเสพติิด ปััญหาหนี้้�สิินลดน้้อยลง เนื่่�องจาก
มีีแหล่่งสร้้างรายได้้ของชุุมชนอย่่างมั่่�นคง ชาวบ้้าน
มีีอาชีีพเสริิมและรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น มีีที่่�ทำำ�มาหากิิน
และที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มั่่�นคง มีีการสืืบทอดรัักษาประเพณีี
วััฒนธรรมอัันดีีงามจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ทั้้�งหมดนี้้�ช่่วยสร้้าง
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีงามแก่่ชุุมชน และหน่่วยงานภายนอก
ให้้การยอมรัับ ส่่วนของผลกระทบต่่อสัังคมภายนอกนั้้�น
มีี ห น่่ ว ยงานหลายภาคส่่ ว น และชุุ ม ชนใกล้้ เ คีี ย ง
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดระนอง ให้้ความสนใจมาศึึกษาเรีียนรู้้�
การขัับเคลื่่�อนชุุมชนคุุณธรรม วััดบ้้านหงาว และนำำ�ไป
ขยายผลและบููรณาการกัับชุุมชนของตนเอง จนประสบ
ความสำำ�เร็็จเป็็นชุุมชนคุุณธรรมระดัับต้้นแบบเช่่นกััน
ได้้แก่่ ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านไร่่ใน ชุุมชนคุุณธรรมบ้้าน
หาดส้้มแป้้น ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบางปรุุล่่าง เป็็นต้้น

สร้้ า งรายได้้ แ ละความรู้้�สึึ กร่่ ว มเป็็ น เจ้้ า ของชุุ ม ชน
อย่่างยั่่�งยืืน
ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด บ้้ า นหงาว มีี คว ามมุ่่�งมั่่� น
ที่่� จ ะร่่ ว มกัั น พัั ฒ นาชุุ ม ชุุ น โดยเปิิ ด “ถนนคนเดิิ น
สายวััฒนธรรม” เชื่่�อมโยงกัับภููเขาหญ้้า และตลาด
ชุุมชนหงาว โดยโครงการนี้้�เกิิดจากความตั้้ง� ใจของสมาชิิก
ในชุุมชน และคาดหวัังว่่าจะเป็็นกิิจกรรมที่่�เพิ่่�มพููน
ความรัั ก ความหวงแหนชุุ ม ชน จนมีี ก ารขยายผล
ถ่่ า ยทอดองค์์ คว ามรู้้�มาต่่ อ ยอดร่่ ว มกัั บ คนรุ่่�นใหม่่
เกิิ ด นวัั ต กรรมจากภูู มิิ ปัั ญ ญาขึ้้� น ทุุ ก ครัั ว เรืือน และ
สามารถสร้้างรายได้้ให้้กับั สมาชิิกของชุุมชนอย่่างมั่่น� คง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายธรณิิช อิ้้�วตกส้้าน กำำ�นัันตำำ�บลหงาว
ประธานชุุมชนคุุณธรรมวััดบ้้านหงาว
โทร. ๐๘ ๕๗๘๙ ๔๐๘๐

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

361

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคใต้้

๑๓) ชุุมชนคุุณธรรมวััดพะโคะ
ตำำ�บลชุุมพล อำำ�เภอสทิิงพระ จัังหวััดสงขลา
“ร่่วมสืืบสานประเพณีีอัันดีีงาม
มีีความกตััญญููรู้้�คุุณ
เทิิดทููนสถาบัันหลััก รวมพลัังรัักสามััคคีี”

ชุุมชนวััดพะโคะประกอบด้้วย ๒ หมู่่�บ้้าน คืือ
บ้้านพะโคะ และบ้้านคลองฉนวน ทั้้�งสองชุุมชน มีีวิิถีีชีีวิิต
ขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่เ� หมืือนกััน โดยมีีความศรััทธา
หลวงปู่่�ทวดเหยีียบน้ำำ��ทะเลจืืด มีีวััดพะโคะ เป็็นศููนย์์
รวมจิิตใจ และเป็็นสถานที่่�ประกอบกิิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีีของชุุมชน ประชากรส่่วนใหญ่่นัับถืือ
ศาสนาพุุทธ ประกอบอาชีีพทางการเกษตรเป็็นหลััก
ชุุมชนวััดพะโคะ ได้้รับั คััดเลืือกจากสำำ�นักั งานวััฒนธรรม
จัังหวััดสงขลา เข้้าร่่วมโครงการชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วย
พลัังบวร ของจัังหวััดสงขลา เมื่่�อ ปีี พ.ศ. ๒๕๕๙
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
ชุุมชนเริ่่�มการพััฒนาสู่่�การเป็็นชุุมชนคุุณธรรม
โดยใช้้ผู้้�นำำ�พลััง “บวร” เป็็นแกนนำำ�ในการขัับเคลื่่�อน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชน ภายใต้้มิิติิทางวััฒนธรรม
๓ มิิติิ ได้้แก่่
๑)	จััดกิิจกรรมที่่�เป็็นการส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชน
ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมของศาสนาที่่�ตนนัับถืือ ให้้ทุุกคน
ปฏิิบััติิตามหลัักธรรมของศาสนา ทำำ�ความดีี ละเว้้น
ความชั่่�ว เช่่น กิิจกรรมเข้้าวััดปฏิิบััติิธรรมทุุกวัันพระ และ
วัันสำำ�คัญ
ั ทางศาสนา กิิจกรรมสวดมนต์์ข้า้ มปีี ส่่งท้้ายปีี
เก่่าวิิถีีไทยต้้อนรัับปีีใหม่่วิิถีีธรรม
๒)	จััดกิิจกรรมที่่�เป็็นการส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชน
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาพััฒนา
ชีีวิติ มีีความพอประมาณ มีีเหตุุมีผี ล ไม่่เบีียดเบีียนผู้้�อื่่น�
เอื้้�อเฟื้้อ� เผื่่�อแผ่่ พึ่่�งพาตนเอง และพึ่่�งพิิงกัันเอง ในการ
สร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
๓)	จััดกิิจกรรมที่่�เป็็นการส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชน
ดำำ�เนิินวิิถีชีี วิี ติ แบบวััฒนธรรมไทยที่่�ดีงี าม รวมถึึงมีีความ
จงรัักภัักดีี เคารพเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา พระมหา
กษััตริิย์์ เช่่น ปิิดทองหลวงปู่่�ทวด และห่่มผ้้าพระสุุวรรณ
มาลิิกเจดีีย์์ศรีีรััตนมหาธาตุุ ประเพณีีทำำ�บุุญเดืือนสิิบ
โครงการบวชเนกขััมมะธรรมจาริิณีี เฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรม
ราชชนนีีพันั ปีีหลวง กิิจกรรมปลููกป่่าเฉลิิมพระเกีียรติิฯ
เป็็นต้้น
กระบวนการสร้้างชุุมชนคุุณธรรม ดัังนี้้�
๑) ชุุมชนได้้ประกาศเจตนารมณ์์จะขัับเคลื่่�อน
ชุุ ม ชนเป็็ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร
๒)	มีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการทำำ�งานของชุุมชน
และร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมาย
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ปััญหาที่่อ� ยากแก้้ คืือ ปััญหาสภาพแวดล้้อมของ
ชุุมชน ปััญหาสิ่่ง� เสพติิด ความยากจน การทะเลาะวิิวาท
การเล่่นการพนััน ลัักขโมย และรายได้้ไม่่เพีียงพอ
ความดีีที่่�อยากทำำ� คืือ การเทิิดทููนสถาบัันชาติิ
ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์ กาปฏิิบััติิตามคุุณธรรม
พอเพีียง วิินััย สุุจริิต จิิตอาสา การส่่งเสริิมให้้มีีรายได้้
การสืืบทอดวััฒนธรรม การลด ละ เลิิก อบายมุุข ฯลฯ
๓) ชุุ ม ชนร่่ ว มกัั น จัั ด ทำำ� แผนพัั ฒ นาส่่ ง เสริิ ม
คุุณธรรม และร่่วมกัันจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหาของชุุมชน
มีีการส่่งเสริิมการทำำ�ความดีีและติิดตามประเมิินผล
สำำ�เร็็จเพื่่�อพััฒนาแผน
๔) ชุุ ม ชนมีี ก ารประกาศยกย่่ อ งเชิิ ด ชูู บุุ คค ล
ผู้้�ทำำ�ความดีี ทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีีพฤติิกรรมที่่�เปลี่่ย� นแปลง
ไปในทางที่่�ดีขึ้้ี น� มีีผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนเพิ่่�มขึ้้น� มีีรายได้้เพิ่่�ม
มีีการเก็็บออมเงิินฯลฯ ทำำ�ให้้ทุุกคนในชุุมชนมีีความสุุข
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ปัั ญ หาอบายมุุ ข ชุุ ม ชนหมดไป เช่่ น ปัั ญ หา
ยาเสพติิดและการดื่่�มสุุราลดลง ไม่่มีีการเล่่นการพนััน
ไม่่มีีการทะเลาะวิิวาท ไม่่มีีลัักขโมย ไม่่มีีปััญหาขยะ
หนี้้�สิินครััวเรืือน ลดลง
เกิิดสิ่่�งดีีงามขึ้้�นในชุุมชน คนในชุุมชนมีีความรััก
ความสามััคคีี มีีความเอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ คนในชุุมชนเข้้าวััด
ฟัังธรรม และเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชนมากขึ้้�น
มีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อเทิิดทููนสถาบัันฯ ทุุกวัันสำำ�คััญ
มีีการรวมกลุ่่�ม เช่่น กลุ่่�มออมทรััพย์์เพื่่�อการผลิิต
สถาบัันการเงิินชุุมชน กองทุุน หมู่่�บ้้าน กลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพ
และกลุ่่�มจิิตอาสาพััฒนาชุุมชน มีีการบููรณาการการ
ทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานและองค์์กรต่่าง ๆ ในชุุมชน

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
นอกจากนี้้� ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด พะโคะ ยัั ง ได้้
ดำำ�เนิินการพััฒนาชุุมชนให้้มีศัี กั ยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยว
สามารถเป็็นแหล่่งแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ถ่่ายทอดให้้กัับ
ชุุมชนอื่่�น ๆ เข้้ามาศึึกษาดููงานได้้ ชุุมชนยัังสามารถ
รวมกลุ่่�มกัั น พัั ฒ นาเส้้ น ทางการท่่ อ งเที่่� ย วในชุุ ม ชน
จนเกิิ ด เป็็ น “ท่่ อ งเที่่� ย วตามรอยหลวงปู่่�ทวด”
ซึ่่�งสามารถสร้้างอาชีีพและรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชน
เพิ่่�มขึ้้�นจนถึึงทุุกวัันนี้้� ส่่งผลให้้คนในชุุมชนดำำ�รงชีีวิิต
อย่่างดีีงามและมีีความสุุข

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููปุุญญาพิิศาล เจ้้าอาวาสวััดพะโคะ
โทร. ๐๙ ๔๕๙๐ ๙๙๕๕
นายอภิิชาติิ ยุุพยงค์์ ประธานการท่่องเที่่�ยวชุุมชน
โทร. ๐๘ ๗๒๙๔ ๔๙๔๐
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๑๔) ชุุมชนคุุณธรรม บ้้านผััง ๗
ตำำ�บลนิิคมพััฒนา อำำ�เภอมะนััง จัังหวััดสตููล
“ประตููสู่่�มะนััง วิิหารดัังจตุุคาม
หมู่่�สามพััฒนา ชาวประชาสามััคคีี”

ชุุมชนวััดนิิคมพััฒนาราม (วััดผัังเจ็็ด) ได้้เริ่่�มต้้น
การพััฒนาชุุมชนคุุณธรรมน้้อมนำำ�ปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร มานานกว่่า ๑๐ ปีี หาก
แต่่เริ่่�มมีีความชััดเจนและเป็็นระบบมากขึ้้�นนัับตั้้�งแต่่
วัันที่่� ๒๒ มีีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีีชาวบ้้านทุุกครััวเรืือน
ได้้เข้้าร่่วมประชุุมออกแบบแนวทางการพััฒนาชุุมชน
วิิเคราะห์์ปัญั หาที่่�เกิิดขึ้้น� ในหมู่่�บ้้าน ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น
เสนอความดีีที่่�อยากทำำ� และจััดทำำ�เป็็นแผนปฏิิบััติิการ
ทั้้�งนี้้�ชุุมชนได้้ขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมตามแผนปฏิิบััติิการ
ดัังกล่่าว
แนวทางการขัับเคลื่่อนชุุมชนคุุณธรรม : วิิเคราะห์์
สถานการณ์์ แก้้ปััญหาให้้ตรงจุุด
ในอดีีตที่่�ผ่่านมา ชุุมชนบ้้านผััง ๗ เคยประสบ
ทั้้� ง ปัั ญ หาด้้ า นยาเสพติิ ด การลัั ก ขโมย ประชาชน
มีี ภ าระหนี้้� สิิ น รายได้้ ไ ม่่ เ พีี ย งพอกัั บ รายจ่่ า ย
เนื่่�องจากไม่่มีีอาชีีพแน่่นอน ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินชีีวิิต
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ป ร ะ จำำ�วัั น ไ ม่่ มีี คว า ม ป ล อ ด ภัั ย ใ น ชีี วิิ ต แ ล ะ
ทรัั พ ย์์ สิิ น ผู้้�นำำ� ชุุ ม ชน จึึงได้้ จัั ด เวทีี ป ระชาคมเพื่่� อ
หารืือแนวทางในการแก้้ปััญหาของชุุมชนจนตกผลึึก
เป็็นข้้อสรุุป ว่่าควรมีีการพััฒนาสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์
ของชุุ ม ชน พร้้ อ มกัั น กัั บ นำำ� แนวทางพระราชดำำ�ริิ
เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งมาประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น
เพื่่�อลดปััญหาหนี้้�สิินและส่่งเสริิมรายได้้ให้้ชาวบ้้าน
ในส่่ ว นของปัั ญ หาปัั ญ หายาเสพติิ ด การลัั ก
ขโมย ปััญหาความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิินของ
ประชาชนในหมู่่�บ้้านมีีแนวทางแก้้ไข โดยสร้้างความ
ร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนในชุุมชน ให้้ช่ว่ ยกัันสอดส่่องดููแล
ความปลอดภััย โดยมีีการจััดตั้้ง� ชุุดรัักษาความปลอดภััย
ตรวจเวรยามในเขต ชุุมชน หมู่่�บ้้าน และขอความร่่วมมืือ
ให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชนและผู้้�ปกครองช่่วยสอดส่่องพฤติิกรรม
ของเยาวชนและประชาชนในพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งวางแผน
ร่่วมกัันกัับสถานศึึกษาในชุุมชน เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�
ความเข้้าใจในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างเท่่าทัันกัับ
สถานการณ์์โลก ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโทษของสิ่่�งเสพติิด
รวมทั้้�งความรู้้�ด้้านกฎหมายเกี่่�ยวกัับบทลงโทษจาก
การกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด เป็็นต้้น
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
	ความท้้ า ทายในการก้้ า วผ่่ า นปัั ญ หาที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น
ในชุุมชน ซึ่่�งทุุกปััญหาในชุุมชน ได้้รัับการแก้้ไขเพื่่�อลด
ความเดืือดร้้อนของคนในชุุมชน โดยการมีีส่่วนร่่วม
ของคนในชุุมชนผ่่านเวทีีประชาคม เพื่่�อรัับรู้้�ปััญหา
และหารืือแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาร่่วมกััน ส่่งผลให้้ปัญ
ั หา
ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนชุุมชนลดลง มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
โดยความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานด้้วยพลััง “บวร”
ที่่�ทุุกฝ่่ายให้้การหนุุนเสริิมอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ความสำำ�เร็็จจากกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
เมื่่� อทุุ ก ปัั ญ หาในชุุ ม ชนได้้ รัั บ การแก้้ ไ ข
โดยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน ผ่่านเวทีี
ประชาคม ทำำ�ให้้เห็็นได้้ชััดว่่าคนในชุุมชนมีีพฤติิกรรม
เปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด คืือ
	มีีการรวมกลุ่่�มกัันทำำ�กิจิ กรรมมากขึ้้น� ทั้้�งกิิจกรรม
ส่่ ว นรวมที่่� เ ป็็ น ประเพณีี ท้้ อ งถิ่่� น และการร่่ ว มกลุ่่�ม
เพื่่�อประกอบอาชีีพสร้้างรายได้้เสริิม
	มีีจิิตอาสาในการทำำ�งานให้้ชุุมชน โดยมีี ผู้้�นำำ�
ชุุมชน แกนนำำ� คณะทำำ�งาน ได้้ปฏิิบัติั ติ นเป็็นแบบอย่่าง
ที่่�ดีี ซึ่่�งสร้้างพลัังชุุมชนได้้ดีี
	มีีความเสีียสละ เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ รู้้�จัักแบ่่งปััน
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลสมาชิิกในชุุมชนส่่งผลให้้ความเป็็นอยู่่�
ของคนในชุุมชนดีีขึ้้�นและมีีความสงบสุุข
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมายในการพััฒนา
ที่่�ชััดเจน ผู้้�นำำ�ชุุมชนและคนในชุุมชน ยัังคงประกาศ
เจตนารมณ์์ที่่แ� น่่วแน่่ ที่่�จะไม่่ยุ่่�งเกี่่ย� วกัับยาเสพติิด และ
อบายมุุข พร้้อมทั้้�งร่่วมกัันพััฒนาชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ให้้เกิิดความเข้้มแข็็ง เป็็นชุุมชนน่่าอยู่่� เพื่่�อสร้้างความ
ประทัับใจให้้แก่่ผู้้�มาเยืือน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููโสภณปััญญาสาร เจ้้าคณะอำำ�เภอมะนััง
เจ้้าอาสาววััดนิิคมพััฒนาราม
โทร. ๐๘ ๗๓๙๔ ๔๘๙๔
นายสมใจ ตั้้�งเอีียด ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๓
โทร. ๐๙ ๕๐๑๕ ๓๙๗๗
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๑๕) ชุุมชนคุุณธรรมวััดมาตุุคุุณาราม
อำำ�เภอตะกั่่�วทุ่่�ง จัังหวััดพัังงา
“วััดเป็็นศููนย์์กลาง
สร้้างสุุขของชุุมชนด้้วยคุุณธรรม”

	ท่่ า มกลางความขาดแคลนทางเศรษฐกิิ จ
ของชุุมชน ยัังมีีสิ่่�งที่่�เป็็นเครื่่�องยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจให้้กัับ
คนในชุุ มชนในปัั จจุุบัันได้้เ ป็็น อย่่างดีีและสม่ำำ��เสมอ
นั่่�นก็็คืือ “วััดมาตุุคุุณาราม” ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในใจกลางชุุมชน
เป็็นศููนย์์กลางสร้้างสุุขของชุุมชนด้้วยคุุณธรรม เป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านอาชีีพตามหลัักปรััชญาชองเศรษฐกิิจ
พอเพีียง สนัับสนุุนการสืืบสานประเพณีี วััฒนธรรม
และขััดเกลาจิิตใจให้้เป็็นคนดีีของสัังคม ทุุกคนในชุุมชน
สามารถเข้้ามาเรีียนรู้้�และศึึกษาธรรมะ ได้้ตลอดเวลา
แนวทางการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่อนคุุณธรรม เน้้นที่่ก� าร
รัับฟัังและการมีีส่่วนร่่วม
ในด้้านของการบริิหารจััดการชุุมชนวััดมาตุุคุณุ าราม
ทางวััดได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะกิิจขึ้้�นมา จำำ�นวน
๑ ชุุด ยึึดหลัักการบริิหารแบบที่่�สร้้างมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้
พลัังบวร ประกอบด้้วย ตััวแทนจาก บ้้าน วััด โรงเรีียน
และราชการ สิ่่�งสำำ�คััญ คืือกรรมการบริิหารต้้องได้้รัับ
การเสนอและยอมรัับจากชุุมชน ซึ่่ง� ได้้ร่ว่ มกัันออกแบบ
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การพััฒนาเพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิติ และเสริิมสร้้างชุุมชน
คุุณธรรมการออกแบบได้้ครอบคลุุมทุุกมิิติิตามบริิบท
ของวิิ ถีี ชุุ ม ชน คณะกรรมการร่่ ว มกัั น ศึึกษาสภาพ
ปััจจุุบััน และปััญหา จากข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�แท้้จริิงของ
ชุุมชน วิิเคราะห์์หาจุุดเด่่น จุุดด้้อย โอกาส และอุุปสรรค
และนำำ�มาจััดทำำ�แผนพััฒนาบรรจุุกิจิ กรรม และโครงการ
ที่่�เร่่งด่่วน ลงในแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี เพื่่�อใช้้เป็็น
เครื่่� อ งมืือในการดำำ� เนิิ น งานให้้ ต รงกัั บ สภาพปัั ญ หา
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันเวลา ดัังนี้้�
	ด้้านสุุขภาพ มีีการพััฒนาดููแลสุุขภาพสมาชิิก
และผู้้�สููงอายุุ โดยมีีหลัักคิิด “ไม่่ล้้ม ไม่่ลืืม ไม่่ซึึมเศร้้า
ไม่่เสื่่�อม และกิินข้้าวอร่่อย”ด้้วยการออกกำำ�ลัังกาย
และทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ ลดความเสี่่�ยง
เกิิดโรค
	ด้้านเศรษฐกิิจ ตั้้ง� กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน บริิการ
รัับฝากเงิิน พร้้อมจััดสวััสดีีการให้้กัับสมาชิิก รวมทั้้�ง
การสร้้างอาชีีพเสริิมให้้ผู้้�สูงู อายุุและสมาชิิก มีีรายได้้ใน
ครอบครััว
	ด้้านการศึึกษา ตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�ผู้้�สููงอายุุ ใช้้งบ
ประมาณชุุมชน เปิิดทำำ�การทุุกวััน
	ด้้านการส่่งเสริิมคุุณธรรม ที่่�สร้้างการมีีส่่วนร่่วม
และหนุุนเสริิมให้้สมาชิิกมีีความซื่่�อสััตย์์ มีีจิิตอาสา
ทำำ�กิจิ กรรมเพื่่�อส่่วนรวม
การจััดกิิจกรรมและโครงการในชุุมชน ทางวััด
ได้้เน้้นการบููรณาการให้้ชุุมชน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
เข้้ามา ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� รัับฟัังความคิิดเห็็น สามารถตอบ
สนองตรงกัับความต้้องการของประชาชน มีีการประชุุม
หรืือเวทีีประชาคมหลายระดัับอย่่างสม่ำำ��เสมอ จนเกิิด
เป็็น “กิิจกรรมต้้นแบบ” และ “ผู้้�นำำ�ตามธรรมชาติิ”
ขึ้้� น มากมาย การดำำ� เนิิ น งานจะน้้ อ มนำำ� หลัั ก ธรรม
ทางศาสนา หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และ
วิิถีีวััฒนธรรมที่่�ดีีงามมาแก้้ปััญหา และพััฒนาชุุมชน
สร้้างคุุณธรรมความดีีอย่่างยั่่�งยืืน
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑) ชุุมชนดำำ�เนิินชีีวิิตบนพื้้�นฐานความพอเพีียง
จััดให้้มีีกิิจกรรมออมทรััพย์์และกลุ่่�มอาชีีพเสริิมเพื่่�อ
สนัั บ สนุุ น ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ทุุ ก ครัั ว เรืือนมีี คว ามมั่่� น คงทาง
รายได้้
๒)	มีีการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� ภููมิิปััญญาของ
ชุุมชน ได้้แก่่ กิิจกรรมสวดมนต์์ข้้ามปีี ต้้อนรัับปีีใหม่่
ด้้วยวิิถีีพุุทธ ประเพณีี ถวายทานไฟในช่่วงฤดููหนาว
แห่่ ผ้้ า ห่่ ม พระบรมธาตุุ เจดีี ย์์ จุุ ด โคมมาฆประทีี ป
๕๐๐ ดวง รอบองค์์พระบรมธาตุุเจดีีย์์ ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรม
สร้้างความสััมพัันธ์์และก่่อให้้เกิิด ความรัักความสามััคคีี
แก่่ทุกุ คนในชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี ประชาชนในชุุมชนเข้้า
วััดปฏิิบััติิธรรมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
๓) เกิิดกลุ่่�มอาสาสมััครในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
โดยนำำ�กิจิ กรรมและโครงการ ตามหลัักปรััชญาของชีีวิติ
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาจััดทำำ�ให้้เป็็นรููปธรรม เช่่น กิิจกรรม
การออมทรััพย์์ การจััดทำำ�พวงหรีีดก้้านจาก เหรีียญ
โปรยทาน ดอกไม้้จัันทน์์ฯลฯ
๔) การจััดสวััสดิิการ “พระเยี่่�ยมโยม” เพื่่�อ
ปลอบขวััญและให้้กำำ�ลัังใจ ผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
ในชุุมชน ทั้้�งนี้้� ยัังได้้จััดสถานที่่�ภายในวััด ให้้เป็็นสถาน
ที่่�ออกกำำ�ลัังกายสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุอีีกด้้วย
๕)	คนในชุุมชนเกิิดความรัักสามััคคีี เอื้้�อเฟื้้�อ
เผื่่� อ แผ่่ ช่่ ว ยเหลืือซึ่่� ง กัั น และกัั น มีี สุุ ข ภาพร่่ า งกาย
ที่่�แข็็งแรง มีีสุุขภาพจิิตที่่�ดีี เป็็นที่่�ยอมรัับจากชุุมชน
ใกล้้เคีียง และหน่่วยงานภายนอก ส่่งผลให้้ได้้รัับรางวััล
เชิิดชููเกีียรติิ อย่่างต่่อเนื่่�อง

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ในขั้้น� ต่่อไป ชุุมชนมีีการวางแผนที่่�จะนำำ�กิจิ กรรม
หรืือโครงการ ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จเหล่่านี้้�มาปรัับปรุุง
ต่่ อ ยอดในเชิิ ง อนุุ รัั ก ษ์์ เช่่ น การจัั ด ทำำ�พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์
ชุุมชนพื้้�นบ้้าน กิิจกรรมการเล่่นโบราณ เพื่่�อสืืบสาน
วัั ฒ นธรรม และพัั ฒ นาชุุ ม ชนเป็็ น แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงวััฒนธรรมต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พระครููสััจจญาณประยุุต เจ้้าอาวาสวััดมาตุุคุุณาราม
โทร. ๐๘ ๔๐๕๙ ๖๕๙๒
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(๑๖) ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางใบไม้้
ตำำ�บลบางใบไม้้ อำำ�เภอเมืืองสุุราษฎร์์ธานีี
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
“พ่่อท่่านข้้าวสุุกศัักสิิทธิ์์�
ชวนพิิศบ้้านโบราณ ถิ่่�นย่่านน้ำำ��ส้้มจาก
ของฝากน้ำำ��มัันมะพร้้าวทางเข้้าคลองร้้อยสาย”

ชุุมชนวััดบางใบไม้้ เป็็นชุุมชนที่่�ตั้้�งบ้้านเรืือน
ริิมคลองการสััญจรไปมาส่่วนใหญ่่เป็็นการติิดต่่อค้า้ ขาย
สมััยก่่อนใช้้เพีียงการเดิินทางด้้วยเรืือเท่่านั้้�น ต่่อมา
ประมาณปีี ๒๕๔๐ ได้้มีีการพััฒนาด้้านการคมนาคม
มีีสะพานข้้ามแม่่น้ำำ��ตาปีีไปยัังฝั่่�งตำำ�บลบางใบไม้้ ทำำ�ให้้
วิิ ถีี ชีี วิิ ต ของคนในชุุ ม ชนเริ่่� ม เปลี่่� ย นไป จากการใช้้
เรืือก็็ หัั น มาใช้้ ร ถเนื่่� อ งจากมีี คว ามสะดวกมากกว่่ า
ความเจริิญเข้้ามารายจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นแต่่รายได้้ยัังคงเดิิม
จึึงเป็็ น ประเด็็ น สำำ�คัั ญ ที่่� ต้้ อ งได้้ รัั บ การแก้้ อย่่ า งไข
เร่่งด่่วน
การพััฒนาชุุมชนอย่่างมีีคุุณธรรม
การขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมวัั ด บางใบไม้้
เริ่่�มต้้นจากการที่่�ผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีความพยายามที่่�จะสร้้าง
ช่่องทางเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีขึ้้ี น� ในขั้้น� แรกจึึงได้้จัดั ประชุุมหารืือร่่วมกัับเจ้้าอาวาส
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วััดบางใบไม้้ เพื่่�อวางแผนทำำ�โครงการตลาดน้ำำ�� เนื่่�องด้้วย
ชุุ ม ชนวัั ดบางใบไม้้ มีี ทำำ� เลที่่� เ หมาะสม ประกอบกัั บ
มีีวัดั ที่่�เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจ มีีร้า้ นอาหาร มีีบ้า้ นเรืือนริิมน้ำำ��
ธรรมชาติิยังั คงความอุุดมสมบููรณ์์ มีีคลองสััญจรที่่�ขึ้้น� ชื่่อ�
และเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันในนาม “คลองร้้อยสาย”
เกิิดการประชุุมกัับผู้้�นำำ�ชุุมชนใกล้้เคีียงเพื่่�อร่่วม
กัันวางกรอบแนวทางการดำำ�เนิินงาน จนได้้แผนการ
ประชาสััมพัันธ์์หลากหลายช่่องทาง และมีีข้้อกำำ�หนดที่่�
ชััดเจนเป็็นรููปธรรมของตลาดน้ำำ�� เช่่น ร้้านค้้าและสิินค้้า
ร้้อยละ ๗๐ จะมาจากในชุุมชนวััดบางใบไม้้ และอีีกร้้อย
ละ ๓๐ จะมาจากชุุมชนอื่่�น ๆ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดมีีส่่วน
ร่่วมและเศรษฐกิิจ พร้้อมทั้้�งเครืือข่่ายการดำำ�เนิินงาน
จััดการความรู้้�เพื่่อกำำ�หนดอนาคต : ถอดบทเรีียน
อย่่างต่่อเนื่่องเพื่่อแก้้ปััญหา
เมื่่� อดำำ� เนิิ น การไประยะหนึ่่� ง ชุุ ม ชนได้้ มีี ก าร
ประเมิินปััญหาอุุปสรรค พบว่่าปััญหาสำำ�คัญ
ั ที่่�เกิิดขึ้้น� คืือ
ปััญหาเรื่่�องขยะ รายได้้จากการขายสิินค้้าน้้อยเกิินไป
การบริิหารจััดการที่่�จอดรถไม่่เพีียงพอ และคนในชุุมชน
บางกลุ่่�มที่่�ไม่่เห็็นด้้วยกัับการดำำ�เนิินงาน ซึ่่ง� เป็็นปััญหาที่่�
ท้้าทาย ให้้คณะทำำ�งานได้้พัฒ
ั นาตนเอง ผู้้�นำำ�ชุุมชนจึึงได้้
เดิินทางไปศึึกษาดููงานจากชุุมชนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ในรููปแบบการดำำ�เนิินงานที่่�ใกล้้เคีียงกััน แล้้วนำำ�แนวคิิด
กลัับมาปรัับปรุุงรููปแบบตลาดน้ำำ��บางใบไม้้ ให้้มีีความ
สร้้างสรรค์์และน่่าสนใจมากขึ้้�น โดยมีีการออกแบบให้้
เหมาะสมกัับบริิบทของชุุมชนมากขึ้้�น เช่่น จััดกิิจกรรม
ตามเทศกาลประเพณีีต่่าง ๆ สร้้างกฎกติิกาการทำำ�
กิิจกรรมร่่วมกััน กระจายรายได้้ทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม
จััดกิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคม ให้้ทุุนการศึึกษานัักเรีียน
สร้้างการยอมรัับจากคนในชุุมชน
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ในปััจจุุบัันตลาดน้ำำ��ชุุมชนคุุณธรรมวััดบางใบไม้้
สามารถรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ
จำำ�นวนมาก มีีบริิการร้้านอาหารฟื้้น� บ้้าน ผลิิตภััณฑ์์สินิ ค้้า
ชุุมชน โฮมสเตย์์ มีีเรืือนำำ�เที่่�ยวชมวิิถีีชีีวิิตชาวในบาง
และพิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ก ลางแจ้้ ง แสดงเครื่่� อ งครัั ว โบราณ
มีีอาคารรองรัับการจััดสััมมนา
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ความสำำ�เร็็ จของชุุ มชนคุุ ณ ธรรมวัั ดบางใบไม้้
เกิิดจากผู้้�นำำ�และสมาชิิกในชุุมขนมีีกฎระเบีียบการอยู่่�
ร่่ ว มกัั น โดยเฉพาะเรื่่� อ งความซื่่� อสัั ต ย์์ สุุ จริิ ต ความ
โปร่่งใส และการไม่่เอาเปรีียบนัักท่่องเที่่�ยวหรืือผู้้�มาใช้้
บริิการ การร่่วมกัันรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน มีีการ
ชี้้�แจงผลการดำำ�เนิินงานของตลาดให้้สมาชิิกในชุุมชน
ทราบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน เพื่่�อสร้้างความเป็็นเจ้้าของ
ร่่วมกััน นอกจากนี้้�ยัังมีีหน่่วยงานภาครััฐเข้้ามาส่่งเสริิม
และขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมของชุุมชนอยู่่�เสมอ โดยจััดการ
ฝึึกอบรมมััคคุุเทศก์์น้้อย เป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการหา
รายได้้เสริิมให้้กับั คนในชุุมชน และยัังเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการถ่่ายทอดเรื่่�องราวที่่�โดดเด่่นของชุุมชนได้้อย่่าง
น่่าสนใจ
	ปััจจุุบันั คนในชุุมชนเกิิดความสามััคคีี เอื้้�ออาทร
ช่่วยเหลืือแบ่่งปััน มีีความเป็็นครอบครััว นัับเป็็นเสน่่ห์์
ของชุุมชนแห่่งนี้้ที่่� ป� ระทัับใจผู้้�มาเยืือน ผลลััพธ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้น�
ไม่่เพีียงแต่่เกิิดประโยชน์์กัับคนในชุุมชนวััดบางใบไม้้
เท่่านั้้�น แต่่รวมไปถึึงชุุมชนในบริิเวณใกล้้เคีียงที่่�เข้้ามา
มีีส่ว่ นร่่วมกัับกิิจกรรมของชุุมชน ส่่งผลให้้ให้้พฤติิกรรม
ของคนในชุุมชนเปลี่่ย� นแปลงในทางที่่�ดีี เห็็นคุุณค่่าและ
ฟื้้�นฟููภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�นมากยิ่่�งขึ้้�น

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
- 	พััฒนาชุุมชนคุุณธรรมวััดบางใบไม้้ให้้เป็็น
ชุุมชนสีีเขีียวที่่�สมบููรณ์แ์ บบ พร้้อมฟื้้น� ฟููประเพณีีที่่กำ� ำ�ลังั
จะสููญหายให้้กลัับมามีีชีีวิิต
- เป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�วิถีิ ีชีีวิิตชุุมชน
- 	จััดกิิจกรรมเรืือนขนมไทยให้้เด็็ก เยาวชน
ผู้้�ที่่ส� นใจมาเรีียนรู้้� ทดลองทำำ�ขนมไทย สร้้างแรงบัันดาล
ใจในการนำำ�ไปประกอบอาชีีพ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางจรััญญา ศรีีรัักษ์์ ผู้้�ประสานงานชุุมชน
โทร. ๐๘ ๑๖๐๗ ๔๙๓๕
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คุุณธรรมต้้นแบบ : มีีวิินััย
๑๗) ชุุมชนคุุณธรรมมััสยิิดบ้้านสิิเหร่่
ตำำ�บลบ่่อน้ำำ��ร้้อน อำำ�เภอกัันตััง จัังหวััดตรััง
“วิิชาการเด่่น เน้้นคุุณธรรม นำำ�ชุุมชนพััฒนา
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง”

ชุุมชนมััสยิิดบ้้านสิิเหร่่ มีีความตั้้�งใจอย่่างยิ่่�ง
ที่่�จะพััฒนาคน สู่่�สัังคมและประเทศชาติิ ถึึงแม้้ว่า่ ในอดีีต
ชุุมชนจะเผชิิญกัับปััญหา สมาชิิกในชุุมชนขาดความ
เข้้าใจในหลัักธรรมคำำ�สอนของศาสนา ขาดแคลนงบ
ประมาณในการพััฒนาชุุมชน พััฒนาศาสนสถานและ
สภาพแวดล้้อม อีีกทั้้�งยัังเกิิดความแตกแยก ขาดความ
สามััคคีี ไม่่ยอมรัับฟัังความคิิดเห็็น ทั้้�งในเรื่่�องส่่วนตััว
และความคิิดเห็็นทางการเมืืองของสมาชิิกในชุุมชน
ใช้้จริิยธรรมนำำ�ความสามััคคีี
	ผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีแนวคิิดที่่�จะรวมคนในชุุมชนให้้มีี
ความรัักความสามััคคีโี ดยใช้้มัสั ยิิดเป็็นศููนย์์กลาง โดยมีี
การจััดกิิจกรรมทางศาสนาเป็็นประจำำ� เช่่น การอบรม
คุุณธรรมจริิยธรรมเป็็นประจำำ�รายสััปดาห์์ รายเดืือน และ
ร่่วมกัันทำำ�บุญ
ุ ในวัันสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ โดยที่่�การเรีียนการสอน
ด้้ า นศาสนาอิิ ส ลามจะเน้้ น เรื่่� อ งคุุ ณ ธรรมจริิ ย ธรรม
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ที่่�เหมาะ พร้้อมกัันนี้้� ยัังมีีกิิจกรรมเพื่่�อเพิ่่�มพููนความ
สามััคคีีของคนในชุุมชน ได้้แก่่ กิิจกรรมทััศนะศึึกษา
แหล่่งเรีียนรู้้�ให้้กับั ผู้้�นำำ�และเยาวชนในชุุมชน และการจััดตั้้ง�
กลุ่่�มสตรีีในการรวมกลุ่่�มทำำ�ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��พริิก เป็็นต้้น
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จ : สร้้างสรรค์์คุุณธรรม
การให้้ความรู้้�ด้า้ นคุุณธรรมจริิยธรรมกัับเยาวชน
และสมาชิิ ก ในชุุ ม ชนซึ่่� ง เป็็ น พื้้� น ฐานของการพัั ฒ นา
และต่่อยอดในด้้านต่่าง ๆ แล้้ว ยัังมีีการจััดกิิจกรรม
เพื่่�อเป้้าหมายจำำ�เพาะอื่่�น ๆ เช่่น การจััดการประชุุม
คณะกรรมการมััสยิิดร่่วมกัับผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น� เดืือนละ ๑ ครั้้�ง
เพื่่�อร่ว่ มกัันพััฒนาชุุมชน
การจััดโครงการในชุุมชนที่่�ต้้องการทำำ�งานร่่วม
กัันเป็็นหมู่่�คณะ เพื่่�อสร้้างความรัักความสามััคคีี การจััด
กิิจกรรมร่่วมกัับองค์์กรเครืือข่่ายอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้างความ
สััมพัันธ์์ เช่่น โครงการสองศาสน์์สััมพัันธ์์ และกิิจกรรม
ร่่วมกัับค่่ายทหารลำำ�ภูรู า การจััดตั้้ง� กลุ่่�มสตรีีในการรวม
กลุ่่�มทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ออกสู่่�ชุุมชนและเป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�ศึึกษาดููงาน
ความสำำ�เร็็จที่่�เห็็นได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
ผลจากการจััดกิิจกรรมในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด ความเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งเห็็ น ได้้ ชัั ด เจน
ทำำ�ให้้สมาชิิกในชุุมชนร้้อยละ ๘๐ เข้้าร่่วมกิิจกรรม
อบรมคุุณธรรมที่่�จััดขึ้้�นโดยมััสยิิดอย่่างสม่ำำ��เสมอ และ
ลดการมั่่�วสุมุ กัับสิ่่ง� อบายมุุข สิ่่ง� เสพติิดลงได้้ ในส่่วนของ
ความรัักความสามััคคีนั้้ี น� จะเห็็นได้้ว่า่ คนในชุุมชนมีีการ
แบ่่งปัันเอื้้�อเฟื้้อ� ซึ่่�งกัันและกััน ร่่วมแรงร่่วมใจกัันพััฒนา
ชุุมชนอย่่างเข้้มแข็็ง สมาชิิกในชุุมชนมีีความรัับผิิดชอบ
มากขึ้้น� โดยมีีการประพฤติิปฏิิบัติั ติ ามหลัักธรรมคำำ�สอน
ของศาสนาอย่่างเคร่่งครััด ส่่งผลให้้ภาพรวมของชุุมชน
มีีความสงบสุุข
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ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
การไม่่ ย อมรัั บ ในความคิิ ด เห็็ น ของคนอื่่� น
ยัังคงเป็็นประเด็็นสำำ�คััญของการพััฒนาชุุมชนแบบมีี
ส่่วนร่่วม ซึ่่�งส่่งผลให้้ไม่่เกิิดการพััฒนา และอาจมีีความ
แตกแยก การรวมกลุ่่�มกัั น จึึงต้้ อ งเกิิ ด จากผู้้�นำำ� ทาง
จิิตวิิญญาณ ปฏิิบััติิตนเป็็นแบบอย่่าง ยอมรัับฟัังความ
คิิดเห็็นผู้้�อื่่น� พร้้อมการแสวงหาความรู้้� และเสีียสละในการ
ทำำ�งานเพื่่�อส่่วนรวม มีีความรัับผิิดชอบ จึึงได้้มีีแนวคิิด
ที่่�จะรวมคนในชุุมชนให้้มีีความรัักความสามััคคีีโดยใช้้
มััสยิิดเป็็นศููนย์์กลาง โดยใช้้กิจิ กรรมนำำ�การพััฒนา
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
ชุุมชนคุุณธรรมมััสยิิดบ้้านสิิเหร่่ ยัังคงมุ่่�งมั่่�น
ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาคน พัั ฒ นาชุุ ม ชนและ
จััดกิิจกรรมหรืือโครงการดัังที่่�กล่่าวมา อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมุ่่�งเน้้ น ในการบูู ร ณาการหลัั ก ธรรมคำำ� สอนของ
ศาสนาและหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ใน
การพััฒนาชุุมชน นอกจากนี้้�คณะผู้้�บริิหารชุุมชนยัังมีี

ความตั้้ง� ใจที่่�จะศึึกษาเรีียนรู้้�จากแหล่่งเรีียนรู้้�และชุุมชน
อื่่�น ๆ เพื่่�อนำำ�องค์์ความรู้้�มาพััฒนาชุุมชนให้้มีีความ
เข้้มแข็็ง สมาชิิกมีีความเป็็นอยู่่� และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
โดยเฉพาะการสร้้ า งเสริิ ม ให้้ ชุุม ชนมีี คุุณ ธรรมอย่่ าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง ทั้้� ง ในด้้ า นการเอื้้� อ เฟื้้� อ แบ่่ ง ปัั น การมีี จิิ ต
สาธารณะที่่�ร่ว่ มมืือกัันทำำ�ประโยชน์์ให้้ชุุมชนต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายบรรลืือ หมวดแดหวา อิิหม่่ามมััสยิิดบ้้านสิิเหร่่
โทร. ๐๘ ๒๘๒๗ ๒๘๓๖
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๑๘) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเทพราช
อำำ�เภอสิิชล จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
“3Rs ประชารััฐ
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�จัังหวััดสะอาด”

การคััดแยกขยะและจััดการขยะในชุุมชนโดย
แปรสภาพขยะเปีียกเป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ ด้้วยปริิมาณขยะ
ที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น ตามอัั ต ราการขยายตัั ว ของประชากร
ประกอบกัับมีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องค่่าใช้้จ่่าย องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลเทพราชจึึงยัังไม่่มีีระบบการเก็็บขยะจาก
ส่่วนกลาง ทำำ�ให้้ภาระการจััดการขยะดัังกล่่าวตกเป็็น
ของแต่่ละครััวเรืือนที่่�ต้้องกระทำำ�กัันเอง โดยวิิธีีการ
ต่่าง ๆ ซึ่่�งมิิได้้มีีการคััดแยกประเภทของขยะ เช่่น
ขุุดหลุุมฝััง การเทราด หรืือสาดตามโคนต้้นไม้้ และด้้วย
วิิธีีการจััดการเช่่นนี้้� ได้้ก่่อให้้เกิิดปััญหาด้้านสุุขอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลกระทบต่่อการคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�คนในชุุมชน
เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเทพราช จึึงได้้ดำำ�เนิิน
“โครงการคััดแยกขยะและจััดการขยะในชุุมชนโดยแปร
สภาพขยะเปีียกเป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์” จุุดเด่่นอยู่่�ที่่�การเน้้น
กระบวนการการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในชุุมชน
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๑) การมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการศึึกษาชุุ ม ชน จะ
เป็็นการกระตุ้้�นให้้ประชาชนได้้ร่่วมกัันเรีียนรู้้�วิิถีีการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ และสิ่่ง� แวดล้้อมของชุุมชน เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมูลู
เบื้้�องต้้นในการทำำ�งานและร่่วมกัันค้้นหาปััญหา สาเหตุุ
ตลอดจนลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััญหา
๒) การมีีส่่วนร่่วมในการวางแผน โดยมีีการ
อภิิปรายปััญหา แสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อกำำ�หนดนโยบาย
วััตถุุประสงค์์ วิิธีกี าร แนวทางการดำำ�เนิินการ ทรััพยากร
ที่่�ต้้องใช้้
๓) การมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการพััฒนาโดย
การสนัับสนุุนวััสดุุอุปุ กรณ์์ แรงงาน เงิินทุุน หรืือเข้้าร่่วม
การบริิหารงาน การใช้้ทรััพยากร การประสานงาน และ
การดำำ�เนิินการขอความช่่วยเหลืือ
๔) สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการรัับผลประโยชน์์
ร่่วมกัันจากการพััฒนา เป็็นการนำำ�กิิจกรรมเอามาให้้
เกิิดประโยชน์์ ทั้้�งทางด้้านวััตถุุ จิิตใจ โดยอยู่่�บนพื้้น� ฐาน
ความเท่่าเทีียมกัันของบุุคคลและสัังคม
๕) การมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการติิ ด ตาม และการ
ประเมิินผลการพััฒนา ที่่�จะแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นได้้ทัันทีี
ผลลััพธ์์ความสำำ�เร็็จ “ครััวเรืือนต้้นแบบ”
การดำำ�เนิินการของโครงการสามารถแก้้ปััญหา
ให้้กับั ประชาชนในตำำ�บลเทพราช เกิิดการเรีียนรู้้�ร่ว่ มกััน
ระหว่่างภาครััฐ ได้้แก่่ อบต.เทพราช และโรงเรีียนใน
เขตพื้้�นที่่�ตำำ�บลเทพราช ๖ แห่่ง จนกลายเป็็นศููนย์์การ
เรีียนรู้้� เกิิดครััวเรืือนต้้นแบบ จำำ�นวน ๒,๖๒๓ ครััวเรืือน
ที่่�สามารถถ่่ายทอดความรู้้�ไปสู่่�ประชาชนทั้้�งในและนอก
พื้้น� ที่่�ได้้ จนทำำ�ให้้ประชาชนในชุุมชนตระหนัักรู้้�และเห็็น
คุุณประโยชน์์ของการคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�ง ดัังจะเห็็นได้้
จากผลสำำ�รวจที่่�พบว่่าประชาชนจํํานวน ๙๐ ครััวเรืือน
คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ยัังคงต้้องการที่่�จะดํําเนิินการ
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แยกขยะและจััดการขยะในชุุมชนโดยแปรสภาพขยะ
เปีียกเป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ต่อ่ ไปในอนาคต อีีกทั้้�งการนํําขยะ
ที่่�ย่่อยสลายได้้ไปทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักเพื่่�อใช้้ใส่่ต้้นไม้้ หรืือพืืช
ผัักสวนครััว ซึ่่�งสามารถนำำ�มาบริิโภคเองหรืือขายก็็ได้้
ยัังเป็็นทั้้�งการเพิ่่�มรายได้้และลดค่่าใช้้จ่า่ ยในครััวเรืือนที่่�
เห็็นได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมอีีกด้้วย
การตระหนัักรู้้�รวมทั้้�งพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปเช่่นนี้้�ก็็ได้้สะท้้อนให้้เห็็นคุุณธรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
๑) พอเพีียง การพััฒนาให้้ประชาชนสามารถ
อยู่่�ในสัั ง คมได้้ ต าม สภาพแวดล้้ อ มและสามารถ
พึ่่�งพาตนเองได้้อ ตามปรััชญาที่่�ในหลวงรััชกาลที่่� ๙
ได้้ พระราชทานไว้้ เพื่่� อส่่งเสริิ มให้้ ประชาชนมีี หลัั ก
คิิดและหลัักปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างพอเพีียง
โดยใช้้คุุณธรรมนำำ�ความรู้้� สามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้อย่่าง
มั่่�นคงและยั่่�งยืืน
๒)	จิิตอาสา จากมีีการรวมกลุ่่�มของประชาชน
ดำำ�เนิินกิิจกรรม เพื่่�อส่่วนรวม เช่่น ศููนย์์การเรีียนรู้้�ครััว
เรืือนต้้นแบบ การจััดทำำ�คู่่�มืือและดำำ�เนิินการเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�ให้้กัับชุุมชน เพื่่�อสร้้างชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
	มุ่่�งมั่่�นขัับเคลื่่�อนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอย่่างสมดุุล
โดยการประสานความร่่ ว มมืือจากทุุ ก ภาคส่่ ว นที่่�
เกี่่�ยวข้้องจนก่่อให้้เกิิดเป็็นพหุุภาคีีเครืือข่่าย มีีการนำำ�
เอาหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วััน สนัับสนุุนการจััดทำำ� บััญชีีรัับ-จ่่าย ครััวเรืือน
เพื่่�อสร้้างวิินััยทางการเงิิน จนสามารถลดค่่าใช้้ที่่�ไม่่
จำำ�เป็็น เกิิดการสร้้างอาชีีพมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น บนพื้้�นฐาน
ของการรู้้�จัักพึ่่�งตนเอง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวอวยพร อรุุณกมล
โทร. ๐๙ ๕๔๒๗ ๔๕๔๔
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๑๙) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบ่่อน้ำำ��ร้้อน
ตํําบลตาเนาะแมเราะ อํําเภอเบตง จัังหวััดยะลา
“แช่่บ่่อน้้าร้้อน นอนดููหมอก
ดอกไม้้งาม ตามรอยดููอุุโมงค์์ปิิยะมิิตร”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบ่่อน้ำำ��ร้้อนส่่งเสริิมให้้ประชาชน
ในชุุมชนมีีส่่วนร่่วมอนุุรัักษ์์ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี
พื้้�นบ้้าน มีีความภููมิิใจในท้้องถิ่่�นโดยมีีการส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้ทุุกภาคส่่วนร่่วมคิิด ร่่วมทํํา ร่่วมตััดสิินใจ
และมีีแนวทางในการอนุุรัักษ์์ประเพณีีท้้องถิ่่�นไปใน
ทิิศทางเดีียวกัันด้้วยความสมััครสมานสามััคคีี โดยจััด
กิิจกรรมสืืบทอดประเพณีีที่่สํํ� าคััญของชุุมชน ในปััจจุบัุ นั
บ้้านบ่่อน้ำำ��ร้้อน มีีประชากรเผ่่าลาหูู ถึึง ๒๐๐ คน
ซึ่่� ง ยัั ง คงอนุุ รัั ก ษ์์ สืื บสานอัั ต ลัั ก ษณ์์ ก ารแต่่ ง กาย
วััฒนธรรมประเพณีีของชนเผ่่าไว้้เป็็นอย่่างดีี โดยทุุกปีี
ชาวลาหููบ้้านบ่่อน้ำำ��ร้้อนจะจััดงานขึ้้�นปีีใหม่่ และงาน
เทศกาลตรุุษจีีน สร้้างความรัักหวงแหนวััฒนธรรม
ดั้้ง� เดิิมและเป็็นการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
และเพื่่�อเฉลิิมฉลองเทศกาลปีีใหม่่อย่่างมีีความสุุข
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ก้้าวสู่่�ชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านบ่่อน้ำำ��ร้อ้ นมีีข้อ้ ตกลงของชุุมชน
ประกาศเจตนารมณ์์ จ ะขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนเป็็ น ชุุ ม ชน
คุุณธรรมน้้อมนํําหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร โดยมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
ของชุุมชน และเปิิดเวทีีประชาคม ร่่วมกัันกํําหนด
เป้้าหมายของชุุมชน โดยเริ่่�มต้้นจากการทบทวนชุุมชน
ดัังนี้้�
๑)	ปััญหาที่่อ� ยากแก้้ ปััญหาสภาพแวดล้้อมของ
ชุุมชน การมีีหนี้้�สิินของคนในชุุมชน ปััญหาสิ่่�งเสพติิด
ปััญหาการทะเลาะวิิวาท การเล่่นการพนััน การลัักขโมย
๒)	ความดีีที่่อ� ยากทํํา คืือ การรวมกลุ่่�มจิิตอาสา
เพื่่�อการเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา และพระมหา
กษััตริิย์์ การสร้้างรายได้้เสริิม การสืืบทอดประเพณีี
วััฒนธรรม และการลดอบายมุุข โดยมีีแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรมโดดเด่่น
๓) ชุุมชนร่่วมกัันจััดทํําแผนพััฒนาส่่งเสริิม
คุุณธรรม เกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
และร่่วมกัันจััดกิิจกรรมแก้้ไขปััญหาของชุุมชน มีีการ
ส่่งเสริิมการทํําความดีีตามแผน และติิดตามประเมิิน
ผลสํําเร็็จเพื่่�อทบทวน ปรัับปรุุงแผนพััฒนาส่่งเสริิม
คุุณธรรมของชุุมชนให้้มีีคุุณภาพและบรรลุุผล
๔)	มีีการประกาศยกย่่องเชิิดชููบุุคคล ผู้้�ทํําความดีี
ทํําให้้คนในชุุมชนมีีพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในทาง
ที่่�ดีีขึ้้�น
๕)	มีีผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น “ชะลอม”
ซึ่่�งถืือเป็็นงานหััตถกรรม ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงภููมิิปััญญา
อัันเฉลีียวฉลาดของคนในท้้องถิ่่�น ที่่�นํําวััสดุุที่่�มีีอยู่่�ตาม
ธรรมชาติิมาประยุุกต์์ เพื่่�อประดิิษฐ์์เครื่่�องใช้้ในการ
ดํํารงชีีวิิตประจํําวััน ที่่�เน้้นประโยชน์์ใช้้สอยเป็็นหลััก
นัักท่่องเที่่�ยวนิิยมซื้้�อชะลอมใส่่ไข่่ไก่่เพื่่�อนํําไปแช่่ใน
บ่่อน้ำำ��ร้้อน ซึ่่�งเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน
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	จากความสำำ�เร็็จของกิิจกรรมที่่�ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้
สมาชิิกในชุุมชนมีีรายได้้เพิ่่�ม มีีการเก็็บออมเงิิน ฯลฯ
ส่่งผลให้้ทุุกคนในชุุมชนมีีความสุุข และชุุมชนเริ่่�มมีี
องค์์ความรู้้�จากการเป็็นชุุมชนคุุณธรรมต้้นแบบ
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
พฤติิกรรมของคนในชุุมชนเปลี่่�ยนแปลงไปใน
ทางที่่�ดีีขึ้้�น คนในชุุมชนมีีความรัักความสามััคคีี มีีความ
เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ ดัังนี้้�
	มีี ก ารรวมกลุ่่�ม เช่่ น กลุ่่�มจิิ ต อาสาพัั ฒ นา
ชุุมชน กลุ่่�มจิิตอาสาทํําความดีีเพื่่�อพ่่อ กลุ่่�มสตรีีอาสา
ร่่วมพััฒนาอาชีีพในชุุมชน
	คนในชุุมชนเริ่่�มเข้้าวััดฟัังธรรม และเข้้าร่่วม
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชน เพิ่่�มขึ้้�น
	มีีการบููรณาการการทํํางานระหว่่างหน่่วยงาน
และองค์์กรต่่าง ๆ ในชุุมชน
	ปััญหาอบายมุุข สิ่่�งไม่่ดีีในชุุมชนหมดไป
	มีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อเทิิดทููนสถาบัันชาติิ ศาสนา
พระมหากษััตริิย์์ ทุุกวัันสํําคััญ
เป้้ าห มายในอนาคตของการพัั ฒ นาชุุ ม ชนบ้้ านบ่่ อ
น้ำำ��ร้้อน
๑) ขยายผลการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมคุุณธรรม
และจริิยธรรม ให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มคน
๒)	จััดระเบีียบชุุมชนและจััดสภาพแวดล้้อม
ในชุุมชนให้้มีีความร่่มรื่่�นและสวยงามยิ่่�งขึ้้�น

๓)	ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาอาชีี พ ที่่� ห ลากหลาย
โดยใช้้ทรััพยากรที่่�มีอยู่่�
ี ในท้้องถิ่่น� และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชนให้้มีีความโดดเด่่น เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า สร้้างรายได้้ให้้
ชุุมชน
๕) การพัั ฒ นาสถานที่่� ท่่ อ งเที่่� ย วของชุุ ม ชน
กิิจกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว และจััดสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์
ให้้มีีความหลากหลาย
๖) เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายเพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาที่่�มีี
ความต่่อเนื่่�อง ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม
และองค์์กรท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายศรััลย์์วิิชญ์์ นวลเจริิญ ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านบ่่อน้ำำ��ร้้อน
โทร. ๐๖ ๕๖๘๒ ๔๘๗๙
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๒๐) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหน้้าถ้ำำ��
ตำำ�บลหน้้าถ้ำำ�� อำำ�เภอเมืืองยะลา จัังหวััดยะลา
“โบราณสถานพัันปีี สีีมายา ภููผาสวย”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหน้้าถ้ำำ�� เป็็นชุุมชนที่่�มีีวััด
เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของคนในชุุมชนและเป็็นศููนย์์กลาง
ในการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นชุุมชนที่่�มีีความเข้้มแข็็ง
ซึ่่� ง เกิิ ด จากความรัั ก ความสามัั คคีี ข องคนในชุุ ม ชน
โดยใช้้พลััง “บวร” เป็็นตััวขับั เคลื่่�อนกิิจกรรมของชุุมชน
จนได้้ รัั บ การยกย่่ อ งเป็็ น ชุุ ม ชนคุุ ณ ธรรมต้้ น แบบ
ในปีี พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้้าหมายคืือการเป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีี
	บ้้ า นหน้้ า ถ้ำำ�� เป็็ น ชุุ ม ชนที่่� มีี ป ระวัั ติิ ศ าสตร์์
มีีโบราณสถาน ทำำ�ให้้มีีนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทย และ
ชาวต่่างชาติิมาเยี่่�ยมเยืือนเป็็นจำำ�นวนมาก ชาวบ้้านจึึง
จำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้�ในการต้้อนรัับผู้้�มาเยืือนให้้เกิิดความ
ประทัับใจ ไม่่ว่่าจะเข้้ามาท่่องเที่่�ยวในชุุมชน หรืือเข้้า
มาศึึกษาดููงานต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่� ซึ่่�งความสะอาดของ
สภาพแวดล้้อมทั้้�งในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว และตามบริิเวณ
อาคารบ้้านเรืือนย่่อมเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั แม้้ว่า่ ในช่่วงแรกเริ่่ม�
ชุุ ม ชนยัั ง ขาดความรู้้�ความเข้้ า ใจและความร่่ ว มมืือ
รวมทั้้� ง มีี อุุ ป สรรค เช่่ น ความไม่่ พ ร้้ อ มของชุุ ม ชน
ขาดข้้อมููลความรู้้�ในเรื่่�องการท่่องเที่่�ยวชุุมชน
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
	สิ่่�งที่่�ส่่งผลให้้ชุุมชนบ้้านหน้้าถ้ำำ��ประสบความ
สำำ�เร็็จ เกิิดขึ้้น� ได้้จากที่่�ทุกุ ฝ่่ายได้้ให้้ความร่่วมมืือในการ
ขัับเคลื่่�อนชุุมชน ด้้วยพลััง “บวร” โดยคนในชุุมชน
มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา ด้้วยการนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรม
วิิถีีชีีวิิต ภููมิิปััญญา และของดีีของชุุมชน มาเป็็นปััจจััย
ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้เกิิดเอกลัักษณ์์และความเป็็น
ตััวตนของชุุมชน ตลอดจนคนในชุุมชนมีีความพร้้อม
ในการเรีียนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ ๆ ที่่�หน่่วยงานภาครััฐเข้้ามาส่่งเสริิม
สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้าน
การท่่องเที่่�ยว ด้้านการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน
จนทำำ�ให้้ชุุมชนบ้้านหน้้าถ้ำำ��เป็็นที่่�รู้้�จััก มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�
โดดเด่่นของชุุมชน สามารถนำำ�เสนอให้้นักั ท่่องเที่่�ยวซื้้อ� เป็็น
ที่่�ระลึึกได้้ และสมาชิิกในชุุมชนเกิิดความภาคภููมิใิ จเมื่่อ�
ได้้ต้อ้ นรัับชุุมชนอื่่น� ๆ ที่่�สนใจเข้้ามาเรีียนรู้้� ศึึกษาดููงาน
สิ่่� ง สำำ�คัั ญ ในช่่ ว งของการดำำ� เนิิ น งาน คืือการพูู ด คุุ ย
สร้้างความเข้้าใจ โดยผู้้�นำำ�ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องและ
รัับฟัังความคิิดเห็็น ส่่งผลให้้คนในชุุมชนเกิิดความเข้้าใจ
และร่่วมเป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีี ร่่วมกัันพััฒนา ดููแลรัักษา
ความสะอาดชุุ ม ชนด้้ ว ยจิิ ต อาสา จนทำำ� ให้้ เ กิิ ด
“หน้้าบ้้านหน้้ามอง”
ผลลััพธ์์จากความร่่วมมืือของชุุมชน
ชุุ ม ชนบ้้ า นหน้้ า ถ้ำำ��มีี ก ารพัั ฒ นาในทางที่่� ดีี ขึ้้� น
จากการใช้้พลัังบวรในการขัับเคลื่่�อน มีีการใช้้คุุณธรรม
เป้้าหมาย ๔ ประการ คืือ พอเพีียง วิินัยั สุุจริติ จิิตอาสา
มีี คว ามพร้้ อ มที่่� จ ะเป็็ น เจ้้ า บ้้ า นที่่� ดีี ใ นการต้้ อ นรัั บ
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว ช่่ ว ยกัั น พัั ฒ นาภูู มิิ ทัั ศน์์ ข องชุุ ม ชน
ร่่วมกัันจััดระเบีียบความสะอาดเรีียบร้้อยของบ้้านเรืือน
โดยแต่่ละบ้้านจะร่่วมรัับผิิดชอบในการทำำ�ความสะอาด
บริิเวณบ้้านของตนเอง เพื่่�อสร้้างบรรยากาศให้้ชุุมชน
น่่าอยู่่�และเกิิดความประทัับใจแก่่ผู้้�มาเยืือน
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ก้้าวสู่่�การเป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยวแบบองค์์รวม
	อนาคตของชุุมชนบ้้านหน้้าถ้ำำ�� มีีเป้้าหมายคืือ
การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องชุุ ม ชนให้้ มีี คว าม
หลากหลาย
	ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนที่่�มีีความพร้้อม เปิิดให้้
บริิการที่่�พัักในลัักษณะโฮมสเตย์์เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ได้้สััมผััสวิิถีีวััฒนธรรมในพื้้�นที่่� เช่่น อาหารท้้องถิ่่�น
วิิถีีชุุมชน และได้้ร่ว่ มกิิจกรรมของชุุมชน
การจััดอบรมให้้ความรู้้�คนในชุุมชนเพื่่�อยกระดัับ
ไปสู่่�การเป็็นมััคคุุเทศก์์ท้้องถิ่่�น
การพััฒนาเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
เชื่่�อมโยงเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวด้้านวััฒนธรรมร่่วมกัับ
ชุุมชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง เช่่น การเชื่่�อมโยงเส้้นทางการ
ท่่องเที่่�ยวในเขตเมืืองยะลา (ศาลหลัักเมืือง ศาลเจ้้าแม่่
ลิ้้�มกอเหนี่่�ยวยะลา ชุุมชนเมืืองเก่่าท่่าสาป)
การฟื้้�นฟููศิิลปวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น สืืบสาน
ภูู มิิ ปัั ญ ญาด้้ า นการแสดง เพื่่� อ การนำำ�จุุ ด เด่่ น ของ
ประเพณีี ท้้ อ งถิ่่� น เป็็ น จุุ ด ขายด้้ า นการท่่ อ งเที่่� ย ว
สร้้างงาน สร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้ แก่่คนในชุุมชน
อัันเป็็นแนวทางสู่่�การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายชััชพงศ์์ เพชรกล้้า ผู้้�นำำ�ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านหน้้าถ้ำำ��
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๒๕๒๐
นางนภาพร ธรรมดิิษฐ์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้านบ้้านหน้้าถ้ำำ��
โทร. ๐๘ ๑๒๗๗ ๑๒๑๗
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๒๑) องค์์การบริิหารส่่วนตํําบลแว้้ง
อํําเภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส
“ชุุมชนท้้องถิ่่�นร่่วมสร้้างโอกาสทางสัังคม
เพื่่�อความอยู่่�ที่่�ดีีมีีสุุข แบ่่งปัันช่่วยเหลืือ
ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้า้ งหลััง”

	องค์์การบริิหารส่่วนตํําบลแว้้งได้้มีีการพััฒนา
ศัักยภาพพื้้น� ที่่�โดยให้้ความสํําคััญกัับการพััฒนาคน และ
ใช้้วิิธีีการ “สร้้างโอกาสทางสัังคม” ให้้คนทุุกกลุ่่�มได้้
เข้้าถึึงโอกาสในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต นัับได้้ว่่าเป็็น
หน่่วยงานระดัับท้้องถิ่่�น ที่่�มีีประสบการณ์์และความ
เชี่่�ยวชาญในการสร้้างโอกาสทางสัังคมเพื่่�อความอยู่่�ดีี
มีีสุุขของประชาชนและพื้้�นที่่� โดยเส้้นทางการพััฒนา
นั้้�นมีีรููปธรรมในการดํําเนิินงานอย่่างชััดเจน เน้้นที่่�การ
ขัับเคลื่่�อนจากกลไกภายใน เชื่่�อมประสานกัับกลไก
ภายนอก ก่่อเกิิดการขัับเคลื่่�อนงานในตํําบลจนเกิิด
ความเข้้มแข็็ง องค์์การบริิหารส่่วนตํําบลแว้้งได้้มีีการ
ดํําเนิินกิิจกรรม ทั้้�งที่่�เกิิดจากการรัับฟัังปััญหาและ
ความต้้องการของชุุมชนท้้องถิ่่�น และกิิจกรรมที่่�ตอบ
สนองต่่อนโยบายของส่่วนกลาง โดยเส้้นทางการพััฒนา
สามารถสรุุปได้้เป็็น ๓ ระยะ คืือ
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	ระยะที่่� ๑ ก่่อนขึ้้�นเป็็นศููนย์์จััดการเครืือข่่าย
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)
	ระยะที่่� ๒ ยุุคสร้้างความเข้้มแข็็ง เกิิดเป็็นศููนย์์
จััดการเครืือข่่าย (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
	ระยะที่่� ๓ ยุุคการจััดการตััวเอง ของชุุมชน
ท้้องถิ่่น� และการต่่อยอดพััฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปััจจุบัุ นั )
ความเชี่่ย� วชาญของพื้้�นที่่ตํําบล
� แว้้งในการสร้้างโอกาส
ทางสัังคม
เมื่่อ� พ.ศ. ๒๕๕๗ ตํําบลแว้้งได้้ก่อ่ เกิิดศููนย์์จัดั การ
เครืือข่่ายสุุขภาวะชุุมชน (ศจค.) มีีการถอดบทเรีียน
แหล่่งเรีียนรู้้�โดยใช้้โดยวิิจััยชุุมชน (RECAP) และการ
จััดการข้้อมููลตํําบล (TCNAP) สามารถจััดไว้้เป็็นระบบ
ต่่าง ๆ พร้้อมกัับแบ่่งระดัับของแต่่ละแหล่่งเรีียนรู้้�เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการพััฒนา ทั้้�งหมด ๗ ระบบ ๓๗ แหล่่ง
เรีียนรู้้� ทํําให้้ได้้เห็็นทุุนและศัักยภาพของตํําบลแว้้งอย่่าง
ชััดเจนขึ้้�น และเกิิดการต่่อยอดพััฒนากิิจกรรมเพื่่�อการ
สร้้างโอกาสทางสัังคม ตััวอย่่างเช่่น
๑)	ชมรมผู้้�สููงอายุุได้้พััฒนามาเป็็นโรงเรีียนผู้้�
สูู ง อายุุ ตํํ าบล มีี ก ารจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารกองทุุ น ผู้้�สูู ง อายุุ
กองทุุนจััดการกููโบร์์ กองทุุนชารีีกััตมาดีี จััดกิิจกรรม
เพื่่�อนเยี่่�ยมเพื่่�อนและกิิจกรรมเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อนที่่�เป็็น
ผู้้�สููงอายุุด้้วยกััน
๒) การดูู แ ลเด็็ ก และเยาวชน กลุ่่�มเด็็ ก และ
เยาวชนสร้้างสุุขกํําลัังสาม เป็็นการรวมกลุ่่�มของแกน
นํําเด็็ ก และเยาวชนโดยมีี ก ารปั่่� น จัั ก รยานเพื่่� อ เก็็ บ
ขยะในชุุมชน และช่่วยดููแลบ้้านผู้้�สููงอายุุที่่�เจ็็บป่่วย
กลุ่่�มกีีรออาตีีพี่่�สอนน้้อง คืือ กลุ่่�มเยาวชนที่่�เป็็นอาสา
สมัั คร ในการสอนอ่่ า น คํําภีี ร์์ อัั ล กุุ รอ่่ า น ตามหลัั ก
ไวยากรณ์์ที่่�ถููกต้้องให้้กัับเด็็กในพื้้�นที่่�แบบพี่่�สอนน้้อง
แสดงความเป็็นจิิตอาสาเยาว์์วััย
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๓) โรงเรีียนชาวนาพััฒนา จากกลุ่่�มนาร้้าง เป็็น
โรงเรีียนการทํําเกษตรอิินทรีีย์์
๔) การบริิหารจััดการแบบมีีส่ว่ นร่่วมที่่�เน้้นการ
ทํํางาน ๔ องค์์กร และผู้้�นํําทางศาสนา ทุุกศาสนาให้้
ความร่่วมมืือ
๕) กลุ่่�มชาเจ๊๊ะเหม ทํําชาเพื่่�อสุขุ ภาพและจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม และเป็็นสิินค้้าชุุมชน
๖) กลุ่่�มส้้มโชกุุน ทํําเกษตรอิินทรีีย์แ์ ละส่่งเสริิม
การเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชนเพื่่�อลดการใช้้สารเคมีีทํํา
การเกษตร
นอกจากนี้้�ยัังมีีกลุ่่�มจิิตอาสาในพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดย
เฉพาะเด็็กและเยาวชน เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงใน
พื้้น� ที่่� เช่่น ลดจํํานวนขยะบริิเวณถนน ในลํําน้ำำ�� ลำำ�คลอง
หรืือแม้้แต่่ในครััวเรืือน เป็็นต้้น
ถอดบทเรีียนกระบวนการทำำ�งาน
	จากความเชี่่ย� วชาญในการสร้้างโอกาสทางสัังคม
แสดงให้้เห็็นผ่่านงานกิิจกรรมที่่�เป็็นรููปธรรม ภายใต้้
แนวคิิดการสร้้างศัักยภาพและเพิ่่�มขีีดความสามารถ
การสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมของสัังคม และการ
สร้้างการเข้้าถึึงบริิการและการใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�
ดัังนั้้�นแล้้ว สามารถสรุุปรููปแบบงานและกิิจกรรม ในการ
สร้้างโอกาสทางสัังคมเพื่่�อความอยู่่�ดีีมีสุี ขุ ได้้ ๕ กลุ่่�ม คืือ
๑) การจััดสวััสดิิการสัังคมในชุุมชน
๒) การส่่งเสริิมการดููแล ๑๓ กลุ่่�มประชากร
๓) การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
๔) การส่่งเสริิมเศรษฐกิิจชุุมชน
๕) การสร้้างจิิตอาสา

	จากกระบวนการทำำ� งานนี้้� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความ
เปลี่่� ย นแปลงที่่� ดีี ใ นตำำ� บลแว้้ ง และเป็็ น การส่่ ง เสริิ ม
ศัักยภาพของคนพื้้�นที่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พร้้อมจะ
ต่่อยอดในการพััฒนาต่่อไป

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่� :
นายอาซื้้�อมิิง เจ๊๊ะอุุเซ็็ง ผู้้�ประสานงานชุุมชน
ที่่�อยู่่� ๒๓๔/๑๒ หมู่่�ที่่� ๒ ตํําบลแว้้ง
อํําเภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส ๕๕๖๑๖๐
โทร. ๐๘ ๑๒๗๔ ๖๕๓๖
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๒๒) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านกล้้วยเภา
ตำำ�บลดอนประดู่่� อำำ�เภอปากพะยููน จัังหวััดพััทลุุง
“บ้้านกล้้วยเภาชุุมชนคุุณธรรม
น้้อมนำำ�เศรษฐกิิจพอเพีียงด้้วยจิิตอาสา”

การดำำ�เนิินงานหมู่่�บ้้านกล้้วยเภาขัับเคลื่่�อนการ
พััฒนาหมู่่�บ้้านโดยใช้้สภาผู้้�นำำ�ชุุมชน เน้้นการดำำ�เนิิน
งานแบบมีีส่ว่ นร่่วม และสนัับสนุุนต้้นทุุนทางสัังคมของ
หมู่่�บ้้าน ที่่�มีีการรวมกลุ่่�มกัันอยู่่�แล้้ว เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ต่่าง ๆ ได้้แก่่
กรรมการหมู่่�บ้้านจััดประชุุมทุุกวัันที่่� ๕ ของเดืือน
โดยมีีการทำำ�เวทีีสภากาแฟหมุุนเวีียนกัันไปในชุุมชน
เพื่่�อให้้ข่่าวสาร และรัับฟัังปััญหา
กลุ่่�มแม่่บ้้าน เพื่่�อช่่วยเหลืือกิิจกรรมของชุุมชน
เช่่น วัันทอดกฐิิน วัันเด็็กแห่่งชาติิการแข่่งขัันกีีฬาใน
โรงเรีียน
กลุ่่�ม อสม.เป็็นแกนนำำ�ในหมู่่�บ้้านและประสาน
งานกัับกลุ่่�มต่่าง ๆ
กองทุุนสััจจะออมทรััพย์์ มีีสมาชิิก และมีีเงิิน
หมุุนเวีียน ๒,๐๔๔,๒๘๒ บาท
กองทุุ น หมู่่�บ้้ า น มีี ส มาชิิ ก ๑๘๐ คน มีี เ งิิ น
หมุุนเวีียน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
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ปััญหาที่่�อยากแก้้ ความดีีที่่�อยากทำำ�
	จากการทำำ�เวทีีประชาคมของหมู่่�บ้้านกล้้วยเภา
ประชาชนในชุุมชนให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการแก้้ปัญ
ั หาขยะ
และการจััดอนามััยสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชน จึึงได้้เลืือก
ประเด็็นนี้้�มาเป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ที่่�อยากแก้้ เนื่่�องด้้วยเห็็น
ว่่าปััญหาขยะเป็็นต้้นเหตุุของการนำำ�มาซึ่่�งการเจ็็บป่่วย
ด้้วยโรคอุุจจาระร่่วงของคนในชุุมชน และยัังส่่งผลให้้
บรรยากาศสภาพแวดล้้อมในชุุมชนไม่่สวยงามอีีกด้้วย
ศึึกษาปััญหาจากข้้อเท็็จจริิง
	จากผลการสำำ�รวจปััญหาด้้านขยะเบื้้�องต้้นพบ
ว่่าครััวเรืือนในชุุมชนบ้้านกล้้วยเภาส่่วนใหญ่่คััดแยก
ขยะไม่่ถูกู วิิธีี จนขยะกลายเป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�สััตว์์และ
แมลงนำำ�โรคต่่าง ๆ
โดยปรากฏครััวเรืือนในชุุมชนที่่�มีีแหล่่งเพาะ
พัันธุ์์�สััตว์์และแมลงนำำ�โรค ถึึงร้้อยละ ๙๑.๘๗ ทำำ�ให้้
เกิิดโรคอุุจจาระร่่วงซึ่่�งมีีความรุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตได้้
โดยเฉพาะเด็็กเล็็กและผู้้�สููงอายุุ และจากการศึึกษา
สถิิติิที่่�เก็็บย้้อนหลััง ๕ ปีี การป้้องกัันโรคอุุจจาระร่่วง
สามารถกระทำำ�ได้้โดยการจััดการกัับขยะให้้เหมาะสม
เพื่่�อป้้องกัันการเพาะพัันธุ์์�ของสััตว์์นำำ�โรค ซึ่่�งชุุมชนได้้
ร่่วมกัันออกแบบแนวทางการจััดการด้้วยตนเองแบบมีี
ส่่วนร่่วม
แนวทางการดำำ�เนิินโครงการ : บููรณาการกระบวน
การมีีส่่วนร่่วมกัับกลยุุทธด้้านต่่าง ๆ
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวมีี ชุุมชนได้้ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�นำำ�ชุุมชนและประชาชน
ในทุุก ๆ กิิจกรรม โดยผสานเข้้ากัับกลยุุทธ์์ด้้านต่่าง ๆ
ที่่�ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมคุุณธรรมในชุุมชน โดยเฉพาะ
การมีีวิินััยในตนเอง ความรัับผิิดชอบส่่วนรวมดัังนี้้�
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๑) กลวิิธีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคน ได้้แก่่ แลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�กัับพื้้�นที่่�อื่่�น ฝึึกอบรมตััวแทนครััวเรืือนในการ
จััดการขยะ การทำำ�ปุ๋๋�ยจากเศษขยะเปีียก จััดตั้้�งกลุ่่�ม
จััดการขยะในชุุมชน มีีศููนย์์เรีียนรู้้�ด้้านการจััดการขยะ
ในชุุมชน
๒) กลวิิธีีเกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับสภาพแวดล้้อม
ได้้แก่่ จััดระเบีียบวิินััยในการทิ้้�งขยะ โดย ปรัับเปลี่่�ยน
ถัังขยะหน้้าบ้้านเป็็นถัังน้ำำ��หมััก เยี่่�ยมบ้้านเพื่่�อติิดตาม
ประเมิินผล จััดประกวดบ้้านสะอาด ปลููกผัักสวนครััว
๓) กลวิิธีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างและปรัับปรุุง
กลไก ได้้แก่่ สร้้างกฎกติิการ่่วมกััน ขอการสนัับสนุุน
จากหน่่วยงานของรััฐ เช่่น เทศบาลและหน่่วยงาน
สาธารณสุุข เพื่่�อมาให้้ความรู้้�กัับประชาชน อีีกทั้้�งยััง
มีีการเฝ้้าระวัังในชุุมชน โดยมีีแกนนำำ� อสม. เด็็กและ
เยาวชน เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และมีีสภาผู้้�นำำ�ชุุมชน
เป็็นกรรมการ

แนวทางที่่�จะพััฒนาต่่อไป
ของชุุมชนหมู่่�บ้้านกล้้วยเภา คืือการพััฒนาเพื่่�อ
ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนที่่�มีีจิิตอาสาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยนำำ�หลััก ๕ ร มาใช้้ในการดำำ�เนิินการ
คืือ ๑) ร่่วมรัับรู้้�ปััญหา ๒) ร่่วมกัันคิิด ๓) ร่่วมกัันตััดสิินใจ
๔) ร่่วมกัันทำำ� ๕) ร่่วมกัันรัับผลประโยชน์์ ซึ่่�งขั้้�นตอน
เหล่่านี้้�จะช่่วยสร้้างความเป็็นเจ้้าของร่่วมกััน นำำ�ไปสู่่�
ความยั่่�งยืืนของชุุมชน

ผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จ : เกิิดการจััดการขยะอย่่าง
เป็็นระบบ
	ด้้วยระบบจััดการขยะของชุุมชนทำำ�ให้้สุุขภาวะ
ของประชาชนและสภาพแวดล้้อมของชุุมชมมีีแนวโน้้ม
ดีีขึ้้�น ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นคุุณธรรมต่่าง ๆ ของคนในชุุมชน
อัั น เกิิ ด จากพฤติิ ก รรมที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปในเชิิ ง บวก
กล่่าวคืือประชาชนหมู่่�บ้้านมีีความรัับผิิดชอบต่่อส่่วน
รวม มีีวิินััยในการคััดแยกและทิ้้�งขยะได้้ด้้วยตนเอง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายพนม อิินทร์์ศรีี ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
หมู่่�ที่่� ๕ บ้้านกล้้วยเภา ตำำ�บลดอนประดู่่�
จัังหวััดพััทลุุง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๔ ๑๘๓๖
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๒๓) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชะมวง
อำำ�เภอควนขนุุน จัังหวััดพััทลุุง
“บ้้านเรืือนสะอาด ชะมวงน่่าอยู่่� ผู้้�คนปลอดโรค”

	องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชะมวง เข้้าร่่วมเป็็น
เครืือข่่ายองค์์กรคุุณธรรมในโครงการส่่งเสริิมคุุณธรรม
เชิิงพื้้น� ที่่� จัังหวััดคุุณธรรม จัังหวััดพััทลุุง มาแล้้วตั้้ง� แต่่ปีี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึึง ปััจจุุบััน มีีการดำำ�เนิินการและกิิจกรรม
ด้้านการพััฒนาชุุมชนหลายด้้าน ซึ่่�งประเด็็นที่่�เชื่่�อมโยง
กัับจัังหวััดคุุณธรรม ได้้แก่่ เรื่่�องการส่่งเสริิมวิินััยจราจร
และวิินััยการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการใส่่ผ้้าไทย
ผ้้าถิ่่�น อีีกทั้้�งยัังมีีโครงการอื่่�น ๆ ได้้แก่่ หมู่่�บ้้านศีีลห้้า
โดยการดำำ�เนิินการเรื่่�องต่่าง ๆ ในชุุมชน จะใช้้รููปแบบ
กระบวนการประชุุมร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบ
และชุุมชน เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ตรงกััน เห็็นภาพ
ความสำำ�เร็็จที่่�เป็็นเป้้าหมายเดีียวกััน เป็็นการลดปััญหา
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างดำำ�เนิินงาน
แนวทางของการดำำ�เนิินโครงการ เพื่่�อพััฒนา
ชุุ ม ชนตำำ� บลชะมวงในหลากหลายมิิ ติิ ดัั ง กล่่ า ว
เกิิดขึ้้�นจากการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งภาครััฐและภาคประชาชน โดยการบููรณาการงาน
ด้้านต่่าง ๆ ร่่วมกัับภาคีีในท้้องถิ่่�น ดัังต่่อไปนี้้�
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๑) โรงเรีียนวััดพิิกุุลทอง : โครงการที่่�องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลให้้ความสำำ�คััญและดำำ�เนิินงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�องสอดคล้้องกัับนโยบายของจัังหวััดและการขัับ
เคลื่่�อนงานคุุณธรรมเรื่่�องวิินััยการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้ แ ก่่ โครงการส่่ ง เสริิ ม การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของชุุ ม ชน
ธนาคารขยะในโรงเรีียน การให้้ความรู้้�เรื่่�องการคััดแยก
ขยะ การส่่งเสริิมการเลี้้ย� งไส้้เดืือนดิินและขยายผลเรื่่อ� ง
การคััดแยกขยะไปสู่่�ครอบครััว
๒)	สาธารณสุุ ขตำำ� บลชะมวง : โครงการ
ที่่�โดดเด่่น คืือ “ชะมวงน่่าอยู่่�” เป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึก
คนในพื้้� น ที่่� และปรัั บ ปรุุ ง สภาพแวดล้้ อ มในชุุ ม ชน
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ โรคไข้้เลืือดออกได้้หมดไปจาก
ชุุมชน หลัังจากดำำ�เนิินการไปได้้ ๓ ปีี นอกจากนี้้�ยััง
มีีโครงการหมู่่�บ้้านปรัับเปลี่่�ยน ซึ่่�งเป็็นนโยบายของ
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด เพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยง
ในชุุมชน ในการและใช้้หลัักการ ๕ อ. ๓ ส. เพื่่�อป้้องกััน
การเป็็นโรคของคนในชุุมชน
๓) การมีีส่่วนร่่วมขัับเคลื่่�อนจัังหวััดคุุณธรรม
เรื่่�องวิินััย ๓ ประเด็็น โดยเรื่่�องที่่� อบต.ชะมวงมีีความ
โดดเด่่น คืือเรื่่�องวิินััยการจััดการขยะ มีีการส่่งเสริิม
ให้้มีีการคััดแยกขยะทั้้�งในครััวเรืือนและในโรงเรีียน
เพื่่�อสร้้างวิินััยให้้กัับเด็็ก เยาวชนและประชาชน ทั้้�งนี้้�
จากการไปศึึกษาดููงานเรื่่�องการจััดการขยะที่่�โรงเรีียน
อนุุบาลบางแก้้ว เยาวชนของชุุมชนสามารถเสนอเรื่่�อง
การนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้มาประดิิษฐ์์สิ่่�งของต่่าง ๆ และการ
สอนให้้ทำำ�น้ำำ��หมัักชีีวภาพจากขยะเปีียก ช่่วยให้้ อบต.
สามารถลดงบประมาณในการจััดการขยะได้้แม้้ว่่าใน
ระยะแรกการเก็็บถัังขยะออกจากชุุมชนนั้้�น เป็็นเรื่่�อง
ที่่�ยอมรัับได้้ยากสำำ�หรัับคนในชุุมชน เพราะเป็็นการ
ปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมที่่�เคยชิิน แต่่เมื่่อมี
� กี ารดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�อง พร้้อมไปกัับการรณรงค์์และทำำ�ความเข้้าใจ

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคใต้้

ทำำ�ให้้คนในชุุมชนเกิิดการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีวิี ิต และเห็็น
ประโยชน์์จากความเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องนี้้�อย่่างเป็็น
รููปธรรม ดัังเช่่น การบริิหารจััดการขยะที่่�บ้้านหมู่่� ๑๐
จะมีีการสะสมเป็็นยอดเงิินจากการขายขยะเดืือนละ
๑ ครั้้�ง เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นงบประมาณกองกลางสำำ�หรัับทำำ�
กิิจกรรมในชุุมชน
๔)	ด่่ าน ชุุ ม ชนตำำ� บลชะมวง คืือจุุ ด สกัั ด
กลุ่่�มเสี่่� ย งและลดพฤติิ ก รรมสี่่� ย งการเกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ
ทางถนน ดำำ�เนิินงานโดยสมาชิิกของชุุมชน ซึ่่�งเป็็น
กิิ จ กรรมที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ การแนวคิิ ด “เมืื อ งลุุ ง
เมืืองบายใจ มีีวิินัยั บนความพอเพีียง” ด้้านวิินัยั จราจร
ด่่านชุุมชนจะช่่วยดููแลความสงบเรีียบร้้อยในหมู่่�บ้้าน
ลดพฤติิกรรมเสี่่�ยง เช่่น การเมาสุุรา การขัับรถเร็็ว
การไม่่สวมหมวกนิิรภััย เป็็นต้้น
ผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จ : ใช้้ความมีีวิินััยแก้้ปััญหาขยะ
	อบต.ชะมวง ได้้ดำำ�เนิินการเรื่่�องวิินััยการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม นำำ�ร่่องจำำ�นวน ๓ หมู่่�บ้้าน ได้้แก่่ หมู่่� ๑๐,
๑๑ และ ๑๒ จนเกิิดชุุมชนต้้นแบบการคััดแยกขยะ
และคนในชุุมชนมีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการคััดแยก
ขยะมากขึ้้�น มีีการจััดทำำ�ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปริิมาณขยะ
ของชุุมชน มีีการทำำ�น้ำำ��หมัักชีีวภาพจากขยะเปีียก อบต.
สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายเรื่่�องการจััดการขยะ อีีกทั้้�งยัังลด
การใช้้โฟมในพื้้�นที่่�ของ อบต.ชะมวง อีีกด้้วย

เมื่่�อปริิมาณขยะลดลง และสภาพแวดล้้อมของ
ชุุมชนสวยงาม น่่าอยู่่� ส่่งผลให้้คุุณภาพชีีวิิตและสุุข
อนามััยของผู้้�คนในชุุมชนดีีขึ้้�น รวมถึึงการมีีพฤติิกรรม
ที่่� เปลี่่� ย นไปในเชิิ งบวกประชาชนมีี ความรัั บผิิ ดชอบ
ต่่อส่ว่ นรวม มีีวินัิ ยั สนใจต่่อความเป็็นไปของสิ่่ง� แวดล้้อม
มากขึ้้� น สามารถเป็็ น ต้้ น แบบให้้ กัั บ หน่่ ว ยงานหรืือ
องค์์กรอื่่�น ๆ ในพื้้�นที่่� และเกิิดการมีีส่่วนร่่วมกัันใน
ชุุมชนมากขึ้้�น ร่่วมทั้้�งคนในชุุมชนลด ละการดื่่�มสุุราได้้
มากขึ้้�นด้้วย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายอธิิวััฒน์์ ขุุนทอง
นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชะมวง
อำำ�เภอควนขนุุน จัังหวััดพััทลุุง
โทร. ๐๘ ๑๑๙๕ ๓๔๙๓
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๒๔) เทศบาลตำำ�บลนาท่่อม
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง
“นาท่่อมน่่าอยู่่�
สู่่�ตำำ�บลบายใจ ด้้วยวิินััย ๓ ด้้าน”

	ก่่อนปีี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็็นต้้นมา ตำำ�บลนาท่่อม
มีีปััญหา ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับตำำ�บลเรื่่�อง ดิินเสื่่�อม
น้ำำ��เสีีย ขยะ สาเหตุุของปััญหาเกิิดจาก เกษตรที่่�ใช้้
สารเคมีี โรงงานขนาดเล็็กขาดการบำำ�บััดจััดการน้ำำ��เสีีย
จนปล่่อยน้ำำ��เสีียลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��สาธารณะ เช่่น โรงขนมจีีน
โรงยาง และอุุตสาหกรรมครััวเรืือน ในขณะที่่�ประชาชน
และครััวเรืือนยัังขาดความรัับผิิดชอบต่่อขยะที่่�เกิิดจาก
ครััวเรืือนของตนเอง จนเป็็นปััญหาในระดัับตำำ�บล
	ปััญหาดัังกล่่าวได้้มีีการแก้้ไขมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนกระทั่่�งในปีี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกเทศมนตรีีตำำ�บล
นาท่่อม ได้้ทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU)
ตามโครงการพััฒนาจัังหวััดต้้นแบบเมืืองคุุณธรรมกัับ
ศููนย์์คุุณธรรม (องค์์กรมหาชน) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ส่่งเสริิมกระบวนการพััฒนาคุุณธรรม และเพื่่�อพััฒนา
จัั ง หวัั ด พัั ท ลุุ ง ให้้ เ ป็็ น จัั ง หวัั ด ต้้ น แบบเมืืองคุุ ณ ธรรม
ของประเทศ โดยอาศัั ย ความร่่ ว มมืือทุุ ก ภาคส่่ ว น
ตามแนวคิิด เมืืองลุุง เมืืองบายใจ มีีวิินััยบนความ
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พอเพีียง ด้้วยวิินััย ๓ ด้้าน คืือ วิินััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
(ขยะ) วิินััยด้้านความปลอดภััยจราจร และวิินััยด้้าน
วััฒนธรรมแต่่งกายผ้้าไทย
แนวทางการสร้้างวิินััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วย : 3Rs
(Reduce Reuse and Recycle)
เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ ก ารสร้้ า งวิิ นัั ย ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
เทศบาลตำำ�บลน่่าท่่อมจึึงได้้จััดกิิจกรรมรณรงค์์ วิินััย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม Big cleaning Day ๑ ครั้้�ง ต่่อเดืือน
โดยมีี วิิ ธีี บ ริิ ห ารจัั ด การแบบมีี ส่่ ว นร่่ ว มของทุุ ก ภาค
ส่่วนตามหลััก ๓Rs เริ่่�มจากประชาสััมพัันธ์์สร้้างการ
รัั บรู้้� ให้้ ประชาชนทุุ ก คนทุุ ก ครอบครัั ว ในตำำ� บลท่่ อ ม
สร้้างจิิตสำำ�นึึกมีีวิินััยด้้านการจััดการขยะ การให้้ความรู้้�
ในเรื่่�องการคััดแยกขยะ ณ ต้้นทาง กลางทาง โดยการ
ขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมจััดการขยะแบบมีีส่่วนร่่วมที่่�หลาก
หลายกิิจกรรม ส่่วนปลายทาง คืือ การมีีวิินััย ในการ
จััดการขยะของคนในตำำ�บลนาท่่อม คืือทุุกครััวเรืือน
ต้้องมีีการคััดแยกก่่อนทิ้้�ง ออกเป็็น ๔ ประเภท ได้้แก่่
๑) ขยะขายได้้และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ หรืือนำำ�ไป
จำำ�หน่่ายเป็็นรายได้้
๒) ขยะอิินทรีีย์์หรืือขยะเปีียกหรืือขยะชีีวภาพ
ที่่�ย่อ่ ยสลายได้้ สามารถนำำ�มาเป็็นอาหารสััตว์์ ใช้้ทำำ�เป็็น
ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ และผลิิตภััณฑ์์จากเศษไม้้ถ่่าน สร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มได้้
๓) ขยะอัันตรายเทศบาลจััดถัังแดงเป็็นจุุดพััก
เพื่่�อรวบรวมนำำ�ไปกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี
๔) ขยะทั่่�วไปหลัังจากครัั วเรืือนคััดแยกแล้้ว
สุุดท้้ายต้้องนำำ�ไปกำำ�จััด
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เคาะประตููบ้้าน : แผนปฏิิบััติิการสู่่�ความสำำ�เร็็จ
เทศบาลตำำ� บลนาท่่ อ มยัั ง มีี ก ารกำำ� หนดแผน
ปฏิิบััติิการตามบริิบทพื้้�นที่่� โดยมีีวิิธีีดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
๑) เดิิ น สำำ�รวจ สัั ม ภาษณ์์ เคาะประตูู บ้้ า น
สำำ�รวจจำำ�นวนครััวเรืือน เก็็บข้้อมููลประเภท ปริิมาณ
ขยะเบื้้�องต้้น วิิธีีกำำ�จััด
๒) ประชุุมตััวแทนร้้านค้้าสถานประกอบการ
หน่่วยงาน ครััวเรืือน โดยผู้้�บริิหารชี้้�แจงนโยบายการ
จััดการขยะ ทำำ�ความเข้้าใจการคััดแยกขยะอย่่างถููกวิิธีี
๓) ประชาสัั ม พัั น ธ์์ ร ณรงค์์ ก ารคัั ด แยกขยะ
ต่่อเนื่่�อง ตรวจเยี่่�ยม ใช้้รถประชาสััมพัันธ์์เคลื่่�อนที่่�
๔)	ติิ ด ตามผล ร้้ า นค้้ า สถานประกอบการ
หน่่วยงาน ครััวเรืือน ใช้้แบบสำำ�รวจประเภท ปริิมาณ
ขยะรายครััวเรืือน รวมทั้้�งทดลองการจััดเก็็บ โดยมีีการ
จััดกระบวนการทำำ�งาน กำำ�หนดตารางเวลาจััดเก็็บแต่่ละ
หมู่่�บ้้าน โดยครััวเรืือนต้้องแยกขยะใส่่ถุงุ วางไว้้หน้้าบ้้าน
ตามตารางเวลาแต่่ละชุุมชน
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
เทศบาลตำำ�บลนาท่่อมมีีประชากร ๔,๖๗๘ คน
จากจำำ�นวน ๑,๗๗๗ ครััวเรืือน หลัังจากที่่�ได้้มีีการ
รณรงค์์สร้้างความเข้้าใจ ด้้วยวิิธีีการหลายช่่องทาง
จนถึึงเคาะประตููพููดคุุยระดัับครััวเรืือน พบว่่า จำำ�นวน
ครััวเรืือนที่่�คััดแยกขยะได้้ และจััดการเองขั้้�นสุุดท้้าย
มีีทั้้�งหมด ๑,๒๐๒ ครััวเรืือน จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�คััดแยก
ขยะได้้แต่่จััดการขั้้�นสุุดท้้ายไม่่ได้้ ต้้องให้้เทศบาลช่่วย

จััดเก็็บ จำำ�นวน ๕๗๕ ครััว ซึ่่�งในท้้ายที่่�สุุดแล้้วเทศบาล
ตำำ�บลนาท่่อมถืือว่่าประสบความสำำ�เร็็จในการจััดการ
ปััญหาขยะ และการส่่งเสริิมคุุณธรรม เรื่่�องวิินััยด้้าน
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม หากแต่่ สิ่่� ง สำำ�คัั ญ คืือยัั ง ต้้ อ งรัั ก ษา
ประสิิทธิิภาพการบริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป้้าหมายและแนวทางที่่�จะพััฒนาต่่อไป
มุ่่�งเน้้นความต่่อเนื่่�องของการดำำ�เนิินการ ให้้มีีการหนุุน
เสริิมกิิจกรรมเพิ่่�มคุุณค่่า สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากขยะทั้้�ง ๔
ประเภทตามหลัักการ ๓Rs เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสสร้้างรายได้้
ให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายถาวร คงศรีี
โทร. ๐๙ ๘๐๑๗ ๘๑๓๑
ที่่�อยู่่� ๙๙ หมู่่�ที่่� ๖ ตำำ�บลนาท่่อม อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดพััทลุุง รหััสไปรษณีีย์์ ๙๓๐๐๐
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๒๕) บ้้านป่่าไสออก ตำำ�บลกงหรา
อำำ�เภอกงหรา จัังหวััดพััทลุุง
“ชุุมชนน่่าอยู่่� ควบคู่่�เศรษฐกิิจพอเพีียง”

	บ้้านป่่าไสออก ได้้พัฒ
ั นาหมู่่�บ้้านจนสามารถเป็็น
หนึ่่ง� ใน ๔๕ หมู่่�บ้้านต้้นแบบของอำำ�เภอกงหรา และเป็็น
หมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงต้้นแบบของจัังหวััด ประจำำ�ปีี
๒๕๕๖ สถาบัันการจััดการเงิินทุุนชุุมชนบ้้านป่่าไสออก
ได้้เป็็นกลุ่่�มองค์์กรดีีเด่่นระดัับจัังหวััด ซึ่่�งมีีเงิินในการ
บริิหารจััดการ ๑๐ ล้้านบาท กองทุุนแม่่ของแผ่่นดิิน
มีีเงิิน ๗๐,๐๐๐ บาท มีีการส่่งเสริิมภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
หมอพื้้�นบ้้าน ศููนย์์เรีียนรู้้� ในด้้านกายภาพของหมู่่�บ้้าน
ยัังคงความเป็็นธรรมชาติิที่่�สมบููรณ์์ มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เชิิงนิิเวศ มีีหมู่่�ถ้ำำ��ที่่ส� วยงาม มีีบ้า้ นพัักโฮมสเตย์์ สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
คืือความเอื้้�ออาทรในการอยู่่�ร่่วมกัันของคนในหมู่่�บ้้าน
รัับฟัังความคิิดเห็็นต่่าง ๆ เพื่่�อมาบริิหารจััดการโดยยึึด
หลัักผลประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นที่่�ตั้้�ง
แนวทางการดำำ�เนิินงานสู่่�ความสำำ�เร็็จ
เริ่่�มต้้นจากการกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาของ
บ้้านป่่าไสออก โดยใช้้แผนชุุมชนพึ่่�งตนเองเป็็นหลัักใน
การขัับเคลื่่�อนการพััฒนา ซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�ที่่�
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เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�นำำ�ชุุมชน กรรมการ ที่่�ปรึึกษา
กลุ่่�มองค์์กรต่่าง ๆ ของชุุมชน มาเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อน
และกำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนาของหมู่่�บ้้านร่่วมกััน
ตามกระบวนการ PDCA ดัังนี้้�
๑)	วางแผน (Plan) ผู้้�นำำ� กรรมการ ที่่�ปรึึกษา
หมู่่�บ้้าน ร่่วมกัันวิิเคราะห์์สภาพปััญหา รวบรวมและ
ออกแบบแนวทางการแก้้ ปัั ญ หา วางแผนการจัั ด
กิิจกรรม กำำ�หนดปฏิิทิินเวลา และเครื่่�องมืือเพื่่�อใช้้แก้้
ปััญหา
๒) ปฏิิบัติั ิ (Do) นำำ�สภาพปััญหาที่่�ได้้มาจััดทำำ�ใน
รููปแบบของโครงการหมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงต้้นแบบ
โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัันให้้คำำ�ปรึึกษา
๓) ตรวจสอบ (Check) ทุุกภาคส่่วนร่่วมกััน
ตรวจสอบการดำำ�เนิินงานตามแผนกิิจกรรมที่่�วางไว้้
ติิดตามประเมิินผล และการวััดผลที่่�ได้้จากการดำำ�เนิิน
โครงการ
๔) แก้้ไข (Action) ร่่วมกัันวิิเคราะห์์หาข้้อผิิด
พลาด รวบรวมเป็็นข้้อเสนอแนะ นำำ�มาวางแผนแนวทาง
แก้้ไข เพื่่�อปรัับใช้้กัับการดำำ�เนิินงานขั้้�นต่่อไป
	จากกระบวนการดัังกล่่าว บ้้านป่่าไสออกได้้ใช้้
โครงการหมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นต้้นแบบ เพื่่�อการ
แก้้ไขปััญหาและฝึึกการทำำ�งานเป็็นทีีมอย่่างเป็็นระบบ
ตามกฎระเบีียบของหมู่่�บ้้าน และเพื่่�อให้้ชาวบ้้านมีีความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ผ่่านการการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น
การปลููกผัักปลอดสารพิิษใช้้ เพื่่�อบริิโภคในครััวเรืือน
และขายสร้้างรายได้้ เป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการหาราย
ได้้เสริิมให้้กัับครอบครััวและชุุมชน
การใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ของกลุ่่�มเยาวชน
ได้้แก่่ กลุ่่�มชมรมถ้ำำ�� ในวััง ที่่�มีีความสนใจในการพััฒนา
แหล่่งท่่องเที่่�ยว และสามารถนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตของคนในชุุมชนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	ด้้ า นบุุ คค ล หลัั ง จากน้้ อ มนำำ� หลัั ก เศรษฐกิิ จ
พอเพีียงมาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ทำำ�ให้้คนในชุุมชนรู้้�จััก
การแบ่่งปััน ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน ลดความเห็็นแก่่ตััว
และการยึึดความคิิดเห็็นตััวเองเป็็นใหญ่่
	ด้้านครอบครััว เมื่่�อแต่่ละครอบครััวให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับกิิจกรรมหรืืองานต่่าง ๆ ภายในหมู่่�บ้้าน ทำำ�ให้้
ความสััมพัันธ์์ในครอบครััวอบอุ่่�นขึ้้�น
	ด้้ า นชุุ ม ชน เกิิ ด ความร่่ ว มมืือระหว่่ า งชุุ ม ชน
สามารถบููรณาการงานร่่วมกัันได้้อย่่างดีี รัับฟัังความ
คิิดเห็็นของผู้้�อื่่�นมากขึ้้�น และเกิิดประสิิทธิิภาพในการ
บริิหารจััดการ

ชุุมชนบ้้านป่่าไสออก ในฐานะหมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจ
พอเพีียงต้้นแบบ มุ่่�งมั่่�นจะร่่วมเป็็นแกนนำำ�ในการผลััก
ดัันชุุมชนในระดัับตำำ�บล อำำ�เภอ จัังหวััด ให้้มีีความเข้้ม
แข็็งและยั่่�งยืืน

ความภาคภููมิิใจของชุุมชน
	ที่่�เห็็นได้้อย่่างชััดเจนชััดคืือ สมาชิิกในชุุมชนมีี
ระเบีียบวิินััย ยึึดตามกฎเกณฑ์์ของชุุมชน ทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�
ชุุมชน และกรรมการหมู่่�บ้้านสามารถดำำ�เนิินกิิจกรรม
โครงการตามนโยบายของรััฐบาลสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี
สมาชิิกให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�กิจิ กรรมในหมู่่�บ้้านจน
ประสบความสำำ�เร็็จ ในส่่วนของการอยู่่�ร่่วมกัันในชุุมชน
มีีความรััก ความสามััคคีี ปรองดองสมานฉัันท์์และ
ช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ เกิิดความภาค
ภููมิิใจร่่วมกัันของคนชุุมชน จากรางวััลและชื่่�อเสีียงที่่�
ชุุมชนได้้รัับ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายธำำ�รงค์์ เพชรโชติิ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� ๖
ตำำ�บลกงหรา อำำ�เภอกงหรา จัังหวััดพััทลุุง ๙๓๑๘๐
โทร. ๐๙ ๘๕๙๖ ๙๑๗๗
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๒๖) เทศบาลตำำ�บลโคกม่่วง
อำำ�เภอเขาชััยสน จัังหวััดพััทลุุง
“เทศบาลตำำ�บลโคกม่่วง
แก้้ไขปััญหาความรุุนแรงในครอบครััว”

	ตำำ�บลโคกม่่วงเป็็นหนึ่่ง� ในตำำ�บลคุุณธรรมที่่�ได้้ขับั
เคลื่่�อนเมืืองลุุง เมืืองบายใจ มีีวิินััยบนความพอเพีียง
ประชาชนส่่ ว นใหญ่่ ข องเทศบาลตำำ� บลโคกม่่ ว ง
ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำำ�สวน
ยางพารา แต่่จากวิิกฤตเศรษฐกิิจ หลายครอบครััวได้้
รัับผลกระทบจึึงเกิิดความเครีียดจนนำำ�ไปสู่่�การใช้้ความ
รุุนแรงในรููปแบบต่่าง ๆ ต่่อกันั ของสมาชิิกในครอบครััว
กลายเป็็นปััญหาสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีแนวโน้้มจะทวีี
ความรุุนแรงมากยิ่่ง� ขึ้้น� ด้้วยเหตุุนี้้เ� ทศบาลตำำ�บลโคกม่่วง
ร่่วมกัับพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััด
พััทลุุง จึึงได้้จััดตั้้�งศููนย์์พััฒนาครอบครััวในชุุมชนตำำ�บล
โคกม่่วง (ศพค.) มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินโครงการกิิจกรรมเพื่่�อส่ง่
เสริิมความสััมพัันธ์์ของครอบครััวในมิิติิต่่าง ๆ
จุุดเด่่นคือื การดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นขั้้น� ตอน ตามทฤษฎีี
หลัักวงจรบริิหารงานคุุณภาพ (PDCA)
และมีีกลุ่่�มภาคีีเครืือข่่ายเป็็นเครื่่�องมืือในการ
ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
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๑)	วางแผนแนวทางดำำ�เนิินงาน (P) เทศบาล
ตำำ�บลโคกม่่วงและ ศพค. ตำำ�บลโคกม่่วง ร่่วมวางแผน
การดำำ�เนิินงานโดยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญตามปััญหา
เร่่งด่่วน และได้้เสนอแผนงานขอรัับงบประมาณจาก
กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพเทศบาลตำำ�บลโคกม่่วง และ
แหล่่งทุุนอื่่�น ๆ เพื่่�อวางแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
๒)	ดำำ�เนิินการตามแผนงาน (D) ขั้้�นที่่� หนึ่่�ง
คืือการเฝ้้าระวัังและปฏิิบััติิการ โดยจะแบ่่งหน้้าที่่�เป็็น
๒ ฝ่่าย ได้้แก่่ ๑) ฝ่่ายเฝ้้าระวััง มีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษา
สร้้างความไว้้วางใจ เฝ้้าระวััง รวมทั้้�งแจ้้งเหตุุความ
รุุ นแรงที่่� เกิิ ดขึ้้�น และ ๒) ฝ่่ ายปฏิิ บัั ติิการ มีี หน้้ า ที่่�
ช่่วยเหลืือ ไกล่่เกลี่่�ย ส่่งต่่อให้้หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
ขั้้�นที่่�สอง คืือการป้้องกััน โดยการจััดโครงการกิิจกรรม
เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ในครอบครััว เน้้นการให้้ความรู้้�
การทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันพ่่อ ลููก แม่่ ส่่งเสริิมภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น ขั้้�นที่่�สาม คืือการแก้้ไขเยีียวยา โดยประสาน
ของบประมาณจากหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือ
การดำำ�รงชีีพ ซ่่อมแซมที่่�อยู่่�อาศััย และส่่งเสริิมอาชีีพ
ให้้ผู้้�ได้้รัับผลกระทบสามารถอยู่่�ร่่วมในสัังคมได้้
๓) ตรวจสอบ ติิดตาม ประเมิินผล (C) แบ่่งออก
เป็็นผลระยะสั้้�น โดยการใช้้แบบสอบถามหลัังดำำ�เนิิน
โครงการกิิจกรรมและผลที่่�เกิิดขึ้้�นระยะยาว โดยร่่วม
กัันสัังเกตพฤติิกรรมความเปลี่่�ยนแปลง การดำำ�รงชีีวิิต
ของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการกิิจกรรม
๔)	นำำ�ผลการตรวจสอบ ติิดตาม ประเมิินผล
ไปวางแผนปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน (A) เพื่่�อให้้ผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นต่่อไป
ผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จ
พบว่่าสััมพัันธภาพของครอบครััวต่า่ ง ๆ ในชุุมชน
มีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อบอุ่่�นขึ้้�น อัันเป็็นผลมาจากพฤติิกรรม
ที่่�เปลี่่ย� นแปลงไปในเชิิงบวกของสมาชิิก อัันสื่่อ� แสดงให้้
เห็็นคุุณธรรม ดัังนี้้�
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๑) พอเพีียง ครอบครััวอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความ
สุุ ข ทั้้� ง กายและทางใจ พึ่่� ง พาตนเองอย่่ า งเต็็ ม ความ
สามารถ ดำำ�เนิินชีีวิิตโดยไม่่เบีียดเบีียนตนเองและผู้้�อื่่�น
รวมทั้้�งมีีการพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
๒)	วิินัยั ทุุกคนในบ้้านมีีส่ว่ นร่่วมในการวางแผน
กำำ�หนดบทบาทของสมาชิิกในครอบครััว ให้้การปรัับ
เปลี่่�ยนแบบค่่อยเป็็นค่่อยไป
๓)	สุุ จ ริิ ต เกิิ ด ความเชื่่� อ ใจ ไว้้ ใ จของคน
ในครอบครััว เพราะความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน คืือ
สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้การอยู่่�ร่่วมกัันในบ้้านมีีความรู้้�สึึกมั่่น� คง
ปลอดภััย อบอุ่่�นใจ
๔)	จิิตอาสา คนในชุุมชนมีีการรวมกลุ่่�มกัันทำำ�
ประโยชน์์เพื่่�อส่่วนรวม ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน สร้้างเครืือ
ข่่ายเชื่่�อมโยงกัันในและนอกชุุมชน ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
๕) กตัั ญ ญูู รู้้�คุุ ณ เกิิ ด ความรัั ก และความ
ต้้องการให้้คนอื่่�นมีีความสุุข ทุุกคนในครอบครััวต่่าง
ปรารถนาดีีต่่อกััน สนัับสนุุนกัันในทางที่่�ดีี จึึงทำำ�ให้้
ครอบครััวงอกงามทั้้�งทางสถานภาพและจิิตใจของคนใน
ครอบครััว

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
พัันจ่่าตรีี เจนวาทีี เพชรรัักษ์์
ปลััดเทศบาลตำำ�บลโคกม่่วง
โทร. ๐๗ ๔๖๗๕ ๑๔๖
E-mail: janewathee@gmail.com

การวางแนวทางที่่�ยั่่�งยืืน	
เทศบาลตำำ�บลโคกม่่วงได้้ร่่วมชี้้�แจงแนวทางใน
การแก้้ไขปััญหาความรุุนแรงในครอบครััวแก่่หน่่วยงาน
ภาครััฐ และศพค.ทั่่�วประเทศในงาน ประชารััฐร่่วมใจ
ครอบครััวไทยเข้้มแข็็ง และได้้วางแนวทางในการสร้้าง
ความยั่่�งยืืนของโครงการนวััตกรรมทางสัังคมเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาความรุุนแรงในครอบครััว โดยบรรจุุโครงการ/
กิิจกรรมไว้้ในแผนพััฒนาท้้องถิ่่น� พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
อีีกด้้วย
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๒๗) เทศบาลตำำ�บลบางเหรีียง
อำำ�เภอควนเนีียง จัังหวััดสงขลา
“เมืืองไร้้ถััง”
“เทศบาลตำำ�บลบางเหรีียงไม่่วางถัังขยะ
และไม่่มีีบริิการเก็็บขยะ”

	จากกรณีีศึึกษาชุุมชนหน้้าสถานีีรถไฟบ้้านเกาะใหญ่่
หมู่่�ที่่� ๑๐ ซึ่่�งมีีความหนาแน่่นของประชาชนมากที่่�สุุด
ในเขตเทศบาลตำำ�บลบางเหรีียง โดยการทดลองให้้
ชุุมชนวางถัังขยะหน้้าบ้้าน พบว่่าขยะ ๑ ถััง ปริิมาณ
๒๐๐ ลิิตร มีีขยะทั่่�วไปที่่�ต้้องกำำ�จััดเพีียงร้้อยละ ๑๕
เท่่านั้้�น ส่่วนที่่�เหลืือสามารถบริิหารจััดการได้้ เทศบาล
ตำำ�บลบางเหรีียงจึึงจััดโครงการ “เมืืองไร้้ถััง” ขึ้้�นโดย
เน้้นให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนในเชิิงรุุกและประกาศให้้
ทราบว่่า “เทศบาลตำำ�บลบางเหรีียงไม่่วางถัังขยะและ
ไม่่มีบี ริิการเก็็บขน” แต่่ให้้ประชาชนบริิหารจััดการขยะ
ด้้วยตนเอง ตั้้�งแต่่ต้้นทาง
ผลลััพธ์์ความสำำ�เร็็จ : การบริิหารจััดการขยะด้้วย
ตนเอง
	ความสำำ�เร็็จเกิิดจากกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมของ
คนในชุุมชน ที่่�เริ่่�มต้้นจากปััญหาของชุุมชนเอง ซึ่่�งเป็็น
ชุุมชนที่่�มีีความหนาแน่่นที่่�สุุดในพื้้�นที่่�ตำำ�บลบางเหรีียง
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ได้้ประสบกัับปััญหาการจััดการขยะมููลฝอย ซึ่่�งก่่อนที่่�
จะดำำ�เนิินโครงการนวััตกรรม ชุุมชนกำำ�จััดขยะโดยวิิธีี
การเผา ทำำ�ให้้บ้้านเรืือนข้้างเคีียงได้้รัับผลกระทบทาง
ด้้านมลพิิษ จึึงได้้เรีียกร้้องให้้เทศบาลดำำ�เนิินการเก็็บ
ขนขยะ โดยสมาชิิกสภาเทศบาลได้้นำำ�ประเด็็นดัังกล่่าว
เข้้าสู่่�การประชุุมสภาเทศบาล แต่่เมื่่อ� สภาพิิจารณาจาก
สภาพปััญหาโดยรวมของพื้้น� ที่่�แล้้ว ปรากฎว่่าประชาชน
ส่่วนใหญ่่สามารถกำำ�จััดขยะได้้ด้้วยตนเอง จึึงให้้ชุุมชน
ดำำ�เนิินการทดลองวางถัังขยะ แล้้วนำำ�ขยะมาคััดแยก
ออกเป็็น ขยะเปีียก ขยะรีีไซเคิิล ขยะทั่่�วไป และขยะ
อัันตราย ทำำ�ให้้ชุุมได้้ทราบว่่าขยะที่่�ต้้องกำำ�จััดเองนั้้�น
มีีเฉพาะขยะทั่่�วไปแค่่ร้้อยละ ๑๕ เท่่านั้้�น ไม่่เกิินกำำ�ลััง
ที่่�แต่่ละครััวเรืือนจะบริิหารจััดการได้้ จึึงมีีการขยายผล
ให้้ทุกุ ครััวเรืือนในพื้้น� ที่่�เทศบาลตำำ�บลบางเหรีียงบริิหาร
จััดการขยะมููลฝอยด้้วยตนเอง
	จากประสบการณ์์ ใ นการบริิ ห ารจัั ด การขยะ
ภายใต้้แนวคิิด “ขยะเกิิดที่่�ไหน กำำ�จััดที่่นั่่� �น” ลดภาระ
ค่่าใช้้จ่า่ ยของเทศบาลลงปีีละ ๓,๒๑๖,๐๐๐ บาท ทำำ�ให้้
เทศบาลสามารถนำำ�งบประมาณในไปบริิหารจััดการใน
ด้้านอื่่�น ๆ ที่่�ตอบสนองความต้้องการของประชาชนได้้
ก้้าวข้้ามอุุปสรรคด้้วยการสร้้างความเข้้าใจ
	ถึึงแม้้ในช่่วงแรกของการดำำ�เนิินโครงการจะมีี
อุุปสรรคสำำ�คััญคืือ ความไม่่เข้้าใจของคนในชุุมชน ด้้วย
เป็็นนโยบายที่่�สวนกระแสกัับพื้้�นที่่�ข้้างเคีียง เกิิดข้้อ
เปรีียบเทีียบ เช่่น ทำำ�ไมท้้องถิ่่�นอื่่�นบริิการเก็็บขนขยะ
ให้้ประชาชนได้้ แต่่เทศบาลตำำ�บลบางเหรีียงทำำ�ไม่่ได้้
เทศบาลจึึงต้้องใช้้เวทีีการประชุุมชี้้�แจงให้้ประชาชน
เข้้าใจและเข้้ามามีีส่่วนร่่วม พร้้อมรัับรู้้�ในกระบวนการ
และแนวคิิดการบริิหารจััดการของเทศบาล ชููประเด็็น
ปัั ญ หาขององค์์ ก รที่่� ต้้ อ งแบกภาระค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการ
บริิ ห ารจัั ด การขยะแต่่ ล ะแห่่ ง ว่่ า มีี ม ากน้้ อ ยแค่่ ไ หน
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อย่่างไร และปััญหาสถานที่่�กำำ�จัดั ขยะของจัังหวััดสงขลา
สุุ ด ท้้ า ยแล้้ ว เมื่่� อ ได้้ เรีี ย นรู้้�ปัั ญ หาร่่ ว มกัั น ก็็ ส ามารถ
ก้้ า วข้้ า มปัั ญ หานี้้� ไ ปได้้ และเป็็ น ต้้ น ทุุ น ในการสาน
ต่่อนโยบาย “เมืืองไร้้ถััง” ต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�ง
ความสำำ�เร็็จอัันเกิิดจากความร่่วมมืือดัังกล่่าวนี้้�เองคืือ
สิ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นคุุณธรรมของคนในชุุมชน ดัังนี้้�
๑) พอเพีียง ประชาชนมีีความเข้้าใจในการรัับ
บริิการจากภาครััฐ ประชาชนต้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมและ
ลดภาระค่่าใช้้จ่่ายภาครััฐ เพื่่�อนำำ�งบประมาณไปใช้้ใน
ส่่วนที่่�อื่่�น
๒)	วิิ นัั ย จากการดำำ�เนิิ นโครงการ ส่่ ง ผลให้้
ประชาชนในตำำ�บลบางเหรีียง มีีวินัิ ยั ในการคััดแยกและ
ทิ้้�งขยะ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดำำ�เนิินการจััดการ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวสายุุธ ฉิิมสนิิท ปลััดเทศบาลตำำ�บลบางเหรีียง
โทร. ๐๘ ๙๘๗๙ ๐๗๘๑
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๒๘) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาล
ตำำ�บลบ้้านส้้อง อำำ�เภอเวีียงสระ
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
“สวััสดิิการขากิ้้�งกืือ สู่่�ความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ
ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในชุุมชน”

กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบ้้านส้้อง
ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นจากแกนนำำ�อาสาสมััครต่่อต้้านยาเสพติิด
ในปีี พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะนั้้�นยาเสพติิดได้้ระบาดเข้้าสู่่�
กลุ่่�มบุุคคลต่่าง ๆ มากมายไม่่เว้้นแต่่เด็็กและเยาวชน
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันหมู่่�บ้้าน ตำำ�บลจึึงได้้เริ่่�มก่่อตั้้�งแกน
นำำ�อาสาสมััครต่่อต้้านยาเสพติิดขึ้้�น แต่่การเป็็นแกน
นำำ�อ าสาสมัั ครมีี คว ามเสี่่� ย งในชีี วิิ ต เพราะอาจเป็็ น
การขััดผลประโยชน์์ของผู้้�มีีอิิทธิิพล จึึงได้้เกิิดแนวคิิด
ก่่ อตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารแกนนำำ�อ าสาสมัั ครต่่ อต้้ า น
ยาเสพติิ ด ขึ้้� น เพื่่� อ เป็็ น ขวัั ญ และกำำ�ลัั ง ใจแก่่ แ กนนำำ�
อาสาสมััครและครอบครััว
	ต่่ อ มาในปีี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
และสมาคมกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ได้้ ร ณรงค์์ ก่่ อตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนให้้ เ กิิ ด ขึ้้� น
จากความร่่ ว มมืือและการขัั บ เคลื่่� อ นอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ทำำ�ให้้กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบ้้านส้้อง
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ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกทั้้�งสิ้้�น ๓,๕๙๐ คน มีีหลัักการบริิหาร
กองทุุนเป็็นไปอย่่างอิิสระ โปร่่งใส และเอื้้�อประโยชน์์
อย่่างทั่่�วถึึง
จุุ ด เด่่ น ของกองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บล
บ้้านส้้อง
๑)	คาดหวัังให้้คนในสัังคมมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
มีีปัจจั
ั ยั พื้้น� ฐานในการดำำ�รงชีีวิติ มีีสวััสดิิการในเบื้้อ� งต้้น
ในยามเจ็็บป่่วย ชราภาพ ทุุพพลภาพ ทำำ�ให้้เกิิดคุุณภาพ
ชีี วิิตที่่� ดีี โดยอาศัั ย ความร่่ ว มมืือจากเทศบาลตำำ� บล
บ้้านส้้อง ซึ่่�งเป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและความ
ร่่วมมืือจากกำำ�นันั ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น ทำำ�ให้้ชุมุ ชนได้้รับั การดููแล
ช่่วยเหลืือ รวมทั้้�งการรัักษายามเจ็็บป่่วย
๒) การให้้ผู้้�ใหญ่่บ้้านทั้้�ง ๑๗ หมู่่�บ้้านเป็็นแกน
นำำ�ในการกระตุ้้�นให้้ลูกู บ้้านของตนเองเข้้ามาสมััครสมา
ชิิกของกองทุุน โดยกระตุ้้�นตั้้ง� แต่่เด็็กแรกเกิิดได้้ ไปจนถึึง
ผู้้�สููงอายุุ ซึ่่ง� การที่่�ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นเป็็นแกนนำำ�ถืือเป็็นสิ่่ง� ที่่�น่า่
ชื่่�นชม
๓) กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บล
บ้้านส้้อง มีีการสมทบสี่่�ขา ประกอบไปด้้วยสมาชิิก
องค์์กรปกครองส่่ วนท้้ องถิ่่�น สถาบัันพััฒนาองค์์กร
ชุุมชน และขาที่่�สี่่� คืือองค์์กรหน่่วยงานที่่�เข้้ามาร่่วม
เป็็นภาคีีเครืือข่่ายในการสนัับสนุุนกองทุุนสวััสดิิการ
ที่่� ม ากมายมากกว่่ า ๑๓๗ ขา รวมถึึงบุุ คค ลทั่่� ว ไป
โดยสิ่่�งนี้้�เป็็นจุุดที่่�น่่าสนใจว่่าการที่่�กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบ้้านส้้ องพยายามนำำ�เครืือข่่าย
ความร่่วมมืือในการทำำ�งานจากภาคส่่วนต่่าง ๆ เข้้ามา
สนัั บสนุุ นการทำำ� งานของกองทุุ นนั้้� น เป็็ นการฟื้้� นฟูู
ความสััมพัันธ์์ของคนในตำำ�บลให้้อยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่างเกื้้อกู
� ลู
โดยเน้้นการพึ่่�งตนเอง พึ่่�งพากััน
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กลไกการจััดการแบบทฤษฏีีขากิ้้�งกืือ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบ้้านส้้อง
เป็็ นกองทุุ นที่่� มีีจุุดเด่่ นเรื่่�องการมีี ภาคีี เครืือข่่ ายการ
ทำำ�งานที่่�หลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่่อ� งการเชื่่อ� มโยงกัับ
หน่่วยงานต่่าง ๆ ในพื้้น� ที่่� อำำ�เภอเวีียงสระ พร้้อมทั้้�งเป็็น
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนต้้นแบบของอำำ�เภอเวีียงสระ
ในเรื่่�องการระดมทุุน และการหางบประมาณสมทบ
โดยเรีี ย กว่่ า “ทฤษฏีี ข ากิ้้� ง กืือ” ที่่� มีี ก ารเชื่่� อ มโยง
เครืือข่่ายการทำำ�งานของทั้้�ง ๔ ภาคส่่วน ที่่�เรีียกว่่าขา
กิ้้�งกืือ ดัังนี้้�
ขากิ้้�งกืือส่่วนที่่� ๑ การได้้รับั เงิินบริิจาคของบริิษัทั
ห้้างร้้าน เครืือข่่ายภาคประชาชน ร่่วมบริิจาคเงิินสมทบ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลบ้้านส้้อง โดยจััด
กิิจกรรมระดมทุุนของกองทุุน ปีีละครั้้�ง
ขากิ้้�งกืือส่่วนที่่� ๒ กองทุุนสวััสดิิการได้้รัับการ
สนัับสนุุนจากหน่่วยงานภาครััฐเข้้ามาหนุุนเสริิมเรื่่�อง
การพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวของชุุมชน การพััฒนากลุ่่�ม
อาชีีพ การฝึึกอบรม การผลัักดัันให้้เกิิดความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานภารรััฐ ดัังนี้้�
	วิิทยาลััยนานาชาติิการท่่องเที่่�ยว มหาวิิทยาลััย
ราชภัั ฎ สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี เข้้ า มาร่่ ว มกัั น พัั ฒ นาแหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยวชุุมชนและบ้้านพััก
	สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาชุุ ม ชนอำำ� เภอเวีี ย งสระ
มหาวิิ ท ยาลัั ย วลัั ย ลัั ก ษณ์์ ร่่ ว มบูู ร ณาการฝึึ ก อบรม
OTOP นวััตวิิถีีแก่่หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
เพื่่�อส่่งเสริิมการตลาด
	ขากิ้้� ง กืื อ ส่่ ว นที่่� ๓ กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน
มีีความร่่วมมืือกัับแกนนำำ�ชาวบ้้านทั้้�ง ๑๗ หมู่่�บ้้าน
ในการส่่ ง เสริิ ม ความร่่ ว มมืือในการดูู แ ล ติิ ด ตาม
ประสานงาน เรื่่�องสวััสดิิการชุุมชนในพื้้�นที่่�ของตนเอง
โดยผ่่านกลไกของผู้้�ใหญ่่บ้้าน ผู้้�ช่่วยผู้้�ใหญ่่บ้้าน

	จากการที่่�องค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอก
เหล่่านี้้�มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุน ส่่งเสริิม และช่่วย
หนุุนเสริิมกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ให้้มีีความเข้้มแข็็ง
เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�นั้้�น การดำำ�เนิินงานโดยเฉพาะเครืือข่่าย
ที่่�อยู่่�ในพื้้น� ที่่�ย่อ่ มมีีความเข้้าใจ รู้้�ลึึก รู้้�จริิงถึึงสถานการณ์์
และสภาพปัั ญหาของพื้้� นที่่� อีี กทั้้� งยัั งเป็็ นการอาศัั ย
ศัักยภาพของเครืือข่่ายในพื้้�นที่่� มาร่่วมพััฒนาคุุณภาพ
ชีี วิิตของคนในชุุ ม ชน เป็็ นการตอกย้ำำ�� กระบวนการ
ดัังกล่่าวว่่า ได้้ดำำ�เนิินการไปเพื่่�อสร้้างระบบความมั่่น� คง
ของชีีวิิต การฟื้้�นฟููความสััมพัันธ์์ของคนในตำำ�บลให้้อยู่่�
ร่่วมกัันอย่่างเกื้้อกู
� ลู เอื้้ออ
� าทรกััน โดยเน้้นการพึ่่ง� ตนเอง
พึ่่�งพากััน และการส่่งเสริิมพััฒนาบุุคลากรในตำำ�บลให้้มีี
ขีีดความสามารถในการจััดระบบบริิหารจััดการกองทุุน
สวััสดิิการชุุมชน ดัังคำำ�กล่่าว “ให้้อย่่างมีีคุุณค่า่ รัับอย่่าง
มีีศัักดิ์์�ศรีี พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� กัับกองทุุนสวัสดิ
ั กิ าร”

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสุุวััฒน์์ ดาวเรืือง
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลบ้้านส้้อง
โทร. ๐๙ ๑๘๒๕ ๔๗๑๐
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ต้้นแบบคุุณธรรม : สุุจริิต
๒๙) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนเทศบาลตำำ�บลฉวาง
อำำ�เภอฉวาง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
“สร้้างการมีีส่่วนร่่วม พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ยึึดหลัักธรรมาภิิบาล”

เทศบาลตำำ� บลฉวางเป็็ น พื้้� น ที่่� ชุุ ม ชนเมืือง
ประชากรส่่วนใหญ่่มีีอาชีีพค้้าขายและรัับจ้้างทั่่�วไป
มีีรายได้้น้้อยและไม่่มั่่�นคง ส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถเข้้า
ถึึงระบบสวัั ส ดิิ ก ารของรัั ฐ หรืือหลัั ก ประกัั น อื่่� น ๆ
ได้้ครบถ้้วน ในพื้้น� ที่่�ของเทศบาลตำำ�บลฉวางมีีกลุ่่�มออม
ทรััพย์์เพื่่�อการผลิิตบ้้านวัังม่่วง ซึ่่�งได้้มีีการจััดสวััสดิิการ
ให้้กับั สมาชิิกได้้ส่ว่ นหนึ่่ง� แต่่ยังั ไม่่สามารถจััดสวััสดิิการ
ได้้ครอบคลุุมให้้กัับประชากร
	จึึงได้้ มีี ก ารรวมกลุ่่�มกัั น และมีี แ นวคิิ ด ที่่� จ ะมีี
การช่่วยเหลืือกัันเองในชุุมชน ประกอบกัับมีีนโยบาย
ของรััฐบาลผ่่านหน่่วยงานของจัังหวััดและผ่่านมายััง
ท้้องถิ่่�น ในเรื่่�องของการก่่อตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
เพื่่�อให้้เกิิดการช่่วยเหลืือด้้านสวััสดิิการแก่่คนในชุุมชน
เมื่่� อ จึึงได้้ ก่่ อตั้้� ง กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนเทศบาล
ตำำ�บลฉวาง เมื่่�อวัันที่่� ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้้ รัั บ รองเป็็ น องค์์ ก รสวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน จากคณะ
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กรรมการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
หลัักธรรมาภิิบาลบริิหารกองทุุน
กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บลฉวาง
มีี โ ครงสร้้ า งคณะกรรมการที่่� มีี อ งค์์ ประกอบมาจาก
ตััวแทนในทุุกชุุมชน ชุุมชนละ ๒ คน และแบ่่งบทบาท
หน้้ า ที่่� อย่่ า งชัั ด เจน มีี ก ารบริิ ห ารงานโดยยึึดหลัั ก
ธรรมาภิิบาล มีีการบริิหารโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ข้้อมููล
ทุุ ก อย่่ า งเป็็ น ที่่� เ ปิิ ด เผยต่่ อ สาธารณะ มีี ก ารจัั ด ทำำ�
ข้้อมููลต่่าง ๆ ของกองทุุน ทั้้�งรายรัับ-รายจ่่าย การจ่่าย
สวััสดิิการแต่่ละประเภท เงิินคงเหลืือของกองทุุน มีีการ
จััดทำำ�กราฟข้้อมููลต่่าง ๆ รวมถึึง
บริิหารโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ข้้อมููลทุุกอย่่าง
เป็็นที่่�เปิิดเผยต่่อสาธารณะ มีีการจััดทำำ�ข้้อมููลต่่าง ๆ
ของกองทุุน ทั้้�งรายรัับ-รายจ่่าย การจ่่ายสวััสดิิการแต่่ละ
ประเภท เงิินคงเหลืือของกองทุุน มีีการจััดทำำ�กราฟ
ข้้อมููลต่่าง ๆ รวมถึึงระบบบััญชีีของกองทุุนเพื่่�อให้้เห็็น
ภาพชััดเจนถึึงรายละเอีียดของข้้อมููล ในระบบของการ
จััดการบััญชีี มีีคณะกรรมการตรวจสอบที่่�ประกอบด้้วย
คณะกรรมการของกองทุุนและเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายจััดเก็็บ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เทศบาลตำำ�บลฉวาง
โดยสิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั ในการยึึดหลัักธรรมาภิิบาลในการทำำ�งาน
๑) การมีีส่่วนร่่วมของคณะกรรมการที่่�มาจาก
ทุุกชุุมชน
๒) กลไกโครงสร้้างของคณะกรรมการที่่�เข้้มแข็็ง
มีีจิิตอาสา รัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�
๓) การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของคนในชุุ ม ชนและภาคีี
เครืือข่่ายต่่าง ๆ
๔) การเชื่่�อมโยงกัับท้้องถิ่่�น ท้้องที่่�กลุ่่�มองค์์กร
วััด โรงเรีียน
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๕)	มีีการตรวจสอบข้้อมููล ด้้วยคณะกรรมการ
จากหน่่วยงานของท้้องถิ่่�น
๖)	มีีการบริิหารงานที่่�โปร่่งใส ข้้อมูลู ต่่าง ๆ เป็็น
ที่่�เปิิดเผยต่่อสมาชิิกและสาธารณะ
การเชื่่อมโยงกัับหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่าย
กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บลฉวาง
มีี ก ารเชื่่� อ มโยงกัั บ กลุ่่�มองค์์ ก รอื่่� น ๆ ได้้ แ ก่่ กลุ่่�ม
ออมทรััพย์์เพื่่�อการผลิิตบ้้านวัังม่่วง มีีการทำำ�บัันทึึก
ความร่่วมมืือในการสนัับสนุุนการงบประมาณสมทบเข้้า
กองทุุนฯ ในกรณีีที่่�เป็็นสมาชิิกของทั้้�ง ๒ กองทุุน ใน
การจััดสวััสดิิการด้้านเจ็็บป่่วยให้้จำำ�นวนครึ่่�งหนึ่่�งของ
การจััดสวััสดิิการด้้านเจ็็บป่่วย การได้้รัับงบประมาณ
สมทบในการสนัับสนุุนการจััดสวััสดิิการจากหน่่วยงาน
ของท้้องถิ่่�น คืือ เทศบาลตำำ�บลฉวางเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�ง ในปีีแรกสมทบ ๖๓,๑๔๕ บาท สมทบ
ให้้ปีลี ะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็็นเวลา ๕ ปีี รวมงบประมาณ
สมทบโดยท้้องถิ่่�นจำำ�นวน ๕๖๓,๑๔๕ บาท ได้้รัับการ
สมทบจากรัั ฐ บาลผ่่ า นสถาบัั น พัั ฒ นาองค์์ ก รชุุ ม ชน
(องค์์การมหาชน) จำำ�นวน ๓ รอบ เป็็นเงิิน ๕๑๗,๒๑๓ บาท
ได้้ รัั บ ความอนุุ เ คราะห์์ จ ากวัั ด วัั ง ม่่ ว ง ให้้ ใช้้ อ าคาร
เอนกประสงค์์เพื่่�อเป็็นที่่�ทำำ�การของกองทุุนสวััสดิิการ
ชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บลฉวางอย่่ า งถาวร ตั้้� ง แต่่ ปีี
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็็นต้้นมา
การสร้้างจิิตสำำ�นึึก รัับผิิดชอบ เปิิดเผยต่่อสาธารณะ
คืือ คุุณธรรมการบริิหารงานของกองทุุน
กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนเทศบาลตำำ� บลฉวาง
เป็็นกองทุุนที่่�มีีส่่วนในการสร้้างจิิตสำำ�นึึก และรัับผิิด
ชอบต่่ อ หน้้ า ที่่� ใ ห้้ แ ก่่ ค ณะกรรมการกองทุุ น มีี ก าร
พััฒนาคนรุ่่�นใหม่่ในการมีีส่ว่ นร่่วมเข้้ามาบริิหารกองทุุน

มีีการบริิหารงานโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล มีีการบริิหาร
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ข้้อมููลทุุกอย่่างเป็็นที่่�เปิิดเผย
ต่่อสาธารณะ มีีช่่องทางรัับฟัังความคิิดเห็็นของทุุกคน
(ตู้้�รับั ความคิิดเห็็น) มีีการจััดทำำ�ข้อมู
้ ลู ต่่าง ๆ ของกองทุุน
ทั้้�งรายรัับ-รายจ่่าย การจ่่ายสวััสดิิการแต่่ละประเภท
เงิินคงเหลืือของกองทุุน มีีการจััดทำำ�กราฟข้้อมููลต่่าง ๆ
รวมถึึงระบบบัั ญ ชีี ข องกองทุุ น เพื่่� อ ให้้ เ ห็็ น ชัั ด เจน
ถึึงรายละเอีี ย ดของข้้ อมููล ในระบบการจัั ดการบัั ญ ชีี
มีี ค ณะกรรมการตรวจสอบที่่� ป ระกอบด้้ ว ยคณะ
กรรมการของกองทุุนและเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายจััดเก็็บของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เทศบาลตำำ�บลฉวาง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายอััษฎา ณ นคร
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลฉวาง
โทร. ๐๘ ๙๒๙๑ ๖๑๒๗
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(๓๐) เทศบาลตำำ�บลเกาะเพชร
อำำ�เภอหััวไทร จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
“สมาคมประมงพื้้�นบ้านหั
้ ัวไทร
ชุุมชนแห่่งการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรชายฝั่่�งทางทะเล”

	ด้้วยความอุุดมสมบููรณ์์ของทะเลอำำ�เภอหััวไทร
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช โดยเฉพาะบริิเวณหน้้าตำำ�บล
เกาะเพชร ทำำ�ให้้ชาวประมง ทั้้�งในและนอกชุุมชนเข้้า
มาจัับสััตว์์น้ำำ��อยู่่�เป็็นประจำำ� โดยวิิธีถูี กู กฎหมายบ้้าง ผิิด
กฎหมายบ้้าง เป็็นเหตุุให้้ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��บริิเวณนี้้�มีี
จำำ�นวนลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด เทศบาลตำำ�บลเกาะเพชร
และสมาคมประมงพื้้�นบ้้านหััวไทรจึึงได้้ร่่วมมืือกัันจััด
กิิจกรรมเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ที่่�ยั่่�งยืืนขึ้้�น โดยมีีจุุดเด่่นอยู่่�ที่่�
การวางเป้้าหมายในการอนุุรักั ษ์์ไว้้อย่า่ งชััดเจนตั้้ง� แต่่เริ่่ม�
ต้้นว่่า “การอนุุรักั ษ์์” คืือ “อนุุรักั ษ์์เพิ่่�มปริิมาณสััตว์น้ำ์ ำ��
อนุุรักั ษ์์กินิ ได้้ อนุุรักั ษ์์มีีรายได้้”และยัังมีีวิธีิ กี ารดำำ�เนิิน
การเพื่่�อไปสู่่�เป้้าหมายดัังกล่่าวที่่�เป็็นรููปธรรมในทุุก ๆ
มิิติิ ดัังนี้้�
๑) การจััดทำำ�ธนาคารปููและธนาคารปลาหมึึก
มีีการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตลููกปูู จนส่่งผลให้้ชาว
ประมงสามารถนำำ�แม่่ปูกู ลัับไปขายได้้ทันั ทีี และราคาแม่่
ปููไม่่ลด ไม่่เป็็นการสร้้างภาระให้้กับั ชาวประมง อีีกทั้้�งยััง
เพิ่่�มความมีีส่่วนร่่วมของชาวประมงอีีกด้้วย
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๒) การจััดทำำ�แนวเขตอนุุรัักษ์์ ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
ชายฝั่่�ง ๖ หมู่่�บ้้าน โดยมีีการจััดเวทีีประชาคมเพื่่�อให้้
ทุุกคนในชุุมชนได้้รัับทราบและยึึดหลัักปฏิิบััติิร่่วมกััน
มีีรายละเอีียดของข้้อกำำ�หนดรวมทั้้�งบทลงโทษสำำ�หรัับ
ผู้้�ฝ่่าฝืืนไว้้ชััดเจน
๓) การจัั ด ทำำ�บ้้ า นปลา เพื่่� อช่่ ว ยสร้้ า งแหล่่ ง
อาศััยหลบภััยของสััตว์์น้ำำ�� และแหล่่งอนุุบาลสััตว์์น้ำำ��
วััยอ่่อน
๔) การดููแลรัักษาชายฝั่่�งทะเล ซึ่่�ง ประกอบ
ไปด้้วยกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ กิิจกรรมหมู่่�บ้้านประมง
ปลอดขยะ กิิจกรรมจััดเก็็บขยะทะเลที่่�ตกค้้างในระบบ
นิิเวศแบบมีีส่่วนร่่วม การปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ลงสู่่�ทะเล
แก้้ปััญหาด้้วยต้้นทุุนที่่�มีี
	ปััญหาสำำ�คััญในการทำำ�งานอนุุรัักษ์์ข้้างต้้นคืือ
ต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยเฉพาะค่่าพลัังงาน สมาคมฯ
ชุุมชนและเทศบาลจึึงได้้ร่่วมมืือกัันหาแนวทางในการ
ลดต้้นทุุนดัังกล่่าว โดยจััดทำำ�พลัังงานหมุุนเวีียนทดแทน
ด้้วยระบบโซล่่าร์์เซลล์์ และการใช้้กัังหัันลม รวมทั้้�ง
การนำำ�อุปุ กรณ์์การตรวจวััดสภาพภููมิอิ ากาศมาประยุุกต์์
ใช้้ควบคู่่�ไปกัับภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเพื่่�อตรวจเช็็คสภาพ
อากาศก่่อนการออกทำำ�การประมงอีีกด้้วย
ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
	จากการอนุุ รัั ก ษ์์ ทำำ� ให้้ ช าวประมงในชุุ ม ชน
มีี ร ายได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น มีี ก ารต่่ อ ยอดด้้ า นอาชีี พ ไปสู่่�การ
แปรรููปอาหารทะเล มีีการถ่่ายทอดการอนุุรัักษ์์และ
การแปรรููปอาหารสู่่�เด็็กรุ่่�นหลัังของชุุมชน ซึ่่�งอยู่่�ใน
หลัั ก สูู ต รการเรีี ย นรู้้�วิิ ถีี ชีี วิิ ต ชาวประมงอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
รวมทั้้�งยัังเกิิดการสร้้างเครืือข่่ายในการช่่วยเหลืือก
ลุ่่�มประมงในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ด้้วย เช่่น ร่่วมจััดนิิทรรศการ
ธนาคารปููระบบน้ำำ��หมุุนเวีียนในวัันทะเลโลก ณ ท่่าศาลา
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เข้้าร่่วมกิิจกรรมเก็็บขยะและสนัับสนุุนพัันธ์์สััตว์์น้ำำ��
อำำ� เภอหัั ว ไทร โครงการแลกเปลี่่� ย นซูู เ อี้้� ย ระหว่่ า ง
อ.ท่่าศาลาและ อ.หััวไทร เป็็นต้้น
นอกจากความสำำ�เร็็จในเชิิงรููปธรรม ดัังกล่่าว
นี้้� แ ล้้ ว พฤติิ ก รรมของคนในชุุ ม ชมยัั ง แสดงถึึงการ
มีีคุุณธรรมด้้านต่่าง ๆ
๑)	ความพอเพีียง สมาชิิกในกลุ่่�มและคนใน
ชุุมชน มีีวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตแบบพึึงพาอาศััย ร่่วมกัันใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณค่่า ประกอบอาชีีพตาม
แนวทางการอนุุรัักษ์์ ไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมทางทะเล
๒)	วิินััย สมาชิิกกลุ่่�มและชาวประมงในพื้้�นที่่�
มีี คว ามรัั บ ผิิ ด ชอบ มีี จรร ยาบรรณในอาชีี พ ของตน
เคารพต่่อกฎที่่�วางไว้้ เช่่น ไม่่ทำำ�การประมงในเขตที่่�
หวงห้้าม หรืือในฤดููกาลที่่�กำ�ำ หนดไว้้
๓)	สุุจริิต ผู้้�ประกอบอาชีีพทุุกคน จะมีีความ
ซื่่อสั
� ตั ย์์ในอาชีีพของตนเอง ทั้้�งต่่อตนเองและเพื่่�อนร่่วม
อาชีีพโดยการเคารพในกฎที่่�วางไว้้ เช่่นการไม่่ใช้้เครื่่�อง
มืือประมงผิิดกฎหมายในการทำำ�ประมงของตน
๔)	จิิ ต อาสา คนในชุุ ม ชนทุุ ก คน เป็็ น ผู้้�มีี ใจ
สาธารณะ มีีความสามััคคีี ร่่วมกัันดููแลสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม
และการอนุุรัักษ์์ เช่่น การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมชายฝั่่�ง
การร่่วมมืือกัันวางปะการัังเทีียมเพื่่�อให้้เป็็นที่่�อยู่่�ของ
สััตว์์ทะเล
๕) กตััญญููรู้้�คุุณ ได้้มีีการจััดกองทุุนข้้าวสาร
เพื่่�อดูแู ลสมาชิิกในกลุ่่�ม และคนในชุุมชน โดยความร่่วม
มืือของทุุกภาคส่่วน

เป้้าหมายต่่อไปในอนาคต
การดำำ�เนิินงานพััฒนาให้้มีีความต่่อเนื่่�อง คืือ
การสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�ชุมุ ชนปฏิิบัติั ิ พร้้อมถ่่ายทอด
ความรู้้�ของชุุ ม ชนผ่่ า นสื่่� อ รายการต่่ า ง ๆ ให้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์แพร่่หลาย

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางอรนุุช คงแก้้ว
นัักทรััพยากรบุุคคลเทศบาลตำำ�บลเกาะเพชร
โทร. ๐๘ ๐๖๔๘ ๒๖๒๑
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๓๑) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองหงส์์
อำำ�เภอทุ่่�งสง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
“สืืบสานประเพณีี ศิิลปะ วััฒนธรรมไทย
วิิถีีชุุมชนตำำ�บลหนองหงส์์”

ชุุมชนตำำ�บลหนองหงส์์ สภาพภููมิิประเทศเป็็น
ที่่�ราบ มีีลำำ�คลองไหลผ่่าน ๔ สาย ทำำ�ให้้ชุุมชนในตำำ�บล
สามารถทำำ�การเพาะปลููก การเกษตร ทำำ�สวนยางพารา
ซึ่่� ง มีี อ าชีี พ หลัั ก ในการทำำ� เกษตรกรรม และรัั บ จ้้ า ง
ทั่่�วไป ด้้วยวิิถีีชุุมชนตำำ�บลหนองหงส์์ มีีรากฐานมา
จากประเพณีี วััฒนธรรมดั้้�งเดิิมที่่�สืืบทอดกัันมาตั้้�งแต่่
บรรพบุุรุษุ ส่่วนใหญ่่นับั ถืือศาสนาพุุทธ จึึงมีีประเพณีีวันั
สำำ�คััญ ๆ ที่่�แต่่ละหมู่่�บ้้านร่่วมกัันสืืบทอดและถืือปฏิิบััติิ
กัันสืืบมา อาทิิ วัันบุุญเดืือนสิิบ วัันเข้้าพรรษา วัันชัักพระ
ซึ่่ง� เป็็นปััจจัยั หลอมรวมคนในหมู่่�บ้้านเกิิดความร่่วมแรง
ร่่วมใจกััน ที่่�เรีียกว่่า “การลงแขก” ถืือเป็็นการลงแรงกััน
ทำำ�งาน ซึ่่�งยัังคงสืืบทอดมาจนถึึงปััจจุุบััน
ก่่อเกิิดของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองหงส์์
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลหนองหงส์์ก่่อตั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� ๕ มกราคม ๒๕๔๘ เริ่่�มต้้นได้้จััดกิิจกรรมดููแล
เด็็กแรกเกิิด ผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�พิิการติิดเตีียง ด้้วยการเป็็น
จิิตอาสา โดยมีีสาธารณสุุขเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้การอบรมให้้
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ความรู้้�แก่่สมาชิิกกองทุุนฯ ต่่อมาจึึงได้้ขยายสวััสดิิการ
เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยมีีข้้อตกลงร่่วมกััน คืือ กองทุุนไม่่ได้้
ใช้้เงิิน เป็็นตััวนำำ�กิิจกรรม แต่่ใช้้เงิินเป็็นเพีียงปััจจััย
ขัั บ เคลื่่� อ นกิิ จ กรรม ใช้้ ก ารติิ ด ต่่ อสื่่� อ สารที่่� ทัั น สมัั ย
ผ่่านแอฟพลิิเคชั่่�นไลน์์ และยัังมีีกลุ่่�มเยาวชนมาสืืบทอด
งานกิิจกรรมของกองทุุนอีีกด้้วย
คุุณธรรม ๕ หลัักคิิด ที่่�ยึึดถืือปฏิิบััติิร่่วมกััน
๑) หลัักการออม สร้้างวิิธีีคิิดให้้ชุุมชนได้้รู้้�จััก
การออมก่่อนใช้้ ด้้วยการสร้้างกลุ่่�มออมทรััพย์์เพื่่�อการ
ผลิิต โดยจะออมตามความพร้้อมของสมาชิิกเป็็นหลััก
๒) หลัักการมีีส่่วนร่่วม ได้้แก่่ ร่่วมคิิด ร่่วมใจ
ร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ ร่่ ว มรัั บ ผิิ ด ชอบ รัั บ ผลประโยชน์์ อย่่ า ง
เท่่าเทีียม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และยอมรัับความคิิดเห็็น
ซึ่่�งกัันและกััน
๓) หลัักภราดรภาพ มุ่่�งเน้้นให้้ชุมุ ชนอยู่่�ร่่วมกััน
ฉัันพี่่�น้้อง เครืือญาติิกััน ช่่วยเหลืือกััน
๔) หลัักการให้้และการรัับ ส่่งเสริิมให้้สมาชิิก
เป็็ น ทั้้� ง ผู้้�ให้้ แ ละผู้้�รัั บ การให้้ ด้้ ว ยการเป็็ น จิิ ต อาสา
การรัับคืือเป็็นผู้้�รัับความสุุข รัับความอบอุ่่�นในจิิตใจ
ที่่�ได้้ช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น
๕) หลัักแห่่งจิิตอาสา ยึึดมั่่�นในการสร้้างคน
ให้้ เ ป็็ น คนที่่� ส มบูู รณ์์ แ บบ มีี คว ามดีี คู่่� คุุ ณ ธรรม
โดย ๕ หลัักคิิดนี้้� ถืือเป็็นคุุณธรรมอััตลัักษณ์์ ที่่�จะทำำ�
ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การเป็็นจิิตอาสา การดููแล
ผู้้�สููงอายุุ การเยี่่ย� มบ้้านผู้้�ป่่วย การลงแขก การทำำ�หน้้าที่่�
เป็็น อสม. การช่่วยเหลืือผู้้�พิิการซ้ำำ��ซ้อ้ น ผู้้�พิิการติิดเตีียง
สืืบสานประเพณีีสู่่�วิิถีีปััจจุุบััน
๑)	กิิจกรรมฟื้้�นฟููประเพณีีวััฒนธรรมดั้้�งเดิิม
ได้้แก่่ การลงแขกด้้วยจิิตอาสา ทำำ�งานด้้วยใจ ช่่วยกััน
ระดมแรงงานในการทำำ�กิจิ กรรม เช่่น การทำำ�นา ทำำ�ไร่่
ถางป่่า ช่่วยงาน งานแต่่ง งานศพ งานบวช

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคใต้้

๒) การหิ้้�วปิ่่�นโตเป็็นวิิถีีชุุมชนดั้้�งเดิิมของคน
ในชุุ ม ชนตำำ�บลหนองหงส์์ ในวัั น สำำ�คััญ ต่่ า ง ๆ เช่่ น
เดืือนห้้า เดืือนสิิบ ลููกหลานจะเดิินทางไปเยี่่�ยมบุุพการีี
พ่่อแม่่ ปู่่� ย่่า ตา ยาย โดยจะจััดอาหาร ใส่่ปิ่่น� โตไปเยี่่ย� ม
๓) ฟื้้น� ฟููประเพณีีวัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่น� วิิถีชีี วิี ติ การ
แต่่งกาย เพื่่�ออนุุรัักษ์์การแต่่งกายแบบไทยโดยเฉพาะ
ไทยใต้้ นุ่่�งผ้้าปาเต๊๊ะ ผ้้าลายไทยหลากหลายโอกาสใน
งานบุุญ
รููปธรรมความสำำ�เร็็จ : โครงการอยู่่�ดีีมีีสุุข
ภายใต้้โครงการ คนหนองหงส์์จััดการเรีียนรู้้�
เศรษฐกิิจพอเพีียงจากครััวเรืือนและชุุมชนสู่่�การพึ่่�ง
ตนเอง ทำำ�ให้้ทุุกครััวเรืือนมีีการออมทำำ�บััญชีีครััวเรืือน
ปลููกผัักปลอดสารพิิษ เลี้้ย� งสััตว์์ ผลิิตของใช้้ในครััวเรืือน
ผลิิตน้ำำ��หมััก และปุ๋๋�ยชีีวภาพใช้้เอง รณรงค์์ไม่่ใช้้สารเคมีี
เพื่่�อลดรายจ่่าย เพิ่่�มรายได้้
	กิิจกรรมส่่งเสริิมอาชีีพ อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมและ
วััฒนธรรมไทย ได้้แก่่ เรีียนทำำ�ขนมไทย การเรีียนการ
ขยายพัันธุ์์�พืืช การประดิิษฐ์์เศษวััสดุุเหลืือใช้้เพื่่�อเพิ่่�ม
มููลค่่า
	กิิจกรรมส่่งเสริิมคนดีี สมาชิิกชุุมชนเข้้าร่่วม
กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ เช่่ น วัั น แม่่ แ ห่่ ง ชาติิ วัั น สตรีี ไ ทย
วัันเด็็กแห่่งชาติิ วัันสำำ�คััญทางศาสนา ร่่วมกัับเครืือข่่าย
คััดเลืือกคนดีีสู่่�เวทีีรางวััล
กิิจกรรมจิิตอาสา มีีการตั้้�งครััวเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสพภััยเครืือข่่ายลุ่่�มน้ำำ��นครตรััง การประดิิ ษฐ์์
ดอกไม้้จัันทน์์พระราชทาน กิิจกรรมดููแลผู้้�เปราะบาง
ทางสัังคม
จััดการฟื้้นฟู
� ูประเพณีีวััฒนธรรมท้้องถิ่�น่ ได้้แก่่
๑) เรื่่�องอาหารการกิิน โดยการรณรงค์์ให้้ปลููกพืืชผััก
พื้้�นบ้้านและนำำ�มาประกอบเป็็นอาหารพื้้�นบ้้านดั้้�งเดิิม
ไม่่ ใ ห้้ สูู ญ หายไปจากชุุ ม ชน ๒) การฟื้้� น ฟูู ป ระเพณีี
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น อนุุรัักษ์์ศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น

เครืือข่่ายแห่่งความสำำ�เร็็จ
เกิิ ด ความสัั ม พัั น ธ์์ แ ละเชื่่� อ มโยงกัั น ในระดัั บ
พื้้�นที่่� และระดัับจัังหวััด ที่่�หนุุนเสริิมการดำำ�เนิินงานจน
ประสบผลสำำ�เร็็จ อาทิิเช่่น องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
สนัับสนุุนการทำำ�โครงการเศรษฐกิิจชุุมชน กศน.หนอง
หงส์์ ให้้ความรู้้�เพิ่่�มรายได้้ สำำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอทุ่่�งสง
ให้้ คว ามรู้้�ด้้ า นการเกษตร ขยายพัั น ธุ์์�พืืช รพสต.
หนองหงส์์ โรงพยาบาลทุ่่�งสง สถานีีกาชาดสิิริินธร
ให้้การช่่วยเหลืือการให้้ความรู้้� เรื่่�องผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
เป็็นต้้น

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางเพ็็ญศรีี รััตนพัันธุ์์�
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลหนองหงส์์
โทร. ๐๘ ๗๒๗๖ ๓๓๒๒
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๓๒) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนสััจจะวัันละ ๑ บาท
เทศบาลตำำ�บลที่่�วััง อำำ�เภอทุ่่�งสง
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

จากชมรมผู้้�สููงอายุุ สู่่�กองทุุนสวััสดิิการ
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนสััจจะวัันละ ๑ บาท
เริ่่�มต้้นจากชมรมผู้้�สููงอายุุ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้าง
ระบบความช่่ ว ยเหลืือ เกื้้� อกูู ล จากฐานรากของ
ทรััพยากรท้้องถิ่่น� และคนในชุุมชน และเพื่่�อต้อ้ งการการ
จััดสวััสดิิการที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของสมาชิิก
และฐานะทางการเงิินของกองทุุน โดยยึึดหลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง มีีภูมิู คุ้้�ิ มกััน การมีีส่ว่ นร่่วม เพื่่�อสร้้าง
ระบบความช่่วยเหลืือ เกื้้�อกููลกัันของคนในชุุมชนให้้มีี
วิินััย ประหยััด และเก็็บออม
กองทุุ น มีี ก ารจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน โดยจัั ด
สวัั ส ดิิ ก าร ๑๓ ประเภท คืือสวัั ส ดิิ ก ารเกี่่� ย วกัั บ
เด็็ ก แรกเกิิ ด สวัั ส ดิิ ก ารเกี่่� ย วกัั บ การเจ็็ บ ป่่ ว ยรัั ก ษา
พยาบาล สวััสดิิการผู้้�สููงอายุุ สวััสดิิการกรณีีเสีียชีีวิิต
สวัั ส ดิิ ก ารค่่ า ใช้้ จ่่ า ยเกี่่� ย วกัั บ งานศพ สวัั ส ดิิ ก ารคน
ด้้อยโอกาสพิิการ สวััสดิิการเพื่่�อพัฒ
ั นาอาชีีพ สวััสดิิการ
เพื่่� อ การศึึกษา สวัั ส ดิิ ก ารประเพณีี วัั ฒ นธรรม
สวััสดิิการสนัับสนุุนสาธารณประโยชน์์ สวััสดิิการด้้าน
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ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้ อม สวััสดิิการคน
ทำำ�งาน สวััสดิิการสมาชิิกอายุุครบ ๘๕ ปีี และสวััสดิิการ
คนสุุขภาพดีี
ดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตระหนัักและให้้ความ
สำำ�คััญการดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมใน
หมู่่�บ้้าน ชุุมชน โดยคณะกรรมการกองทุุนและสมาชิิก
ได้้สนัับสนุุนและเข้้าร่่วมโครงการ กิิจกรรมในหลากหลาย
ด้้าน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ในรูู ป แบบการบูู ร ณาการร่่ ว มกัั บ ภาคีี
เครืือข่่ า ย อาทิิ การปลูู ก ต้้ น ไม้้ เพื่่� อ เพิ่่� ม ป่่ า ชุุ ม ชน
และเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว การทำำ�ฝายชะลอน้ำำ��ในหมู่่�บ้้าน
เพื่่�อชะลอน้ำำ��ไว้้ใช้้ในช่่วงหน้้าแล้้ง การปลููกพืืชปลอด
สารเคมีี เน้้นการปลููกผัักกิินเองในครััวเรืือน ในรููปแบบ
“ผัักสวนครััว รั้้�วกิินได้้” การใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์
(โซลาเซลล์์) ทดแทนการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า เพื่่�อช่่วยลด
ภาวะโลกร้้อน การผลิิตน้ำำ��มัันไบโอดีีเซลล์์ จากน้ำำ��มััน
พืืชที่่�ใช้้แล้้ว การใช้้เตาชีีวมวล ในการปรุุงอาหารในครััว
เรืือน และการคััดแยกและจััดการขยะ “แยกก่่อนทิ้้�ง”
กระบวนการปลููกฝัังความรัับผิิดชอบ
การจัั ด การแก้้ ปัั ญ หาขยะในช่่ ว งที่่� ผ่่ า นมา
ได้้รัับความร่่วมมืือและการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน
โดยเริ่่�มแก้้ไขปััญหาจากต้้นทาง คืือ บ้้านเรืือนในชุุมชน
โดยการคััดแยกขยะก่่อนนำำ�ไปทิ้้�งในถัังขยะ อีีกทั้้�งหน่่วย
งานภาครััฐได้้รณรงค์์ให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนในการคััด
แยกขยะและกระตุ้้�นให้้เกิิดพฤติิกรรมการคััดแยกขยะ
อย่่างจริิงจััง
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ปลููกฝัั ง ความคิิ ด การจัั ด การขยะ : ใช้้ น้้ อ ย ใช้้ ซ้ำำ��
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชน ได้้ นำำ� แนวคิิ ด การ
คััดแยกขยะ มาเป็็นแนวทางแก่่สมาชิิก และคนในชุุมชน
หมู่่�บ้้าน ให้้สามารถบริิหารจััดการขยะได้้ด้้วยตนเอง
เน้้นหลัักการง่่าย ๆ การใช้้น้้อย ใช้้ซ้ำำ�� และนำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่ ลดปริิมาณขยะในครััวเรืือนให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด
ภายใต้้แนวคิิดที่่�ว่่า เมื่่�อขยะเกิิดขึ้้�นทุุกวัันก็็สามารถนำำ�
มารีีไซเคิิลและสร้้างรายได้้จากขยะได้้เช่่นกััน
สร้้างวิินััย ใส่่ใจการจััดการขยะ
การจััดการขยะใช้้หลัักการปฏิิบััติิแบบง่่าย ๆ
ซึ่่�งเป็็นการสร้้างวิินััยที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรการอย่่าง
เข้้มงวด คืือ
๑) ลด เป็็นการลดปริิมาณการใช้้ให้้น้้อยลง
ใช้้น้้อย ใช้้ซ้ำำ�� และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
๒)	คััดแยก มีีการคััดแยกขยะย่่อยสลายได้้ เช่่น
เศษอาหาร ผััก ผลไม้้ ขยะรีีไซเคิิล เช่่น กระดาษ
แก้้ว พลาสติิก และขยะอัันตราย เช่่น หลอดไฟ ถ่่านไฟ
๓) ใช้้ประโยชน์์จากขยะ ด้้วยการนำำ�มาทำำ�เป็็น
ปุ๋๋�ยหมัักน้ำำ�นำ
� ำ�ไปแปรรููปเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
๑. สมาชิิกกองทุุนและคนในชุุมชน สามารถคััด
แยกขยะได้้ด้้วยตนเอง
๒. ขยะจากครััวเรืือน มีีปริิมาณลดลง
๓. ปริิมาณขยะที่่�จะนำำ�ไปกำำ�จััดน้้อยลง
๔.	มีี ร ายได้้ เ พิ่่� ม จากการนำำ� ขยะไปแปรรูู ป
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
๕. ขยะบางส่่วนนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบ
ของพลัังงานทดแทน
๖. เกิิ ด การทำำ� งานร่่ ว มกัั น แบบบูู ร ณาการ
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ชุุมชน และภาคประชาสัังคม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวสุุจิิต รัักษาศรีี
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลที่่�วััง
โทร. ๐๘ ๙๒๑๗ ๙๕๔๒
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๓๓) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านออกเขาชััยสน
ตำำ�บลเขาชััยสน อำำ�เภอเขาชััยสน
จัังหวััดพััทลุุง
“ท่่องเที่่�ยวสุุขภาพวิิถีี วารีีรัักษา
มีีปััญญารููปหนัังหััตถศิิลป์์
ปีีนป่่ายเที่่�ยววััดถ้ำำ��พระ
สัักการะปู่่�เจ้้าตาโคตรพรหม ชุุมชนวิิถีีไทย”

ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านออกเขาชััยสน เป็็นชุุมชนที่่�มีี
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญ และมีีภููมิิปััญญา
ที่่�เป็็นเอกลััษณ์์ จากการร่่วมกัันวิิเคราะห์์ปััญหาของ
ชุุมชน นำำ�ไปสู่่�การร่่วมแรงร่่วมใจในการพััฒนาชุุมชน
คุุณธรรม ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร มีีเป้้าหมายความ
สำำ�เร็็จใน ๓ มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิทางศาสนา มิิติิการน้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง มิิติิทางประเพณีี
วััฒนธรรม จนได้้รับั รางวััล ๑๐๐ สุุดยอดชุุมชนคุุณธรรมฯ
ต้้นแบบจากกระทรวงวััฒนธรรม ดัังนี้้�
๑)	มิิติิทางศาสนา เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ดำำ�เนิินการ
ควบคู่่�ไปกัับการขัับเคลื่่�อนในด้้านต่่าง ๆ โดยทั้้�ง ๓ วััด
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในชุุมชน มีีบทบาทสำำ�คััญในการนำำ�หลัักธรรม
คำำ�สอนทางศาสนามากล่่อมเกลาจิิตใจให้้คนในชุุมชน
อยู่่�ร่่วมกัันด้้วยความสงบสุุข พลััง “บวร” และคนใน
ชุุมชนสร้้างกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วม มีีการปรึึกษาหารืือ
ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ในการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชน
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๒)	มิิ ติิ ก ารน้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง มุ่่�งเน้้นให้้คนในชุุมชนพึ่่�งพาตนเองตามหลััก
ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง มีี ก ารจัั ด ทำำ�บัั ญ ชีี
ครััวเรืือน ปลููกผัักสวนครััวรั้้วกิ
� นิ ได้้ เก็็บออมไม่่ก่อ่ หนี้้�สินิ
เพิ่่�ม จััดตั้้ง� กลุ่่�มออมทรััพย์์ จััดตั้้ง� กลุ่่�มจิิตอาสาดููแลรัักษา
สภาพแวดล้้อมของชุุมชนและให้้บริิการนัักท่่องเที่่�ยว
๓)	มิิติิทางประเพณีีวััฒนธรรม เพื่่�ออนุุรัักษ์์
และสืืบสานประเพณีีท้้องถิ่่�น นำำ�ทุุนทางวััฒนธรรมมา
ต่่อยอดสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน
ผลลััพธ์์ของความสำำ�เร็็จ
	คนในชุุมชนมีีความยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตามหลัักธรรม
ทางศาสนาที่่�ตนนัับถืือ มีีส่่วนร่่วมในการจััดกิิจกรรม
ทางศาสนา เช่่ น เข้้ า วัั ด ฟัั ง ธรรมในวัั น ธรรมสวนะ
เข้้าวััดปฏิิบััติิธรรมในวัันสำำ�คััญทางพระพุุทธศาสนา
	คนในชุุมชนน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต และเกิิดศููนย์์
เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง “นาไร่่ใกล้้ชิิดบุุญ”
	คนในชุุมชนร่่วมสืืบสานและดำำ�เนิินชีีวิิตตามวิิถีี
วััฒนธรรมที่่�ดีงี าม โดยการจััดกิิจกรรมเทิิดทููนสถาบัันฯ
ร่่วมสืืบสานประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� ทั้้�งยัังนำำ�ทุนุ ทางธรรมชาติิ
และทุุนทางวััฒนธรรมมาพััฒนาต่่อยอดสร้้างรายได้้
ให้้กับั ชุุมชน โดยการพััฒนาออกแบบผลิิตภััณฑ์์ ให้้มีคว
ี าม
ทัันสมััย ตรงกัับความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�บริิโภค เช่่น
การเลี้้�ยงผึ้้�งโพรง การพััฒนาสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์จากน้ำำ�ผึ้้
� �ง
การทำำ�ผ้้ามััดย้้อม (คนััง มััดย้้อม) โดยพััฒนาออกแบบ
เสื้้�อผ้้าหรืือผลิิตภััณฑ์์จากผ้้ามััดย้้อมที่่�มีีความทัันสมััย
เน้้นใช้้สีธรร
ี มชาติิ การแกะรููปหนัังตะลุุง นอกจากนี้้�ยังั มีี
การส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนคิิดค้้นรููปแบบเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ ๆ เช่่น โคมไฟ เครื่่�องประดัับ กระเป๋๋าสตางค์์
จนได้้รางวััล CPOT ของกระทรวงวััฒนธรรม
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การต่่อยอดความสำำ�เร็็จสู่่�ท่่องเที่่�ยวชุุมชน : “ซาเล้้ง
ทััวร์์วิิถีีชุุมชน”
	จากความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นใน ๓ มิิติิ ส่่งผลให้้
ชุุมชนพึ่่�งพาตนเองได้้ และเกิิดการต่่อยอดกิิจกรรม
การท่่องเที่่ย� วในรููปแบบ “ซาเล้้งทััวร์”์ เพื่่�อพานัักท่่องเที่่ย� ว
ไปเที่่�ยวชมจุุดท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญของชุุมชน อัันได้้แก่่
กิิจกรรมวารีีบำำ�บััดด้้วยน้ำำ��พุุร้้อน ชมธรรมชาติิรอบ ๆ
ภููเขาชััยสน นมััสการพระนอน สัักการะปู่่�เจ้้าตาโคตร
พรหม ล่่องเรืือลอดถ้ำำ��น้ำำ��เย็็น ถ้ำำ��ลอกอ ชมหิินงอก
หิินย้้อย ไหว้้พระหยกขาวที่่�วััดหััวเขาชััยสน ชมการมััด
ย้้อมผ้้า ศึึกษาเรีียนรู้้� ณ ศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง
“นาไร่่ใกล้้ชิดิ บุุญ” ซื้้อ� ของฝากจากบ้้านหนัังตาลุุง และ
สิินค้้าชุุมชนต่่าง ๆ และในชุุมชนยัังมีีที่่�พัักโฮมสเตย์์
รองรัับนัักท่่องเที่่�ยวอย่่างเพีียงพอ ซึ่่�งเป็็นแหล่่งรายได้้
ที่่�ทำ�ำ ให้้คนในชุุมชนมีีความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ ใช้้ชีีวิิต
อย่่างมีีความสุุข ส่่งผลให้้ปััญหาต่่าง ๆ ในชุุมชนลด
น้้ อ ยลง ชุุ ม ชนพัั ฒ นาสู่่�การเป็็ น แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� มีี
มาตรฐาน สร้้างความมั่่�นคงให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
เนื่่�องจากเป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยว ในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) จึึงทำำ�ให้้การท่่องเที่่�ยวซบเซา ชุุมชนขาด
รายได้้ แต่่ยัังสามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้ด้้วยหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ผู้้�ประกอบการผลิิตภััณฑ์์ได้้ปรัับ
รููปแบบการขายสิินค้้าทางออนไลน์์ เพิ่่�มช่่องทางจำำ�หน่่าย
ที่่�เหมาะสมกัับสัังคม

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสุุทิิน คงเอีียด มััคคุุเทศก์์ท้้องถิ่่�น
โทร. ๐๘ ๒๘๒๐ ๔๙๖๖
นางขนิิษฐา ล้้านพลเสน มััคคุุเทศก์์ท้้องถิ่่�น
โทร. ๐๖ ๔๓๓๒ ๐๒๑๐
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๓๔) กองทุุนสวััสดิิการภาคประชาชน
ตำำ�บลรมณีีย์์ อำำ�เภอกะปง จัังหวััดพัังงา
“กลุ่่�มยางก้้อนถ้้วย ช่่วยแก้้ไขปััญหาพััฒนาอาชีีพ
เกิิดศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง”

	รมณีีย์เ์ ป็็นตำำ�บลที่่�อยู่่�ห่า่ งไกลจากตััวอำำ�เภอและ
ตััวเมืืองเป็็นตำำ�บลเล็็ก ๆ มีี ๔ หมู่่�บ้้าน ประชากร ๒,๗๗๔ คน
ประชากรส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทำำ�สวนยางพารา
ส ว น ป า ล์์ ม น้ำำ��มัั น ส ว น ผ ล ไ ม้้ แ ล ะ ไ ม้้ ยืื น ต้้ น
ในปีี ๒๕๔๔ ชาวบ้้ า นเริ่่� ม มีี ปัั ญ หาหนี้้� สิิ น จากการ
กู้้�เงิินนอกระบบมาทำำ�การเกษตร ทำำ�ให้้คณะกรรมการ
กองทุุนหมู่่�บ้้านมีีแนวคิิดในการก่่อตั้้ง� กองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยเหลืือสมาชิิกเรื่่�องหนี้้�สิินในชุุมชน
หนี้้�นอกระบบ และสร้้างสวััสดิิการให้้กัับคนในชุุมชน
ในปีี ๒๕๕๘ เกิิดวิิกฤติิยางพาราราคาตกต่ำำ�ทำ
� ำ�ให้้คนใน
ชุุมชนมีีหนี้้�สิินเพิ่่�มขึ้้�นคณะกรรมการกองทุุนสวััสดิิการ
จึึงมีีการประชุุมเพื่่�อหาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาจึึงมีีการลงมติิ
ให้้ก่่อตั้้�ง “กลุ่่�มยางก้้อนถ้้วย”ขึ้้�น
การพััฒนาอาชีีพกลุ่่�มยางก้้อนถ้้วย
การตั้้�งกลุ่่�มยางก้้อนถ้้วย มีีสมาชิิกทั้้�งหมด ๑๗๐
ครััวเรืือน เป้้าหมาย คืือ เพิ่่�มอำำ�นาจต่่อรองกัับพ่่อค้้า
คนกลาง โดยได้้มีีการกำำ�หนดคุุณภาพการผลิิตยาง
ก้้อนถ้้วย ดัังนี้้�
404
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๑) เป็็นยางที่่�ไม่่มีีส่่วนเจืือปนของเปลืือกยาง
๒) ไม่่ มีี ส่่ ว นผสมของน้ำำ�� กรดทุุ ก ชนิิ ด หรืือ
ส่่วนผสมอื่่�นใดทั้้�งสิ้้�น
๓)	ต้้องเก็็บล่่วงหน้้าก่่อนกลุ่่�มเปิิด ๑ วััน ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้ยางก้้อนถ้้วยของกลุ่่�มมีีราคาสููงกว่่าพ่่อค้้าทั่่�วไป
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการรวมกลุ่่�ม
๑) ยางมีีราคาสููงขึ้้�นจากเดิิม ๒ - ๓ บาท
๒) สมาชิิกกลุ่่�มยางก้้อนถ้้วยจะได้้รับั เงิินปัันผล
คืืน ๒๐ เปอร์์เซ็็นต์์จากจำำ�นวนยางที่่�ขาย
๓) การก่่อตั้้�งกลุ่่�มดัังกล่่าวทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีี
ความรัักความสามััคคีีและมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
๔) สมาชิิกสามารถยืืมเงิินจากกลุ่่�มเพื่่�อเป็็นเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายในครััวเรืือน ค่่าศึึกษาบุุตร โดยไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ไม่่ต้้องไปกู้้�ยืืมเงิินนอกระบบ ทางกลุ่่�มจะหัักคืืนเงิินดััง
กล่่าวเมื่่�อสมาชิิกกรีีดยางและขายยางได้้เท่่านั้้�น
	ปีี ๒๕๖๑ กลุ่่�มยางก้้อนถ้้วยมีีรายได้้ส่ว่ นต่่างจาก
ราคายางกิิโลกรััมละ ๓ บาท ส่่วนต่่างคิิดเป็็นเงิินกว่่า
๖ แสนบาท จึึงได้้ต่อ่ ยอดโครงการเป็็น “ธนาคารต้้นไม้้
บ้้านรมณีีย์์”
การพััฒนาอาชีีพจากต้้นทุุนภายในชุุมชน สมาชิิกได้้รัับ
ประโยชน์์ร่่วมกััน
	ตำำ�บลรมณีีย์์ มีีการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศน์์โดยมีี
ปางช้้างจำำ�นวน ๓ ปาง และมีีช้า้ งจำำ�นวนมากทำำ�ให้้มีมูี ลู
ช้้างกลายเป็็นขยะมากมาย จึึงได้้รวมกลุ่่�มทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก
ชีีวภาพ เพื่่�อใช้้ในครััวเรืือนเป็็นการลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่าย
การซื้้�อปุ๋๋�ยเคมีีราคาสููง กระสอบละ ๗๕๐ บาท เป็็น
ปุ๋๋�ยมููลช้้างราคากระสอบละ ๔๐บาท ด้้วยมููลช้้างหาได้้
ในพื้้�นที่่�เป็็นวััสดุุเหลืือใช้้นำำ�มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์และ
จำำ�หน่่ายเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ จึึงเป็็นที่่�สนใจของสมาชิิกและ
คนในชุุมชน ที่่�สำำ�คััญเป็็นการรัักษาสภาพแวดล้้อมของ
ชุุมชนให้้สะอาดน่่ามองมากขึ้้�น
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เมื่่� อร ายจ่่ า ยลดลงทำำ� ให้้ ส มาชิิ ก มีี เ งิิ น ออม
มากขึ้้�น ทางกลุ่่�มยัังมีีการให้้สมาชิิกยืืมเงิินของกองทุุน
สวััสดิิการฯ เพื่่�อประกอบอาชีีพ เช่่น ซื้้อร
� ถจัักรยานยนต์์
ในการนำำ� ไปประกอบอาชีี พ กรีี ด ยาง ให้้ ส มาชิิ ก
ครอบครััวคนพิิการยืืมเงิินเพื่่�อซื้้�อวััสดุุเพื่่�อประกอบ
อาชีีพในการเกษตร
	ปัั จจุุ บัั น กองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารชุุ ม ชนฯ มีี ก ารจัั ด
สวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิก ๙ ประเภท ได้้แก่่ สวััสดิิการเกิิด
แก่่ เจ็็บป่่วย ตาย ทุุนการศึึกษา คนด้้อยโอกาส สวััสดิิการ
คนทำำ�งาน สวััสดิิการเงิินฝาก เป็็นต้้น มีีเงิินหมุุนเวีียน
ในกองทุุน ประมาณ ๒ ล้้านบาท นอกจากนี้้�กองทุุน
สวัั ส ดิิ ก ารยัั ง ช่่ ว ยเหลืือเกี่่� ย วกัั บ ภัั ย พิิ บัั ติิ ใ นชุุ ม ชน
ร่่ ว มสนัั บ สนุุ น และ อนุุ รัั ก ษ์์ ป ระเพณีี วัั ฒ นธรรม
วัันสำำ�คััญต่่าง ๆ สถานที่่�ต่่าง ๆ เช่่น โรงเรีียน วััด สถานีี
อนามััย รวมทั้้�งสนัับสนุุนการเปิิดตลาดนััดประชารััฐ
เพื่่�อให้้สมาชิิกมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น โดยนำำ�ผลผลิิตทางการ
เกษตรมาวางขายในชุุมชน และงานฝีีมืือสิินค้้า OTOP
ของชุุมชน
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม
การดำำ� เนิิ น งานของกองทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารภาค
ประชาชน ตำำ�บลรมณีีย์์ ก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์ ที่่�สามารถ
ตอบโจทย์์วิิถีีชีีวิิตชุุมชนได้้ดัังนี้้�
๑) เกิิดการบริิหารจััดการทุุนอย่่างเป็็นระบบ
๒) เกิิ ด การพัั ฒ นากลุ่่�มอาชีี พ ทำำ� ให้้ มีี ร ายได้้
เพิ่่�มขึ้้�นโดยกองทุุนสวััสดิิการ

๓) เกิิ ด การพัั ฒ นาคนในชุุ ม ชนให้้ รู้้�จัั ก แก้้ ไข
ปััญหาและสามารถพึ่่�งตนเองได้้
๔) เกิิดการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินนอกระบบของ
เกษตรกรในชุุมชนโดยกองทุุนสวััสดิิการ
๕) ลดต้้นทุุนเพิ่่�มผลผลิิต เกิิดนวััตกรรมทำำ�ปุ๋๋�ย
จากมููลช้้าง
๖) เกิิดสัังคมคุุณธรรมที่่�สมาชิิกมีีความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต มีีความรัับผิิดชอบ และใส่่ใจส่่วนรวม
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
โครงการที่่�สร้้างรายได้้ให้้กัับสมาชิิกในชุุมชน
ได้้แก่่ เปิิดตลาดชุุมชน (ตลาด ๔ หมู่่�ร่่วมใจ) แปรรููป
ผลิิตภััณฑ์์หััวปลีี(น้ำำ��ปลีีกล้้วย) โรงน้ำำ��ดื่่�มหยอดเหรีียญ
เพื่่�อชุุมชน เชื่่อ� มโยงกัับบริิษัทั ประชารััฐ กองทุุนหมู่่�บ้้าน
ธ.ก.ส. ท้้องถิ่่�น การจััดทำำ�แผนเชื่่�อมโยงการท่่องเที่่�ยว
พััฒนาเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงต้้นแบบ

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางกััลยา โสภารััตน์์
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลรมณีีย์์
โทร. ๐๘ ๔๗๔๔ ๖๑๔๐
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ต้้นแบบคุุณธรรม : จิิตอาสา
๓๕) เทศบาลเมืืองกระบี่่� จัังหวััดกระบี่่�
“ปอดยัักษ์์สีีเขีียว บนเส้้นทางสายธรรม
นำำ�สู่่�สิ่่�งแวดล้้อมยั่่�งยืืน”

	ด้้วยความตระหนัักถึึงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน
และวััดปานุุราชจึึงร่่วมกัันจััดทำำ�โครงการ “ปอดยัักษ์์
สีีเขีียว บนเส้้นทางสายธรรม นำำ�สู่่�สิ่่�งแวดล้้อมยั่่�งยืืน
(Green Giant Lung)” นี้้�ขึ้้�น โดยมีีวิิธีีการดำำ�เนิินงาน
ที่่�โดดเด่่นภายใต้้แนวคิิด “พลัังบวร ประสานการ
ขัับเคลื่่�อนไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” เกิิดชุุมชนต้้นแบบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมหรืือชุุมชนคาร์์บอนต่ำำ�� ด้้วยวิิธีีการ
ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
๑)	จััดกิิจกรรมสร้้างองค์์ความรู้้�ฝึึกอบรมแกน
นำำ�ชุุมชน ในเรื่่�องพัันธุ์์�ไม้้ การจััดการต้้นไม้้ การคำำ�นวณ
ค่่าการดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) จััดเวทีีเสวนา
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในหััวข้้อ วััดปานุุราชประชาสรรค์์ :
สิ่่�งแวดล้้อมยั่่�งยืืน
๒)	จััดตั้้�งกลุ่่�ม “รัักษ์์ปานุุราช” เป็็นจิิตอาสา
ชุุมชน จำำ�นวน ๓๔ คน ทำำ�กิิจกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
กระบวนการลดปริิ ม าณขยะพลาสติิ ก และศูู น ย์์
การศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอัั ธ ยาศัั ย

406

องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

อำำ� เภอเมืืองกระบี่่� เข้้ า มามีี ส่่ ว นร่่ ว มเป็็ น เครืือข่่ า ย
นำำ�นักั ศึึกษาเข้้าศึึกษาดููงานและผลิิตสื่่อ� “รัักษ์์ปานุุราช”
ประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่ในช่่อง youtube
๓) ยกระดัั บ การเป็็ น “ศูู นย์์ ก ารเรีียนรู้้�ป่่ า
วััดปานุุราช” โดยจััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ เพจเฟสบุ๊๊�ก
“รัักป่่าปานุุราช-วััดปานุุราช-Krabi” จััดทำำ� QR Code
พัันธุ์์�ไม้้ ๕๔ ชนิิด เพื่่�อรองรัับการประเมิินตามโครงการ
เมืืองต้้นแบบสิ่่�งแวดล้้อมยั่่�งยืืนอาเซีียน
ความสำำ�เร็็จจากโครงการ
ได้้ส่่งผลให้้ชุุมชนกลายเป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ที่่�
สำำ�คััญของเทศบาลเมืืองกระบี่่� เป็็นศููนย์์กลางรวบรวม
ข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างจิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและการปฏิิบััติิ
ธรรมสำำ�หรัับเด็็ก เยาวชน ประชาชน สถานศึึกษา
หน่่วยงานของรััฐ นัักท่่องเที่่�ยว ชุุมชน และเป็็นแหล่่ง
เสริิมสร้้างโอกาสทางการเรีียนรู้้� การถ่่ายทอดแลก
เปลี่่�ยนประสบการณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเมืืองกระบี่่�ใน
อนาคตอย่่างยั่่�งยืืน
ความสำำ�เร็็จสู่่�พฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
พฤติิ ก รรมคนในชุุ ม ชน คืือความสำำ� เร็็ จ ของ
โครงการสะท้้อนคุุณธรรมต่่าง ๆ อย่่างเด่่นชััด
๑.	ความพอเพีียง ด้้วยมีีวััดปานุุราช และท่่าน
เจ้้าอาวาส เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจและเป็็นแบบอย่่างแห่่ง
ความสมถะพอเพีียง การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืน
โดยความร่่วมมืือร่่วมใจของชาวบ้้านในชุุมชนปานุุราช
ทำำ�ให้้ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายจากงบประมาณจากหน่่วยงาน
เทศบาลเมืืองกระบี่่� เช่่น การดููแลรัักษาต้้นไม้้ ชุุมชนได้้
ช่่วยกัันนำำ�ใบไม้้จากสวนป่่ามาผลิิตเป็็นปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพ
เพื่่�อใช้้ในการบำำ�รุงุ รัักษาต้้นไม้้ อัันเป็็นการดำำ�รงชีีพตาม
หลัักเศรษฐกิิจพอเพีียงอย่่างแท้้จริิง
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๒.	จิิตอาสา ด้้วยการนำำ�มิิติิทางด้้านศาสนา
ความศรััทธา มาเป็็นพลัังในการขัับเคลื่่�อน ทำำ�ให้้
ประชาชนในชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ
จนสามารถสร้้างทััศนคติิให้้ชุุมชนมีีจิิตอาสา มีีความรััก
ความสามััคคีี ร่่วมจิิตร่่วมใจขัับเคลื่่�อนการเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียวเป็็นผลสำำ�เร็็จ อีีกทั้้�งยัังเกิิดความรู้้�สึึกหวงแหน
ทรััพยากรธรรมชาติิร่ว่ มทั้้�งศาสนสถานของชุุมชนให้้คง
อยู่่�คู่่�ชุุมชนสืืบไป
๓. กตััญญููรู้้�คุุณ การดำำ�เนิินโครงการ โดยการ
ส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้� เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่าจะเป็็น
ประชาชนในชุุมชน เด็็ก เยาวชนหรืือผู้้�ใหญ่่ สถานศึึกษา
นัักท่่องเที่่�ยว หน่่วยงานของรััฐเกิิดความรู้้�สึึกรัักและ
หวงแหนทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้�นที่่� บนพื้้�นฐานของ
การตระหนัักรู้้�และสำำ�นึึกในคุุณููปการที่่�ทรััพยากรเหล่่า
นี้้�มีีต่่อชุุมชน อัันนำำ�มาซึ่่�งประโยชน์์ แก่่ประชาชนและ
แผ่่นดิินโดยแท้้จริิง เป็็นการแสดงความกตััญญููต่่อผืืน
แผ่่นดิิน และสิ่่�งแวดล้้อม
ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เทศบาลเมืืองกระบี่่� มุ่่� งมั่่� น พยายามขยายผล
ภููมิปัิ ญ
ั ญา องค์์ความรู้้�ของตนเองและพััฒนาคนรุ่่�นใหม่่
เพื่่�อที่่�จะสามารถถ่่ายทอดเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จไปยััง
องค์์กรภายนอกโดย
๑.	จััดหางบประมาณในการสนัับสนุุนพื้้�นที่่�สีี
เขีียว และการอบรมเผยแพร่่ให้้ความรู้้� สร้้างจิิตสำำ�นึึก
แก่่ประชาชน
๒.	ทำำ�ข้้อตกลงกัับมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ ของ
ภาคใต้้ ให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม มีีบทบาทในการวิิเคราะห์์
วิิ จััย ให้้ ความรู้้� การดำำ�เนิิ นการอนุุ รััก ษ์์ และพัั ฒ นา
สิ่่�งแวดล้้อม

๓. สร้้ า งบุุ ค ลากรแกนนำำ� ในด้้ า นการพัั ฒ นา
สิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน โดยการพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม ด้้านภาษา และการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ ด้้วย
การอบรมให้้ความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางนฤมล โกมลวิิวััฒน์์
ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืืองกระบี่่� จัังหวััดกระบี่่�
โทร. ๐๘ ๑๙๗๘ ๗๗๗๖
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๓๖) เทศบาลเมืืองระนอง จัังหวััดระนอง
“เป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพชั้้�นนำำ�
และเมืืองน่่าอยู่่�ที่่�ประชาชนมีีคุุณภาพชีีวิิต”

	จัั ง หวัั ด ระนองมีี ชายแดนทางทะเลติิ ดต่่ อกัั บ
ประเทศเมีียนมาร์์ตอนใต้้ เป็็นที่่�ตั้้�งของท่่าเรืือระนอง
ร่่วมทั้้�งเป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจึึงส่่งผลให้้มีีนััก
ท่่องเที่่�ยว และประชากรแฝงชาวเมีียนมาร์์ รวมทั้้�ง
ประชากรในจัังหวััดเองมีีจำำ�นวนที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้
มีี ป ริิ ม าณขยะที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น ตามไปด้้ ว ย จนกลาย
เป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน
นายกเทศมนตรีีเมืืองระนองจึึงได้้มอบหมายให้้กอง
สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อมเทศบาลเมืืองระนอง ทำำ�การ
ศึึกษาและหาแนวทางในการแก้้ไข ผ่่านโครงการเมืือง
น่่าอยู่่� บ้้านน่่ามอง ภายใต้้ความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วน
ที่่� เ ห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของการจัั ด การขยะอย่่ า งถูู ก วิิ ธีี
ซึ่่ง� ได้้ดำำ�เนิินโครงการอย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้ง� แต่่ เดืือนตุุลาคม
๒๕๖๑ - กัันยายน ๒๕๖๒
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เส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จของการมาเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การบริิหารจััดการโครงการมีีจุดุ เด่่นอยู่่�ที่่�การนำำ�
หลัักธรรมาภิิบาล และหลัักคิิด เข้้าใจ เข้้าถึึง และพััฒนา
ผ่่านกลยุุทธ์์ ๔ ส แบบบููรณาการ ได้้แก่่ ๑) สร้้างการรัับรู้้�
๒) สร้้างข้้อตกลงร่่วมกััน ๓) สร้้างโครงการและกิิจกรรม
๔) เสริิ ม แรงแข่่ ง ขัั น ให้้ ป ระชาชนเกิิ ด ภูู มิิ คุ้้� มกัั น
ทางความคิิด ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
และยัังได้้รัับความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน ดัังนี้้�
๑. เทศบาลเมืืองระนองทำำ�ประชาคมร่่วมกัับ
ทุุ ก ภาคส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ รัั บ ฟัั ง ปัั ญ หาและความ
ต้้องการของชุุมชน โดยใช้้หลัักคิิด ปััญหาที่่�อยากแก้้
ความดีีที่่�อยากทำำ�
๒.	ร่่ ว มวิิ เ คราะห์์ ค้้ น หาสาเหตุุ ข องปัั ญ หา
เพื่่�อให้้เทศบาลเมืืองระนอง เป็็นเมืืองน่่าอยู่่� บ้้านน่่ามอง
ซึ่่�งพบว่่าสาเหตุุปััญหาขยะเป็็นปััญหาที่่�ควรแก้้ไขอย่่าง
เร่่งด่่วน
๓. นายกเทศมนตรีีเมืืองระนอง นำำ�ปััญหาและ
ความต้้องการของประชาชนที่่�ได้้จากการทำำ�ประชาคม
เรื่่�อง การจััดการขยะเข้้าสู่่�ที่่�ประชุุมของเทศบาลเมืือง
ระนองเพื่่�อหาแนวทางการแก้้ไขปััญหาแบบยั่่�งยืืน
๔.	ทุุกภาคส่่วนร่่วมกัันหาวิิธีีการแก้้ไขปััญหา
ขยะร่่วมกััน เกิิดแนวคิิดเป็็นวิิธีกี ารขัับเคลื่่�อนการจััดการ
ขยะแบบการทำำ�ศึึกสงครามรอบด้้านในครั้้�งเดีียวพร้้อม
กััน โดยมีีเป้้าหมายเดีียวกััน คืือ เป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวเชิิง
สุุขภาพชั้้�นนำำ�และเมืืองน่่าอยู่่� ที่่�ประชาชนมีีคุุณภาพ
ชีีวิิต
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ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จ
เมื่่อ� ขยะลดลงก็็สามารถพััฒนาด้้านอื่่น� ๆ ได้้มากขึ้้น�
ปริิ ม าณขยะในเขตเทศบาลเมืืองระนองลดลงถึึง
๒๓ - ๒๗ ตัันต่่อวันั ทำำ�ให้้งบประมาณในการจััดการขยะ
ภาพรวมทั้้�งหมดลดลงตามลำำ�ดัับเหลืือเพีียง ๘ - ๑๐
ล้้านบาทต่่อปีีเท่่านั้้�น ซึ่่�งทำำ�ให้้งบประมาณเหลืือจ่่าย
ดัั ง กล่่ า ว สามารถนำำ� ไปพัั ฒ นาด้้ า นอื่่� น ที่่� จำำ� เป็็ น ได้้
เช่่น การศึึกษา สุุขภาพ และสิ่่�งแวดล้้อม ได้้อีีกด้้วย
ส่่งผลให้้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืืองระนองมีีสุขุ ภาพ
ที่่�ดีี มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีี โดยการดำำ�เนิินโครงการสื่่�อให้้เห็็น
คุุณธรรมของผู้้�คนในทุุก ๆ ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
๑. พอเพีียง การคััดแยกขยะรีีไซเคิิล นอกจาก
เป็็นการลดปริิมาณขยะในชุุมชนและสร้้างรายได้้แล้้ว
ยัังเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายจากการนำำ�ขยะอิินทรีีย์์ ไปทำำ�
เป็็นปุ๋๋�ยในการเกษตรทดแทนปุ๋๋�ยเคมีี หรืือเป็็นการเพิ่่�ม
มููลค่่าให้้กัับขยะโดยการนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ เช่่น
มีีการนำำ�ยางรถยนต์์เก่่ามาใช้้ในการจััดทำำ�เก้้าอี้้� และ
ตกแต่่งในโรงเรีียน
๒.	วิิ นัั ย เป็็ น การสร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ กที่่� ดีี ใ ห้้ กัั บ
ประชาชน เด็็กและเยาวชน ในการจััดการขยะและ
อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม ให้้เข้้าใจผลกระทบที่่�เกิิดจากการใช้้
ทรััพยากรร่่วมกััน มีีการตื่่�นตััวในเรื่่�องการรณรงค์์รักั ษา
ความสะอาดในชุุมชน และการคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�ง
๓. 	จิิ ต อาสา ประชาชนในชุุ ม ชน รวมทั้้� ง
ประชากรแฝงชาวเมีียนมาร์์ ร่่วมกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
เช่่น มููลนิิธิิศุุภนิิมิิต ช่่วยกัันเก็็บขยะและรัักษาความ
สะอาด ปรัั บ ปรุุ ง สภาพแวดล้้ อ มที่่� อยู่่�อ าศัั ย ทำำ� ให้้
ลดปััญหาโรคติิดต่่อ ทำำ�ให้้เกิิดความสามััคคีีและความ
เข้้มแข็็งในชุุมชน รวมถึึงสถานศึึกษาในสัังกััดเทศบาล
เมืืองระนองก็็ได้้ส่ง่ เสริิมให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้�การจััดการ
ขยะที่่�ถููกวิิธีีผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลาย

เป้้าหมายต่่อไป ของเทศบาลเมืืองระนองคืือการมุ่่�งเพิ่่�ม
ความร่่วมมืือกัับประชากรแฝงชาวเมีียนมาร์์ ซึ่่ง� ถืือเป็็น
ความท้้าทายของเทศบาลเมืืองระนอง เพราะมีีจำำ�นวน
มากกว่่าประชาชนในเขตพื้้�นที่่�บริิการถึึง ๔ - ๕ เท่่าตััว
นอกจากนี้้�ยัังจะเพิ่่�มการสื่่�อสารผ่่านการบริิหารจััดการ
จากต้้นทาง เพื่่�อรณรงค์์การคััดแยกขยะ การจััดเก็็บที่่�
ถููกวิิธีสำี ำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่ง� ทำำ�ด้า้ นการท่่องเที่่�ยวดีีขึ้้น�

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางสาวปนััดดา กิิตติิวรารััตน์์
หััวหน้้าฝ่่ายอำำ�นวยการ เทศบาลเมืืองระนอง
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๔๗๐๐
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๓๗) เทศบาลเมืืองเขารููปช้้าง
อำำ�เภอเมืืองสงขลา จัังหวััดสงขลา
“KRC Family Care
ครอบครััวเขารููปช้้าง เราดููแล”

	ปัั จจุุ บัั น เทศบาลเมืืองเขารูู ป ช้้ า ง มีี สัั ด ส่่ ว น
ประชากรที่่�สููงอายุุ กว่่าร้้อยละ ๑๖ และมีีแนวโน้้มว่่า
จะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงถืือได้้ว่่าเทศบาลเมืืองเขา
รููปช้้างได้้เข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุแล้้วเช่่นเดีียวกัับสภาพ
การณ์์ด้้วยรวมของประเทศไทย การรัับมืือกัับสัังคม
ผู้้�สูู ง อายุุ เ ป็็ น ประเด็็ น ที่่� ทุุ ก ภาคส่่ ว นต้้ อ งร่่ ว มมืือกัั น
ขัั บ เคลื่่� อ น เทศบาลเมืืองเขารูู ปช้้ างจึึงจัั ดโครงการ
“Khaoroopchang Family Care : ครอบครัั ว
เขารููปช้้าง เราดููแล” ขึ้้�น
จุุดเด่่นของการดำำ�เนิินงานคืือมีีขั้้�นตอนชััดเจน
เริ่่�มจาก
๑. การวิิเคราะห์์สภาพปััญหาทำำ�ให้้ทราบว่่า
ประชาชนยัังเข้้าถึึงบริิการหรืือข่่าวสารด้้านการดำำ�เนิิน
งานเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุได้้น้้อย การเตรีียมความพร้้อม
ของประชาชนก่่อนเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุไม่่ชััดเจน การเชื่่�อม
โยงข้้อมููลสารสนเทศระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดููแลผู้้�สููงอายุุยัังไม่่สมบููรณ์์
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๒.	มีีการแบ่่งกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจน ออกเป็็น
๔ กลุ่่�ม ได้้แก่่ ๑) กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุติิดสัังคม ๒) กลุ่่�มผู้้�สููง
อายุุติิดบ้้าน ๓) กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง และ ๔) กลุ่่�มวััย
ทำำ�งานตอนปลายก่่อนเข้้าวััยสููงอายุุ
เพื่่�อพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพแบบไร้้รอยต่่อ
(Seamless) เพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงบริิการ เป็็นการ
เตรีียมพร้้อมให้้ประชาชนกลุ่่�มวััยทำำ�งานตอนปลาย ให้้มีี
พฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีี พร้้อมเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุ และเตรีียม
ความพร้้อมหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
๓.	มีีการกำำ�หนดเป้้าประสงค์์ของการพััฒนาที่่�
ชััดเจน ๕ ประการ ได้้แก่่ ๑) มุ่่�งเน้้นการดููแลสุุขภาพกาย
ใจในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและผู้้�ที่่มี� ภี าวะพึ่่ง� พิิง ลดการตายด้้วย
โรคเรื้้�อรัังก่่อนวััยอัันควร ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม
๒) ลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัับบริิการด้้านสุุขภาพของผู้้�ป่่วย
และญาติิ โดยมีีศูนู ย์์สร้้างสุุข ธนาคารกายอุุปกรณ์์ และ
ให้้บริิการรัับส่่งผู้้�ป่่วยโดยรถพยาบาล ๓) มีีการจััดการ
ศึึกษา เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเข้้าสู่่�วััยผู้้�สููงอายุุ
๔) ส่่งเสริิมให้้คนในครอบครััวและชุุมชน ร่่วมกัันดููแล
ผู้้�สููงอายุุและผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง ๕) ใช้้เทคโนโลยีีทางการ
สื่่�อสารอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าถึึงบริิการ เช่่น
การใช้้แอพลิิเคชั่่�น KRC Care
๔.	มีี ก ารบริิ ห ารโครงการด้้ ว ยวงจร PDCA
และจากความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนส่่งผลให้้โครงการ
มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ต่่อเนื่่�อง
และยั่่�งยืืน
ผลลััพธ์แ์ ห่่งความสำำ�เร็็จ : ระบบการดููแลที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ
ลดความเลื่่อมล้ำำ��
เกิิดการพััฒนาระบบดููแลผู้้�สููงอายุุในตำำ�บลแบบ
รวมบริิการ ผสานพัันธกิิจอย่า่ งเบ็็ดเสร็็จเป็็นระบบในมิิติิ
ต่่าง ๆ ที่่�เน้้นความเสมอภาคของกลุ่่�มเป้้าหมาย และการ
ปฏิิบััติิต่่อทุุกเพศ ทุุกวััยอย่่างเท่่าเทีียมกััน อัันเป็็นการ
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ลดปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ในพื้้�นที่่� เกิิดการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิ ก รรมในเชิิ ง บวก ซึ่่� ง สื่่� อ แสดงให้้ เ ห็็ น คุุ ณ ธรรม
ต่่าง ๆ ของคนในชุุมชน ดัังนี้้�
๑. พอเพีียง ผู้้�สููงอายุุเข้้าร่่วมกิิจกรรมโรงเรีียน
ผู้้�สููงอายุุ ทำำ�อาหารกลางวัันใส่่ปิ่่�นโตมารัับประทานเอง
ในส่่วนของเทศบาลเมืืองเขารููปช้้าง มีีการใช้้เทคโนโลยีี
Application แทนการใช้้กระดาษ
๒.	วิิ นัั ย การช่่ ว ยกัั น สอดส่่ อ งดูู แ ลและแจ้้ ง
ปััญหาผ่่านระบบอิินเทอร์์เนตออนไลน์์ สายด่่วน หรืือ
แจ้้งผ่่านหน่่วยบริิการเคลื่่�อนที่่�
๓.	สุุจริิต การสร้้างสัังคมที่่�มีีความเป็็นธรรม
เสมอภาค และถููกต้้องตามระเบีียบและกฎหมายต่่าง ๆ
เช่่น การรัับบริิการที่่�เป็็นไปตามขั้้�นตอนและลำำ�ดัับการ
บริิการ ให้้ทุุกคนเข้้าถึึงสิิทธิิโดยไม่่มีีความเหลื่่�อมล้ำำ��
๔.	จิิตอาสา การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน
และภาคีี เ ครืือข่่ า ยในการขัั บ เคลื่่� อ นโครงการ เช่่ น
จิิตอาสา อสม. แกนนำำ�สุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม ชมรม
ผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น
๕. กตััญญููรู้้�คุณ
ุ การปลููกฝัังให้้เด็็กและเยาวชน
รู้้�จัักดููแลเอาใจใส่่ผู้้�สููงอายุุในครอบครััวเป็็นการเสริิม
สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้รู้้�จัักการตอบแทนคุุณ

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม
เทศบาลเมืืองเขารููปช้้างยัังคงมุ่่�งให้้บริิการเกี่่�ยว
กัับการดููแลสวััสดิิภาพและสวััสดิิการแก่่ผู้้�สููงอายุุครบ
ทุุกมิิติิอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายใน
การบูู ร ณาการ เพื่่� อขัั บ เคลื่่� อ นแนวทางที่่� จ ะทำำ� ให้้
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุดีีขึ้้�น ผ่่านกระบวนการชุุมชน
มีีส่่วนร่่วมสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นางพาริินดา ชััยวิิวััฒน์์พงศ์์
รองปลััดเทศบาลเมืืองเขารููปช้้าง
โทร. ๐๘ ๑๕๔๑ ๑๕๑๔
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๓๘) ชุุมชนคุุณธรรมบ้้านคลองขุุดเหนืือ
ตํําบลคลองขุุด อํําเภอเมืืองสตููล จัังหวััดสตููล
“ชุุมชนพหุุวััฒนธรรมสามััคคีี
มีีความปลอดภััย ใส่่ใจคุุณภาพชีีวิิตดีี
มากมีีศิิลปะภููมิปัิ ัญญา ร่่วมรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม”

เรื่่� อ งราวความโดดเด่่ น ของชุุ ม ชนบ้้ า น
คลองขุุดเหนืือ เริ่่�มจากการนํําคุุณธรรมมาผููกโยงเข้้า
กัับการใช้้ชีีวิิตของชาวบ้้านในชุุมชน โดยมีีวิิสััยทััศน์์ว่่า
“ชุุมชนพหุุวััฒนธรรมสามััคคีี มีีความปลอดภััย ใส่่ใจ
คุุณภาพชีีวิิตดีี มากมีีศิิลปะภููมิิปััญญา ร่่วมรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อม”
แต่่เดิิมนั้้�น ชุุมชนบ้้านคลองขุุดเหนืือมีีลัักษณะ
เป็็นชุุมชนแออััด และมีีปัญ
ั หาสั่่ง� สมมากมายก่่อนจะมา
เป็็นชุุมชนต้้นแบบ สภาพปััญหาที่่�พบในชุุมชน ได้้แก่่
เยาวชนในชุุมชนติิดยาเสพติิด มีีการลัักเล็็กขโมยน้้อย
จนเป็็นคดีีความอยู่่�เป็็นประจํํา เกิิดคดีีทํําร้้ายร่่างกาย
มีีการตีีรันั ฟัันแทงกัันจนถึึงแก่่ความตาย ซึ่่ง� เป็็นผลจาก
การติิดสุุรา ทํําให้้หมู่่�บ้้านเป็็นสัังคมที่่�ไม่่น่่าอยู่่� และ
ก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกกัังวลต่่อหมู่่�บ้้านข้้างเคีียง อีีกทั้้�ง
ผลพวงจากมลพิิษทั้้�งจากทั้้�งในชุุมชนและน้ำำ��เสีียจาก
โรงงาน ทํําให้้ชาวบ้้านเกิิดโรคระบบทางเดิินหายใจ เป็็น
โรคภููมิิแพ้้ และโรคผิิวหนััง
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กระบวนการสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง
ผู้้�นํําชุุมชน เล็็งเห็็นและต้้องการแก้้ไขปััญหาเหล่่านี้้�
รวมถึึงอยากเห็็นคนในชุุมชนมีีความสามััคคีี มีีน้ำำ��ใจ
เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน มีีการเข้้าร่่วมประชุุมปรึึกษา
หารืือร่่วมแก้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้น� ภายในหมู่่�บ้้าน เพื่่�อพัฒ
ั นา
สุุขภาพกายและยกระดัับจิิตใจให้้คนในชุุมชนมีีจิติ สํํานึึก
ที่่�ดีขึ้้ี น� เป็็นก้้าวแรกสู่่�การให้้เป็็นชุุมชนเข้้มแข็็งและยั่่ง� ยืืน
สามารถประกอบอาชีีพในทางสััมมาอาชีีพได้้
การดำำ�เนิินงานและผลลััพธ์์ความสำำ�เร็็จของชุุมชน
คุุณธรรม
๑.	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เกิิดการจััดการขยะอย่่าง
เป็็นระบบ โดยโครงการธนาคารขยะ และจััดกิิจกรรม
รณรงค์์การป้้องกัันลููกน้ำำ��ยุุงลาย น้ำำ��คลองใสสะอาด
ทำำ�ให้้สภาพแวดล้้อมของชุุมชนปลอดขยะ มลพิิษลดลง
ชาวบ้้านลดอััตราการเกิิดโรคจากมลพิิษ สุุขภาพและ
ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชนดีีขึ้้�น อากาศสะอาด
บริิสุทุ ธิ์์� ซึ่่ง� สะท้้อนถึึงหลัักคุุณธรรมร่่วมด้้านความมีีวินัิ ยั
และจิิตอาสา เคารพต่่อกฎของชุุมชนและมีีจิิตสํํานึึกใน
การรัักษาความสะอาดของส่่วนรวม
๒.	ด้้านเศรษฐกิิจ มีีการสนัับสนุุนให้้ชาวบ้้าน
ทำำ�แปลงผัักสวนครััวและเลี้้�ยงปลา เพื่่�อช่่วยลดภาระ
ค่่าใช้้จ่า่ ย เนื่่�องจากการปลููกพืืชสามารถใช้้ปุ๋๋ย� ธรรมชาติิ
จากน้ำำ��ล้้างปลา น้ำำ��ซาวข้้าวในครััวเรืือน และปุ๋๋�ยจาก
ถัังรัักษ์์โลก มีีการส่่งเสริิมการทำำ�ไข่่เค็็มอััญชัันของกลุ่่�ม
แม่่บ้้านให้้ขึ้้�นเป็็นสิินค้้า OTOP อัันเป็็นช่่องทางสร้้าง
รายได้้เสริิมให้้กัับคนในชุุมชน กระทั่่�งในปััจจุุบัันคนใน
ชุุมชนมีีพืืชผัักไว้้สํําหรัับบริิโภค และสามารถจัับปลา
จากแม่่น้ำำ��ลํําคลองสํําหรัับการบริิโภคได้้ สะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงคุุณธรรมการกตััญญููรู้้�คุุณของทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� งแวดล้้อม มีีความเป็็ นอยู่่�ที่่� พอประมาณตาม
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
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๓.	ด้้านสัังคม คนในชุุมชนต่่างมีีส่่วนร่่วมใน
การพััฒนาชุุมชนโดยมีีการเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อปรึึกษา
หารืือและแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ เดืือนละ ๑ ครั้้�ง มีีการทํํา
“ประชาพิิจารณ์์” เปิิดโอกาสให้้คนในชุุมชนได้้แสดง
ความคิิดเห็็นในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ซึ่่ง� สะท้้อนคุุณธรรมหลัักการ
มีีส่่วนร่่วมอย่่างเป็็นรููปธรรม
๔.	ด้้ านค มนาคม มีี ก ารเจรจาเรื่่� อ งที่่� ดิิ น
เพื่่�อบริิจาคเป็็นถนนสาธารณะ เพื่่�อให้้คนในชุุมชน
สามารถสัั ญ จรได้้ อย่่ า งสะดวกและปลอดภัั ย ขึ้้� น
นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการสร้้างเขื่่�อนกั้้�นตลิ่่�งป้้องกัันชายฝั่่�ง
ริิมคลองบํําบััง เพื่่�อลดปััญหาน้ำำ��ท่่วมในพื้้�นที่่�ชุุมชน
๕.	ด้้านวััฒนธรรม มีีการประชุุมร่่วมกัับภาคีี
เครืือข่่าย เพื่่�อยกระดัับจริิยธรรมให้้แก่่คนในหมู่่�บ้้าน
เริ่่ม� จากวััดและมััสยิิดหมู่่� ๗ ตํําบลคลองขุุด โดยเป็็นการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีส่่วนร่่วมของชาวบ้้านต่่างศาสนิิกใน
ชุุมชน
๖.	ด้้านคุุณธรรมและจริิยธรรม เกิิดการสร้้าง
กติิกาหมู่่�บ้้านดัังนี้้�
		 •	คนในหมู่่�บ้้านต้้องให้้ความสํําคััญกัับการ
ศึึกษาในทุุก ๆ ด้้าน
		 •	ทุุกคนต้้องมีีส่่วนในกิิจกรรมชุุมชน
		 •	ทุุกคนต้้องให้้ความสํําคััญในการเรีียน
การสอนด้้านศาสนา
		 •	ห้้ามมีีส่ว่ นร่่วมกัับยาเสพติิดทุุกชนิิด
		 •	ทุุกคนในชุุมชนต้้องปฏิิบััติิตามการจััด
ระเบีียบสัังคมอย่่างเคร่่งครััด

สมาชิิกในชุุมชนได้้ร่ว่ มรัับรู้้�และปฏิิบัติั ติ ามกติิกา
ของหมู่่�บ้้าน ดัังเป็็นการสะท้้อนถึึงหลัักคุุณธรรมความมีี
วิินััย สุุจริิตและโปร่่งใส
	ปััจจุุบัันชุุมชนบ้้านคลองขุุดเหนืือ กลายเป็็น
สถานที่่� ท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง วัั ฒ นธรรม เป็็ น แหล่่ ง เรีี ย นรู้้�
สำำ�หรัับผู้้�สนใจ และนัักเรีียนนัักศึึกษาในการค้้นคว้้าวิิจัยั
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นผลพวงของความสามััคคีขี องคนในชุุมชน
และการสนัับสนุุนของผู้้�นํําชุุมชน ซึ่่ง� เป็็นการปููทางไปสู่่�
ชุุมชนที่่�พึ่่�งตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายชััยณรงค์์ ไชยจิิตต์์ ผู้้�ใหญ่่บ้้านคลองขุุดเหนืือ
โทร. ๐๘ ๙๖๕๘ ๖๒๐๒
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๓๙) ชุุมชนคุุณธรรมมััสยิิดมิิฟต้้าฮุุดดีีน
ตำำ�บลเขาขาว อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล
ชุุมชน “มิิฟต้้าฮุุดดีีน” สามััคคีี

	มััสยิิดมิิฟต้า้ ฮุุดดีีน มีีเนื้้อที่่
� ป� ระมาณ ๑ ไร่่ ๑ งาน
ซึ่่ง� เป็็นที่่�บริิจาคส่่วนบุุคคล โดยเริ่่ม� มีีการสร้้างอาคารครั้้�ง
แรกปีี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้้รับั งบเป็็นเงิินบริิจาคจากชาวบ้้าน
ในพื้้�นที่่� เป็็นจำำ�นวนเงิินก่่อสร้้างประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
จากนั้้น� ได้้มีกี ารปรัับปรุุงต่่อเติิม ด้้วยงบประมาณของสมาชิิก
ในชุุมชน ปััจจุุบัันมีีสััปปุุรุุษ จำำ�นวน ๑๐๓ ครััวเรืือน
ซึ่่� ง สัั ป ปุุ รุุ ษส่่ ว นใหญ่่ ประกอบอาชีี พ เกษตรกร
ทำำ�สวนยางพารา ซึ่่�งกว่่าจะมาเป็็นมััสยิิดมิิฟต้้าฮุุดดีีน
โรงเรีียนดาตีีกา อย่่างที่่�เห็็นในปััจจุุบัันนั้้�น ก่่อเกิิดจาก
ดำำ�รงอยู่่�ในคุุณธรรมหลายด้้านของชุุมชน ไม่่ว่า่ เป็็นการ
อดทน การอดออมเงิินในการสร้้างมิิสยิิด การให้้ความ
ร่่วมมืือของชุุมชน และที่่�สำำ�คััญคืือความสามััคคีีที่่�รวม
เป็็นหนึ่่�งอัันเดีียวกััน มีีเป้้าหมายเดีียวกัันในการก่่อตั้้�ง
มััสยิิดและโรงเรีียนจนถึึงปััจจุุบััน
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ความสำำ�เร็็จเกิิดจากความมุ่่�งมั่่�นและพลัังศรััทธาของ
ผู้้�มีีคุุณธรรม
ณ บ้้านบ่่อหินิ หมู่่�ที่่� ๓ ตำำ�บลเขาขาว อำำ�เภอละงูู
ซึ่่ง� เป็็นหมู่่�บ้้านขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� มััสยิิดแห่่งเดีียวไม่่สามารถ
รองรัับสััปปุุรุษุ ได้้จำำ�นวนมากโดยเฉพาะในช่่วงเทศกาล
สำำ�คััญทางศาสนา ชาวบ้้านจึึงขอจดทะเบีียนตั้้�งมััสยิิด
เป็็นหลัังที่่� ๒ ของตำำ�บล ซึ่่�งชื่่�อว่่ามััสยิิดมิิฟต้้าฮุุดดีีน
โดยชาวบ้้านจะเรีียกมััสยิิดสองแห่่งนี้้�ว่า่ มััสยิิดบ่่อหินิ ๑
และมััสยิิดบ่่อหิิน ๒ ซึ่่�งเรีียงมาจากการก่่อตั้้�งก่่อน-หลััง
นั่่�นเอง
	มััสยิิดมิิฟต้้าฮุุดดีีน เป็็นมััสยิิดของสััปปุุรุุษอย่่าง
ชััดเจน โดยจะเห็็นได้้จาก ความยากลำำ�บากก่่อนที่่�จะ
มาเป็็นมััสยิิด ชาวบ้้านต้้องใช้้ความอดทนในการก่่อตั้้ง� เป็็น
เวลาหลายปีี ทั้้�งมีีอุุปสรรคทางการเงิิน เนื่่�องด้้วยอาชีีพ
หลัักของชุุมชนคืือเกษตรกร ที่่�มีีรายได้้แต่่ละเดืือนไม่่
มากนััก แต่่ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของสมาชิิกในชุุมชนที่่�มีี
ความต้้องการจะสร้้างมััสยิิดภายใต้้เงื่่�อนไข ที่่�ไม่่ขอรัับ
บริิจาคจากเงิินภายนอก จึึงได้้ช่่วยกัันบริิจาคตามกำำ�ลังั
ความสามารถ ตามพละกำำ�ลัังที่่�ครอบครััวจะบริิจาคได้้
และด้้วยพลัังความสามััคคีีทั้้�งด้้านการเงิิน ความคิิด
และแรงงานในการช่่วยกัันทำำ�ช่่วยกัันสร้้าง ทำำ�ให้้เกิิด
มััสยิิดมิิฟต้า้ ฮุุดดีีนได้้สำำ�เร็็จอย่า่ งที่่�ปรากฏอยู่่�ในปััจจุบัุ นั
เป็็นความภาคภููมิิใจของชุุมชนที่่�เกิิดจากพลัังศรััทธา
อย่่างแรงกล้้า
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ผลลััพธ์แ์ ห่่งความสำำ�เร็็จ : พััฒนาทั้้�งด้้านกายภาพและ
ความสามััคคีีของคนของชุุน
ผลสำำ� เร็็ จ ของชุุ ม ชน “มัั ส ยิิ ด มิิ ฟต้้ า ฮุุ ด ดีี น ”
จะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้หากไม่่มีีความสามััคคีีในชุุมชน ทั้้�งผู้้�นำำ�
ชุุมชน และผู้้�ศรััทธาที่่�ตั้้�งใจและมีีเป้้าหมายเดีียวกััน
ในการก่่อสร้้างถาวรวััตถุุ หากแต่่ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�ตาม
มานั้้� น มีี คุุ ณ ค่่ า มากกว่่ า วัั ต ถุุ ที่่� เ ห็็ น ภายนอก นั้้� น คืือ
การสร้้างความสััมพัันธ์์ภายในชุุมชนให้้เกิิดความรััก
ความสามัั คคีี ภายใต้้ ก รอบของศาสนาที่่� เ ป็็ น สิ่่� ง
ยึึดเหนี่่�ยวทางคุุณธรรมและจริิยธรรมอย่่างแท้้จริิง
ความท้้าทาย/พลัังแห่่งการขัับเคลื่่อน
เนื่่�องจากดำำ�เนิินงานของชุุมชน “มััสยิิดมิิฟต้้า
ฮุุดดีีน” ยึึดถืือหลัักการของศาสนาอิิสลาม ในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตอย่่างเคร่่งครััด จึึงมีีเป้้าหมายหลัักคืือ สนัับสนุุนให้้
คนในชุุมชนมีีความรู้้�ความเข้้าใจ การดำำ�เนิินชีีวิิตตาม
หลัักศาสนา อัันจะเห็็นได้้ว่่าศาสนาอิิสลามเป็็นศาสนา
ที่่� พ ร้้ อ มด้้ ว ยหลัั ก การและเหตุุ ผ ล ทั้้� ง ยัั ง ครอบคลุุ ม
ถึึงคุุณธรรมจริิยธรรมในการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างถึึงพร้้อม
อีีกด้้วย

ก้้าวต่่ออย่่างมีีคุุณธรรม : แนวทางการพััฒนาในอนาคต
	ผู้้�นำำ�และสมาชิิกของชุุมชนยัังคงทำำ�งานอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เหล่่าสััปปุุรุุษเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
กิิจกรรมของมััสยิิดให้้มากที่่�สุุด

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายกอเฉ็็ม เหร็็มเหมาะ
อิิหม่่ามประจำำ�มััสยิิดมิิฟต้้าฮุุดดีีน
โทร. ๐๘ ๑๐๙๖ ๔๗๒๓
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๔๐) กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญาขััน
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง
“ให้้อย่่างมีีคุุณค่่า รัับอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี”

	ตำำ�บลพญาขััน ได้้ถูกู ยกระดัับเป็็นเทศบาลเมื่่อปี
� ี
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีีหมู่่�บ้้านในเขตเทศบาล รวม ๑๐ หมู่่�บ้้าน
สภาพภููมิิประเทศส่่วนใหญ่่ของเทศบาลตำำ�บลพญา
ขัันเป็็นที่่�ราบลุ่่�ม มีีลำำ�คลอง เหมืืองน้ำำ��ไหลผ่่านภููเขา
และที่่�ราบ หลายสายเป็็นแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญ
อีีกทั้้�งมีีแหล่่งน้ำำ��ชลประทานที่่�หน่่วยงานรััฐจััดสร้้างขึ้้�น
เพื่่�อการเกษตร ด้้วยความอุุดมสมบููรณ์์ของแหล่่งน้ำำ��
ผู้้�คนในเขตเทศบาลตำำ�บลพญาขัันส่่วนใหญ่่จึึงประกอบ
อาชีีพด้้านเกษตรกรรมได้้แก่่ ทำำ�นา ปลููกผััก ปลููกผลไม้้
ทำำ�ไร่่นาส่่วนผสมและเลี้้�ยงสััตว์์ สภาพเศรษฐกิิจของ
เทศบาลตำำ� บลพญาขัั น จึึงขึ้้� น อยู่่�กัั บ การผลิิ ต ภาค
การเกษตรเป็็นหลััก
จากชมรมผู้้�สููงอายุุสู่่�กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญาขััน คืือชมรม
ผู้้�สููงอายุุที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใน ปีี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อจััดสวััสดิิการช่่วยเหลืือสมาชิิก ด้้วยเงิินกองทุุน
และความร่่วมมืือจากการบริิจาคของสมาชิิกกัันเอง
มีีการพััฒนาขยายเป็็นความร่่วมมืือของคนในตำำ�บล
ประกอบกัับความพร้้อมจากการได้้รัับเงิินสมบทจาก
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) เพื่่�อการ
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จััดตั้้�งกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนในพื้้�นที่่� ต่่อมารััฐบาลได้้
ให้้การสนัับสนุุนงบประมาณในอััตรา ๑ : ๑ และเป็็นปีี
ที่่�ทางกองทุุน ได้้เริ่่�มปรัับแนวคิิดการดำำ�เนิินงานให้้อยู่่�
ภายใต้้หลัักการ “ให้้อย่่างมีีคุุณค่า่ รัับอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี”
มีีการจััดกลไกการบริิหารจััดการกองทุุนอย่่างเป็็นระบบ
กำำ�หนดระเบีียบ กติิกา ในการดำำ�เนิินงานกองทุุนฯ
ที่่� เ คร่่ ง ครัั ด ประกอบกัั บ การสื่่� อ สารความเข้้ า ใจใน
วััตถุุประสงค์์ของกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญา
ขัันว่่าเป็็นกองบุุญที่่�คนในชุุมชนร่่วมกัันจััดขึ้้�นเพื่่�อช่่วย
เหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน ถืือเป็็นหลัักประกัันความ
มั่่�นคงในชีีวิิตของสมาชิิกบนพื้้�นฐานการมีีส่่วนร่่วมและ
พึ่่ง� ตนเองจึึงส่่งผลให้้จำำ�นวนสมาชิิกได้้เพิ่่�มขึ้้น� ครอบคลุุมทั้้�ง
๑๐ หมู่่�บ้้าน
เน้้นเป้้าหมายคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของสมาชิิกด้้วยการจััด
สวััสดิิการมากกว่่า ๒๐ ประเภท
	ปััจจุุบัันกองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญาขััน
มีีจำำ�นวนสมาชิิก ทั้้�งสิ้้�น ๕,๗๙๑ คน รวมเงิินกองทุุน
ทั้้�งหมด ๓ ล้้านกว่่าบาท
ฐานคิิด : การจััดสวััสดิิการอย่่างมีีคุุณธรรม
การจััดสวััสดิิการให้้สมาชิิกกองทุุนสวััสดิิการ
ชุุมชนตำำ�บลพญาขััน จึึงมีีฐานคิิดจากการใช้้ข้้อมููลที่่�
ได้้จากการสำำ�รวจสุุขภาพของคนในพื้้�นที่่� ที่่�พบว่่ามีี
ประชากรในกลุ่่�มเด็็กนัักเรีียน และผู้้�สููงอายุุจำำ�นวนมาก
นำำ� มาทำำ� การวิิ เ คราะห์์ ปัั ญ หา และนำำ� มาสู่่�การจัั ด
ประเภทของสวััสดิิการที่่�ตอบสนองต่่อการแก้้ไขปััญหา
ของกลุ่่�มบุุคคลที่่�เห็็นว่่าเป็็นกลุ่่�มที่่�หน่่วยงานในสัังคมให้้
ความสนใจเป็็นพิิเศษ ได้้แก่่ กลุ่่�มเด็็กเยาวชน กลุ่่�มผู้้�สููง
อายุุ กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส กลุ่่�มผู้้�พิิการและกลุ่่�มบุุคคลทั่่�วไป
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญาขัันจึึงพิิจารณาแก้้ไข
ปััญหาของชุุมชนที่่�มาจากข้้อมููลปััญหาของกลุ่่�มเด็็ก
และผู้้�สููงอายุุดัังกล่่าวด้้วยการจััดสวััสดิิการที่่�เน้้นการ
เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในการดำำ�เนิินชีีวิิต การศึึกษา และ

เรีียงร้้อยต้้นแบบคุุณธรรมภาคใต้้

การดููแลสุุขภาพอนามััยให้้กัับกลุ่่�มเด็็กนัับตั้้�งแต่่แรก
เกิิดกระทั่่�งถึึงวััยเด็็ก เยาวชน และกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตาม
ความสามารถของกองทุุนฯ อีีกทั้้�งยัังสร้้างความร่่วม
มืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
และองค์์กรพััฒนาอื่่น� ๆ ในพื้้น� ที่่�ออกแบบระบบการจััด
สวััสดิิการพื้้น� ฐานครอบคลุุม เรื่่อ� ง เกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย และ
ริิเริ่่ม� รููปแบบสวััสดิิการใหม่่ ที่่�สอดคล้้องบริิบทของพื้้น� ที่่�
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้มแข็็งในการพััฒนา
ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตด้้วยแผนพััฒนาสัังคมตำำ�บลพญาขััน
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญาขััน ได้้ร่่วม
กัับโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลและมหาวิิทยาลััย
วลััยลัักษณ์์ ทำำ� “แผนพััฒนาสัังคมตำำ�บลพญาขััน”
โดยเป็็นแผนระยะเวลา ๓ ปีี ด้้วยความร่่วมมืือระหว่่าง
กองทุุนสวััสดิิการชุุมชนตำำ�บลพญาขัันกัับหน่่วยงาน
อื่่�น ๆ ทั้้�งภายในและนอกพื้้�นที่่� อาทิิ โรงพยาบาล
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บล วัั ด โรงเรีี ย น มหาวิิ ท ยาลัั ย
สวจ. พมจ. ศูู นย์์ คุุณธรรมศูู นย์์ ประสานงานภาคีี ฯ
จัั ง หวัั ด พัั ท ลุุ ง ในการดำำ� เนิิ น งานพัั ฒ นาด้้ า นสัั ง คม
ของพื้้�นที่่�ตำำ�บล มีีโครงการที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
๑) การเยี่่�ยมสมาชิิกและมอบเงิินเพื่่�อรัับขวััญ
บุุตรของสมาชิิกที่่�เกิิดใหม่่ทุุกคน
๒) มอบทุุนการศึึกษาให้้กัับสมาชิิกบุุตรของ
สมาชิิ ก ที่่� ศึึ กษาในระดัั บ การศึึกษาปฐมวัั ย ถึึงระดัั บ
ปริิญญาตรีี
๓) สนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมจัั ด หาทุุ น เพื่่� อพัั ฒ นา
คุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน
๔)	จััดโครงการพญาขัันตำำ�บลบายใจ ร่่วมกัับ
โรงเรีียน ในเขตเทศบาลตำำ�บลพญาขััน เพื่่�อพััฒนา
คุุณลัักษณะการออมและการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
๕) โครงการผู้้�สููงอายุุใส่่ใจสุุขภาพ โครงการ
ปฏิิบัติั ธรร
ิ มสััญจร โครงการสููงวััยภููมิปัิ ญ
ั ญาสร้้างคุุณค่่า
พญาขัันตำำ�บลบายใจและ โครงการเสริิมรายได้้และ
จััดสวััสดิิการที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�สููงอายุุเพื่่�อให้้มีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี

ผลของสวััสดิิการคืือความมั่่�นคงทุุกช่่วงวััยชีีวิิตของ
คนพญาขััน
	คนในตำำ�บลพญาขัันได้้รับั สวััสดิิการที่่�สอดคล้้อง
บริิบทของคนในตำำ�บล เกิิดความเปลี่่ย� นแปลงเป็็นการมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
• กลุ่่�มเด็็กแรกเกิิดได้้รัับขวััญกำำ�ลัังใจในการ
ดููแล และเกิิดความอบอุ่่�น
• เด็็กในวััยเรีียนและเยาวชนได้้ใช้้เวลาว่่างให้้
เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาตนเองมากยิ่่�งขึ้้�น
• 	ส่่วนกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ดีีขึ้้น� มีีความรู้้�
ด้้านการดููแลสุุขภาพตนเอง สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต
ดีีมีีความมั่่�นคงในชีีวิิตมีีสวััสดิิการและเสริิมรายได้้ตาม
ความเหมาะสม
• เกิิดจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีขี องคนในตำำ�บล ที่่�มีส่ี ว่ นร่่วม
ช่่วยเหลืือแก้้ไขปััญหาของสัังคมชุุมชน เห็็นชััดคืือผู้้�สููง
อายุุเป็็นผู้้�นำำ�ในการจััดการขยะในครััวเรืือนและชุุมชน

ผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่�
นายสกล กาฬสุุวรรณ
ผู้้�ประสานงานกองทุุนสวััสดิิการชุุมชน ตำำ�บลพญาขััน
โทร. ๐๙ ๒๙๘๒ ๙๙๕๒
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องคความรูถอดบทเร�ยน

องคความรูเลมนี้เปนการดําเนินการตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคณะกรรมการสงเสร�มคุณธรรมแหงชาติ

องค์์ความรู้้�ถอดบทเรีียนชุุมชนท้้องถิ่่�นคุุณธรรมต้้นแบบ
ดำำ�เนิินการโดย	ศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน)
ผู้้�จััดพิิมพ์์
กรมการศาสนา
ปีีที่่�พิิมพ์์	พ.ศ. ๒๕๖๔
จำำ�นวนพิิมพ์์
๑,๒๕๐ ชุุด
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ที่่�ปรึึกษา
รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์สุุริิยเดว ทรีีปาตีี ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน)
นายเกรีียงศัักดิ์์� บุุญประสิิทธิ์์�
อธิิบดีีกรมการศาสนา
คณะทำำ�งานการจััดทำำ�หนัังสืือฯ
๑. นายอิิทธิิพร วัันดีี	นัักวิิชาการ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการส่่งเสริิมคุุณธรรม
๒. นายยงจิิรายุุ อุุปเสน
ผู้้�จััดการสำำ�นัักส่่งเสริิมและขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายทางสัังคม
๓. นายประมวล บุุญมา	หััวหน้้ากลุ่่�มงานสมััชชาคุุณธรรมและความร่่วมมืือนานาชาติิ
๔. นายบุุญญานนท์์ ศรีีโท	นัักวิิชาการส่่งเสริิมคุุณธรรมชำำ�นาญการ
๕. นางสาวพััลลภา ฉััตรทอง	นัักวิิชาการส่่งเสริิมคุุณธรรมชำำ�นาญการ
คณะทำำ�งานสนัับสนุุนและติิดตามการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายย่่อยที่่� ๑
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�เป็็นต้้นแบบด้้านคุุณธรรม
๑. นายศิิวโรฒ จิิตนิิยม	
ประธานเครืือข่่ายความสุุขชุุมชน จัังหวััดกาญจนบุุรีี
๒. นายเจษฎา มิ่่�งสมร	คณะประสานงานองค์์กรชุุมชน จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
๓. นางมยุุรีี ศรีีนาค	
ประธานชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
๔. นายปวััน พรหมพิิทัักษ์์
อดีีตพััฒนาการจัังหวััดสงขลา
๕. นายสง่่า ยอดไฟอิินทร์์
กรรมการและเลขานุุการสภาวััฒนธรรม จัังหวััดศรีีสะเกษ
๖. ดร.อุุบล ยะไวทย์์ณวิิชััย
อดีีตปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนแก้้ว จัังหวััดเชีียงใหม่่
๗. นายวััชริินทร์์ จัันทร์์เดช
ประธานเครืือข่่ายกองทุุนแม่่ของแผ่่นดิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
สนัับสนุุนข้้อมููล
๑.	ศููนย์์คุณ
ุ ธรรม (องค์์การมหาชน)
๒.	สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงวััฒนธรรม
๓.	สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
๔. กรมการศาสนา
๕. กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
๖.	สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน)
พิิมพ์์ที่่�

โรงพิิมพ์์ชุุมนุมส
ุ หกรณ์์การเกษตรแห่่งประเทศไทย จำำ�กััด
๗๙ ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๑๐๑
นายโชคดีี ออสุุวรรณ ผู้้�พิิมพ์์ผู้้�โฆษณา
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การมหาชน)

ดําเนินการโดยดํ:าเนินการโดย :

เลขที่ ๖๙ อาคารว�
เลขทีท่ยาลั
๖๙ ยอาคารว�
การจัดทการ
ยาลัมหาว�
ยการจั
ทยาลั
ดการ
ยมหิ
มหาว�
ดล (CMMU)
ทยาลัยมหิชัด้นล๑๖
(CMMU)
- ๑๗ ชั้น ๑๖ - ๑๗
ถนนว�ภาวดี-รังถนนว�
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