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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา สมาชกิสภา ข้าราชการ พนักงาน ลกูจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และพีน้่องประชาชนทีเ่คารพรกัทุกท่าน

เมือ่วันที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2448 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมพีระบรมราชโองการให้ 
ยกฐานะต�าบลท่าฉลอมขึน้เป็นสขุาภบิาลท่าฉลอม ซึง่ถอืเป็น “ปฐมบทการปกครองท้องถ่ินไทย” และเป็นจดุเริม่ต้น
ของการกระจายอ�านาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินได้มส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ และเพ่ือเป็นการร�าลกึถึง
พระมหากรณุาธิคณุแห่งพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั คณะรฐัมนตรจีงึมมีตกิ�าหนดให้วันที ่18 มนีาคม 
ของทกุปี เป็น “วนัท้องถิน่ไทย”

นบัจาก พ.ศ. 2448 จวบจนปัจจบุนั เป็นระยะเวลา 113 ปีมาแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุรปูแบบ 
ได้แก่ กรงุเทพมหานคร องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด เทศบาล  องค์การบรหิารส่วนต�าบลและเมอืงพัทยา รวมทัง้สิน้ 
7,852 องค์กร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทั่วท้ังประเทศไทย เป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีการพัฒนาและ
เตบิโตขึน้มาโดยล�าดบั มรีปูแบบและระบบการบรหิารจดัการโดยมปีระชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม มอีสิระในการก�าหนด
แนวทางการบรหิารจดัการและพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่างๆ ซึง่เป็นก�าลงัส�าคญัท่ีจะขบัเคลือ่นการพฒันาได้ตรงตาม
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน

ผมในนามของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณผู้บรหิาร สมาชกิสภา ข้าราชการ พนักงานและ 
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกท่าน ท่ีร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบาย
ของรฐับาลไปสูก่ารปฏบิตัจินเกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างเป็นรปูธรรมนานัปการ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลือ่นและสานต่อ
นโยบายต่างๆ ต่อไป เพ่ือก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 อย่างมัน่คง สร้างความผาสกุให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยมข้ีาราชการ 
ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกลไกส�าคญัในการช่วยขบัเคลือ่นการท�างานของภาครฐั ซึง่จะต้องปรบัตัว 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับ 
ทกุภาคส่วน และพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ รวมท้ัง
ร่วมกันส่งเสรมิการท�างานให้บรรลผุลส�าเรจ็ไปสูเ่ป้าหมายเดียวกันในทุกภาคส่วน โดยรปูแบบเครอืข่าย “ประชารฐั” 
มกีารสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มาสนับสนุนให้บรรลเุป้าหมายของการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย
ทีม่คีวามมัน่คง มัน่คัง่ ย่ังยืน เป็นสงัคมปลอดทุจรติคอร์รปัชัน่ ยึดมัน่ในความซือ่สตัย์ ซือ่ตรง โปร่งใส โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยการบรกิารทีร่วดเรว็ ถูกต้อง มธีรรมาภบิาล โดยน้อมน�า
หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาตามแนวทาง
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุง่สูค่วามเข้มแขง็อย่างย่ังยืน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและการพัฒนา ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชาติ เพื่อประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่นค่ัง และย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราจะต้องร่วมมือกันด�าเนินการ 
ให้บรรลผุลส�าเรจ็ในด้านต่างๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างความมัน่คง การพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน
หรอืการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสงัคม ทัง้หมดนัน้ก็เพือ่เสรมิสร้างความผาสกุให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนและประเทศชาติ

ในโอกาสน้ี ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลกท่ีท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่ง 
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ได้โปรดปกป้องคุม้ครองผูบ้รหิาร ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุท่าน และครอบครวั จงประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ ในหน้าที่ 
การงาน มีก�าลังกายก�าลังใจท่ีเข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นท่ีพ่ึงของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือพัฒนา 
ท้องถ่ินไทยสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงวิวัฒนาสถาพรสบืไป
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมือง
พัทยา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนท่ีเคารพรักทุกท่าน 

  เม่ือวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ 
ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซ่ึงถือเป็น “ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นจุดเริ่มต้นของการ
กระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรจึีงมีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” 
  นับจาก พ.ศ. 2448 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 113 ปีมาแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา รวมทั้งส้ิน 7,852 องค์กร 
มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นมาโดยลำดับ มีรูปแบบ
และระบบการบริหารจัดการโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีอิสระในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคล่ือนการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน 
  ผมในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและ 
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การ
ปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมนานัปการ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคล่ือนและสานต่อนโยบายต่างๆ ต่อไป เพื่อก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 อย่างม่ันคง สร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคล่ือนการทำงานของภาครัฐ ซ่ึงจะต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับทุกภาคส่วน และพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษ้ตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จไปสู่เป้าหมายเดียวกันในทุกภาคส่วน          
โดยรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” มีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มาสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศ สู่ประเทศไทยที่มีความม่ันคง ม่ันคั่ง ยั่งยืน เป็นสังคมปลอดทุจริตคอร์รัปช่ัน ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง โปร่งใส โดย
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีธรรมาภิบาล โดยน้อมนำ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  ดังน้ัน เพื่อให้การขับเคล่ือนและการพัฒนา ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชาติ เพื่อประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ันคั่ง 
และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราจะต้องร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในด้าน
ต่างๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการสร้างความม่ันคง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนหรือการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม ทั้งหมดน้ันก็เพื่อเสริมสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ 
  ในโอกาสน้ี ผมขออาราธนาส่ิงศักดิสิทธ์ิในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดปกป้องคุ้มครองผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกายกำลังใจที่
เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่ความเจริญรุ่งเรืองวิวัฒนาสถาพรสืบไป

     พลเอ ก   
      (อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ในปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) สขุาภบิาลแห่งแรกของไทยได้รับการจดัตัง้ข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร  
เรียกว่า “สุขาภิบาลกรุงเทพ” โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศใช้ พระราชก�าหนดสขุาภิบาลกรงุเทพฯ ร.ศ. 116 ข้ึน โดยผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพ ไม่ได้มาจาก
การเลอืกต้ัง แต่อยู่ในบงัคับบญัชาของเสนาบดกีระทรวงนครบาล ตามทีท่รงทอดพระเนตรมาจากการเสดจ็
ประพาสต่างประเทศ 

ต่อมาสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเล็งเห็นว่า  
การสขุาภบิาลซึง่เป็นรปูแบบทีป่ระชาชนปกครองตนเองนัน้ ต้องอาศัยความร่วมมอืจากราษฎรในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี การร่วมกันดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน หากบังคับให้มีขึ้น 
โดยทีป่ระชาชนไม่เห็นความจ�าเป็นก็จะไม่ประสบความส�าเร็จ

หลงัจากนัน้ 8 ปี คือ ในวันที ่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั มพีระบรมราชโองการให้ยกฐานะต�าบลท่าฉลอม จงัหวัดสมทุรสาคร เป็น “สขุาภิบาล” เรียกว่า 
“สขุาภิบาลท่าฉลอม” ซึง่ถือว่าเป็นสขุาภิบาล “หวัเมอืง” แห่งแรกของไทย ปัจจบุนั “สขุาภบิาลท่าฉลอม”  
คอื “เทศบาลนครสมทุรสาคร” 

ด้วยเหตุนี ้คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีติเม่ือวันที ่22 มถุินายน 2553 ประกาศให้วันที ่18 มนีาคม ของทุกปี  
เป็นวันท้องถ่ินไทย เพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต�าบลท่าฉลอมข้ึนเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งมี 
ความส�าคญั หลายประการ

ประการท่ีหนึ่ง การเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ�านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มี 
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองท้องถ่ินที่ส�าคัญย่ิงอันน�าไปสู่การวางรากฐาน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ประการท่ีสอง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกการพัฒนาประเทศ 
ได้อย่างย่ังยืน

ประการที่สาม นับเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้กับประชาชน เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มุ่งม่ันในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับ 
การส่งเสรมิระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชนให้หย่ังรากลึกในสังคมไทย

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ได้สนบัสนนุงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานวนัท้องถ่ินไทย 
ให้แก่ทุกจังหวัดเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือสนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับวันส�าคัญ  
เช่น จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดแสดงผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดกิจกรรม 
บ�าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 
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นวตักรรมท้องถิน่

ศาสตร์พระราชา Active Learningศาสตร์พระราชา Active Learningศาสตร์พระราชา Active Learning

ปัจจบุนัศาสตร์พระราชา Active Learning ได้มส่ีวนส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพการเรยีนรูใ้นพืน้ที่  
3 จงัหวดัชายแดนใต้ (จชต.) สูค่ณุภาพทีย่ัง่ยนื Thailand 4.0 เป็นนวตักรรมการจดัการเรยีนรูซ่ึ้งสร้างโดยคณะคร ู
ผูม้จีติอาสาในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั (สพม.13) จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ี(สพป.สฏ.2) และจงัหวดันครศรธีรรมราช มี
การทดลองใช้จริงในพืน้ที ่มผีลลพัธ์คอืผลการสอบ O - NET สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นทีป่ระจกัษ์ จนผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มนีโยบายน�ามาขยายผลเพือ่ยกระดบัคณุภาพการ
เรยีนรูใ้นพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใต้ (จชต.) ในปีการศกึษา 2560 ในขณะนี้ 

พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครู ให้สอนเด็กให้มีน�้าใจ 
ต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยเหลือเด็กท่ีเรียนช้ากว่า ให้คร ู
จัดกิจกรรมให้ท�าร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นบันทึก 
จากประสบการณ์ จากการทรงงานที่ท�าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ ทุกมิติ ดังนี้

8 หลกัการส�าคญัที่ใช้ในการออกแบบการเรยีนรู้8 หลกัการส�าคญัที่ใช้ในการออกแบบการเรยีนรู้

หลกัที่ 1 หลกัที่ 1 

หลกัที่ 2 หลกัที่ 2 

เน้นการพึ่งตนเอง

รกัษาภูมิสงัคม

ประหยดัเรยีบง่าย
ได้ประโยชน์สงูสดุ 

ท�าตามล�าดบัขั้นตอน 

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
เน้นการมสี่วนร่วม

เน้นประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ติดต�ารา  

นวตักรรม ท้องถิน่

สู่การศึกษาที่ยั่งยนื Thailand 4.0สู่การศึกษาที่ยั่งยนื Thailand 4.0สู่การศึกษาที่ยั่งยนื Thailand 4.0
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ได้จัดท�าโครงการพฒันาบคุลากรกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ในการปฏบิตัริาชการ
บนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้บคุลากรในสงักัดทุกระดบั (ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้าง) เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาต ิ
มาบเอ้ือง จงัหวดัชลบรุ)ี จ�านวน 5 รุน่ๆ ละ 100 คน รวมจ�านวน 500 คน ระหว่างเดอืนธันวาคม 2560 ถงึเดือนมิถุนายน 2561  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและ การด�าเนินชีวิต 

รู้จกัท่ีเรียน
ศูนย์กสกิรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง เดิมคือ มหาวิทยาลยัคอกหมู  

ตั้งอยู่ที่ 114/1 หมู่ 1 ต�าบลหนองบอนแดง อ�าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีประมาณ 40 ไร่ จากการริเริ่มของของ 
อ.วิวัฒน์ ศลัยก�าธร (อาจารย์ยักษ์) เมือ่ 20 กว่าปีมาแล้ว เพ่ือท่ีจะ 
พิสูจน์ให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่า การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นทางเลือกท่ีเป็นทางรอดของ 
คนไทยส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะมีที่ดินมากหรือ
น้อย ก็สามารถพ่ึงพาตนเองได้และใช้ชวีติอยู่ได้อย่างมคีวามสขุ 
ตามอตัภาพ ขณะเดียวกันก็สอนให้มนุษย์เงนิเดือนทัง้หลายรู้จกั
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และหันหน้าเข้าสู่ธรรมชาติให้มากกว่า
เทคโนโลยี ปัจจุบันศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องบริหารงาน 
ในรูปแบบของมูลนิ ธิ  มี เครือข ่ายกระจายอยู ่ทั่วทุกภาค 
ของประเทศ 65 ศนูย์ฝึก มผีูผ่้านการอบรมจากทีน่ี่แล้วประมาณ 
400,000 คน

เพือ่พอเพยีง พ่อ 

ตามรอย

ท้องถิน่พอเพยีง
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มองให้ไกล ไปให้ถงึ

การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้เกิดการตืน่ตวัในรปูแบบของการปรบัวฒันธรรม
องค์การ การบรหิารงานบุคคล การมีส่วนร่วม ผูบ้รหิาร และบทบาท 
ในการจัดการตนเองของท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นหลักการส�าคัญ 
ที่จะท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถยืนหยัดอยู่ได้ 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้เขียนบทความ**  
เหน็ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้หลักการไทยแลนด์ 
4.0 ควรใช้แนวทางท้ัง 5 ประการ น�าไปสู่การปฏิบัต ิดงัน้ี

ต้องเกิดจากท้องถ่ินมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความสุข 
มีคุณธรรม มีจิตใจที่เยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มั่นคง 
ไม่มีความเครียด สุขุม มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น  
รู้จักประมาณตนมีความพอเพียง เข้าใจสัจธรรมของชีวิต 
มองโลกในแง่ด ีมสีขุภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรง เป็นต้น

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเน้นการพฒันาท้องถ่ิน 
แบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได ้เข ้ามามีส ่วนในการวางแผน  
การด�าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการด�าเนินโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น การเข้ามามีส่วนร่วม 
ของประชาชนสามารถกระท�าได ้ โดยอาศัยการคิด  
การตัดสินใจส�าหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับ 
การใช้ความคดิเชงิสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน การทีป่ระชาชน
ภายในพ้ืนท่ีมีการรวมกลุ่มในรูปแบบประชาคม โดยเน้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ไข
ปัญหานัน้ จ�าเป็นต้องมคีวามร่วมมอืในการท�าพร้อมๆ กัน
ในทุกระดบัเพ่ือเสริมสร้างความเป็นชมุชนท้องถ่ินทีเ่ข้มแขง็

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีผู้บริหารแนวใหม่  
นั่นหมายถึง ผู ้บริหารต้องเป็นผู้ซึ่งมีจิตอาสา กล้าคิด  
การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์สามารถพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้ก้าวไกล เช่น ควรส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 
ของชุมชนท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ ์
ของท้องถ่ินนั้นโดยเฉพาะ และผู้บริหารท้องถ่ินแนวใหม่
ต้องมีความสามารถในการเป็นนักธุรกิจเพ่ือหารายได้ 
ให้กับคนในท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน หรือกล่าวแบบง่ายๆ คือ  
การสนับสนุนให้มีตลาดชุมชนท้องถ่ินเพ่ือใช้เป็นสถานท่ี 
ในการแลกเปลีย่นสนิค้าชมุชน เป็นต้น

5. การส่งเสริมและปรับบทบาทท้องถ่ินให้สามารถจัดการ
ตนเองได้ (Self - Management) โดยต้องประสาน
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในรูปแบบ 
เครือข่ายทางสังคม เนื่องจาก ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง 
ทีจ่ะเกิดข้ึนภายในยุคไทยแลนด์ 4.0 หน่วยงานไม่สามารถ 
อยู่ได้โดยล�าพังการท�างานแบบเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง ในบทบาทของท้องถ่ินจะ
ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้มากขึ้น ประชาชนมีส�านึกรักบ้านเกิดและมีความ 
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของท้องถ่ินนั้น ซึ่งจุดหลัก
ของการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ 
พ่ึงพาตนเองได้ คือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถ่ินที่มิใช่ 
การสร้างการปกครองหรือการบริหารเป็นหลัก แต่เป็นการ
เน้นท่ีรูปแบบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นส�าคญั 
เพราะประชาชนคือเจ้าของทรัพยากร เจ้าของพ้ืนที่ และ
เจ้าของอ�านาจอธิปไตย

ดังน้ัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด�าเนินการ 
ตามแนวทางท้ัง 5 ประการข้างต้นได้ ย่อมมีสมรรถนะสูงข้ึน 
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่ก�าลังก้าวย่างเข้าสู่ยุคท้องถ่ิน
ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน  
ได้อย่างแน่นอน

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรบัวฒันธรรมองค์การ
ใหม่ (Cultural Change) เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับเปลี่ยน 
ทางวัฒนธรรมจงึเป็นการหล่อหลอมให้พนกังาน มพีฤตกิรรม
ในการท�างานท่ีดีขึ้น ลดภาระท�างานแบบเช้าชามเย็นชาม  
ผู้บรหิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงึควรตระหนักและ
ท�าความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมเพ่ือน�าไปสู่การวางแผน
และการปรับใช้วัฒนธรรมการท�างานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และท่ีส�าคัญสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรม
องค์การแบบใดเหมาะสมกับหน่วยงานตนเองมากท่ีสุด 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับระบบการบรหิารงาน
บุคลากรแนวใหม่ (Personal Administration) หมายถึง  
หน่วยงานท้องถ่ินต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงานมีศักยภาพท้ังทางด้าน 
ความรูท้กัษะ และความสามารถในการด�าเนินชวีติภายใต้
การเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ของไทยแลนด์ 
4.0 แนวทางการบริหารงานบุคคลนี้ ควรเสริมสร้างความ 
มวีนัิยความรบัผิดชอบ หรอืสร้างความเป็นพลเมอืงทีด่ด้ีวย
เน่ืองจากรากฐานของการพัฒนาท้องถ่ินให้เข ้มแข็ง 

สรุปจากบทความวิชาการวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน - ตุลาคม) พ.ศ. 2560
1 เสกสรรค์ สนวา อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2 สุพัฒนา ศรีบุตรดี อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

การปรับตัวของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

การปรับตัวของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

15 

สารบัญ



เข้าสูเ่ดือนมีนาคม ก็หมายความว่า ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาปีใหม่มาแล้ว 3 เดอืน หรอืถ้านับกันตามปีงบประมาณ 
ก็จะสิ้นสุดไตรมาสท่ีสอง ทุกหน่วยงานต้องเร่งด�าเนินโครงการท่ีได้รับงบประมาณปี 2561 ให้มีความคืบหน้าและมี 
ผลสัมฤทธ์ิได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ส�าหรับของขวัญปีใหม่ท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิน่ได้มอบให้กับประชาชนนัน้ มีความคบืหน้า ดังน้ี

ตลาดประชารัฐ ท้องถิน่สุขใจ
ตลาดประชารัฐ ท้องถ่ินสุขใจ เกิดขึ้นโดยอาศัยกลไกประชารัฐ มีผลดีกับทุกภาคส่วน ผู้ซื้อจะได้มีแหล่งซื้อ

สินค้าอุปโภคและบริโภค ในตลาดที่ถูกสุขลักษณะ มีสินค้าให้เลือกหลายแบบ หลายราคา ผู้ขายมีแหล่งกระจาย
สินค้ามากขึ้น/ก�าไร ประชาชนทั่วไปมีโอกาสสร้างอาชีพ มีรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเงินหมุนเวียน 
เพ่ิมความเข้มแขง็เศรษฐกิจฐานราก และช่วยเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท โฮมโปร จ�ากัด ในการจัดหาพื้นที่ตลาดเพิ่มเติมส�าหรับ
ผู้ค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังนี้ 

1. ตลาดประชารัฐ ท้องถ่ินสุขใจ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ระหว่างวันท่ี  
6 - 8 ธันวาคม 2560 มีผู้ประกอบการน�าสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจ�าหน่าย จ�านวนทั้งสิ้น 171 ร้าน มียอดรวม
จ�าหน่ายสินค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 4,196,640 บาท 

2. ตลาดประชารัฐ ท้องถ่ินสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถ่ิน ณ HomePro สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระหว่างวันที่ 2 - 5  
และ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2561) มีผู้ประกอบการน�าสินค้าอุปโภคและบริโภค มาจ�าหน่าย จ�านวนทั้งสิ้น 133 ราย  
มียอดรวมจ�าหน่ายสินค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 5,956,641 บาท

นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินยังได้จัดท�า MOU กับองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย  
เพื่อร่วมกันสร้างตลาดอาหารปลอดภัยคนไทยอยู่ดีกินดีอีกด้วย

สถานธนานบุาลท้องถิน่ท่ัวไทย 
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (จ.ส.ท.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 

สถานธนานบุาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพือ่เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
ให้กับพีน้่องประชาชน โดยปรบัลดอตัราดอกเบีย้รบัจ�าน�า ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 (ตลอดท้ังปี)  
ส�าหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท/เดือน ส�าหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท  
จะคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 บาท/เดือน จากรายงานของสถานธนานุบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มจี�านวนทัง้หมด 240 แห่ง ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 2561 และมปีระชาชนได้รบัการช่วยเหลอืในการ 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจ�าน�าตามนโยบายดังกล่าวแล้ว จ�านวน 140,912 ราย คิดเป็นส่วนลดอัตราดอกเบ้ีย 
รับจ�าน�าที่ได้ปรับลดให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16.60 ล้านบาท 

+
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ตามรอย

หมูบ้่านชุมชนสดใส ปลอดภยัจากขยะอนัตราย

แผนปฏิบติัการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน “จงัหวดัสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้  
3 ระยะ คือ 1) ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 2) กลางทาง คือ ส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวางระบบการเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับ 
การก�าจดัอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ โดยใช้หลกัการ “ประชารฐั” คอื บรูณาการการท�างานของทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน และหลัก 3 ช. หรือ 3Rs 
ได้แก่ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ�า้ และน�ากลบัมาใช้ใหม่ และ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle ซึง่ภาพรวมในปี พ.ศ. 2560  
มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ คือ

1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  ในปี พ.ศ. 2560 จ�านวน  15.61 ล้านตัน ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยก่อนเข้าสู่
ระบบก�าจดัทีป่ลายทาง ลดลงร้อยละ 5.25 เมือ่เทยีบกับปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ในปี พ.ศ. 2559 (16.48 ล้านตนั)

2) ปี พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” จ�านวน 65,842 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77 และในปี 2561 
(ม.ค. - ก.พ.) มีการด�าเนินการเพ่ิมข้ึน ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ�านวน 84,530 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99 จากจ�านวน 
หมู่บ้าน/ชุมชน จ�านวน 85,357 แห่ง

3) มีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ จ�านวน 36,372 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 43  
จากจ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ จ�านวน 85,416 แห่ง

4) กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตรายได้รบัการก�าจดัอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 70 และมลูฝอย 
ติดเชื้อ ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85

ในส่วนของการสร้างจิตส�านึกแก่คนในท้องถิ่นน้ัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จากบุคคลที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีความสมัครใจ  
มีความเสียสละ เพ่ือช่วยเป็นจิตอาสาในการท�างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง ท้ังน้ี ได้เริ่มรับสมัครต้ังแต่เดือนธันวาคม 2560 จนถึง 
เดือนมีนาคม 2561 มีผู้สมัครเป็น อถล. แล้วจ�านวน 906,843 คน และได้ขับเคล่ือนกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินโดยด�าริของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ข้าราชการทุกคนด�าเนินการจัดท�าถังขยะอินทรีย์  
(ถังขยะเปียก) ในทุกครัวเรือน เพื่อเป็นตัวอย่างแล้วขยายผลไปสู่ผู้น�าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป คลิก๊ทีน่ี่ 

+
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ได้จัดท�าโครงการพฒันาบคุลากรกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ในการปฏิบตัริาชการ
บนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้บคุลากรในสงักัดทุกระดบั (ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้าง) เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาต ิ
มาบเอ้ือง จงัหวดัชลบรุ)ี จ�านวน 5 รุน่ๆ ละ 100 คน รวมจ�านวน 500 คน ระหว่างเดอืนธันวาคม 2560 ถงึเดอืนมิถุนายน 2561  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและ การด�าเนินชีวิต 

รู้จกัท่ีเรียน
ศนูย์กสกิรรมธรรมชาตมิาบเอ้ือง เดมิคอื มหาวิทยาลยัคอกหมู  

ตั้งอยู่ที่ 114/1 หมู่ 1 ต�าบลหนองบอนแดง อ�าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีประมาณ 40 ไร่ จากการริเริ่มของของ 
อ.วิวัฒน์ ศลัยก�าธร (อาจารย์ยักษ์) เมือ่ 20 กว่าปีมาแล้ว เพ่ือท่ีจะ 
พิสูจน์ให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่า การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นทางเลือกท่ีเป็นทางรอดของ 
คนไทยส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะมีที่ดินมากหรือ
น้อย ก็สามารถพ่ึงพาตนเองได้และใช้ชวีติอยู่ได้อย่างมคีวามสขุ 
ตามอตัภาพ ขณะเดยีวกันก็สอนให้มนุษย์เงนิเดอืนทัง้หลายรูจ้กั
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และหันหน้าเข้าสู่ธรรมชาติให้มากกว่า
เทคโนโลยี ปัจจุบันศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องบริหารงาน 
ในรูปแบบของมูลนิ ธิ  มี เครือข ่ายกระจายอยู ่ทั่วทุกภาค 
ของประเทศ 65 ศนูย์ฝึก มผีูผ่้านการอบรมจากทีน่ี่แล้วประมาณ 
400,000 คน

เพือ่พอเพยีง พ่อ 

ตามรอย

ท้องถิน่พอเพยีง

+
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เรียนเร่ืองอะไร
หลักๆ เลย ที่นี่จะสอนให้คนเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ 

ให้มากที่สุด ดิน น�้า ป่า เป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และ
ใช้สิ่งที่เป็นผลผลิตจาก 3 สิ่งนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตร
ก็จะมีทั้ง ระยะสั้น 2 วัน 1 คืน ระยะกลาง 3 วัน 2 คืน ไปจนถึง  
ระยะยาว 5 วัน 4 คืน เช่น หลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ตามแนวพระราชด�าริ การพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสู่การ
พ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การก�าจัดน�้าเสีย
และขยะด้วยเทคโนโลยีชวีภาพ ป่าพ้ืนบ้านอาหารชมุชน เป็นต้น 
แต่ละหลักสูตรก็จะผสมผสานระหว่างเน้ือหาทฤษฎีกับการ 
ปฏิบัติจริง เป็นสัดส่วนให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานและระยะเวลา
ของผูเ้รยีน การปฏิบตัจิรงิก็จะมฐีานการเรยีนรูอ้ยู่ด้วยกันท้ังหมด 
9 ฐาน ได้แก่ คนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์ป่า คนรักษ์น�้า คนรักษ์ 
แม่โพสพ คนเอาถ่าน คนรกัษ์สขุภาพ คนมไีฟ คนมนี�า้ยา และ 
คนตดิดนิ หากมเีวลาน้อยก็คงเรยีนกันได้ไม่ครบทกุฐาน

กจิกรรมประจ�าวนั
ทุกคนจะตื่นประมาณตี 4 หรือเช้ากว่าน้ัน เพ่ืออาบน�้า 

ท�าความสะอาดร่างกาย ห้องน�้าแยกโซนชาย - หญิง บางส่วน
เป็นห้องอาบน�้ารวม (ไม่มีน�้าอุ่น) แล้วเข้าสู่ภาคทฤษฎีตั้งแต่
ประมาณตี 5 ครึ่ง จากน้ันแปดโมงคร่ึง ท�าการเคารพธงชาติ 
ท่องค�าปฏิญาณตนเพ่ือสร้างวินยั แล้วไปรบัประทานอาหารเช้า 
ซึง่แม่ครวัได้จดัเตรยีมกับข้าวไว้ให้ประมาณ 3 - 4 อย่าง มขีนม
หรือผลไม้สลับกันเป็นของหวาน อิ่มแล้วจะต้องล้างถ้วยชาม 
และท�าความสะอาดโรงอาหารให้เรยีบร้อย หลงัจากนัน้แต่ละกลุ่ม 
ทีร่บัผดิชอบตามภารกิจทีไ่ด้รบัก็จะกวาดท�าความสะอาดบรเิวณ
โรงอาหาร บรเิวณโดยรอบ มกีารล้างห้องน�า้ ดแูลความสะอาด
โต๊ะ + เก้าอี้ห้องอบรม สลับกันไปแต่ละกลุ่ม ในช่วงพักจะม ี
น�้าสมุนไพรไว้ให้ดื่มหน้าห้องอบรม จากนั้นฟังบรรยายและ 
สลับท�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีการกลั่นแกล้งจากบรรดาครูฝึก

เพ่ือเรียกเสียงเฮฮาแก้ง่วงเป็นระยะ จนกว่าจะถึงมื้อกลางวัน  
เมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว ทุกคนทุกกลุ ่มก็จะปฏิบัติภารกิจ 
ตามตารางท่ีก�าหนดด้วยความเท่าเทียมกัน ช่วงเช้าฟังบรรยาย 
บ่ายพาท�า เรยีนรูจ้ากของจรงิ คราวนีก็้จะได้ออกแรงให้เหงือ่ซมึ 
กันถ้วนหน้า ใครที่เกิดมาไม่เคยจับจอบเสียม ก็จะได้รู ้ว ่า
อาชีพกสิกรรมน้ันต้องเหน็ดเหน่ือยเพียงใด ค่อยๆ เรียนรู้กันไป 
ในแต่ละฐาน วิทยากรมีความช�านาญและมีตัวอย่างสาธิต 
ให้เหน็กันชดัๆ เข้าใจได้ง่าย เมือ่ถึงเวลาอาหารเย็นก็เข้าสูโ่หมด 
กินง่าย อยู่ง่าย เช่น มื้อที่ผ่านมา แล้วสรุปทบทวนความรู ้
กันในช่วงค�า่ ก่อนเลกิประมาณ 4 ทุม่ สวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน  
แล้วแยกย้ายไปอาบน�้าและเข้านอน ซึ่งเป็นห้องนอนรวม  
แยกโซนชาย - หญิง (ใช้พัดลม ไม่มีแอร์) คราวนี้ใครหลับง่าย 
ก็โชคดีไป ใครท่ีหลับยากหน่อยก็อาจจะต้องฟังเสียงเครือ่งยนต์
จากคนข้างๆ ไปจนกว่าจะหลบั 

รู้อะไรจากท่ีได้เรียน
1. ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีพระราชด�ารัสเก่ียวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาต้ังแต่ปี 2517 ซึ่งในขณะ น้ันแนวคิด 
การพัฒนาประเทศต่างๆ ในโลก มีอยู่ด้วยกัน 2 แนวทาง คือ 
ทุนนิยม คอื เน้นการค้าขายเพ่ือท�ารายได้สงูสดุ และสงัคมนิยม 
คือ การกระจายรายได้และทรัพยากรท่ีมีอย่างจ�ากัดให้ทุกคน
อย่างเท่าเทียม แต่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีเหมาะ 
ส�าหรับประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ท�าไปเป็นล�าดับขั้นตอน  
ไม่ต้องเอาอย่างประเทศท่ีร�่ารวย ให้ประชาชนมีกินมีใช้
เสียก่อน แล้วจึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
ในระดับที่สูงขึ้นไป

2. เศรษฐกิจพอเพียง คือ การท�าให้พอดีกับตัวเอง พอดี
กับฐานะและก�าลงัของเรา ไม่ท�าอะไรเกินตวั การทีจ่ะท�าเช่นนัน้
ได้ก็ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเครื่องก�ากับ รู้ที่ว่าต้องรู้ 
ให้หลากหลายและรอบด้าน รู ้จักตัวเอง รู ้จักเหตุและผล  
รู้จักสังคม รู้จักบริบทรอบข้าง รวมไปถึงรู้จักโลก คุณธรรม 
ท่ีว ่าหมายถึง การลดละความโลภ ไม่เบียดเบียนผู ้ อ่ืน  

+

+
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ผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจกับมุมมองที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้

รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน สิ่งส�าคัญต้อง “ระเบิดจากข้างใน”  
หมายถึง ตั้งใจท�าอย่างจริงจัง ท�าด้วยตัวเอง ท�าให้เป็น
ตัวอย่างและเล็งเห็นความส�าเร็จของสิ่งที่ตั้งใจท�า ท�าเพ่ือให้
เกิดความพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้าน คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ 
พอร่มเย็น

3. เศรษฐกิจพอเพยีงไม่ต้องท�าทัง้หมด ท�าเพียงครึง่หนึง่ 
หรือเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ซึ่งเศษหน่ึงส่วนสี่ที่ว่า คือ ในส่วนของ
การกระท�าของแต่ละคน พอเพียงคือการมีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย 
หรูหรา แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดฟุู่มเฟือยไปบ้าง แต่ถ้าท�าให้ 
มีความสุข ถ้าท�าได้โดยไม่เดือดร้อนก็สมควรจะท�า ทีส่�าคญัคอื  
ต้องท�าแบบคนจน คือไม่ต้องท�าใหญ่ ใช้งบประมาณเยอะ  
ถ้ารออย่างนีไ้ม่มเีงินก็ไม่ได้ท�า ท�าแบบคนจน คอื ใช้ภมูปัิญญา 
ชาวบ้าน ใช้หลักธรรมชาติ (เช่น โคก หนอง นา โมเดล)  
ใช้ความสามัคคี และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (ลงแขก  
เอามื้อสามัคคี) แล้วก็ลงมือท�าทันที

4. เศรษฐกิจพอเพยีง คือ แนวทางปฏบิตัพิืน้ฐานในการ 
ด�ารงชีวิตให้พออยู่พอกิน มีความสุขสงบ ส่วนทฤษฎีใหม่นั้น  
เป็นระบบความคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา (โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ส�าหรบัผูซ้ึง่ท�าอาชพีเกษตรกรรมซ่ึงคอืประชาชนคนไทย
ส่วนใหญ่) ท่ีทรงคิด ทรงท�าและพระราชทานไว้ ซึ่งมีมากกว่า 
30 ทฤษฎี เช่น การจัดการความแห้งแล้งด้วยการท�าฝนเทียม  

การจดัการน�า้ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุม่ชืน้ การท�าแก้มลงิ
เพื่อเก็บกักน�้า การแกล้งดิน เป็นต้น ส่วนหนึ่งของการประยุกต์
ทฤษฎีใหม่เข้ากับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือ การบริหาร
ที่ดินจ�านวนน้อยซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของเกษตรกรไทยประมาณ  
10 - 15 ไร่ ต่อหนึ่งครอบครัว จัดสรรพื้นที่เป็น 30 : 30 : 30 : 10  
เพ่ือใช้ปลูกข้าว : ปลูกพืชไร่ + พืชสวน + พืชใช้สอย และ 
เลี้ยงสัตว์ : บ่อน�้า + ปลูกพืชน�้า + เลี้ยงสัตว์น�้า : ท่ีอยู่อาศัย 
ทัง้นี ้ตามสภาพภูมสิงัคมของแต่ละพ้ืนที ่เช่น พ้ืนทีใ่ดมแีหล่งน�า้ 
อุดมสมบูรณ์แล้ว ก็อาจปรับลดสัดส่วนของพ้ืนที่ท่ีเป็นบ่อน�้า 
ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มได้

5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ได้รับการเชิดชูสูงสุด  
จากองค์การสหประชาชาต ิ(UN) โดยนายโคฟี อนันนั ในฐานะ 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล 
The Human Development Lifetime Achievement Award 
แด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 และ 
ได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญา 
ท่ีสามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน  
และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างข้ึนในท่ีสุด เป็นปรัชญาท่ีมีประโยชน์
ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องค์การสหประชาชาติ
ได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิก 166 ประเทศ  
ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

“รู้สึกประทับใจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความส�าคัญกับเรื่องของการ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่ออบรมเสร็จแล้ว 
จะน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชวิีตประจ�าวัน ตามแนวทางทีวิ่ทยากร
ได้ให้ความรูกั้บพวกเรา เริม่จากการประหยัด ความพอเพียง และจะน�ามาซึง่ความอบอุน่
ในครอบครัว”

ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์  ริ้วธงชัย 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

“ก่อนที่จะมาอบรม เรารู้ศาสตร์พระราชาหรือเศรษฐกิจพอเพียงไม่มากเท่าไหร่ 
ไม่ได้รู้จริง แต่ ณ วันที่เรามาอบรม 2 คืน 3 วัน ผมเชื่อว่าข้าราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินได้ความรูเ้พ่ิมมากขึน้ ในส่วนตวัผมเองกไ็ด้รบัความรูเ้พ่ิมมากขึน้ 
และหลังจากอบรมเสร็จแล้วจะน�าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนของ 
ตัวเองจะเริ่มจากตนเองและครอบครัวปฏิบัติตนแบบประหยัด อดออม และลอง 
น�าไปท�าในพื้นที่ที่เราอยู่”

นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เปล่ียน ชีวติกเ็ปล่ียนความคิด 
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“ได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง มั่งคั่ง ย่ังยืน ความรู้ท่ีได้รับ 
เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันทั้งตนเองและครอบครัว ส่วนขององค์กรในฐานะ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีหน้าที่สนับสนุนการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ก็น�าความรูท่ี้ได้ไปเผยแพร่ แนะน�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคตเพื่อความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์ 
ผู้ตรวจราชการกรม

เศรษฐกจิพอเพยีง
วันนี้.. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้เร่ิมต้นเดินตามรอยศาสตร์ของพระราชา ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บคุลากร เพ่ือให้รูจ้กัการด�าเนนิชวิีตบนพ้ืนฐานของความพอเพียง อนัจะส่งผลให้การปฏบิตัริาชการ 
อยู่บนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ท้ังน้ี เมื่อเริ่มต้นแล้ว จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะลงมือท�า และท�าให ้
เป็นตวัอย่าง จากน้ันจงึขยายไปสูค่นในครอบครวั ชมุชน และสงัคม ใช้แนวความคดิเศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุต์ใช้ในการให้ค�าแนะน�า 
ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ต้องขอขอบคุณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง วิทยากรและ 
ครูฝึกทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

“ได้รับรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�าให้รู้ว่าถ้าเรามีป่า มีน�้า มีดิน เราก็จะ
มชีวิีต อยู่ได้ ลดการพ่ึงพาจากปัจจยัภายนอก โดยเน้นการพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสดุ ในส่วนหลกัคดิ 
ในการท�างานท�าให้เห็นว่า ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะท�าอะไร เรารู้จริง และลงมือท�า ความส�าเร็จ 
ก็จะเกิดขึ้นได้”

นางวิภา  ธูสรานนท์ 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น

“ในช่วง 3 วัน 2 คืน ที่ได้อยู่ที่นี่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
เหน็การน�าศาสตร์พระราชามาสูก่ารปฏิบตัอิย่างแท้จรงิ เป็นรปูธรรม 
ที่ชัดเจน จับต้องได้ ไม่ใช่แค่รู้เหมือนที่ผ่านมา ซ่ึงจากการที่ได้รับ
ความรู้ในคร้ังนี้เป็นประโยชน์อย่างมากและจะน�าไปประยุกต์ใช ้
ในการท�างาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา 
สู่การปฏิบัติ เริ่มต้นจากตนเองด้วยการน�าแนวคิดศาสตร์พระราชา
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน การรู้จักพอเพียง รู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กร
อย่างคุ้มค่า และขยายผลไปสู่เพ่ือนร่วมงาน ในส่วน/กอง ในกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขยายไปสู ่ส�านักงานท้องถ่ิน
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศให้เข้าใจ เกิดความ
ตระหนักและลงมอืปฏบิตัด้ิวยตวัเองอย่างเข้าใจตามหลกัของศาสตร์ 
พระราชา”

พันจ่าเอก สาคร  สิทธิศักดิ์ 
ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการกระจายอ�านาจและเงินอุดหนุน 
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

“ในการมาอบรมในครั้งน้ีได้รับความรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถน�าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ�าวันของเราได้ ที่ส�าคัญที่สุดคือ เราได้เรียนรู้ทักษะในการ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในการท�างานในช่วงท่ีมีปัญหา มีวิกฤติ ได้เรียนรู้ว่า
เราจะต้องใช้ยุทธศาสตร์แบบไหน ใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ และได้เรียนรู้การท�างานเป็นหมู่คณะ ตามท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ 
เรื่องของความสามัคคี และที่นี่ก็เป็นหน่ึงโรงเรียนการเรียนรู้ท่ีดี 
ท่ีเราได้ฝึกปฏิบัติจริงเก่ียวกับความสามัคคีควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา”

นายกอบชาติ  วิเชียรศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
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นวตักรรมท้องถิน่

ศาสตร์พระราชา Active Learningศาสตร์พระราชา Active Learningศาสตร์พระราชา Active Learning

ปัจจบุนัศาสตร์พระราชา Active Learning ได้มส่ีวนส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพการเรยีนรูใ้นพืน้ที่  
3 จงัหวดัชายแดนใต้ (จชต.) สูค่ณุภาพทีย่ัง่ยนื Thailand 4.0 เป็นนวตักรรมการจดัการเรยีนรูซ่ึ้งสร้างโดยคณะคร ู
ผูม้จีติอาสาในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั (สพม.13) จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ี (สพป.สฏ.2) และจงัหวดันครศรธีรรมราช  
มกีารทดลองใช้จริงในพืน้ที ่มผีลลพัธ์คอืผลการสอบ O - NET สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นทีป่ระจกัษ์ จนผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มนีโยบายน�ามาขยายผลเพือ่ยกระดบัคณุภาพการ
เรยีนรูใ้นพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใต้ (จชต.) ในปีการศกึษา 2560 ในขณะนี้ 

พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครู ให้สอนเด็กให้มีน�้าใจ 
ต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยเหลือเด็กท่ีเรียนช้ากว่า ให้คร ู
จัดกิจกรรมให้ท�าร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นบันทึก 
จากประสบการณ์ จากการทรงงานที่ท�าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ ทุกมิติ ดังนี้

8 หลกัการส�าคญัที่ใช้ในการออกแบบการเรยีนรู้8 หลกัการส�าคญัที่ใช้ในการออกแบบการเรยีนรู้

หลกัที่ 1 หลกัที่ 1 

หลกัที่ 2 หลกัที่ 2 

เน้นการพึ่งตนเอง

รกัษาภูมิสงัคม

ประหยดัเรยีบง่าย
ได้ประโยชน์สงูสดุ 

ท�าตามล�าดบัขั้นตอน 

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
เน้นการมสี่วนร่วม

เน้นประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ติดต�ารา  

นวตักรรม ท้องถิน่

สู่การศึกษาที่ยั่งยนื Thailand 4.0สู่การศึกษาที่ยั่งยนื Thailand 4.0สู่การศึกษาที่ยั่งยนื Thailand 4.0
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พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เน้นย�้าการพัฒนามนุษย์ 
ต้องเป็นแบบองค์รวมแยกส่วนพัฒนาไม่ได้ต้องท�าไปพร้อมๆ กันทัง้ด้านพุทธิศกึษา ด้านจริยศกึษา ด้านหตัถศึกษา
และด้านพลศึกษา

การพัฒนาศักยภาพสมอง ต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ ้น เสริมแรง สร้างแรงจูงใจ  
เพ่ิมสิ่งเร้า การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ต่างๆ ให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หรือ 
จัดกิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง

การลด Passive Learning เพ่ิม Active Learning เป็นการก�าหนดช่วงเวลาของจดัการเรยีนรู ้
ในแต่ละครั้ง/ชั่วโมง (ประมาณ 50 นาที) ก�าหนดเวลาโดยประมาณคือ ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Passive 
Learning ประมาณ 10 นาที และ Active Learning ประมาณ 40 นาที ดังนี้ Passive Learning เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นผู้รับเข้ามาอย่างเดียว โดยการรับฟังการบรรยาย การอธิบายหน้าชั้นเรียน 

Passive Learning จงึเป็นขัน้ตอนส�าคญัทีคุ่ณครตู้องใช้เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนในวัตถุประสงค์ของ
การเรียน วิธีการเรียนรู้ รวมทั้งข้อก�าหนดหรือข้อตกลงกับนักเรียนให้ชัดเจน จึงเป็นการเรียนรู้ที่ยังมีความ
ส�าคญัท่ียังต้องคงไว้ใน “ศาสตร์พระราชา” จากน้ันจงึเข้าสูก่ระบวนการ Active Learning โดยนักเรียนเป็น
ผู้สร้างความรูด้้วยตนเองจากการทีผู่เ้รยีนเข้าไปอยู่ร่วม ปฏิบตัจิรงิ หรอืมส่ีวนร่วมโดยตรงในเหตกุารณ์หรอื
กิจกรรม สถานการณ์นั้นๆ ส่งผลให้ประสาทสัมผัสของผู้เรียนทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ได้มีโอกาส
สัมผัสและรับรู้โดยตรงนั่นเอง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น

หลกัที่ 3 หลกัที่ 3 

หลกัที่ 4หลกัที่ 4

หลกัที่ 5หลกัที่ 5

กรวยประสบการณ์ Cone of Experience ของ เอดการ์ เดล (Edgar Dale) 
ได้ค้นพบว่าธรรมชาติมนษุย์สามารถจดจ�าความรู้ต่างๆ จากการเรยีนรู้ต่างๆ ได้ดงันี้ 

50%

20%

10%การอ่าน

30%การสาธิต
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1. การแบ่งกลุ่มเรยีนรู้ 3-5 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมพูดคุย ร่วมฝึกการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ร่วมฝึกการอภิปราย ร่วมฝึกการโต้แย้ง ร่วมฝึกการหาเหตุผลหรือข้อสรุปอย่างมีคุณภาพและ 
เป็นประโยชน์และมีคุณค่า เป็นการฝึกการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ Collaborative อันน�าไปสู่
การปลูกฝังความรบัผดิชอบอนัเป็นเป้าหมายส�าคญั รวมท้ังการร่วมกันระดมความคดิเห็น ระดมข้อมลู
ในเรื่องราว ประเด็นต่างๆ Brainstorming ซึ่งวิธีการดังกล่าวน้ีมนุษย์สามารถเก็บหรือจดจ�าความรู ้
ได้ประมาณ 50%

2. การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง Learning by doing เป็นขั้นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องใช้ทักษะ 
ในทุกส่วนของประสาทสัมผัสท้ัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จดจ่อหรือมีสมาธิอยู่กับงานท่ีท�า 
ซึ่งวิธีการดังกล่าวน้ีมนุษย์สามารถเก็บหรือจดจ�าความรู้ได้ประมาณ 75% ในขั้นตอนดังกล่าวน้ี  
ครูต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตามหลักศาสตร์พระราชา แบบระเบิดจากข้างในตลอดเวลา  
กล่าวคือ การปฏิบัติงานทุกอย่างเกิดจากความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของงาน มุ่งมั่นด้วยตนเอง 
ของนักเรียน ไม่ต้องรอสั่งการ เน้นการพ่ึงตนเองทุกขั้นตอน การปฏิบัติทุกอย่าง เริ่มที่ตัวนักเรียนเอง  
ตั้งแต่วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุงด้วยตนเองไม่ใช ่คอยให้ใครมาป้อนให้ท�า 
จนเป็นภาระแก่ผู้อื่นตลอดเวลา แนวทางรวมท้ังสื่อ วิธีการท่ีน�ามาใช้นั้นต้องเหมาะสมกับสภาพ 
ภูมิสังคมของตนเองต้องเกิดจากความคิดของตนเป็นอันดับแรก และมีความเหมาะสมกับสภาพ 
บริบทของตนเอง ค�านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ ชีวิตจริง สังคมจริงเป็นส�าคัญ ไม่น�าวิธีการจากสังคม 
ซึ่งแตกต่างกันมาใช ้จนเด็กเกิดความรู ้ สึกเหล่ือมล�้า ซึ่งต ้องเน ้นความประหยัดเรียบง ่าย  
ขั้นตอน รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่น�ามาใช้ เน้นท่ีสามารถท�าเองได้ หาได้ในท้องถ่ินและประยุกต์ใช้ 
สิ่งที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก เน้นความเรียบง่าย 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ควรใช้งบประมาณมหาศาล หรือกระท�าโดยติดยึดกับงบประมาณเท่าน้ัน  
ถ้าไม่มีงบประมาณไม่ท�า และในการปฏิบัติงานทุกเรื่อง เน้นประโยชน์เพ่ือส่วนรวมประเทศชาติ 
เป็นหลัก ไม่เน้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคน รวมท้ังควรปลูกฝังความคิดในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม 
เพ่ือสังคมเป็นสขุมากกว่าการกระท�าเพือ่ตนเองเป็นสขุเท่าน้ัน นอกจากน้ี ในการปฏิบตัจิรงิด้วยตนเอง
ของผู้เรียน Learning by doing นี้ ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้น
เริ่มคิด วางแผน พัฒนา อย่าก้มหน้าก้มตาท�าอยู่คนเดียวจนกลายเป็นคนหนีโลกหนีสังคม ครูผู้สอน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติของตนเอง กล่าวคือในการปฏิบัติงานของผู้เรียน
แต่ละกลุม่ควรค�านงึถึงธรรมชาตด้ิานบคุคล ธรรมชาตริอบตวั ความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ  
จนสามารถค้นพบวิธีการใหม่ที่เหมาะสมของตนเอง การปฏิบัติงานทุกอย่างเน้นไม่ติดต�ารา 
ไม่ควรยึดติดรูปแบบใดๆ จนลืมสภาพความเป็นจริง ควรมีการอนุโลมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ไม่ผูกมดัตดิกับวิชาการและเทคโนโลยีทีไ่ม่เหมาะสมกับสภาพชวีติจรงิ อาจจะประยุกต์ใช้ความคดิอืน่
แต่ก็ควรค�านึงถึงความเหมาะสม

3. การสอนผู้อื่น Teach other หรือการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน หลังจากปฏิบัติงานใดๆ เสร็จสิ้น 
ลงแล้ว ครูผู้สอนควรให้สมาชิกในกลุ่มหรือตัวแทนทุกกลุ่มน�าเสนอผลการปฏิบัติงาน ผลการทดลอง 
การส�ารวจหรือค้นคว้า ฯลฯ เป็นการฝึกการทบทวนบทเรียน ทบทวนความรู้ให้เกิดความชัดเจน 
มากย่ิงขึ้น เป็นการประเมินตนเองของผู้เรียนว่างานที่ปฏิบัติไปมีส่วนใดที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนใด 
ต้องปรับปรุงหรือพัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 11 ซึ่งวิธีการเรียนรู ้
ในลักษณะนี้มนุษย์สามารถเก็บหรือจดจ�าความรู้ได้ประมาณ 90%
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หลกัที่ 6หลกัที่ 6

หลกัที่ 7หลกัที่ 7

หลกัที่ 8หลกัที่ 8

Graphic Organizer เป็นเคร่ืองมือช่วยแสดงความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมในลักษณะ 
ของภาพ โดยสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้รับ เป็นการน�ารูปแบบ 
กิจกรรมการคิดข้ันสูงมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพสมอง จากผลวิจัยพบว่าสมองน�าเสนอข้อมูลท่ีได้ 
จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน พัฒนาเป็นความจ�าแบบถาวร 
พัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงและพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย (multiple intelligences)

เน้นธรรมชาตริายวชิาหรอืลกัษณะวิชา คอื ลักษณะเฉพาะตวั ท่ีบ่งบอกถึงลักษณะ ค่านิยม 
ขอบเขตความรู้ แนวคิด และค�าอธิบายว่าวิชาต่างๆ นั้นคืออะไร มีความส�าคัญเช่นไร 

การประเมนิเพ่ือพัฒนา Assessment for Learning การจดัการเรยีนรูก้บัการวดัและประเมนิ
ผลต้องประสานสัมพันธ์กันเป็นเรื่องเดียวกัน และกระท�าในทันที ตลอดเวลาทั้งวันทุกวัน เพื่อช่วยเหลือและ
เสรมิจดุเด่น ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผูเ้รยีน เป็นการวัดและประเมนิผลท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จรงิ 

ศาสตร์พระราชา Active Learning จึงถือว่าเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส�าคัญ 
ทางการศึกษาในปี 2561 เป็นการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ครูสอนให้น้อย ให้นักเรียนเรียนรู้ให้มาก (Teach less Learn more) บทบาทของครู 
จะเป็นผู้คอยอ�านวยความสะดวกให้นักเรียนค้นพบจากการลงมือท�าจริงๆ (Learning by Doing) ดังนั้น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอื่นๆ จึงควรศึกษาเป็นแนวทาง เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด ให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น  
และสร้างคุณค่าของระบบการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา Active Learning ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไป

นายครรชิต มนูญผล 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้าน Active Learning ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ14 



มองให้ไกล ไปให้ถงึ

การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้เกิดการตืน่ตวัในรปูแบบของการปรบัวฒันธรรม
องค์การ การบรหิารงานบุคคล การมส่ีวนร่วม ผูบ้รหิาร และบทบาท 
ในการจัดการตนเองของท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นหลักการส�าคัญ 
ท่ีจะท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถยืนหยัดอยู่ได้ 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้เขียนบทความ**  
เหน็ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้หลักการไทยแลนด์ 
4.0 ควรใช้แนวทางท้ัง 5 ประการ น�าไปสู่การปฏิบัต ิดงัน้ี

ต้องเกิดจากท้องถิ่นมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความสุข 
มีคุณธรรม มีจิตใจท่ีเยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มั่นคง 
ไม่มีความเครียด สุขุม มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น  
รู้จักประมาณตนมีความพอเพียง เข้าใจสัจธรรมของชีวิต 
มองโลกในแง่ด ีมสีขุภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรง เป็นต้น

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเน้นการพฒันาท้องถ่ิน 
แบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได ้เข ้ามามีส ่วนในการวางแผน  
การด�าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการด�าเนินโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน การเข้ามามีส่วนร่วม 
ของประชาชนสามารถกระท�าได ้ โดยอาศัยการคิด  
การตัดสินใจส�าหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับ 
การใช้ความคิดเชงิสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน การท่ีประชาชน
ภายในพ้ืนท่ีมีการรวมกลุ่มในรูปแบบประชาคม โดยเน้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ไข
ปัญหานัน้ จ�าเป็นต้องมคีวามร่วมมอืในการท�าพร้อมๆ กัน
ในทุกระดบัเพ่ือเสรมิสร้างความเป็นชมุชนท้องถ่ินท่ีเข้มแขง็

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีผู้บริหารแนวใหม่  
น่ันหมายถึง ผู ้บริหารต้องเป็นผู้ซึ่งมีจิตอาสา กล้าคิด  
การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์สามารถพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้ก้าวไกล เช่น ควรส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 
ของชุมชนท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ ์
ของท้องถ่ินน้ันโดยเฉพาะ และผู้บริหารท้องถ่ินแนวใหม่
ต้องมีความสามารถในการเป็นนักธุรกิจเพ่ือหารายได้ 
ให้กับคนในท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน หรือกล่าวแบบง่ายๆ คือ  
การสนับสนุนให้มีตลาดชุมชนท้องถ่ินเพ่ือใช้เป็นสถานท่ี 
ในการแลกเปลีย่นสนิค้าชมุชน เป็นต้น

5. การส่งเสริมและปรับบทบาทท้องถ่ินให้สามารถจัดการ
ตนเองได้ (Self - Management) โดยต้องประสาน
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในรูปแบบ 
เครือข่ายทางสังคม เนื่องจาก ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง 
ทีจ่ะเกิดข้ึนภายในยุคไทยแลนด์ 4.0 หน่วยงานไม่สามารถ 
อยู่ได้โดยล�าพังการท�างานแบบเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง ในบทบาทของท้องถ่ินจะ
ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้มากขึ้น ประชาชนมีส�านึกรักบ้านเกิดและมีความ 
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของท้องถ่ินนั้น ซึ่งจุดหลัก
ของการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ 
พ่ึงพาตนเองได้ คือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถ่ินที่มิใช่ 
การสร้างการปกครองหรือการบริหารเป็นหลัก แต่เป็นการ
เน้นท่ีรปูแบบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นส�าคญั 
เพราะประชาชนคือเจ้าของทรัพยากร เจ้าของพ้ืนที่ และ
เจ้าของอ�านาจอธิปไตย

ดังน้ัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด�าเนินการ 
ตามแนวทางท้ัง 5 ประการข้างต้นได้ ย่อมมีสมรรถนะสูงข้ึน 
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่ก�าลังก้าวย่างเข้าสู่ยุคท้องถ่ิน
ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน  
ได้อย่างแน่นอน

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรบัวฒันธรรมองค์การ
ใหม่ (Cultural Change) เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับเปลี่ยน 
ทางวัฒนธรรมจงึเป็นการหล่อหลอมให้พนกังาน มพีฤติกรรม
ในการท�างานท่ีดีขึ้น ลดภาระท�างานแบบเช้าชามเย็นชาม  
ผูบ้รหิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงึควรตระหนักและ
ท�าความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมเพ่ือน�าไปสู่การวางแผน
และการปรับใช้วัฒนธรรมการท�างานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และท่ีส�าคัญสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรม
องค์การแบบใดเหมาะสมกับหน่วยงานตนเองมากทีส่ดุ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับระบบการบรหิารงาน
บุคลากรแนวใหม่ (Personal Administration) หมายถึง  
หน่วยงานท้องถ่ินต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงานมีศักยภาพท้ังทางด้าน 
ความรูท้กัษะ และความสามารถในการด�าเนินชวีติภายใต้
การเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ของไทยแลนด์ 
4.0 แนวทางการบริหารงานบุคคลนี้ ควรเสริมสร้างความ 
มวีนิยัความรบัผดิชอบ หรอืสร้างความเป็นพลเมอืงทีด่ด้ีวย
เน่ืองจากรากฐานของการพัฒนาท้องถ่ินให้เข ้มแข็ง 

**สรุปจากบทความวิชาการวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน - ตุลาคม) พ.ศ. 2560
1 เสกสรรค์ สนวา อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2 สุพัฒนา ศรีบุตรดี อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

การปรับตัวของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

การปรับตัวของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
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สาระน่ารู้

1. การวิจยัแบบเต็มรปูแบบ (Paticipatory Action Research - PAR) 1. การวิจยัแบบเต็มรปูแบบ (Paticipatory Action Research - PAR) 

2. การวิจยัทางเลอืกใหม่เพื่อท้องถิ่น 2. การวิจยัทางเลอืกใหม่เพื่อท้องถิ่น 

การวิจัยเพื่อท้องถิ่นสามารถด�าเนินการได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้*

1. การวิจยัแบบเต็มรปูแบบ (Paticipatory Action Research - PAR) 

เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบตามแนวความคิดการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินทั้งในเชิงเนื้อหา และในเชิง
กระบวนการ ภายใต้หลักการว่า "เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา" 
โดยใช้ระยะเวลาด�าเนินการไม่เกิน 2 ปี งานวิจัยแบบนี้ มี 2 ลักษณะ กล่าวคือ

1.1 การวิจัยที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาสังคมในทุกประเด็น เป็นการศึกษาในเชิงกระบวนการเคลื่อนตัว 
ของชุมชนท้องถิ่นในบริบทหนึ่งๆ ต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันด�าเนินการ ได้แก่ ชุมชน 
กับการจดัการปัญหาต่างๆ การรวมกลุม่หรือการสร้างเครอืข่ายปัญหาหรืออาชพี การเรียนรู้และการศกึษา
ทางเลือก ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์การสนับสนุนตามปกติของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่มีอยู่แล้ว

1.2 การวิจัยท่ีเน้นการทดลองเปรียบเทียบและทดสอบปัจจัยต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือท่ีจะทดลอง / ทดสอบ
พึ่งตนเองเป็นหลัก ได้แก่ การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการผลิต การแปรรูปและการตลาด โดยเน้นทางเลือก
อาชีพเป็นหลัก โดยพัฒนาเกณฑ์การสนับสนุนที่เหมาะสมกับแต่ละประเด็นที่ต้องการทดลอง เง่ือนไข 
ของแต่ละท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์

2. การวิจยัทางเลอืกใหม่เพื่อท้องถิ่น 

เป็นงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินรูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจากแบบแรกเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและ 
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ินและกลุ่มคนซึ่งมีหลากหลายระดับหรือเพ่ือให้ท้องถ่ินสามารถเลือกใช้ได ้
ตามความเหมาะสม เป็นการเริ่มต้นทดลองท�างานวิจัยอย่างง่ายๆ โดยใช้ระยะเวลาด�าเนินการไม่มากนัก
ประมาณ 3 - 6 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี มีหลายทางเลือก ดังนี้

2.1 การวิจัยเบื้องต้น เป็นกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการรวบรวมความรู้ รวมถึงการเตรียมชุมชน  
เตรียมทีมวิจัยชาวบ้าน เพ่ือวางแผนและแก้ปัญหาในเบื้องต้นหรือพัฒนาไปสู่งานวิจัยเต็มรูปแบบต่อไป 
เช่น การถอดความรู้จากงานพัฒนาในอดีตที่ท�าส�าเร็จมาแล้ว / การรวบรวมข้อมูลความรู้เพ่ือน�ามาใช ้
ในการวางแผนพัฒนา เป็นต้น

2.2 การวิจัยท่ีเน้นการถอดความรู้และรวบรวมองค์ความรู้จากการท�างานพัฒนาของชุมชน เป็นเรื่องท่ีชุมชน
อยากรู ้อยากรวบรวมความรูข้องตนเอง และชมุชนร่วมกันท�างานวิจยั โดยไม่ได้มุง่แก้ปัญหาชมุชนมากนัก  
เช่น การวจิยัเพ่ือรวบรวมความรูภู้มปัิญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน / การศกึษารวบรวมความรู้ประเพณี 
12 เดือน / การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น

2.3 การวิจัยเชิงความร่วมมือ เป็นการสนับสนุนการสร้างความรู้ร่วมกับหน่วยงานหรือภาคีอื่นๆ เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือในการท�างานเพ่ือชุมชนท้องถ่ิน เป็นความร่วมมือท้ังในแง่ การมีเป้าหมายเพ่ือท้องถ่ิน  
ความร่วมมือของคนหรือทีมงาน การสนับสนุนปัจจัยและทุนด�าเนินการร่วมกัน โดยมุ่งสร้างสิ่งต่อไปน้ี  
เช่น การสร้างกลไกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน / การสร้างเคร่ืองมือ / ตัวชี้วัดการพัฒนา 
และการแก้ปัญหาท้องถิ่น / การประเมินผลการท�างานร่วม / การเชื่อมความรู้ระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น
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* เว็บไซต์ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (https://www.trf.or.th)
** คู่มืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. คุณลกัษณะส�าคญัของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research - CBR)** 3. คุณลกัษณะส�าคญัของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research - CBR)** 

5. อยากท�างานวิจัย ต้องท�าอย่างไร5. อยากท�างานวิจัย ต้องท�าอย่างไร

4. ขั้นตอนของการท�างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 7 ขั้นตอน (ดูหน้า 18)4. ขั้นตอนของการท�างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 7 ขั้นตอน (ดูหน้า 18)

3. คุณลกัษณะส�าคญัของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research - CBR)** 

3.1 โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการจากภายนอกเข้าไปจุดประกายแต่สุดท้าย ชุมชน 
ต้องเห็นพ้องตรงกันและร่วมกันท�าวิจัย

3.2 ชุมชนท�าวิจัยเอง ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการการวิจัยและเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  
Research) ร่วมตั้งแต่การพัฒนาโจทย์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 
ที่มาจากข้อมูล การสรุปผลการวิจัย

3.3 เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนเจ้าของปัญหาและผู้ท่ีใกล้ชิด 
กับปัญหาเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

3.4 คิดกิจกรรมฐานบนข้อมูล มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน
ก่อนเริ่มท�าวิจัย จะท�าให้ชาวบ้านรู้จักตนเอง รู้ว่ามีปัญหาอะไรตรงไหน

3.5 พัฒนาและยกระดับการใช้ความรู้ท้องถ่ิน ท�าให้ชุมชนรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง เห็นทุนชุมชนเดิมที่มีอยู ่
และน�าทุนชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปผสมผสานกับความรู้ใหม่เพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน พัฒนาชุมชน  
นั่นคือ ท้องถิ่นเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย

3.6 สร้างคนมากกว่าความรู ้โดยเฉพาะชาวบ้าน ภายใต้หลกัคดิงานวิจยัชมุชนต้องเป็นงานวิจยัโดย (คน) ชมุชน 
ของ (คน) ชุมชน และเพื่อ (คน) ชุมชน

3.7 เสรมิพลงัอ�านาจของชมุชน การวจิยัเพ่ือท้องถ่ินเป็นกระบวนการเรยีนรูช้มุชนควบคูกั่บการปฏบิตักิารพัฒนา 
โดยมีชุมชนพ้ืนที่เป็นที่ต้ัง (ฐาน) ดังน้ัน การบริหารจัดการงานวิจัย กระบวนการวิจัย จึงเป็นส่วนส�าคัญ 
ที่จะช่วยให้เกิดการมองเห็นตัวตนของชุมชน (ทุนทางสังคม) ที่เป็นเสมือนการสร้างพลังศรัทธาเช่ือมั่น 
ในชุมชน หมู่บ้านและมีพลังลุกขึ้นมาปฏิรูปชุมชนด้วยพลังของคนในชุมชน 

ตวัอย่างของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

4. ขั้นตอนของการท�างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 7 ขั้นตอน (ดูหน้า 18)

5. อยากท�างานวิจัย ต้องท�าอย่างไร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจควรเริ่มจากการท�า "เอกสารเชิงหลักการ" ประมาณ 4-5 หน้า น�าเสนอให้กับ 
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ (Node)                      หรือน�าเสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน (ในกรณพ้ืีนทีท่ีไ่ม่ม ีNode) และเมือ่ Node หรอื สกว. ฝ่ายวจิยัเพ่ือท้องถ่ิน  
ได้รบัเอกสารเชงิหลกัการแล้ว จะพิจารณาข้ันต้น และแจ้งผลให้ ผูเ้สนอโครงการทราบ หรอืเชญิผูเ้สนอมาหารอื
รายละเอียดของโครงการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสาร

คลิก๊ทีน่ี่ 

17 



3 4

1 2

5

6

7

 

คุณสมบัติของนักวิจัยเพื่อทองถิ่น 
มี 3 คุณสมบัติ คือ

à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð

µŒÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ
ÁËÒÈÒÅ

µŒÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ
ÁËÒÈÒÅ

µŒÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ
ÁËÒÈÒÅ

à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð

à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð

µŒÍ§ÁÕ
¨Ôµã¨ã½†ÃÙŒ
µŒÍ§ÁÕ

¨Ôµã¨ã½†ÃÙŒ
µŒÍ§ÁÕ

¨Ôµã¨ã½†ÃÙŒ

¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤Ó·ÓÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤Ó·ÓÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤Ó·ÓÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¨·Â�¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¨·Â�¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¨·Â�

µŒÍ§à»š¹â¨·Â�
¢Í§ªØÁª¹

µŒÍ§à»š¹â¨·Â�
¢Í§ªØÁª¹

µŒÍ§à»š¹â¨·Â�
¢Í§ªØÁª¹

ÊÓÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
ºÃÔº·ªØÁª¹

ÊÓÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
ºÃÔº·ªØÁª¹

ÊÓÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
ºÃÔº·ªØÁª¹

·Ø¡¤¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
áÅÐ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÙŒ
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè
·Õè¡ÓÅÑ§·Ó

·Ø¡¤¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
áÅÐ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÙŒ
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè
·Õè¡ÓÅÑ§·Ó

·Ø¡¤¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
áÅÐ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÙŒ
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè
·Õè¡ÓÅÑ§·Ó

àÇÅÒã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òâ¨·Â� 

1 à́ ×Í¹ 
¶Ö§ 2-3 »‚

àÇÅÒã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òâ¨·Â� 

1 à́ ×Í¹ 
¶Ö§ 2-3 »‚

àÇÅÒã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òâ¨·Â� 

1 à́ ×Í¹ 
¶Ö§ 2-3 »‚

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ CBR ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹

¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ CBR ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹

¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ CBR ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
¹Ó¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»¢Ñºà¤Å×èÍ¹µ‹Í

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
¹Ó¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»¢Ñºà¤Å×èÍ¹µ‹Í

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
¹Ó¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»¢Ñºà¤Å×èÍ¹µ‹Í

ตองนำผลการวิจัยไปคืนขอมูลใหชุมชน 
การนำผลการวิจัยไปใชประโยชนมีประมาณ 5 ดาน

à»š¹¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÃØ»¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂ 
ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¡çÁÕ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ºŒÒ§ 
áµ‹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹»ÅÒÂ·Ò§àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞ

à»š¹¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÃØ»¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂ 
ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¡çÁÕ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ºŒÒ§ 
áµ‹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹»ÅÒÂ·Ò§àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞ

à»š¹¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÃØ»¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂ 
ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¡çÁÕ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ºŒÒ§ 
áµ‹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹»ÅÒÂ·Ò§àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞ

¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹
ËÃ×Í¡ÒÃÊÃØ»º·àÃÕÂ¹ 

¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹
ËÃ×Í¡ÒÃÊÃØ»º·àÃÕÂ¹ 

¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹
ËÃ×Í¡ÒÃÊÃØ»º·àÃÕÂ¹ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

จะมีขั้นตอนการเคลื่อนประมาณ 3 ระยะ

ÃÐÂÐ·Õè

1
ÃÐÂÐ·Õè

1
ÃÐÂÐ·Õè

1
ÃÐÂÐ·Õè

2
ÃÐÂÐ·Õè

2
ÃÐÂÐ·Õè

2
ÃÐÂÐ·Õè

3
ÃÐÂÐ·Õè

3
ÃÐÂÐ·Õè

3

¾Ñ²¹Òà»š¹»ÃÐà́ ç¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 
à¾×èÍ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

â´Âà©¾ÒÐÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 
¹Óä»ãªŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Í

¾Ñ²¹Òà»š¹»ÃÐà́ ç¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 
à¾×èÍ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

â´Âà©¾ÒÐÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 
¹Óä»ãªŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Í

¾Ñ²¹Òà»š¹»ÃÐà́ ç¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 
à¾×èÍ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

â´Âà©¾ÒÐÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 
¹Óä»ãªŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Í

·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµŒÍ§·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
àÃ×èÍ§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµŒÍ§·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
àÃ×èÍ§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµŒÍ§·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
àÃ×èÍ§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·ÕÁÇÔ¨ÑÂ·Ñé§ËÁ´ 
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂªÒÇºŒÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò

µÑé§áµ‹àÃÔèÁµŒ¹¨¹»ÅÒÂ·Ò§
à¢Ò·ÓÍÐäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´ŒÍÐäÃ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·ÕÁÇÔ¨ÑÂ·Ñé§ËÁ´ 
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂªÒÇºŒÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò

µÑé§áµ‹àÃÔèÁµŒ¹¨¹»ÅÒÂ·Ò§
à¢Ò·ÓÍÐäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´ŒÍÐäÃ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·ÕÁÇÔ¨ÑÂ·Ñé§ËÁ´ 
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂªÒÇºŒÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò

µÑé§áµ‹àÃÔèÁµŒ¹¨¹»ÅÒÂ·Ò§
à¢Ò·ÓÍÐäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´ŒÍÐäÃ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
¤×Í ¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
¤×Í ¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
¤×Í ¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÊÑ§¤ÁãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÊÑ§¤ÁãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÊÑ§¤Á

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂÃÐ´Ñºµ‹Ò§æ àª‹¹ ÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ 
ÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ ÃÐ´ÑºµÓºÅ ÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÐ´Ñº¡ÅØ‹Á áÅÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂÃÐ´Ñºµ‹Ò§æ àª‹¹ ÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ 
ÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ ÃÐ´ÑºµÓºÅ ÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÐ´Ñº¡ÅØ‹Á áÅÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂÃÐ´Ñºµ‹Ò§æ àª‹¹ ÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ 
ÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ ÃÐ´ÑºµÓºÅ ÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÐ´Ñº¡ÅØ‹Á áÅÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

ทีมวิจัยที่มีมากกวา 5 คน ขึ้นไปจะตองมี 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�µŒÍ§´Õ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�µŒÍ§´Õ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�µŒÍ§´Õ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ´ŒÒ¹µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒÇÐ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ´ŒÒ¹µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒÇÐ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ´ŒÒ¹µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒÇÐ
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ท้องถิน่ดเีด่น

องค์การบริหารส่วนต�าบลผักไหม อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
ผลงาน พฒันาอาชีพชาวนาต�าบลผักไหมสู่ความยัง่ยนื

ต�าบลผกัไหม อ�าเภอห้วยทับทนั จงัหวดัศรสีะเกษ มพ้ืีนทีท่�าการเกษตรกว่า 25 ตารางกิโลเมตรหรอื
ประมาณ 15,625 ไร่ ได้ส่งเสรมิให้เกิดการรวมกลุม่การผลติและบรหิารจดัการร่วมกัน มาตัง้แต่ปี 2551  
เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการเรยีนรูร่้วมกัน พัฒนาองค์ความรู ้พัฒนาประสทิธิภาพการผลติ พัฒนาคณุภาพ
มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็นการสร้างความเข้ม
แข็งและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและคณุภาพชวิีตของเกษตรกรให้ดขีึน้ เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
มคีวามเป็นอยูด่ข้ึีน มรีายได้เพ่ิมข้ึน สขุภาพดขีึน้จากการไม่ใช้สารเคมทีางการเกษตร และผลผลติข้าวได้รบั 
การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand, USDA , EU เกษตรกรมีรายได้มากกว่าเดิม  
จากการขายผลผลติได้ในราคาท่ีสงูขึน้ มกีารส่งเสรมิพัฒนาเกษตรกร กลุม่เกษตรกร และผลติภัณฑ์ สูค่วาม
เป็น Smart Farmer/ Smart Product และ Smart Group จดัท�าแผนท่ี Zoning พัฒนามาตรฐาน GAP 

องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม ต�าบลเก่าขาม อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ผลงาน การบริหารจดัการน�า้นอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน�า้ใต้ดนิ (Groundwater Bank) 

จากสภาพพืน้ทีร่าบลุม่ เป็นดนิร่วนปนทราย มลี�าห้วย 12 สาย แต่น�า้ไม่เพียงพอเพ่ือท�าการเกษตรและการประปาจงึได้น�าระบบการบรกิาร
จดัการน�า้นอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน�า้ใต้ดนิ (Groundwater Bank) มาทดลองใช้ในพ้ืนทีต่�าบลเก่าขามจนประสบผลส�าเรจ็ มกีารจดัตัง้ 
ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการน�้าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และหน่วยงานอืน่ๆ ม ี7 ฐานการเรยีนรู ้ฐานท่ี 1 การบรหิารจดัการน�า้ด้วยระบบธนาคารน�า้ใต้ดนิ(แบบบ่อปิดและร่องระบายน�า้ไร้ท่อ) 

เทศบาลเมืองหนองคาย อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ผลงาน กองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล 

จากปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นท่ีไม่เป็นเวลา ปัญหาขยะตกค้าง ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น 
ตามจ�านวนประชากรและแหล่งท่องเที่ยว จึงสนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนคัดแยกขยะ 
ตามแนวทาง 3Rs - ประชารฐั คอื Reduce Reuse และ Recycle และเริม่ด�าเนนิกิจกรรมกองทนุ
สงเคราะห์จากขยะรไีซเคลิมาตัง้แต่ปี 2559 ปัจจบุนัมสีมาชกิเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 1,642 ครวัเรอืน 
(42 ชมุชน) สามารถรบัซือ้ขยะรไีซเคลิจากสมาชกิได้เฉลีย่เดอืนละ 30 ตนั น�าขยะรไีซเคลิไปขายต่อ
ให้ร้านรับซือ้ของเก่าในพ้ืนทีไ่ด้เฉลีย่เดอืนละประมาณ 100,000 บาท น�าเงนิดงักล่าวไปสมทบกองทุน
จ่ายเงนิสงเคราะห์ให้กับสมาชกิท่ีเสยีชวิีต จ�านวน 23 ราย คดิเป็นเงนิ 471,980 บาท มเีงนิหมนุเวยีน
ในกองทนุฯ จ�านวน 667,575 บาท

ฐานท่ี 2 กราบนมสัการหลวงพ่อรวยฯ วัดบ้านเก่าขาม ฐานท่ี 3 กระบวนการบรหิารจดัการน�า้ด้วยระบบ
ธนาคารน�า้ใต้ดนิ ขัน้ตอนท่ี 1 ระบบเปิด (บ่อชะลอน�า้ บ่อรบัน�า้ บ่อตกตะกอน) ฐานที ่4 กลุม่วิสาหกิจชมุชน
ปลกูผกัปลอดสารพิษล�าห้วยแก้ว (ผกัสะอาด พลงังานสะอาด Green crop) ฐานที ่5 กระบวนการบรหิาร
จดัการน�า้ด้วยระบบธนาคารน�า้ใต้ดนิขัน้ตอนที ่2 ระบบเปิด (บ่อเตมิน�า้ลงใต้ดนิ Groundwater recharge) 
ฐานที ่6 กระบวนการการบรหิารจดัการน�า้ด้วยระบบธนาคารน�า้ใต้ดนิข้ันตอนที ่3 ระบบเปิด (บ่อลม) และ
การบรหิารจดัการน�า้อย่างย่ังยืน สมพรโมเดล ฐานท่ี 7 ศนูย์เรยีนรูต้้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่หน่ึงหมูบ้่าน
หน่ึงศนูย์เรยีนรู ้(พ่อสอนลกูสร้าง) นายอดุร เทศนาและบ่อน�า้พลงังานสะอาดท่ีเกิดจากธนาคารน�า้ใต้ดนิ  
ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน  มีหน่วยงานมาศึกษาดูงาน จ�านวน 64 แห่ง และมีการน�าคณะวิทยากร 
ออกให้ความรูยั้งหน่วยงานต่างๆ นอกพ้ืนทีที่ข่อความร่วมมอืไม่น้อยกว่า 50 ครัง้

และ Organic โดยใช้กลไกประชารฐั มหีน่วยงานทีร่่วมมอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลผกัไหมเพ่ือด�าเนนิการช่วยเหลอืเกษตรกร เช่น ศนูย์หม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรตฯิ ศรสีะเกษ ศนูย์เมลด็พันธ์ุข้าวจงัหวัดสรุนิทร์ ศนูย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จงัหวัดร้อยเอด็ มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ บรษิทั สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ ร้านชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปัจจบุนัพ้ืนทีจ่�านวนกว่า 3,000 ไร่ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี ,เกษตรกร เจ้าหน้าทีก่ว่า 20,000 คน เข้ามาศกึษาดงูานต้นแบบการพัฒนาอาชพีการท�านาของต�าบลผกัไหม

+

+
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คุณสมบัติของนักวิจัยเพื่อทองถิ่น 
มี 3 คุณสมบัติ คือ

à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð

µŒÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ
ÁËÒÈÒÅ

µŒÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ
ÁËÒÈÒÅ

µŒÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ
ÁËÒÈÒÅ

à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð

à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð

µŒÍ§ÁÕ
¨Ôµã¨ã½†ÃÙŒ
µŒÍ§ÁÕ

¨Ôµã¨ã½†ÃÙŒ
µŒÍ§ÁÕ

¨Ôµã¨ã½†ÃÙŒ

¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤Ó·ÓÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤Ó·ÓÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤Ó·ÓÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¨·Â�¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¨·Â�¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¨·Â�

µŒÍ§à»š¹â¨·Â�
¢Í§ªØÁª¹

µŒÍ§à»š¹â¨·Â�
¢Í§ªØÁª¹

µŒÍ§à»š¹â¨·Â�
¢Í§ªØÁª¹

ÊÓÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
ºÃÔº·ªØÁª¹

ÊÓÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
ºÃÔº·ªØÁª¹

ÊÓÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
ºÃÔº·ªØÁª¹

·Ø¡¤¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
áÅÐ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÙŒ
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè
·Õè¡ÓÅÑ§·Ó

·Ø¡¤¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
áÅÐ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÙŒ
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè
·Õè¡ÓÅÑ§·Ó

·Ø¡¤¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
áÅÐ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÙŒ
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè
·Õè¡ÓÅÑ§·Ó

àÇÅÒã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òâ¨·Â� 

1 à́ ×Í¹ 
¶Ö§ 2-3 »‚

àÇÅÒã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òâ¨·Â� 

1 à́ ×Í¹ 
¶Ö§ 2-3 »‚

àÇÅÒã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òâ¨·Â� 

1 à́ ×Í¹ 
¶Ö§ 2-3 »‚

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ CBR ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹

¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ CBR ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹

¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ CBR ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
¹Ó¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»¢Ñºà¤Å×èÍ¹µ‹Í

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
¹Ó¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»¢Ñºà¤Å×èÍ¹µ‹Í

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
¹Ó¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»¢Ñºà¤Å×èÍ¹µ‹Í

ตองนำผลการวิจัยไปคืนขอมูลใหชุมชน 
การนำผลการวิจัยไปใชประโยชนมีประมาณ 5 ดาน

à»š¹¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÃØ»¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂ 
ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¡çÁÕ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ºŒÒ§ 
áµ‹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹»ÅÒÂ·Ò§àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞ

à»š¹¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÃØ»¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂ 
ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¡çÁÕ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ºŒÒ§ 
áµ‹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹»ÅÒÂ·Ò§àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞ

à»š¹¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÃØ»¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂ 
ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§¡çÁÕ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ºŒÒ§ 
áµ‹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹»ÅÒÂ·Ò§àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞ

¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹
ËÃ×Í¡ÒÃÊÃØ»º·àÃÕÂ¹ 

¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹
ËÃ×Í¡ÒÃÊÃØ»º·àÃÕÂ¹ 

¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹
ËÃ×Í¡ÒÃÊÃØ»º·àÃÕÂ¹ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

จะมีขั้นตอนการเคลื่อนประมาณ 3 ระยะ

ÃÐÂÐ·Õè

1
ÃÐÂÐ·Õè

1
ÃÐÂÐ·Õè

1
ÃÐÂÐ·Õè

2
ÃÐÂÐ·Õè

2
ÃÐÂÐ·Õè

2
ÃÐÂÐ·Õè

3
ÃÐÂÐ·Õè

3
ÃÐÂÐ·Õè

3

¾Ñ²¹Òà»š¹»ÃÐà́ ç¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 
à¾×èÍ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

â´Âà©¾ÒÐÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 
¹Óä»ãªŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Í

¾Ñ²¹Òà»š¹»ÃÐà́ ç¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 
à¾×èÍ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

â´Âà©¾ÒÐÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 
¹Óä»ãªŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Í

¾Ñ²¹Òà»š¹»ÃÐà́ ç¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð 
à¾×èÍ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

â´Âà©¾ÒÐÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 
¹Óä»ãªŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Í

·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµŒÍ§·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
àÃ×èÍ§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµŒÍ§·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
àÃ×èÍ§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµŒÍ§·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
àÃ×èÍ§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·ÕÁÇÔ¨ÑÂ·Ñé§ËÁ´ 
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂªÒÇºŒÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò

µÑé§áµ‹àÃÔèÁµŒ¹¨¹»ÅÒÂ·Ò§
à¢Ò·ÓÍÐäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´ŒÍÐäÃ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·ÕÁÇÔ¨ÑÂ·Ñé§ËÁ´ 
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂªÒÇºŒÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò

µÑé§áµ‹àÃÔèÁµŒ¹¨¹»ÅÒÂ·Ò§
à¢Ò·ÓÍÐäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´ŒÍÐäÃ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·ÕÁÇÔ¨ÑÂ·Ñé§ËÁ´ 
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂªÒÇºŒÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò

µÑé§áµ‹àÃÔèÁµŒ¹¨¹»ÅÒÂ·Ò§
à¢Ò·ÓÍÐäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´ŒÍÐäÃ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
¤×Í ¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
¤×Í ¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
¤×Í ¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÊÑ§¤ÁãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÊÑ§¤ÁãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÊÑ§¤Á

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂÃÐ´Ñºµ‹Ò§æ àª‹¹ ÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ 
ÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ ÃÐ´ÑºµÓºÅ ÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÐ´Ñº¡ÅØ‹Á áÅÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂÃÐ´Ñºµ‹Ò§æ àª‹¹ ÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ 
ÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ ÃÐ´ÑºµÓºÅ ÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÐ´Ñº¡ÅØ‹Á áÅÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂÃÐ´Ñºµ‹Ò§æ àª‹¹ ÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ 
ÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ ÃÐ´ÑºµÓºÅ ÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÐ´Ñº¡ÅØ‹Á áÅÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

ทีมวิจัยที่มีมากกวา 5 คน ขึ้นไปจะตองมี 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�µŒÍ§´Õ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�µŒÍ§´Õ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�µŒÍ§´Õ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ 

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ´ŒÒ¹µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒÇÐ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ´ŒÒ¹µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒÇÐ

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�àªÔ§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ´ŒÒ¹µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒÇÐ
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เทศบาลนครพิษณุโลก อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ผลงาน การพฒันาท่ีอยูอ่าศัยส�าหรับผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร และผูด้้อยโอกาสทางสังคม

บนพ้ืนท่ี 18.26 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรจ�านวน 67,968 คน จ�านวนครวัเรอืน 36,256 ครวัเรอืน มฐีานข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการส�ารวจคณุภาพ
ชวีติคนพิการ จ�านวน 1,221 คน จงึเป็นจดุเริม่ของการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัของผูพิ้การและผูด้้อยโอกาสในชมุชน โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ในโครงการ
บ้านท้องถ่ินไทยเทดิไท้องค์ราชนั 80 พรรษา (ก่อสร้างบ้าน) และโครงการบ้านท้องถ่ินไทยเทดิไท้องค์ราชนั 84 พรรษา (ก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน)  

เทศบาลต�าบลเจ้าพระยา อ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ผลงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

จากสภาพปัญหาภาวะการขาดแคลนน�้าเพ่ือการเกษตรอันเนื่องมาจากปริมาณฝนท่ีตกน้อยกว่าทุกปี ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาไม่สามารถ
จดัสรรน�า้เพ่ือการเกษตรได้ตลอดท้ังปี ท�าให้ประชาชนในพ้ืนทีเ่ทศบาลต�าบลเจ้าพระยาท่ีประกอบอาชพีหลกั คอื การท�านาได้รบัความเดอืดร้อน
เป็นอย่างมาก อกีท้ังประชาชนยังขาดแคลนแหล่งเงินทนุในการประกอบอาชพีเน่ืองจากราคาผลผลติตกต�า่ เทศบาลต�าบลเจ้าพระยา จงึได้น้อมน�า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรู้  
“ตามรอยพ่อหลวง” ข้ึน เพ่ือใช้เป็นศนูย์ การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในชมุชนท้องถ่ินและชมุชนใกล้เคยีง จงึได้ส่งเสรมิ

เทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลงาน ศูนย์ต้นแบบส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้

เทศบาลต�าบลอิสาณมศีนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ทีถ่่ายโอนมาจากกรมศาสนา มนีกัเรยีน 
35 คน และคร ู3 คน และศนูย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโคกวัด ถ่ายโอนมาจากส�านักงานประถม 
ศึกษาแห่งชาต ิสปช. ในปี 2554 มนีกัเรยีน 60 คน และคร ู3 คน โดยได้อาศยัอยูท่ี่โรงเรยีน

ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที ่ปลกูพืช ใช้น�า้น้อยในรปูแบบของการรวมตวักันจดัตัง้เป็นกลุม่
อาชพีต่างๆ เช่น กลุม่ผูป้ลกูมะกรดูตดัใบ กลุม่ผูป้ลกูมะนาวพันธ์ุตาฮติ ิกลุม่ผูป้ลกูพรกิ 
(พันธ์ุ Super Hot) กลุม่ผูป้ลกูพืชเครือ่งเทศ (ขงิ, ข่า, ตะไคร้ , ใบมะกรดู) เป็นต้น และ 
มกีารซือ้ขายแบบประกันราคา(Contract Farming) ซึง่เป็นการซือ้ขายล่วงหน้ากับบรษิทั 
โกลโบ้ฟู้ด ท�าให้มตีลาดรองรบัสนิค้าท่ีแน่นอน ส่งผลให้เกษตรมรีายได้ ความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้ 
และมแีหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ให้คนรุน่ใหม่ได้เรยีนรู้

บ้านโคกวัด ซึง่มสีถานทีค่บัแคบไม่เอือ้ต่อการเรยีนการสอน ไม่มเีครือ่งเล่นสนามกลางแจ้งซึง่เป็นสือ่พัฒนาการของเดก็เลก็ทีส่�าคญัมาก เทศบาล 
จึงได้ขยับขยายและก่อสร้างสถานท่ี ก่อสร้างสระว่ายน�า้ สนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่ได้มาตรฐาน และสนามกีฬาอื่นๆ พร้อมพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีได้มาตรฐาน ปัจจบุนัได้จดัตัง้โรงเรยีนอนบุาลและศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักัดเทศบาลต�าบลอสิาณ มนัีกเรยีนทัง้หมด 
305 คน และคร ู22 คน มุง่เน้นกิจกรรมการเรยีนการสอนพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย

จากนั้นได้ขยายผลในพ้ืนท่ีให้ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึง
ปัจจบุนัภายใต้แนวคดิการ “สร้างสงัคมแห่งความเอือ้อาทร” หรอื “สงัคมแห่งการให้” มกีารแต่งตัง้
คณะท�างานด้านการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีนักวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นทีป่รกึษา มกีารออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับผูด้้อยโอกาสในแต่ละราย 
ซึง่ต้องเป็นไปตามหลกั Universal design การออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกบับรบิทพ้ืนที ่ในระดบั
ครวัเรอืน โดยสร้างการมส่ีวนร่วม เพ่ือป้องกันความขดัแย้งในครอบครวันัน้ๆ หรอืครอบครวัทีอ่าศยั
อยู่ในบรเิวณนัน้ การเลอืกผูด้้อยโอกาสทีจ่ะได้รบัการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัอย่างเท่ียงธรรม บรูณาการ
การท�างานทมีสหวชิาชพีอย่างแท้จรงิกับการอยู่อาศยั ท้ังยังได้รบัความร่วมมอืจากด้านการปรบัปรงุ 
ซ่อมแซมและก่อสร้างจาก กองพลทหารราบท่ี 4/กองบนิ 46/กองพันทหารช่างที ่302/วิทยาลยัเทคนคิ
พิษณุโลก ตัง้แต่ปี 2556 มผีูด้้อยโอกาสทางสงัคม ได้การพัฒนาทีอ่ยู่อาศยัรบังบประมาณสนบัสนนุ
การก่อสร้างบ้านไปแล้ว จ�านวน 4 หลงั และซ่อมแซม/ปรบัปรงุ จ�านวน 49 หลงั

+

+

+
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กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
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