
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการรวมพลังชุมชนสร้างตำบลอาหารปลอดภัย 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 
1. ความเป็นมา     

จังหวัดอุทัยธานี มีประมาณ 6 ,730 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,206,404 ไร่  เป็นพื ้นที่ทำ
การเกษตร 1,378,219 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง 2,828,185  ไร่  พ้ืนที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่
ผ ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในจังหวัดอุทัยธานี มีประมาณ 3,340.77 ไร่  
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร   

จากการสำรวจปัญหา ทั้ง 8 อำเภอ  พบว่า คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเผาตอซังข้าวในฤดูทำนาทำให้
เกิดมลภาวะเป็นพิษเกิดสภาวะโลกร้อน  ปัญหาปัจจุบันผักที่นำมาใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนเป็นผักที่จัดซื้อจาก
ท้องตลาด ซึ่งผักส่วนใหญ่  มีการปนเปื้อนสารเคมี โดยปกติก่อนการปรุง ถึงจะล้างทำความสะอาดอย่างดี แต่
อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถชะล้างสารตกค้างออกได้ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้บริโภคอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพอย่างน่าเป็นห่วงทั้งนี้เนื่องจากการบริโภคพืชผักและผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยทำให้มีการสะสมสารพิษภายใน
ร่างกายอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆได้3.ปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ ยัง
ขาดความรู้ในการทำเกษตรปลอดภัย  ปัญหาเกษตรกรมีพฤติกรรมความเคยชินในการใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่
คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้บริโภค ปัญหาเกษตรกรที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลทุ่งโพ ยังไม่
มีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายมีรายได้เสริม
จากการขายผลผลิตเกษตรกร ปัญหาหนี้สินทางภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรจำนวน 84,551 ราย ภัย
ธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ศัตรู และโรคระบาดที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต  และปัญหา
สารเคมีในการเกษตรโดยป้องกันตนเองไม่เหมาะสม 

  

องค์กรรับทุน: องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งโพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายสุรชัย  สารสุวรรณ์ 
ผู้จัดการโครงการ นายทิชากร  เกตุป่ากะพ้ี 
คณะทำงาน นางสาวสมพิศ   อินเล็ก 

นางสาวจุฑามาศ   ปรีชา 
องค์กรรับทุน: องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งโพ 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2เดือน(1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุทัยธานี 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวนั้น ทำให้กลุ่มทีมวิจัยสุขภาวะตำบลทุ่งโพได้ร่วมกันเสนอการทำโครงการ
กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อนำงบประมาณที่ได้มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดอุทัยธานี 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย         
จึงได้จัดทำโครงการ “รวมพลังชุมชนสร้างตำบลอาหารปลอดภัย”คาดหวังว่าจะทำให้ให้คนในจังหวัดอุทัยธานี มี
ความรู้เรื ่อง การทำเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น มีการปลูกผักกินเองเพื่อลดปัญหาการสะสมสารพิษภายใน
ร่างกายอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆได้  มีการลดปัญหาหนี้สินทาง           
ภาคเกษตร และลดปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้  เป้าหมายที่อยากพัฒนาจังหวัด
อุทัยธานี ทำปลูกผักกินเองในครัวเรือน ประมาณ12,000 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 121,178  ครัวเรือน  
และ อยากท่ีจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักกินเองและการทำเกษตรปลอดภัย   เพ่ิม
มากขึ้น ต้องการที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุทัยธานี  ให้มีความรู้ และความเข็มแข้งเพิ่มมากขึ้นความ
มุ่งหวัง เมื่อได้ดำเนินการตามโครงการแล้วจังหวัดอุทัยธานีจะมีการปลูกพืชผักปลอดสารไว้รับประทานเอง และ
ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในครัวเรือน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บต่าง 
ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนลดน้อยลง ทำให้คนในชุมชนพัฒนาสู่การเรียนรู้ พ่ึงพาตนเองได้อยู่อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 

1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
  เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื ้นที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data 
Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

 
5. แนวทางดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  

https://www.thaihealth.or.th/
https://www.thaihealth.or.th/


2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที ่
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

   

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

   

     2 .1จ ัดหมวดหม ู ่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

   

     2.2วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

   

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

   

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

   

 
  



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ์
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย  
3. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย มูลค่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิต  
5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการ

ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ ควบคู ่วิถีชีวิตเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดสู ่สากล  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความมั่นคง การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คือการ

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและโอกาสการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นิยมบริโภคสินค้าปลอดภัยเพ่ิมข้ึน แต่ประเด็น
เรื่องเกษตรปลอดภัยและข้อมูลสนับสนุนดังกล่าว ยังไม่ปรากฏในข้อมูล ทั่วไปและศักยภาพของพ้ืนที่ วิสัยทัศน์มี
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การ  พัฒนา
ภาคและยุทธศาสตร์ประเทศ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และประเด็นปัญหาของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ ควรเพิ ่มเติม ยุทธศาสตร์ที ่เน้นเรื ่องสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ ่งเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดด้วย 
นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ควรมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนเรื่องการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และปรับกลยุทธ์ให้สามารถแสดง
ถึงแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การกำหนด แผนงาน/โครงการ ต่อไป แผนงาน/โครงการ มีชุด
แผนงาน/โครงการ ที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข้อสังเกต ควรเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานให้ครอบคลุมทุก
ด้านที่เป็นศักยภาพของจังหวัด อาทิ ผลการดำเนินงานด้านเกษตรปลอดภัย ควรนำข้อมูลเหล่านี้ใช้ใน การ
วิเคราะห์สถานการณ์ โดยควรมีการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลทุกด้าน เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ SWOT ควร
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องครอบคลุมกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์รวม และกำหนดตัวชี้วัดให้
ครอบคลุมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี 

สภาพทั่วไป ควรประกอบด้วย  ลักษณะทางกายภาพ : ที่ตั้ง ขนาดพื้นท่ี สภาพภูมิประเทศ 
• การปกครอง การใช้ที่ดิน (พื้นที่ป่าไม้ เกษตร ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม)  ประชากร สังคม

วัฒนธรรม (จำนวน สัดส่วนประชากรเมือง 
• กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ)  โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ (ไฟฟ้า ประปา 
• โครงข่ายถนนหลัก สนามบิน ท่าเรือ นิคม ฯลฯ)  เศรษฐกิจ : โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก มูลค่า

ผลิตภัณฑ์หลักของ จังหวัด  บริการพื้นฐานด้านสังคม: สถานศึกษา สถานพยาบาลระดับ 



• ต่างๆ ฯลฯ  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ (ดิน น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ) แหล่ง 
• ท่องเที่ยว ฯลฯ 

 

การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดอุทัยธานี 
จุดแข็ง (Strengths)  
1. ความหลากหลายและโดดเด่นทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และ  

ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถส่งเสริมการท้องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการทางเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ ( อาหารและขนมท้องถิ่น มีด ผ้าทอ )  
3. สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูป ( อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง  

ข้าว ปศุสัตว์ ประมง )  
4. อัตราส่วนประชากรเปรียบเทียบกับปัญหาด้านสังคมและความม่ันคงมีน้อย  
5. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัด และปริมาณขยะในจังหวัดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเ ทศ 

(ศักยภาพของจังหวัดเอ้ือต่อการพัฒนาเป็นเมืองแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว)  
6. ความหลากหลายทางชีวภาพ ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเกษตรที่  

สามารถช่วยให้จังหวัดพัฒนาศักยภาพการเลือกผลิตสายพันธุ์เพื่อการเกษตรตามความต้องการตลาด ได้งา่ย  
7. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนทุกปีต้อเนื่อง  
8. เส้นทางคมนาคมหลักมีการเชื่อมโยงและครอบคลุม  
 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. การรวมกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ  

พัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มีน้อย  
2. สัดส่วนสถานสถานพยาบาลต่อประชากร (1 : 41,062) และจำนวนแพทย์ต่อประชากร (1 : 4,562) 
มีสัดส่วนน้อย 3. กิจกรรมการท้องเที ่ยวของจังหวัดไม่จูงใจนักท่องเที่ยว เครือข่ายธุรกิจด่าน การ
ท่องเที่ยวภาคเอกชน น้อย และศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวยังขาดความพร้อม  
4. การบริหารจัดการของจังหวัด และการกระจายรายได้ที่ยังไม่ทั่วถึง เกิดการกระจุกตัวของรายได้ใน  
พ้ืนที่ของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
5. การบริหารจัดการน้ำที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด ได้แก่ ระบบชลประทาน การพัฒนาแหล่ง 

น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  
6. เกษตรกรขาดองค์ความรู้และการฝึกอบรม ขาดอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และยังคงมีการใช้  

สารเคมีในการท าการเกษตรจำนวนมาก  
7. การมีส่วนร่วมในภาคประชาชนต่อการพัฒนา ขาดการรวมกลุ่มที ่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ  

รวมกลุ่มทางสังคมและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (ไม่เข้มแข็ง)  
8. การขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำกิน และการล่าสัตว์ใน  

เขตพ้ืนที่ป่าบางส่วน  
9. การลดลงของกำลังแรงงานภายในจังหวัด  



10.แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงทางสังคม อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม)  
 

โอกาส (Opportunities)  

1. นโยบายการพัฒนาการท้องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว  
เชิงธรรมชาติ  

2. กระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการ  
สิ่งที่เป็นธรรมชาติและปลอดสารเคมีมากข้ึน น าไปสู่การผลิตสินค้าปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติ  

3. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานราก และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเชิงนวัตกรรม  
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีจิทัลที่รวดเร็ว ที่ส่งผลบวกต่อการบริหารจัดการ การเข้าถึงบริการ พ้ืนฐาน

ของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)  

1. ความผ ันผวนทางด ้านต ้นท ุนการผล ิตส ินค ้า และราคาร ับซ ื ้อส ินค ้าภาคการเกษตรและ 
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากไม้มีอำนาจต่อรองทางด้านราคา ส่งผลให้เกิดอุปสรรคทางการค้าของ  จังหวัด
อุทัยธานี  

2. ความแปรปรวนของสภาพอากาศและปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง และอัคคีภัย ที่  
ส่งผลต่อการปร ับปร ุงและพัฒนาระบบโครงสร ้างพื ้นฐาน และผลผลิตส ินค้าในภาคการเกษตรและ 
ภาคอุตสาหกรรม  

3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมทางสังคม และการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและมี  
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการปรับตัวของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในจังหวัด  การเคลื่อนย้าย
แรงงาน 

 
ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจําปี-งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี วิสัยทัศน์ ภายในปี- พ.ศ.2564  คนอุทัยธานีมีความรู้คู1คุณธรรม มีทักษะทาง
วิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค ์

 1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตาม มาตรฐานการศึกษาและมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3. ผู้เรียนในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ไดร้บั การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  



4. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัด 
การศึกษา  

5. ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดําเนิน
ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ  

 
2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ

ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อุทัยธานี 
1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 

ที ่ หน่วยงาน ที่อยู่ 
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ หมู่ 10 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี 

 
2 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน 53 หมู่ 9 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี 

 
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 

 
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ 107 หมู่ 4ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

 
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ 69 หมู่ 4ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

 
6 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ 4 ตำบลอุทัยเก่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี 

 
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก 40หมู่ 9 ตำบลหนองจอก  อำเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 

 
8 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว หมู่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัด
อุทัยธานี 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานในพื้นที่ 

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ 

1 อบต.ทุ่งโพ กลุ่มไร่นาสวนผสม ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายสิทธิศักดิ์  สุขสโมสร หมู่ 8 ต.ทุ่งโพอ.หนอง
ฉางจ.อุทัยธานี 

2 อบต.ทุ่งโพ กลุ่มเห็ดนางฟ้าคว้าเงิน ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายศักดิดา  หัสแดง หมู่ 8 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

3 อบต.ทุ่งโพ กลุ่มเกษตรปลอด
สารอาหารปลอดภัย 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายมานพ   นฤคณ หมู่ 1 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

4 อบต.ทุ่งโพ หมู่บ้านต้นแบบ
เข้มแข็ง 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายสาคร   ปากเกล็ด หมู่ 8 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

5 อบต.ทุ่งโพ กลุ่มน้ำส้มควันไม้ ทำเศรษฐกิจพอเพียง นางวันณีย์  ลิลา หมู่ 15 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

6 อบต.ทุ่งโพ กลุ่มธัญญาโอสถ ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายสุนทร   เนียนเฮียน หมู่ 15 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

7 อบต.ทุ่งโพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงแบบยั้งยืน 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายทองปอน กุสุโมทย์ หมู่ 2 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

8 อบต.ทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
ทุ่งโพ 

ดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

นายวสันต์ ธรรมประทีป หมู่ 10 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

9 อบต.ทุ่งโพ กลุ่มปลาทูเงินปลาทู
ทอง 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นายเจริญ  ลีล้อม 
 

หมู่ 7 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

10 อบต.ทุ่งโพ วิสาหกิจชุมชน แปรรูปสมุนไพรใน
ชุมชน 

นาย วรายุ ลี้ประเสริฐ หมู่ 9 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

11 อบต.ทุ่งโพ ธนาคารหมู่บ้าน ฝากเงินกลับธนาคาร
หมู่บ้าน 

นายสวง   นพคุณ หมู่ 14 ต.ทุ่งโพ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

12 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

กลุ่มปลูกข้าวบ้านโพธิ์
ส้ม 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายอำพร  ควรคิด หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่                       
อ.เมืองอุทัยธานี   
จ.อุทัยธานี 

13 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายสายชน  พรมอยู ่ หมู่ที่ 1ต.ทุ่งใหญ่                       
อ.เมืองอุทัยธานี   
จ.อุทัยธานี 

14 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายสดุใจ  เดชดิรก หมู่ที่ 2  ต.หนองไผ่แบน 
อ.เมืองอุทัยธานี   
จ.อุทัยธานี 
 
 



15 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

ชมรมผู้สูงอายุตำบล
หนองไผ่แบน 

ดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขเข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอ
เม ื องอ ุท ั ยธาน ี  จ ั งหวั ด
อุทัยธานี 

16 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

กลุ่มทำเห็ดนางฟ้าบ้าน
เนินต้นตาล  

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นางบุญชู  โม้อุ้ย หมู่ที่ 6 ต.หนองไผ่แบน 
อ.เมืองอุทัยธานี   
จ.อุทัยธานี 

17 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

กลุ่มถักกระเป๋า สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางฉลวย สมัครเกษตรกิจ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่                       
อ.เมืองอุทัยธานี   
จ.อุทัยธานี 

18 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์ส้ม สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสาวแม้นมาศอินทสนธิ์ หมู่ที่ 5  ต.ทุ่งใหญ่                       
อ.เมืองอุทัยธานี   
จ.อุทัยธานี 

19 อบต.หนอง
ไผ่แบน 

กลุ่มจักสานเปลไม่ไผ่ 
บ้านวังปลากด 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางกรรญาณี  กลิ่นเกล้า หมู่ที่ 1  ต.ทุ่งใหญ่                       
อ.เมืองอุทัยธานี   
จ.อุทัยธานี 

20 อบต.เกาะ
เทโพ 

“ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง  จ่าพงษ์โฮมส
เตย์” 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง จสอ.สมพงษ์  จันทร์โอ หมู่ 5 ต. เกาะเทโพ อ.
เมืองอุทัยธานี  
จ. อุทัยธานี 

21 อบต.เกาะ
เทโพ 

สวนเกษตรพอใจ ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายณรงค์  ช้างยัง 19/1 หมู่5ต.เกาะเทโพ         
อ.เมืองอุทัยธานี  
จ. อุทัยธานี 

22 อบต.เกาะ
เทโพ 

เกษตรผสมผสาน ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชู   พุฒเห้า หมู่5  ต.เกาะเทโพ         
อ.เมืองอุทัยธานี  
จ. อุทัยธานี 

23 อบต.เกาะ
เทโพ 

กลุ่มเกษตรเลี้ยงปลา
กระชัง 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นางบังอร   สามัคคี หมู่3ต. เกาะเทโพ         
อ.เมืองอุทัยธานี  
จ. อุทัยธานี 

24 อบต.เกาะ
เทโพ 

กลุ่มจักสาน สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสาวสมฤดี  จันทร์หนัก 5 หมู่2ต. เกาะเทโพ         
อ.เมืองอุทัยธานี  
จ. อุทัยธานี 

25 อบต.เกาะ
เทโพ 

กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์
ปลาแปรรูปท่าราก
หวาย 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางวัฒนา   คำศิลา 46 หมู่3 ต. เกาะเทโพ  
อ.เมืองอุทัยธานี  
จ. อุทัยธานี 

26 อบต.เกาะ
เทโพ 

ธูปหอมทองตะนาว สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นายชาตรี   ทองตะนาว 62 หมู่ 6ต.เกาะเทโพ         
อ.เมืองอุทัยธานี  
จ. อุทัยธานี 

27 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ 
 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายศศเศรษฐโชค  
ตามพระหัตถิ ์

หมู่ที่ ๖ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่างจ.อุทัยธาน ี
 



28 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นางเสงีย่ม         วิสชุาติ          หมู่ ๔ ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

29 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มปลูกข้าวปลอด
สารพิษ 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นางกำไร ชวดเปีย 
 

หมู่ ๒ ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  

30 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มขนมไทย 
 

สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นายดำรงค์ สุพรรณ ์ หมู่ ๒ ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

31 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มแปรรูปไม้ลูกชิ้น 
 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางมะลิ     สมัครการไถ หมู่ ๔ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  

32 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มมัดเชือกฟาง สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสาวกษิรา วิทยารัตน ์
 

หมู่ ๔ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

33 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ 
 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นายอนนัต์ กระนัย 
 

หมู่ ๗ ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  

34 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มกระยาสารท 
 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสาวพจนี บญุอาจ 
 

หมู่ ๙ ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  

35 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
 

สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสำลี ร่องมะรุด 
 

หมู่ ๙ ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

36 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มจักสาน 
 

สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นางละมัย เสลารัตน ์ หมู่ ๙ ต.หนองไผ่                        
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

37 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านรวม
ใจพัฒนา 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสุนทร   น่วมศิริ ศูนย์ทอผ้า หมู่๔ 
ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง 
จ.อุทัยธาน ี

38 อบต.หนอง
ไผ่ 

ตลาดสดอบต.หนองไผ่ สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นายชายยศโรจน์รัตนาภรณ์ อาคารตลาดสด หมู่ 4   
ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง 
จ.อุทัยธาน ี

39 อบต.หนอง
ไผ่ 

กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่ 
 

สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสุดใจ     นพรัตน ์ อาคารศูนย์บริการประชาชน 
อบต.หนองไผ่หมู ่๔   
ต.หนองไผ่ อ.หนองขา
หย่างจ.อุทัยธาน ี

40 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านหนองไม้ตาย 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายดอกรัก กัดโชต ิ หมู่ ๗ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

41 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายสมศักดิ์  คำครองแก้ว 
 

หมู่๕ ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

42 อบต.หนอง
จอก 

โรงเรียนผู้สูงอาย ุ ดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

นายยุทธพล อ่ำสุพรรณ ม.๙ ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

43 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มพวงเพชรผ้าทอ สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางสาวทัศนากาญแสนพรม ม.1 ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

44 อบต.หนอง
จอก 

กองทุน LTC ดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

นายเดชา มณฑาทอง ม.๙ ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

45 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มอสม.ออนไลน ์ ดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน 

นายสทิธิพงษ์ศุภวาร หมู่ ๑ ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 



46 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มแม่บ้านทำขนมจีน/
ถ่านก้อน 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นายทศพล  สุกใส หมู่ 3 ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

47 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มแคนตาลปู สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นายมาโนชเพชรจัน่ หมู่4ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

48 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มจักสาน สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นายธัญญะแสนพรม หมู่ 10ต.หนองจอกอ.บ้าน
ไร่จ.อุทัยธานี 

49 อบต.หนอง
จอก 

กลุ่มพริกแกง สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางพยอมศรีเดช หมู่ที่ ๘ต.หนองจอก                   
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

50 อบต.ประดู่
ยืน 

กลุ่มเกษตรกรทำนา
ตำบลประดู่ยืน 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์ หมู่ที่  ๙  ต.ประดู่ยืน  
อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 

51 อบต.ประดู่
ยืน 

กลุ่มน้ำยา
เอนกประสงค์ 

สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นางแจ๊ด สาสิน หมู่ 10 ต.ประดู่ยืน อ.ลาน
สักจ.อุทัยธานี 

52 
 

อบต.ประดู่
ยืน 

กลุ่มไม้กลึง สร้างรายได้เสริมให้คน
ในชุมชน 

นายสมหวัง   แก้ววิกิจ หมู่ที่ 8ต.ประดู่ยืน  
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

53 อบต.ประดู่
ยืน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ศพก. 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นางพิสมัย   ชูศักดิ์ หมู่ที่ 10ต.ประดู่ยืน  
อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 

54 อบต.ประดู่
ยืน 

กลุ่มข้าวปลอดภัย    ทำเศรษฐกิจพอเพียง นางลัดดา   พูลสาริกิจ หมู่ที่  12 ต.ประดู่ยืน  
อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 

55 อบต.ประดู่
ยืน 

หมู่บ้านจัดการป่า
ชุมชน 

ดูแลป่าชุมชน นายจรูญ   วิสิทธิ ์ หมู่ 1 ต.ประดู่ยืน อ.ลาน
สักจ.อุทัยธานี 

56 อบต.ประดู่
ยืน 

กลุ่มสวัสดิการชุมชน
ตำบลประดู่ยืน 

การมีส่วนร่วม           
สวัสดิการชุมชน 

นางพิสมัย   ชูศักดิ์ หมู่ที่  ๙  ต.ประดู่ยืน  
อ.ลานสักจ.อุทัยธานี 

57 อบต.อุทัย
เก่า 

สภาองค์กรชุมชน เวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในตำบล 

นายเกียรติพงษ์ ประทีป ต.อุทัยเก่าอ.หนองฉาง  
จ.อุทัยธานี 

58 อบต.อุทัย
เก่า 

เครื่องออกกำลังกาย
ประยุกต์ 

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
และคนในชุมชน 

น.ส.อรัญญา เสลา หมู่ที่ ๕ ตำบลอุทัยเก่า   
อำเภอหนองฉาง   
จังหวัดอุทัยธานี 

59 อบต.อุทัย
เก่า 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
อุทัยเก่า 

ดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

นายสัญญา ฟักเขียว ต.อุทัยเก่าอ.หนองฉาง  
จ.อุทัยธานี 

60 อบต.อุทัย
เก่า 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนชุมชน 

ทำเศรษฐกิจพอเพียง นายอดุลย์ สวัสดี หมู่ที่  ๙ ต.อุทัยเก่า 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

61 อบต.ไผ่เขียว กลุ่มพริกแกง สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางนกเล็ก   ผาดไทยสงค์ หมู่ที่  6  ต. ไผ่เขียว 
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 

62 อบต.ไผ่เขียว กลุ่มกล้วยอบเนย สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นงนงนุช วงษ์ทองแดง หมู่ที่  13  ต. ไผ่เขียว 
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 

63 อบต.ไผ่เขียว กลุ่มการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสื่อกก 

สร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน 

นางพนาวรรณ  นิโรจน์ หมู่ที่  11     ต. ไผ่เขียว 
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 

 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ จังหวัด อุทัยธานี 
 
ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 

1. องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งโพ 

ปัญหาสารเคมีในการเกษตรโดยป้องกัน
ตนเองไม่เหมาะสม 
 

เกษตรกรยังขาดความรู้
เร ื ่ องการใช ้สารเคม ี ใน
การเกษตรโดยป ้องกัน
ตนเองที่เหมาะสม 

เกษตรกรที่สนใจ 

2. องค์การบริหารส่วน
ตำบลประดู่ยืน 

ปัญหาสุขภาพ เกษตรกรมีปัญหาสุขภาพ
เช่น โรคเบาหวาน ความ
ดันเส้นเลือดในสมองตีบ 
เป็นต้น 

เกษตรกรที่สนใจ 

3. องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่แบน 

ปัญหาเกษตรกรเผาซังข้าว เกษตรกรยังขาดความรู้
เรื ่องการกำจัดตอซังข้าว
โดยว ิธ ีการไถกลบตอซัง
ข้าว 

เกษตรกรที่สนใจ 

4. องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะเทโพ 

ปัญหาการจัดการขยะ จากการสำรวจข ้ อมู ล 
TCNAP พบว่า ปัญหาหลัก
ค ือการจ ัดการขยะและ
เกษตรกรยังขาดความรู้
เร ื ่องการกำจ ัดขยะโดย
วิธีการทำปุ๋ยหมัก 

เกษตรกรที่สนใจ 

5. องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ 

ปัญหาภาระหนี้สินจากการเกษตร เกษตรกรมีภาระหนี ้สิน             
มาจากการทำการเกษตร          

เกษตรกรที่สนใจ 

6. องค์การบริหารส่วน
ตำบลอุทัยเก่า 

ปัญหาภาระหนี้สินจากการเกษตร เกษตรกรมีภาระหนี ้สิน             
มาจากการทำการเกษตร          

เกษตรกรที่สนใจ 

7. องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจอก 

ปัญหาสารเคมีในการเกษตรโดยป้องกัน
ตนเองไม่เหมาะสม 
 

เกษตรกรยังขาดความรู้
เร ื ่ องการใช ้สารเคม ี ใน
การเกษตรโดยป ้องกัน
ตนเองที่เหมาะสม 

เกษตรกรที่สนใจ 

8.องค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลไผ่เขียว 

ปัญหาเกษตรกร มีพฤติกรรมความเคย
ชินในการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ 

เ กษตรกรมีพฤต ิ ก ร รม
ความเคยช ิน ในการ ใช้
สารเคมีทางภาคเกษตรไม่
คำนึงถ ึงความปลอดภัย
ท า ง ด ้ า น ส ุ ข ภ า พข อ ง
ผู้บริโภค 

เกษตรกรที่สนใจ 

 
 
 



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัด อุทัยธานี ของภาคีภาคประชา
สังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด ในประเด็นเกษตรของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียดปัญหา/

สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบ
ปัญหา/               

ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถาม
วิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนุน 

ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม/แหล่ง
เรียนรู้ 

ป ั ญ ห า ส า ร เ ค ม ี ใ น
การเกษตรโดยป้องกัน
ตนเองไม่เหมาะสม 

เกษตรกรยังขาดความรู้
เรื ่องการใช้สารเคมีใน
การเกษตรโดยป้องกัน
ตนเองที่เหมาะสม 

เกษตรกรที่
สนใจ 

อบรมให้ความรู้
เรื่องการใช้สาร 
เคมีในการ 
เ ก ษ ต ร โ ด ย
ป้องกันตนเองที่
เหมาะสม 

 กล ุ ่มท ุนทาง
สังคมในพื้นที่
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง
ส น ั บ ส นุ น 
ว ิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

นว ัตกรรมแหล่ง
เร ียนรู ้  ในพื ้นที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง เ ข้ า
มาร่วมอบรมและ
แสดงความคิดเห็น
ในส่วน ที่เก่ียวข้อง 

ปัญหาภาระหนี้สินจาก
การเกษตร 

เกษตรกรมีภาระหนี้สิน             
ม า จ า ก ก า ร ท ำ
การเกษตร          

เกษตรกรที่
สนใจ 

อบรมให้ความรู้
เรื ่องการทำปุ๋ย
หม ักใช ้ เองใน
คร ัวเร ือนเพ่ือ
เ ป ็ น ก า ร ล ด
ภาระหนี้สินมา
จ า ก ก า ร ท ำ
การเกษตร          

 กล ุ ่มท ุนทาง
สังคมในพื้นที่
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง
ส น ั บ ส นุ น 
ว ิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

นว ัตกรรมแหล่ง
เร ียนรู ้  ในพื ้นที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง เ ข้ า
มาร่วมอบรมและ
แสดงความคิดเห็น
ในส่วน ที่เก่ียวข้อง 

ปัญหาสุขภาพ เ ก ษ ต ร ก ร มี ป ั ญ ห า
ส ุ ข ภ า พ เ ช่ น 
โรคเบาหวาน ความดัน 
เส ้นเล ือดในสมองตีบ              
เป็นต้น 

เกษตรกรที่
สนใจ 

อบรมให้ความรู้
เร ื ่องการด ูแล
สุขภาพ 

 กล ุ ่มท ุนทาง
สังคมในพื้นที่
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง
ส น ั บ ส นุ น 
ว ิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

นว ัตกรรมแหล่ง
เรียนรู ้   ในพื ้นที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง เ ข้ า
มาร่วมอบรมและ
แสดงความคิดเห็น
ในส่วน          ที่
เกี่ยวข้อง 

ปัญหาเกษตรกรเผาซัง
ข้าว 

เกษตรกรยังขาดความรู้
เรื่องการกำจัดตอซังข้าว
โดยวิธีการไถกลบตอซัง
ข้าว 

เกษตรกรที่
สนใจ 

อบรมให้ความรู้
เรื ่องการทำน้ำ
หมักย่อย สลาย
ต่อซังข้าว 
 

 กล ุ ่มท ุนทาง
สังคมในพื้นที่
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง
ส น ั บ ส นุ น 
ว ิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

นว ัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้           ใน
พื้นที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมอบรมและ
แสดงความคิดเห็น
ในส่วน          ที่
เกี่ยวข้อง 



ปัญหาการจัดการขยะ จากการสำรวจข้อมูล 
TCNAP พบว่า ป ัญหา
หลักคือการจัดการขยะ
และเกษตรกรย ังขาด
ความรู ้เร ื ่องการกำจัด
ขยะโดยว ิธ ีการทำปุ๋ย
หมัก 

เกษตรกรที่
สนใจ 

อบรมให้ความรู้
เ ร ื ่ อ ง ก า ร น ำ
ขยะมาทำปุ๋ ย
หมักชีวภาพ 

 กล ุ ่มท ุนทาง
สังคมในพื้นที่
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง
ส น ั บ ส นุ น 
ว ิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

นว ัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้           ใน
พื้นที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมอบรมและ
แสดงความคิดเห็น
ในส่วน          ที่
เกี่ยวข้อง 

ป ั ญ ห า เ ก ษ ต ร ก ร         
มีพฤติกรรมความเคย
ช ิ น ใ น ก า ร ใ ช ้ ช ี วิ ต
แบบเดิมๆ 

เกษตรกรมีพฤติกรรม
ความเคยชินในการใช้
สารเคมีทางภาคเกษตร
ไ ม ่ ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ค ว า ม
ป ล อ ด ภ ั ย ท า ง ด ้ า น
สุขภาพของผู้บริโภค 

เกษตรกรที่
สนใจ 

อบรมให้ความรู้
เร ื ่องโทษของ
การใช้สาร เคมี
และประโยชน์
ของการใช ้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

 กล ุ ่มท ุนทาง
สังคมในพื้นที่
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง
ส น ั บ ส นุ น 
ว ิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

นว ัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้           ใน
พื้นที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมอบรมและ
แสดงความคิดเห็น
ในส่วน          ที่
เกี่ยวข้อง 

ปัญหาคนในชุมชนทำ
เกษตรแบบใช้สารเคมี
มากขึ้น 

เกษตรกรยังขาดความรู้
เรื่องการทำเกษตรแบบ
ไม่ใช้สารเคม ี

เกษตรกรที่
สนใจ 

อบรมให้ความรู้
เ ร ื ่ อ ง ก า ร ท ำ
เกษตรแบบ 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

 กล ุ ่มท ุนทาง
สังคมในพื้นที่
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง
ส น ั บ ส นุ น 
ว ิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

นว ัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้           ใน
พื้นที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมอบรมและ
แสดงความคิดเห็น
ในส่วน          ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2) ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้อง
คล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
 
1)  ชื่อผลงาน 

1.1)เรื่องกลุ่มไร่นาสวนผสม 
1.2) ที่อยู่ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงานนายสิทธิศักดิ์  สุขสโมสร 
3) ที่มา แนวคิด 

บ้านทุ่งโพ  หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีส่วนใหญ่ทำนาเกือบเต็มพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ประชากรเป็นคนไทยมีวิถีชีวิตเหมือนคนไทยในชนบทของภาคกลางโดยทั่วไปทั่งประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม
ทางศาสนา วันสำคัญต่างๆ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีความชำนาญในการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์
โดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกครัวเรือนมีการประหยัด หมู่บ้านทุ่งโพมี
เอกลักษณ์ในด้าน ความสามัคคีของผู้นำ ความสามัคคีของชุมชน ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์
สุจริต จึงมีเอกลักษณ์ เป็น “หมู่บ้านร่มเย็น” 
ที่ตั้ง 
 บ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดอุทัยธานี 28 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัยเก่า 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหนองศรวง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลหนองศรวง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 7, 10 ตำบลทุ่งโพ 
พื้นที่ 
 บ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ 
ประวัติความเป็นมา 

เดิมสมาชิกของกลุ่มไร่นาสวนผสมมีอาชีพทำนาโดยใช้สารเคมี และเมื่อสารเคมีมีราคาสูงจึงคิดทำ
อย่างไรเพื่อลดต้นทุนในการเกษตร รวมทั้งมีปัญหาการตกค้างของสารเคมีการเกษตรในอาหารและสุขภาพ เมื่อมี
การสนับสนุนให้หมู่บ้านร่วมกลุ่มกันทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ แล้วนำมาใช้ในนาข้าว ตอนแรกสมาชิกไม่เชื่อ
ว่าปุ๋ยหมักจะใช้ได้จริง ก็เลยลองใช้กับนาข้าวแค่ ๒ – ๓ ไร่ แต่เมื่อได้ผลลัพธ์ดีมากจากนั้นจึงได้ไปดูงานที่ลพบุรี
ได้เรียนรู้การทำนาโยนจึงกลับมาลองใช้กับนาข้าวอีกครั้ง และได้ผลลัพธ์ดีมากจึงเปลี่ยนจากการทำนาโดยการ
หว่านให้มาเป็นการทำนาโยน แล้วปลูกมะนาว มะกรูด มะละกอ แล้วก็ยังมีสระเอื้ออาทรไว้เลี้ยงปลา และเลี้ยง
เป็ด ไก่ เพื่อมีไข่บริโภค เหลือจึงขายโดยกลุ่มมีนายสิทธิศักดิ์ สุขสโมสร  เป็นแกนนำหลัก และใช้พื้นที่บ้านของ
นายสิทธิศักดิ์ สุขสโมสร เป็นพื้นที่ดำเนินงานของกลุ่ม 

 
วัตถุประสงค ์

- ผู้เรียนได้รับแนวคิดวิธีการการทำนาข้าวในรูปแบบต่างๆ 
- ผู้เรียนได้รับแนวคิดการจัดการพื้นที่เพ่ือทำการเกษตร 



- ผู้เรียนได้นำแนวคิดและหลักการต่างๆในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้เสริมสร้างทักษะในด้านการ
ประกอบอาชีพ 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 คนในชุมชนทุกวัย 
วิธีการทำงาน  

- ทำนาข้าวโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น 
 - มีการรวมกลุ่มกันทำเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการทำบัญชีครัวเรือน 
ปัจจัยเงื่อนไข 

- มีการร่วมกลุ่มกันทำเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมให้คนในชุมชนทำบัญชีครัวเรือน 
 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มไร่นาสวนผสม มีวิทยากร ประกอบด้วย วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์  

สุขสโมสร ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มไร่นาสวนผสม” 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 

5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

 



6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสิทธิศักดิ์  สุขสโมสร มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ไว้เพ่ือสูบน้ำทำการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มเห็ดนางฟ้าคว้าเงิน 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงานนายศักดา  หัสแดง 

3) ที่มา แนวคิด 
บ้านทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีส่วนใหญ่ทำนาเกือบเต็มพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 

ประชากรเป็นคนไทยมีวิถีชีวิตเหมือนคนไทยในชนบทของภาคกลางโดยทั่วไปทั่งประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม
ทางศาสนา วันสำคัญต่างๆ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีความชำนาญในการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์
โดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกครัวเรือนมีการประหยัดหมู่บ้านทุ่งโพมี
เอกลักษณ์ในด้าน ความสามัคคีของผู้นำ ความสามัคคีของชุมชน ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์
สุจริต จึงมีเอกลักษณ์ เป็น “หมู่บ้านร่มเย็น” 
ที่ตั้ง 
 บ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดอุทัยธานี 28 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัยเก่า 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหนองศรวง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลหนองศรวง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 7, 10 ตำบลทุ่งโพ 
พ้ืนที ่
 บ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ 
ประวัติความเป็นมา 

กลุ่มมีกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกและการกระจายอาหารออกสู่ชุมชน โดยการเพาะเห็ด
ซึ่งเป็นอาหารที่ทุกคนทานได้ มีการซื้อเชื้อเห็ดมาจากจังหวัดราชบุรี โดยมีนายศักดา  หัสแดง เป็นแกนนำและใช้
พื้นที่บ้านของตนเองในการทำกิจกรรมเริ่มต้นในปี ๒๕๓๘โดยนายศักดา หัสแดง ซึ่งขณะนั้นว่างงานจึงอยากมี
อาชีพที่จะสร้างรายได้เห็นว่าการเพาะเห็ดซึ่งเป็นอาหารที่พบเห็นทั่วไปในท้องตลาดที่ทุกคนสามารถทานได้ จึงได้
นำก้อนเห็ดมาเพาะ แต่ต่อมาก้อนเห็ดมีราคาสูงมากขึ้นในปี ๒๕๔๑จึงได้คิดหาวิธีทำก้อนเห็ดเองเพื่อลดต้นทุน 
โดยผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าทั้งหมด ๓ พันธุ์คือพันธุ์ขอนขาว พันธุ์กระด่าง และพันธุ์ฮังการี มีการซื้อเชื้อเห็ดมาจาก
จังหวัดราชบุรี นอกจากเพ่ือบริโภคเองแล้วได้มีการจำหน่าย ราคาก้อนละ ๙ บาท แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าที่อ่ืน แต่
มีระยะออกดอกนานกว่าและดอกเห็ดที่ออกไม่เหลือง ทั้งยังมีการรับประกันถ้าหากซื้อไปแล้วดอกเห็ดไม่ออก
สามารถนำมาเปลี่ยนได้ หรือถ้าไม่สามารถขายผลผลิตได้จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท กิจการของนาย
ศักดาเติบจนปัจจุบันมียอดจำหน่ายก้อนเห็ดสูงประมาณ ๕ ,๐๐๐ ก้อนต่อเดือน ข้อดีของการขายก้อนเห็ดคือได้
เงินไวและใช้เวลาน้อย ซึ่งแตกต่างกับการขายดอกเห็ดที่จะได้กำไรมากกว่าแต่ใช้ระยะเวลานาน 

 
วัตถุประสงค์  

- ผู้เรียนได้ความรู้ในการเตรียมเชื้อเห็ด เตรียมโรงเรือน 
- ผู้เรียนได้ความรู้ในการดูแลก้อนเห็ดระหว่างการเพาะชำในโรงเรือน 
 



ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ 
 

ผลลัพธ์และผลกระทบ ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมช่วยเหลือคนในครอบครัว  
- รูปแบบบริการ หรือการดูแลที่เกิดข้ึน 
- ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนในครอบครัว 
 

วิธีการทำงาน  
การรวมกลุ่มสมาชิกทั้งหมดโดยการร่วมมือกันในการทำก้อนเชื้อ ด้วยการนำขี้เลื่อยไม้ยางพารามาผสม

คลุกเคล้ากับอาหารเสริม แล้วหมักท้ิงไว้จนได้ระยะเวลา และนำมาบรรจุใส่ถุงก้อนเชื้อ ถุงละ ๙ขีด นำก้อนเชื้อมา
ใส่คอขวดพร้อมจุกสำลีกระดาษจากนั้นนำไปนึ่งที่อุณหภูมิที่สูงเพ่ือเป็นการเร่งเชื้อ จากนั้นนำก้อนเชื้อที่นึ่งแล้วมา
วางไว้ให้เย็น และทำการเขี่ยเชื้อซึ่งหัวเชื้อ ๑ ขวด สามารถใช้กับก้อนเชื้อได้ ๒๐-๓๐ ก้อน การเขี่ยหัวเชื้อจะทำ
ในตอนเช้า เพราะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะมีเชื้อราชนิดอ่ืนมาปน หลังจากเข่ียเชื้อเสร็จแล้วต้อง
นำก้อนเชื้อเข้าบ่มให้เชื้อได้กระจายเต็มถุงโดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๓๐ วัน จากนั้นนำก้อนเชื้อเข้าโรงเพาะหรือ
จำหน่าย การเข้าโรงเพาะนั้นต้องนำฝาจุกที่ก้อนเชื้อออกให้หมดเพ่ือให้ดอกเห็ดเกิดบริเวณนี้ โดยจะไม่กรีดที่ก้อน
เชื้อ ซึ่งจะทำให้ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่และเก็บได้นาน ๗-๑๐ วัน ซึ่งสมาชิกทุกคนช่วยกันเก็บ 

 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มเห็ดนางฟ้าคว้าเงิน มีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายศักดา   หัสแดง ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มเห็นนางฟ้าคว้าเงิน” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
 

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ
เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ



ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่า งจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิน่เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
นายศักดา   หัสแดงมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะพัฒนาการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าจาก ๓ สายพันธุ์เป็น 4 สายพันธุ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่องกลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายมานพ   นฤคน 
3) ที่มา แนวคิด 
           เดิมแล้ว ชื่อบ้านทุ่งโพ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2447 ประมาณ 110 ปี และมี กำนัน ราน กุสุโมส เป็นผู้ใหญ่ คน
แรกต่อมาเม่ือ กำนันราน หมดวาระลงก็ได้เลือก ผู้ใหญ่คนใหม่ ชื่อ กำนัน สุด แล้วพอกำนัน สุด หมดวาระลงก็ได้
เลือกผู้ใหญ่คนใหม่  คือ กำนัน ขาว ปลูกวงศ์ชื้น  แล้วเมื่อ กำนัน ขาว ปลูกวงศ์ชื้น หมดวาระลงก็ได้เลือกผู้ใหญ่
คนใหม่ คือ กำนัน ชู สมัครการไถ  แล้วเมื่อ กำนัน ชู สมัครการไถหมดวาระลงก็ได้เลือกผู้ใหญ่คนใหม่ คือ กำนัน 
ประคอง  ณรงค์มี และเมื่อสมัยกำนัน ประคอง  ณรงค์มี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้เห็นประชากรในหมู่มีจำนวน
มาก จึงคิดที่จะแยกหมู่ ออกมาเป็น 3 หมู่ เมื่อ พ.ศ. 2469 ประมาณ 90 ปี คือ หมู่ 2 บ้านหินไก่เข่ีย หมู่ 8 บ้าน
ทุ่งโพ เละ หมู่ 1  บ้านดงตะเคียน  สาเหตุที่เรียก หมู่ 1 บ้านดงตะเคียน ก็เพราะว่า แถวนั้นมีหนองน้ำ และ มีต้น
ตะเคียนอยู่รอบหนองน้ำจึงเรียกว่าบ้านดงตะเคียนและมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแล คือ นาย เสวก ขำหนองคาย จนถึง
ปัจจุบันนี้ 
เขตติดต่อ 
         ทิศตะวันออก ติดกับ อบต. หนองสรวง 
         ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 8 บ้านทุ่งโพ 
         ทิศเหนือ ติดกับ อบต. อุทัยเก่า 
         ทิศใต้ติดกับ อบต. หนองสรวง 
พื้นที่ตั้ง 
         มีทั้งหมด  2775 ไร่   
ประวัติความเป็นมา 

เดิมก่อนหน้าทีน่ายมานพ นฤคนจะมาทำเกษตรเคยขายของเงินผ่อนอยู่ในเมือง ช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องงาน
เลยลาออกมาอยู่บ้านกับครอบครัว และมาเริ่มทำเกษตรตั้งแต่ปี  ๒๕๕๖ สาเหตุและแนวคิดในการทำเกษตร
พอเพียงเพราะว่า ที่บ้านมีพื้นที่ว่างและอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำเกษตรพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่สวนเก่า
สามารถทำเกษตรพอเพียงได้แค่มีการปรับปรุงพ้ืนที่นิดหน่อยการปรับปรุงพ้ืนที่สภาพดินโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพทำ
เองจากมูลสัตว์และวัชพืชเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินให้อุดมสมบูรณ์มีการขุดสระน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วง
หน้าแห้ง ปกติน้ำที่ใช้เป็นน้ำบ่อบาดาลช่วงหน้าแล้งน้ำบ่อบาดาลแห้งจึงเปลี่ยนมาใช้น้ำในสระที่ขุดไว้เคยไป
ศึกษาดูงานต่างพื้นที่ และนำกลับมาใช้ในพื้นที่ตนเองมีพื้นที่ทำเกษตรประมาณ ๒ ไร่ มีการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน คือ มีปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกผลไม้ ปลูกผักสวนครัว และเริ่มทำนาโดยมีการใช้สารเคมีประมาณ ร้อย
ละ ๓๐ ไม่ใช้สารเคมีประมาณ ร้อยละ ๗๐ ผลไม้ท่ีปลูกก็จะมีมะม่วงสีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้ มะเฟียง มะกอกน้ำ  
มะละกอ ขนุน ละมุด กระท้อน พุทรานมสด ส้มโอ ชมพู่ กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ ฝรั่ง เป็นต้น  ต้นไม้ยืนต้นจะมี 
มะพร้าวน้ำหอม มะกูด มะนาว มะนาวโห่ ต้นไผ่ เป็นต้น และปลูกผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ โหระพา กระเพรา 
พริก ฟัก ถั่วพู เป็นต้น มีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังส่วนในสระก็จะเลี้ยงปลารวม เช่น ปลาสลิด ปลาทับทิม เป็น
ต้น ผักและผลไม้ที่ได้ก็จะทำไปวางขายร้านค้า ตรงหนองฉาง ซึ่งเป็นร้านขายของรู้จัก แนวคิดและแรงบันดาลใจ
ที่มาทำเกษตร คือ ต้องมีชีวิตอยู่กับเกษตรและอาหาร ก่อนจะปลูกหรือเลี้ยงอะไรต้องศึกษาก่อน อนาคตอยากจะ
ขยายให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำเกษตรพอเพียง  



วัตถุประสงค์  
- ผู้เรียนเข้าใจถึงแนวคิดการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผู้เรียนได้รับแนวคิดในการพ่ึงพาตนเอง 
- ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตวัตถุดิบอาหารแบบปลอดสารพิษและนำกลับไปปรับใช้

ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

- ทุกกลุ่มท่ีสนใจ ทำให้ประชาชนมีแนวคิดที่จะทำเกษตรพอเพียงเพ่ือเป็นการประหยัดรายจ่ายเพื่อ
รายได้ในครัวเรือน 
วิธีการทำงาน 

นายมานพ   นฤคน เคยไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่และนำกับมาใช้ในพ้ืนที่และ เป็นแกนนำหลักทำเอง
ภายในครัวเรือน โดยมีการปลูกผัก ปลูกผลไม้  โดยไม่ใช้สารเคมี  เลี้ยงปลา 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายมานพ    นฤคน  ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
โพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั ้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระหน้าที ่งาน เพื ่ออำนวยความสะดวก 



ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่ การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายมานพ    นฤคน มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะพัฒนาการขยายโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องหมู่บ้านต้นแบบเข้มแข็ง 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายสาคร    ปากเกล็ด 
3) ที่มา แนวคิด 

บ้านทุ่งโพ  หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีส่วนใหญ่ทำนาเกือบเต็มพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ประชากรเป็นคนไทยมีวิถีชีวิตเหมือนคนไทยในชนบทของภาคกลางโดยทั่วไปทั่งประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม
ทางศาสนา วันสำคัญต่างๆ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีความชำนาญในการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์
โดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกครัวเรือนมีการประหยัด หมู่บ้านทุ่งโพมี
เอกลักษณ์ในด้าน ความสามัคคีของผู้นำ ความสามัคคีของชุมชน ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์
สุจริต จึงมีเอกลักษณ์ เป็น “หมู่บ้านร่มเย็น” 
ที่ตั้ง 
 บ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดอุทัยธานี 28 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัยเก่า 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหนองศรวง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลหนองศรวง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 7, 10 ตำบลทุ่งโพ 
พ้ืนที ่
 บ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ 

หมู่ที่ 8บ้านทุ่งโพ  มีเอกลักษณ์เป็น “หมู่บ้านร่มเย็น”เดิมชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพทำการเกษตรผสมผสาน   
ปลูกไม้ผล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเช่น ค่าครองชีพ ต้นทุนทางการผลิตที่ทำให้คนใน
ชุมชนเห็นความสำคัญของการประหยัดและมีความตระหนัก เมื่อมีนโยบายผลักดันการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของทางรัฐบาลและทางราชการทำให้การขับเคลื่อนปรัชญาเศษกิจพอเพียงมีความชัดเจนและเห็นผลเป็น 
ประวัติความเป็นมา 

รูปธรรมขึ้นมา สืบเนื่องจากเคยเห็นยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งพบเห็นทั่วไป ตามร้านเปลี่ยนยางมีความคิด
ว่า น่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการปลูกผักและปลูกดอกไม้ได้ และ สามารถดูแลรักษาง่าย และประหยัด
เนื้อที่ ซึ่งจะแจกทุกหลังคาเรือน หลังคาเรือนละ ๕ โค้ง โดยพัฒนาชุมชน ให้มีการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้
มาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  โดยมีการทำนาโยนปลูกผักในยางรถยนต์ มีโรงสีชุมชน มีโรงขัดเมล็ดพันธุ์ข้าว มีศูนย์
ข้าวชุมชน  มีการนำข้าวไร้เบอร์รี่มาผลิตเป็นข้าวตังหน้าต่างๆเช่น หน้าหมูหยอง และมีการผลิตน้ำข้าวงอกจากข้าว
ไร้เบอร์รี่ เป็นต้น 
วัตถุประสงค์  

- ผู้เรียนได้รับแนวคิดในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- ผู ้เรียนได้นำแนวคิดและหลักการต่างๆในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้เสริมสร้างทักษะในการทำ

การเกษตร 
- ผู ้เรียนได้รับแนวคิดเรื ่องการจัดการกลุ ่มทุนทางสังคมต่างๆที ่มีในพื ้นที ่ เพื ่อกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงาน 



ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรทั้ง ๑๓ กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการทำงาน  
- เคยไปศึกษาดูงานและนำกับมาใช้ในพื้นที ่
- ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ 

ปัจจัยเงื่อนไข 
- การศึกษาดูงานและนำกับมาใช้ในพื้นท่ี  

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการทำงาน 
- อาจจะมีแมลงรบกวนบ้างแต่ไม่มากนัก  

การพัฒนางานให้ดีขึ้น 
- มีตลาดชุมชนให้คนในชุมชนนำผักมาวางขาย  

ผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชากรในพ้ืนที่ 
- ทำให้ประชากรที่ได้บริโภคมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
- หมู่บ้านต้นแบบเข้มแข็ง มีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสาคร    ปากเกล็ด ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “หมู่บ้านต้นแบบเข้มแข็ง” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถ ใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

 



 
 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสาคร  ปากเกล็ด  มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ไว้เพ่ือสูบน้ำทำการเกษตร 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มน้ำส้มควันไม้ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 15 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน  นางวันณีย์  ลิลา 
3) ที่มา แนวคิด 

หมู่บ้านโรงสีใหม่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 (เดือน ม.ค.) ซึ่งแยกมาจาก หมู่ 7 บ้านปลักม่วง  ผู้ที่ก่อตั้ง
หมู่บ้าน คือ ประชาชนได้พร้อมใจกัน ผลแบ่งแยกออกมาเป็นหมู่ใหม่ คือ หมู่ 15 และผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นาย
สมชาย บุตรสิงห์ มาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากหมู่บ้านนี้มีตลาดชุมชนและมีโรงสีตั้งใหม่ 1 โรง เลยตั้งชื่อ “บ้านโรงสี
ใหม”่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ประวัติความเป็นมา 

เริ ่มแรกนางวัณนีย์  ลิลา ปลูกผักขายโดยใช้สารเคมี  มีความคิดอยากเปลี่ยนการทำการเกษตรที่ใช้
สารเคมี เนื่องจากเกิดอาการแพ้จากการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก ได้เห็นวิธีการทำน้ำส้มควันไม้ ทางรายการ
โทรทัศน์รายการหนึ่งของช่อง ๗ จึงได้นำมาลองทำ เนื่องจากมีอาชีพเผาถ่านอยู่แล้ว เริ่มจากการลองผิดลองถูก
มาเรื่อย ๆ หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มปลูกผักซึ่งนางวัณนีย์  ลิลา เป็นสมาชิกอยู่ มีความสนใจที่จะใช้น้ำส้มควัน
ไม้ จึงได้ตั้งเป็นกลุ่มเตาน้ำส้มควันไม้ขึ้นมีจำนวนสมาชิก ๑๒ คน โดยมีนางวัณนีย์  ลิลา เป็นคนเผาถ่านเพื่อทำ
น้ำส้มควันไม้สมาชิกคนอื่นจะหาเศษไม้หรือกิ่งไม้ต่างๆ มาให้ ทั้ งนี้สมาชิก  จะสามารถซื้อน้ำส้มควันไม้ในราคา
ขวดละ ๒๐บาท ขั้นตอนการผลิตน้ำส้มควันไม้นั้น เริ่มจากจะต้องมีเตาเผาถ่าน ต่อท่อเพื่อให้ไอน้ำออกมาจาก
เตาเผาซึ่งสามารถทำได้จากไม้ไผ่ หากิ่งไม้จากในพื้นที่ ก่อไฟเผากิ่งไม้ อย่างน้อย ๓ชั่วโมงจึงจะสามารถเก็บน้ำส้ม
ควันไม้ได้ นำน้ำส้มควันไม้ที่ได้ในถังตั้งทิ้งไว้ประมาณ ๓เดือน เอาถ่านก้นเตา ใส่ลงไปผสม หลังจากนั้นนำมา
กรองเป็นการสกัดอีกครั้งก่อนนำไปรดน้ำพืชผักที่ปลูก สำหรับกลุ่มปลูกผักเป็นการรวมกลุ่มเพื่อแบ่งผลผลิตที่ได้
ออกจำหน่ายโดยการที่สมาชิกจะซื้อผลผลิตที่ตนเองปลูกขายไม่ทันจากสมาชิกคนอื่นได้ หรืออาจแลกเปลี่ยน
ผลผลิตกับปุ๋ยชีวภาพหรือน้ำส้มควันไม้ 
วัตถุประสงค์  

- ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้น้ำส้มควันไม้ทดแทนการใช้สารเคมี 
- ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตน้ำส้มควันไม้ 
- ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการนำใช้น้ำส้มควันไม้ไปปรับใช้ทั้งในด้านเกษตรกรรมและการปรับใช้ด้านอื่นๆ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้สนใจทุกช่วงวัย 

ปัจจัยท่ีทำให้ทำงานได้สำเร็จ 
- มีแกนนำหลักในการทำงาน 

วิธีการทำงาน  
- เคยไปศึกษาดูงานและนำกับมาใช้ในพื้นที ่
- ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
 
 
 
 



4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มน้ำส้มควันไม้ มีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางวันณีย์  ลิลาประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มน้ำส้มควันไม้” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมอง
การทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 
 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
 
 
 



8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางวันณีย์  ลิลาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่ม ธัญญาโอสถ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 15 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน  นายสุนทร   เนียนเฮียน 
3) ที่มา แนวคิด 
                 หมู่บ้านโรงสีใหม่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 (เดือน ม.ค.) ซึ่งแยกมาจาก หมู่ 7 บ้านปลักม่วง  ผู้ที่
ก่อตั้งหมู่บ้าน คือ ประชาชนได้พร้อมใจกัน ผลแบ่งแยกออกมาเป็นหมู่ใหม่ คือ หมู่ 15 และผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
คือ นายสมชาย บุตรสิงห์ มาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากหมู่บ้านนี้มีตลาดชุมชนและมีโรงสีตั้งใหม่ 1 โรง เลยตั้งชื่อ 
“บ้านโรงสีใหม่” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ประวัติความเป็นมา 

นายสุนทร  เนียนเฮียน เดิมมีอาชีพทำงานในโรงงานมันสำปะหลัง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และ
เมื่อปี ๒๕๕๐ อยากกลับมาอยู่บ้าน เลยลาออกจากงานมาทำนาอยู่บ้านใช้สารเคมีแล้วเกิดอาการแพ้สารเคมีซึ่ง
เป็นอันตรายบวกกับสารเคมีมีราคาแพง จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาพันธุ์ข้าวที่ดีและมีสารอาหารครบถ้วนไม่ต้องใช้
สารเคมีใดๆ ใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอยู่ในพื้นที่ตนเองพันธุ์ข้าวที่หามาปลูก เช่น ข้าวหอมนิล  ข้าวหอมมะลิ สินเหล็ก 
และข้าวไรท์เบอรี่ เมื่อนำมาทดลองเพาะปลูก ก็งอกงามดี แมลงไม่รบกวน จึงเริ่มทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจาก
ข้าวแล้วมีการปลูกผัก ปลูกพริก เป็นต้น รวมทั้งมีการแปรรูปข้าวเป็นอาหารและยาเพ่ิมขึ้น เช่น น้ำข้าวไรท์เบอรี่ 
กลุ่มได้รับรางวัลและงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดการศึกษานอกโรงเรียน 
และ อบต.ทุ่งโพ 
วัตถุประสงค์ 

- ผู้เรียนได้รับแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการผลิตและแปรรูป 
- ผู้เรียนได้รับแนวคิดการปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
- ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดในการแปรรูปสินค้าไปปรับใช้ในชุมชน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนในตำบล 

วิธีการทำงาน  
- รวมกลุ่มสมาชิกมาช่วยกันทำกิจกรรม 
- ขยายต่อยอด เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมให้ผู้ที่ต้องการ และโครงการแนวคิดเพ่ือขยายเป็นอย่างอ่ืน เช่น 

นำข้าวไรเบอรี่มาทำเป็นน้ำเต้าหู้ 
- จัดตั้งคณะกรรมการของ กลุ่มธัญญาโอสถรวมกลุ่มในลักษณะปรึกษาหารือร่วมกัน 

ปัจจัยท่ีทำให้ทำงานได้สำเร็จ 
- การรวมกลุ่มสมาชิกมาช่วยกันทำกิจกรรม 
- มีคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกัน 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการทำงาน 
- ขาดแคนน้ำ 

การพัฒนางานให้ดีขึ้น 
- พัฒนาน้ำหมักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 



ผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น   
- รายได้เพ่ิมข้ึน  

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มธัญญาโอสถมีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสุนทร   เนียนเฮียนประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มธัญญาโอสถ”การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่ างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมอง
การทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 



 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสุนทร   เนียนเฮียน มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียงและทำบัญชีครัวเรือน  
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่การทำเกษตรพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั้งยืน 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน  นายทองปอน กุสุโมทย์ 
3) ที่มา แนวคิด 

บ้านหินไก่เขี่ย แต่เดิมมีชื่อว่า บ้านหนองไก่เข่ีย เกิดข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2467 แต่เดิมมีหนองน้ำใหญ่ และ
บริเวณรอบหนองน้ำได้มีการปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมาก เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวแล้วจะมีผลผลิตที่เหลืออยู่
บริเวณนั้น ทำให้มีเป็ด ไก่ ของชาวบ้านบริเวณดังกล่าว มาคุ้ยเข่ียหาเศษอาหารและจิกกินผลผลิตที่เหลือ ทำให้
บริเวณนั้นมีจำนวนก้อนหิน เป็นจำนวนมาก อยู่บริเวณเหนือพ้ืนดิน จึงทำให้ชาวบ้านเรียกว่า บ้านหินไก่เขี่ย 
ตั้งแต่ตอนนั้น เป็นต้นมา 
      สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน  
 บ้านหินไก่เขี่ย  หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งโพ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,300  ไร่ 
      อาณาเขตของหมู่บ้าน  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  3 ตำบลทุ่งโพ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  8  และ หมู่ 10 ตำบลทุ่งโพ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่  8 ตำบลทุ่งโพ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่  3 ตำบลทุ่งโพ 
ประวัติความเป็นมา 
  นายทองปอน กุสุโมทย์ แต่เดิมประกอบอาชีพทำนาแล้วใช้สารเคมีอย่างแรงเพื่อกำจัดแมลง นานเข้าจึง
ได้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอยู่นาน พอหายดีจึงได้หันมาเรียนรู้เกษตร
ชีวภาพ เมื่อปี 2537 จนถึงปี 2547 จึงได้เปิดเป็นศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เ ป็นต้นแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นศูนย์ที่ 16 ของประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เคยออกรายการทีวี ช่อง 3 5 7 9 11 มีคณะมาศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมมากมาย ได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ต่างๆให้กับหลายๆหน่วยงาน โรงเรียน สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วัฒนธรรม สำนักงานปฏิรูปที่ดิน และเป็น
วิทยากรอีกด้วยรับรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอบต.สำนักงานตรวจบัญชี จังหวัดอุทัยธานี
เกษตรจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีวิทยากรเกตษรกรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยากร สถาบัน
ส่งเสริมเกสรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแห่งประเทศไทยและเป็นวิทยากรปรับโครงสร้างฐานเศรษฐ์กิจและ
แวดล้อม  อำเภอ หนองฉาง 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั้งยืน มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากร ได้แก่ นายทองปอน กุสุโมทย์ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด 
การเป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั้งยืน” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วน
รว่ม 
 
 
 
 



5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพ่ือหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมอง
การทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 
 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 
 



9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
นายทองปอน กุสุโมทย์มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียงและทำบัญชีครัวเรือน 

 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่การทำเกษตรพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 10 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายวสันต์ ธรรมประทีป 
3) ที่มา แนวคิด 

เมื่อประมาณ ปี 2400 มีชาวจีนผู้หนึ่งมีนามว่าตาซ้ง พาลูกหลานมาหาที่ทำกินโดยมีอาชีพค้าขายจน
ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าเจ๊กซ้ง ต่อมามีคนอพยพมาอยู่รวมกันมากขึ้นจนตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกขานนามว่า
หมู่บ้านว่า “ บ้านเกาะตาซ้ง” มีนายตาด สินเธาว์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก คนที่สอง นายยง ขันทจันทร์คนที่สาม 
นายสมควร มณีรมณ์ คนที่สี่ นายสวอง  สินเธาว์ คนที่ห้านายสถิตย์ จำแนก คนปัจจุบันนายสมเกียรติ จันทะ  
 
ประวัติความเป็นมา 

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีความต้องการดูแลแตกต่างจากประชากรกลุ่ม
อื่น ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบทุกมิติ โดยอาศัยทุนทางสังคมเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตำบลทุ่งโพมีประชากรจำนวน
๗,๙๒๘คน เป็นผู้สูงอายุ ๑,๕๖๔คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒พบปัญหาความเสื่อมตามวัย ผู้ป่วยติดเตียง และ
แนวโน้มจะมีผู้สูงอายุประมาณประชุมสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน และจัดกิจกรรมร่วมกับ อบต.ทุ่งโพ และภาคี
เครือข่าย เป็นระบบหนึ่งที่คาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุทั้ง ๔ มิติ 
 
วัตถุประสงค ์

- อบต.ทุ่งโพ จึงได้ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นตามภารกิจ นอกจากนั้นชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ 
- ผู้เรียนได้รับแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
- ผู้เรียนได้รับแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- ผู้เรียนได้นำแนวคิดและวิธีการปฏิบัติไปปรับใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในพ้ืนที่ของตนเอง 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้สูงอายุในตำบลทุ่งโพ 
 
ปัจจัยท่ีทำให้ทำงานได้สำเร็จ 

 - มีการร่วมกลุ่มของคนในชุมชน 
 - มีความอดทน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

- การสนับสนุนงบประมาณของ อบต. 
การพัฒนางานให้ดีขึ้น 

- ได้ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด แล้วกับมาพัฒนาพื้นที่ตนเอง 
ผลลัพธ์และผลกระทบ ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้สูงอายุในตำบลได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 
 
 



4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพมีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากร ได้แก่ นายวสันต์ ธรรมประทีปผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ และแกนนำทุกคนสามารถ
แลกเปลี่ยนแนวคิด การเป็น “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูลมีผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ
เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมอง
การทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพ่ืออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 



8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ให้ความรู้เรื่องการทำขนมไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นท่ี 
 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มปลาทูเงินปลาทูทอง 
1.2) ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายเจริญ  ลีล้อม 

3) ที่มา แนวคิด 
       จากเดิมบ้านปลักม่วงหมู่ที่  13 ผู้ใหญ่สละ  สัตญ์บุตรเป็นผู้ใหญ่คนแรก ต่อมาเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 7  เมื่อ พ.ศ 
2537 ผู้ใหญ่สุนทร  ดอกดิน ต่อมา ผู้ใหญ่สนุ่น สินเธาว์ และผู้ใหญ่ สมชาย บุตรสิงห์ ต่อมา ผู้ใหญ่ละเมียด แม่น
ศร ณ ปัจจุบัน ผู้ใหญ่เสมอ วังพลับ สาเหตุที่ชื่อบ้านเป็นปลักม่วง จากเดิมมีมะม่วงต้นใหญ่มากอยู่ในหนองน้ำ
ชาวบ้านเลยเรียกว่าบ้านปลักม่วง  
ประวัติความเป็นมา 
 นายเจริญ  ลีล้อมเดิมเคยประกอบอาชีพทำนาและขายของตามตลาด ซึ่งในการทำนานั้นต้องประสบกับ
ปัญหาทั้งราคา โรค แมลง และปุ๋ยมีราคาแพง ทำมาหลายปีแต่รายได้ก็ไม่เพิ่มขึ้นกลับเป็นรายจ่ายที่เพิ่มแทน จึง
หาวิธีเพิ่มรายได้ บังเอิญช่วงนั้นมีตลาดนัด ซึ่งมีคนมาจับจ่ายซื้อของมากน่าจะขายของได้ดี จึงคิดอยากทำปลาทู
ขาย และได้ศึกษาหาความรู้ในการทำปลาทูมาขายตลาด ทั้งแหล่งผลิต ขายปลีก ขายส่ง ช่วงนั้นมีคนมาแนะนำ
ว่าจะมีคนขายอุปกรณ์ในการทำปลาทูก็เลยตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ชุดนั้นมา นำมาทดลองทำลองผิดลองถูกอยู่หลาย
ครั้งจนกระทั่งได้สูตรที่มาตรฐานและประสบผลสำเร็จ จากการขายได้วันละ ๑,๐๐๐ บาทเป็นวันละ  ๓,๐๐๐ 
บาท มีการรวมกลุ่มของประชาชนในตำบลเพ่ือรวมหุ้นในการซื้อปลาจากมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร นำมาใส่ตู้ทำ
ความเย็นขนาดใหญ่ และนำปลามาทำความสะอาด  โดยการผ่าไส้ออก นำปลาทูที่ล้างทำความสะอาด และคัด
ขนาดมาต้มน้ำให้เดือดประมาณ ๑๕ นาที แล้วแต่ขนาดของปลาทู หลังจากนั้นสมาชิกของกลุ่มก็นำมาแพ็ค
เตรียมส่งตลาดพร้อมขายทั้งปลีกและส่งทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด รวมทั้งไส้ปลาทูนำมาเลี้ยงปลาสวายและ
นำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ 
วัตถุประสงค ์

- ผู้เรียนได้รับแนวคิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
- ผู้เรียนได้รับแนวคิดและวิธีการในการประกอบอาชีพทำปลาทู 
- ผู้เรียนสามารถปรับใช้แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ของตนเอง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนในตำบลได้ประโยชน์ในการบริโภคปลาทูที่มีคุณภาพที่ดีมีขี ้ปลาเป็นวัตถุดิบในการทำ              

น้ำหมัก 
ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ 

- การรวมกลุ่มกัน 
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการทำงาน 

- ต้องใช้ปลาทูจากแหล่งผลิตนอกชุมชน มีไม่เพียงพอต่อการผลิต  
การพัฒนางานให้ดีขึ้น 

- ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับการเก็บรักษา 
ผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

- มีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในปัจจุบัน 
 



รูปแบบบริการ หรือการดูแลที่เกิดขึ้น 
- ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ สด สะอาด และปลอดภัย 

ผลลัพธ์ต่อศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
- ทำให้เกิดรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มปลาทูเงินปลาทูทอง มีวิทยากร ประกอบด้วย  1. นายเจริญ  ลีล้อม ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกน

นำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด การเป็น “กลุ่มปลาทูเงินปลาทูทอง” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้    
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำปลาทู จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูลมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ
เพื่อหา คำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการ
ทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 



8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 
 กลุ่มทุนในพื้นท่ี 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่โรงผลิตปลาทู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2) 
ที่อยู่ 
หมู่ 

9 ตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน นาย วรายุ   ลี้ประเสริฐ 

3) ที่มา แนวคิด 
           เดิม บ้าน เนินพยอม  ชื่อบ้านดงฝิ่น  มาเปลี่ยนเป็นชื่อ  บ้าน เนินพยอม  เมื่อปี  2542 เนื่องจากใน
หมู่บ้าน  มีเนินดิน และมีต้นไม้ใหญ่ คือ ต้มพะยอม อยู่หลายต้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเนินพยอม เป็นต้นมา 
ประวัติความเป็นมา 

นายวรายุ  ลี้ประเสริฐ  มีแนวคิดว่า สมุนไพรพื้นบ้านที ่ปลูกแบบธรรมชาติโดยปราศจากสารเคมี
การเกษตรเป็นทางออกท่ีจะทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นพืชผัก สมุนไพรเหล่านั้น นอกจากจะนำมาประกอบ
เป็นอาหารในชีวิตประจำวันที่ปลอดภัยแล้วพืชผักบางชนิดยังสามารถนำมาเป็นยาสมุนไพรเพ่ือป้องกันและรักษา
อาการของโรคใช้บำรุงผิวพรรณ ดูแลสุขภาพ ของตนเองคนในครอบครัวแล้ว ยังสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชน  นายวรายุจึงได้ศึกษา หาวิธีการแปรรูปอาหารและแปรรูปสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น และรวมกลุ่มคนใน
ชุมชนทำอาหารแปรรูปและสมุนไพรแปรรูปจำหน่าย เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และสมาชิกที่รวมกลุ่มได้ไป
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓และได้ดำเนินการแปรรูป
สมุนไพร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้มมาจนถึงปัจจุบัน 
วัตถุประสงค ์

- ผู้เรียนได้ความรู้ กระบวนการ ขั้นตอน การผลิตสมุนไพร 
- ผู้เรียนได้นำแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องที่ตนเองให้เกิดประโยชน์ 
- ผู้เรียนรู้ได้รับแนวคิดการรวมกลุ่ม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการทำงาน  
- มีการปลูกสมุนไพรเป็นยารักษาโรคต่างๆ  
- มีการรวมกลุ่มกันทำน้ำยาแช่ผักจากรางจืด 

ปัจจัยท่ีทำให้ทำงานได้สำเร็จ 
- เคยไปศึกษาดูงานต่างพ้ืนที่ 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการทำงาน 
- สภาพภูมิอาการแห้งร้อน น้ำไม่พอใช้ในการทำเกษตร 

ผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชน 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากร ได้แก่ นายวรายุ   ลี้ประเสริฐประธานแหล่ง

เรียนรู้และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน” การจัดการเรียนรู้เพื่อการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 



 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  
โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่

เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปสมุนรไพร จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรั พยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

 

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวขอ้ง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ
เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการ
ทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 



 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายวรายุ   ลี้ประเสริฐ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนรไพร 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพื้นที่การปลูกสมุนไพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องธนาคารหมู่บ้าน 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 14 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน  นายสวง    นพคุณ 
3) ที่มา แนวคิด 

เดิม แล้ว หมู่ 14 เคยรวมอยู่กับหมู่ 11 มีผู้ใหญ่ พัก ภู่ศรี ที่คอยปกครองดูแล ต่อมาประชาชนที่อยู่ใน
เขตของชลประทานได้ขอแยกหมู่ออกมาจาก หมู่ 11สาเหตุ มาจากประชากรในหมู่ 11 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึง
ทำให้การปกครอง ดูแล เป็นไปได้ยาก และ ไม่ทั่วถึงจึงได้ขอแยกออกมาเป็น หมู่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2541สาเหตุที่
เรียกว่า บ้านชลประทานก็เพราะว่าหมู่บ้านมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตของ ชลประทาน จึงได้เรียกหมู่บา้นนี้ว่า 
บ้านชลประทาน ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2545 
ประวัติความเป็นมา 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ไม่ค่อยมีเวลาไปฝากเงินตามธนาคารต่างๆทำให้ผู้นำหมู่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข้ปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านมีการออมเงิน จึงได้
แนวคิดว่าควรจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านเพ่ือให้ชาวบ้านมาฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้าน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในยามที่
ต้องการใช้เงิน ชาวบ้านเข้าร่วมฝากเงินเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๒๘ รับฝากเงินทุกวันที่๖ของ
ทุกเดือนการฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้านยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออม ทุกเดือนจะมีการรับ
ฝากเงินให้กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนบ้านดงพระดาพระ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน แต่ถ้าตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 
และวันหยุดราชการ ก็จะเลื่อนขึ้น อนาคตอยากจะเปิดรับฝากเงินให้กับโรงเรียนในพื้นที่  
วัตถุประสงค์ 

- ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ และรูปแบบการบริการของธนาคารหมู่บ้าน 
- ผู้เรียนสามารถนำหลักการและแนวคิดไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของตนเองได้ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทุกช่วงวัย 

วิธีการทำงาน  
- มีการรับฝากเงินให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ทุกวันที่ ๖ ของเดือน และ รับฝากเงินให้กับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนบ้านดงประดาพระ   ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน  
ปัจจัยท่ีทำให้ทำงานได้สำเร็จ 

- ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของคณะกรรมการ 
- การสร้างวินัยการออม 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการทำงาน 
- คนในชุมชนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญ 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ธนาคารหมู่บ้าน มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากร ได้แก่ นายสวง  นพคุณประธานแหล่งเรียนรู้ และ

แกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด การเป็น “ธนาคารหมู่บ้าน” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 
 



5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่  อบต.ทุ่งโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมอง
การทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 
 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม  คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้าน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสวง  นพคุณมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน 
 



 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่การฝากเงินระดับอำเภอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1)  ชื่อผลงาน 

1.1)เรื่องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  จ่าพงษ์โฮมสเตย์ 
         1.2) ที่อยู่ หมู่ 5   ตำบลเกาะเทโพ   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงานจสอ.สมพงษ์  จันทร์โอ 
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลเกาะเทโพ  มีประวัติมายาวนานเชื่อว่าบรรพบุรุษเริ่มจากการอพยพจากจากเหนือ ล่องเรือมา
ตามแม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา เพ่ือประกอบอาชีพค้าขายและได้แวะพักเรือที่เกาะเเห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์และเมื่อ
จะจอดเรือได้เกิดพายุกระหน่ำจึงต้องรีบจอดเรือและเกาะกิ่งของต้นโพธิ์ ขึ้นฝั่งและได้พักอาศัยตั้งแต่นั้นมา  จึง
เรียกกันว่า “เกาะชายโพธิ์”เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีปลาชุกชุมเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะปลาเทโพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน เกาะเทโพ  ตั้งแต่นั้นมา   

พื้นที่ตำบลเกาะเทโพ  แต่เดิมเป็นพื้นที่ของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นเกาะน้ำจืดที่มีขนาด
ใหญ่  ผนวกพื้นที่   3 ตำบล  คือ  หาดทนง  สะแกกรัง  และท่าซุง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง    ก็มีการ
กำหนดเขตพ้ืนที่ใหม่ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และจัดตั้งเป็นอบต.ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16ธันวาคม2539ที่ตั ้งเลขที่107 หมู่ที ่ 4ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมือง ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร และห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ4 กิโลเมตรตำบลเกาะเทโพมีเนื้อที่10 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,275 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น  
6  หมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 
      หมู่ที่ 5 บ้านเกาะเทโพ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกผัก ซึ่งมีการใช้สารเคมีมา
โดยตลอด ผลผลิตที่ได้ก็จะจำหน่ายและเก็บไว้บริโภคเองในครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของ
เกษตรกรเพราะสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช ไล่แมลงและสารเร่งต่างๆ นั้น ตกค้างอยู่ในผลผลิต อีกทั้งทำให้ต้นทุน
การผลิตสูงเพราะสารเคมีมีราคาแพง ต่อมาได้มีการประกวดแปลงเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้มีการส่งเสริมให้
ครัวเรือนในหมู่ที่ 5 ปลูกผักเพ่ือรองรับความต้องการของตลาด  และมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คนในชุมชนเป็นการจุดประกายความคิดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปรับแนวคิดมาใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร
ในชุมชนทดแทนสารเคมีทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตในด้านการซื้อสารเคมีลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของต้นทุนเดิม 
อีกท้ังผลผลิตที่ได้ยังไม่เป็นอันตราย ดินก็ไม่เสื่อมสภาพ  
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของครัวเรือนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร
ช่วยเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว และส่งเสริมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีของครัวเรือน 

-  สังคมและสุขภาพ มีอาหารปลอดภัยในการบริโภค กระจายในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้าน 
-  สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย ใช้น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยอินทรีย์ใน

การทำการเกษตร  
- การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้านในการบริหาร

จัดการโดยมีการแบ่งงานและหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้าน
การจัดสวัสดิการ ด้านองค์กรการเงิน ด้านการดูแลสุขภาพ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

 



 
3. วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

- เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มดำเนินชีวิตและดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความต้องการให้คนในหมู่บ้านอยู่ดี กินดี มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปน็ที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้ควบคู่ไขคุณธรรม เพื่อมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและ
วิกฤติ สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดยมีวิธีการดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

-  ความต้องการและความสนใจอยากที่จะปรับวิถีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการน้อมนำเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

-  เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายภายใน และภายนอก
พ้ืนที ่

-  นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  
-  ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงปัจจุบันและเกิดผลลัพธ์ ได้แก่แกนนำเกษตรกรด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง พลังงานทดแทน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 

สมาชิกโครงการฯ มีอาหารปลอดภัยเพ่ือไว้บริโภคทำให้สมาชิกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจำหน่าย
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างประสิทธิภาพและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของตำบลได้  
การขยายผลการดำเนินการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน 
ระดับตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบการเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  จ่าพงษ์โฮมสเตย์ มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ จสอ.สมพงษ์  จันทร์โอ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  จ่าพงษ์โฮมสเตย์”การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูลมีผู ้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ
เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเทโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ



และทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่ง
ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน
ภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบัน
ชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจาก
การทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเทโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

จสอ.สมพงษ์  จันทร์โอ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มสวนเกษตรพอใจ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 5   ตำบลเกาะเทโพ   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายณรงค์  ช้างยัง 
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลเกาะเทโพ  มีประวัติมายาวนานเชื่อว่าบรรพบุรุษเริ่มจากการอพยพจากจากเหนือ ล่องเรือมา
ตามแม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา เพื่อประกอบอาชีพค้าขายและได้แวะพักเรือที่เกาะเเห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์  และ
เมื่อจะจอดเรือได้เกิดพายุกระหน่ำจึงต้องรีบจอดเรือและเกาะกิ่งของต้นโพธิ์ขึ้นฝั่งและได้พักอาศัยตั้งแต่นั้นมา  
จึงเรียกกันว่า “เกาะชายโพธิ์” เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีปลาชุกชุมเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะปลาเทโพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน เกาะเทโพ  ตั้งแต่นั้นมา   

พื้นที่ตำบลเกาะเทโพ  แต่เดิมเป็นพื้นที่ของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นเกาะน้ำจืดที่มีขนาด
ใหญ่  ผนวกพ้ืนที่  3 ตำบล คือ หาดทนง  สะแกกรัง  และท่าซุง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง ก็มีการกำหนด
เขตพื้นที่ใหม่ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และจัดตั้งเป็น อบต.ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16 ธันวาคม2539ที่ตั ้งเลขที่ 107หมู่ที ่4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร และห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ4 กิโลเมตร ตำบลเกาะเทโพมีเนื้อที่ 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 30,275 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น  6  หมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 
 จากความคิดก่อนเกษียณต้องหากิจกรรมอะไรทำเพื่อไม่ให้เหงาและได้ออกกำลังกาย พ่อแม่เลี้ยงเรา
มาด้วยการเกษตรกรรม เราควรสานต่อจึงเริ่มซื้อที่ดินสักแปลงขนาด 2 ไร่ แต่ทำจริงๆ แค่ 1 ไร่ ขุดสระเก็บน้ำ 
ตั้งใจว่าจะทำสวนมะนาว ส้ม และผลไม้ที่ชอบกิน ระหว่างรอผลไม้โต จะปลูกผักพวก มะระจีน ถั่วฝักยาว มะเขือ 
ข้าวโพด ฯลฯ นอกจากนี้ก็เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม และปลาแรด เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ด
ฟาง ทำไปทำไปตามใจตัวเองที่อยากทำและชอบกิน เลยต้องชื่อสวนเกษตรพอใจ โดยไม่ได้ใช้คำว่า “พอเพียง” 
เพราะเรามองว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตอาหารของครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งได้จากการเลี้ยงปลาใน
สระ ปลูกไม้ผล ปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 

- สังคมและสุขภาพ มีอาหารปลอดภัยในการบริโภค กระจายในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้าน 
- สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย ใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตร 

นอกจากนี้ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ยังมีการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง 
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มดำเนินชีวิตและดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความต้องการให้คนในหมู่บ้านอยู่กันอย่างพอมี พอกิน พอใช้ ภายใต้คำขวัญ “ปลูกทุกอย่างที่กิน 
กินทุกอย่างที่ปลูก” โดยมีวิธีการดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

- รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีเงื่อนไขว่า“ต้องยินดีขุดสระในพ้ืนที่ของตนตามแบบที่กำหนด”  
- ต้องดำเนินกิจกรรมครบตามที่กำหนด คือ ขุดสระเพื่อเป็นแหล่งน้ำและเลี้ยงปลา ปลูกผัก ผลไม้รอบ

สระเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร และปลูกผักสวนครัว ในพื้นที่บริเวณบ้าน 
- ต้องมีการสมทบเงินเพื่อเป็นกองทุนกลางในการดำเนินงานโครงการ 



ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
สมาชิกโครงการฯ มีอาหารปลอดภัยเพ่ือไว้บริโภคทำให้สมาชิกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจำหน่าย

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างประสิทธิภาพและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของตำบลได้ 
การขยายผลการดำเนินการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน 
ระดับตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบการเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงต่อไป 
ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มสวนเกษตรพอใจมีวิทยากรประกอบด้วย1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายณรงค์ 
ช้างยังประธานแหล่งเรียนรู้และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่ม สวนเกษตรพอใจ” การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเทโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเกาะเทโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 

 
 



 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายณรงค์  ช้างยังมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มเกษตรผสมผสาน 
1.2) ที่อยู่ หมู่ 5  ตำบลเกาะเทโพ   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายบุญชู   พุฒเห้า 

3) ที่มา แนวคิด 
ตำบลเกาะเทโพ  มีประวัติมายาวนานเชื่อว่าบรรพบุรุษเริ่มจากการอพยพจากจากเหนือ ล่องเรือมา

ตามแม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา เพื่อประกอบอาชีพค้าขายและได้แวะพักเรือที่เกาะเเห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์  และ
เมื่อจะจอดเรือได้เกิดพายุกระหน่ำจึงต้องรีบจอดเรือและเกาะกิ่งของต้นโพธิ์ขึ้นฝั่งและได้พักอาศัยตั้งแต่นั้นมา  
จึงเรียกกันว่า “เกาะชายโพธิ์” เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีปลาชุกชุมเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะปลาเทโพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน เกาะเทโพ  ตั้งแต่นั้นมา   

พื้นที ่ตำบลเกาะเทโพ  แต่เดิมเป็นพื ้นที ่ของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นเกาะน้ำจืดที่มี                
ขนาดใหญ่ ผนวกพื้นที่ 3 ตำบล  คือ  หาดทนง  สะแกกรัง และท่าซุง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง  ก็มีการ
กำหนดเขตพื้นที่ใหม่  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี   และจัดตั้งเป็น อบต. ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16ธันวาคม2539 ที่ตั้งเลขที่ 107หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร และห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร ตำบลเกาะเทโพมีเนื้อที่ 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,275 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 6 หมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 

จากครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกร ต้องการที่จะพัฒนาผลผลิตในครอบครัวของตนเองให้มีมายิ่งขึ้น  จึง
ได้นำสินค้าไปจำหน่ายยังตลาดไท  พบว่าลูกค้ามีความต้องการสินค้าการเกษตรของตำบลมากยิ่งขึ้ น จึงได้ชักนำ
เพ่ือบ้านให้ปลูกพืชผักเพ่ือจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  จึงมีแนวความคิดและตัดสินใจเปลี่ยน
วิธีการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรผสมผสานมีใจต่อสู้งานหนักในช่วงเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนจากการทำ
เกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน เช่นปลูกพริก,ปลูกผัก,ปลูกมะเขือ ,ข้าวโพด ในพื้นที่ว่างระว่างต้นมะนาว
และส้มโอ  เพื่อไว้เป็นพืชผักหมุนเวียนที่ปลอดสารพิษเอาไว้กินเองและไว้ขาย โดยการใช้สารอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเอง 
เช่น ใบสะเดาใบขี้เหล็ก นำมาหมักเป็นสารใช้ฉีดพ่นไล่แมลงที่มารบกวนพืชผักเวลาเรานำพืชผักหมุน เวียนมา
รับประทานจึงทำให้สุขภาพร่างกายไม่มีสารตกค้างทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและส่วนที่เหลือจากกินก็นำไป
ขายเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นให้กับครอบครัว  
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

2.1 เศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี  
2.2 สังคมและสุขภาพ มีอาหารปลอดภัยในการบริโภค กระจายในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้าน 
2.3 สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย ใช้น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยอินทรีย์ใน

การทำการเกษตร  
2.4 การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้านในการ

บริหารจัดการโดยมีการแบ่งงานและหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการดูแลสุขภาพ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

 
 
 



วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้ควบคู่ไข
คุณธรรม เพื่อมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาโดยมีวิธีการ
ดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำเกษตรหมุนเวียน ใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพ  
- แสวงหาความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งในและนอกพ้ืนที ่
- ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและขยายสู่เพื่อนบ้าน 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
- สมาชิกในครัวเรือนมีอาหารปลอดภัยเพื่อไว้บริโภคทำให้สมาชิกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งเป็น

การสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน มีความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน  
การขยายผลการดำเนินการ 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บา้น 
ระดับตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบการเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงต่อไป 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่ม เกษตรผสมผสานมีวิทยากร ประกอบด้วย 1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่นายบุญ

ชู  พุฒเห้าประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“กลุ่ม เกษตรผสมผสาน”
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูลมีผู ้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ
เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเทโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาส
ของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้ง
กำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร



เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเทโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายบุญชู   พุฒเห้ามาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มเกษตรเลี้ยงปลากระชัง 
1.2) ที่อยู่ หมู่ 3   ตำบลเกาะเทโพ   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางบังอร   สามัคคี 

3) ที่มา แนวคิด 
ตำบลเกาะเทโพ  มีประวัติมายาวนานเชื่อว่าบรรพบุรุษเริ่มจากการอพยพจากจากเหนือ ล่องเรือมา

ตามแม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา เพื่อประกอบอาชีพค้าขายและได้แวะพักเรือที่ เกาะเเห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์  และ
เมื่อจะจอดเรือได้เกิดพายุกระหน่ำจึงต้องรีบจอดเรือและเกาะกิ่งของต้นโพธิ์ขึ้นฝั่งและได้พักอาศัยตั้งแต่นั้นมา   
จึงเรียกกันว่า “เกาะชายโพธิ์”เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีปลาชุกชุมเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะปลาเทโพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน เกาะเทโพ  ตั้งแต่นั้นมา   

พื้นที่ตำบลเกาะเทโพ  แต่เดิมเป็นพื้นที่ของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นเกาะน้ำจืดที่มีขนาด
ใหญ่  ผนวกพื ้นที ่   3 ตำบล  คือ  หาดทนง  สะแกกรัง  และท่าซุง แต่เมื ่อมีการเปลี ่ยนการปกครอง                           
ก็มีการกำหนดเขตพื้นที่ใหม่  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี และจัดตั้งเป็น อบต. 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16ธันวาคม2539ที่ตั้งเลขที่107หมู่ที่ 4ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมืองระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร และห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร ตำบลเกาะเทโพมีเนื้อที่ 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,275 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 6 หมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 
นางบังอร  สามัคคี ได้รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่บ้านติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
กระชัง  ซึ่งเห็นว่าเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มครั้งแรก  จำนวน10 
ครัวเรือน  โดยรวมกันสะสมทุนโดยจัดซื้อเป็นลูกปลา  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประมง
จังหวัดเป็นงบประมาณในการจัดซื้อหารปลาโดยคิดในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อถึงคราวที่จะจับปลาจำหน่ายได้  ก็
นำต้นทุนมาคืน หมุนเวียนกันไปจนปัจจุบันนี้มีจำนวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน   
ผลที่เกิดขึน้จากการดำเนินงานของแหล่ง  

- เศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ลดปัญหาการว่างงาน 

- สังคมและสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม 
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

- สร้างการรวมกลุ่มของเกษตรกร ที่สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
สามารถทำได้ในพื้นที่และครัวเรือนของตนเอง  ไม่ต้องเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่โดยมีวิธีการดำเนินงานของ
แหล่ง คือ รวมกลุ่มโดยมีสมาชิกท้ังหมดเพ่ือร่วมระดมทุน ในการจัดซื้ออาหารปลา และคิดในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
และรวมกันจำหน่าย เพ่ือต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต  

- เกษตรกรมีรายได้เสริมยามว่างจากอาชีพหลัก และเป็นการรวมกลุ่ม สร้างความสามัคคี สร้างเครือข่าย
ทางด้านอาชีพและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

 



 
การขยายผลการดำเนินการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน 
ระดับตำบล ระดับจังหวัด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างรายได้ท่ีมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มเกษตรเลี้ยงปลากระชังมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ 

นางบังอร   สามัคคีประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มเกษตร
เลี้ยงปลากระชัง” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเทโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพ่ืออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  



จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การเลี้ยงปลากระชังจนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางบังอร   สามัคคีมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากระชัง 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายพื้นที่ในการเลี้ยงปลากระชัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มจักสาน 
1.2) ที่อยู่ หมู่ 2   ตำบลเกาะเทโพ   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงานนางสาวสมฤดี  จันทร์หนัก 

3) ที่มา แนวคิด 
ตำบลเกาะเทโพ  มีประวัติมายาวนานเชื่อว่าบรรพบุรุษเริ่มจากการอพยพจากจากเหนือ ล่องเรือมา 

ตามแม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา เพื่อประกอบอาชีพค้าขายและได้แวะพักเรือที่เกาะเเห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์  และ
เมื่อจะจอดเรือได้เกิดพายุกระหน่ำจึงต้องรีบจอดเรือและเกาะกิ่งของต้นโพธิ์ขึ้นฝั่งและได้พักอาศัยตั้งแต่นั้นมา  
จึงเรียกกันว่า “เกาะชายโพธิ์”  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีปลาชุกชุมเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะปลาเทโพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน เกาะเทโพ  ตั้งแต่นั้นมา   

พื้นที่ตำบลเกาะเทโพ  แต่เดิมเป็นพื้นที่ของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นเกาะน้ำจืดที่มีขนาด
ใหญ่  ผนวกพ้ืนที่ 3 ตำบล  คือ หาดทนง  สะแกกรัง และท่าซุง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง ก็มีการกำหนด
เขตพื้นที่ใหม่  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี   และจัดตั้งเป็น อบต. ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่16 ธันวาคม2539 ที่ตั้งเลขที่ 107หมู่ที ่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองระยะทางประมาณ5กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ4  กิโลเมตร  ตำบลเกาะเทโพมีเนื้อที่ 10  ตารางกิโลเมตร หรือ 30,275 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 
หมู่บ้าน 
ประวัตคิวามเป็นมา 

เนื่องจากผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลว่างงาน ไม่มีรายได้ทำให้เกิดแนวความคิดในการสร้างอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทำเครื่องจักสานแก่ลูกหลาน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เพ่ือ
สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนัดกันมาเพื่อนั่งพบปะพูดคุยและทำเครื่อง
จักสาน เช่น  พัดกระบุง  ตะกร้า สุ่ม ตะแกรง กระด้ง  เป็นต้น ในตอนกลางวันและสามารถนำกลับไปทำต่อที่
บ้านได้ นอกจากนี้ยังมีการร่างหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดให้แก่เด็กเพื่อสืบถอดมรดก
ทางภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู ้สูงอายุมีรายได้ ทำให้รู ้สึกถึงคุณค่าของตนเอง 
ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา หรือถูกทอดทิ้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ และเป็น
การส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาแก่ลูกหลานอีกด้วย 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

2.1 เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลด
ปัญหาการว่างงานส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ 

2.2 สังคมและสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ส่งเสริม
การยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในการได้พบปะ 
พูดคุยแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทาง
หนึ่งด้วย  

2.3 สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ใช้เครื่องจักสานแทนถุงพลาสติกในการใส่ของ เป็นการลดปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และระดับตำบล 

 
 
 



 
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

สร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนัดกันมาเพื่อนั่งพบปะพูดคุย และทำเครื่องจักสาน เช่น  พัด กระบุง 
ตะกร้า สุ่ม ตะแกรง กระด้ง เป็นต้น ในตอนกลางวันและสามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ มีการร่างหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือถ่ายทอดให้แก่เด็กเพ่ือสืบถอดมรดกทางภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

3.1 นัดพบปะ รวมกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือแลกเปลี่ยนภูมิความรู้ในการทำเครื่องจักสาน  
3.2 ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็ก และเยาวชน 
3.3 จำหน่ายโดยการบอกต่อเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
ผู้สูงอายุมีรายได้ ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงาหรือถูกทอดทิ้ง ส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาแก่ลูกหลานสร้าง
เครือข่ายทางด้านอาชีพและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
การขยายผลการดำเนินการ 
          เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน 
ระดับตำบล ระดับจังหวัด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างรายได้ท่ีมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มจักสานมีวิทยากรประกอบด้วย1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาได้แก่น.ส.สมฤดีจันทร์หนัก

ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มจักสาน”การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การแก้ไข 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุม่ของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเทโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้



เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเทโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงานและ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้าง
รายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การจักสาน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสาวสมฤดี  จันทร์หนักมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการจักสาน 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายการจักสานให้เป็นโอท๊อป ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปท่ารากหวาย 
1.2) ที่อยู่ หมู่ 3 ตำบลเกาะเทโพ   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงานนางวัฒนา   คำศิลา 
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลเกาะเทโพ  มีประวัติมายาวนานเชื่อว่าบรรพบุรุษเริ่มจากการอพยพจากจากเหนือ ล่องเรือมา
ตามแม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา เพื่อประกอบอาชีพค้าขายและได้แวะพักเรือที่เกาะเเห่งหนึ่งที่ เต็มไปด้วยต้นโพธิ์  และ
เมื่อจะจอดเรือได้เกิดพายุกระหน่ำจึงต้องรีบจอดเรือและเกาะกิ่งของต้นโพธิ์ขึ้นฝั่งและได้พักอาศัยตั้งแต่นั้นมา   
จึงเรียกกันว่า “เกาะชายโพธิ์”เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีปลาชุกชุมเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะปลาเทโพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน เกาะเทโพ  ตั้งแต่นั้นมา   

พื้นที่ตำบลเกาะเทโพ  แต่เดิมเป็นพื้นที่ของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นเกาะน้ำจืดที่มีขนาด
ใหญ่  ผนวกพื้นที่ 3 ตำบล  คือ  หาดทนง  สะแกกรัง  และท่าซุง แต่ เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง ก็มีการ
กำหนดเขตพื้นที่ใหม่  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  และจัดตั้งเป็น อบต.ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16 ธันวาคม2539 ที่ตั้งเลขที่ 107 หมู่ที่ 4ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร ตำบลเกาะเทโพมีเนื้อที่ 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 30,275 ไร่แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 6  หมู่บ้าน 
ประวัตคิวามเป็นมา 

กลุ่มกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปท่ารากหวายเกิดขึ้นจากกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่ารากหวาย  
ที่ค้นพบวิธีที่จะเพ่ิมมูลค่าปลาน้ำจืดในหมู่บ้าน เนื่องจากตำบลเกาะเทโพ เป็นตำบลที่ติดแม่น้ำจึงมีปลาชุกชม  จึง
ได้คิดรวมกลุ่มที่จะมีผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ได้ในช่วงเวลาว่างหรือหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
โดยอาศัยภูมิปัญญา เริ่มแรกจึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำให้คนในชุมชนได้รับประทาน ในช่วงเทศกาล แต่จาก
ความตั้งใจและรสชาติที่กลมกล่อม จึงทำให้เป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด จนพัฒนาสู่การ เป็นสินค้า OTOP 
ระดับสี่ดาว ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มแม่บ้านท่ารากหวาย และตำบลเกาะเทโพเป็นอย่างมากทั้งหมด นี้เป็น
เพราะความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านและแกนนำทั้งท้องที่และท้องถิ่น ที่ร่วมกันพัฒนา สนับสนุนจนกระทั่งทำให้ 
กลุ่มคนกลุ่มนี้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการทำงานที่เป็นระบบ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพข้ึนมาได้ 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและครอบครัว โดยเป็นการใช้เวลาว่างจากการ
ทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์ จนสามารถพัฒนาได้รับการรับรองความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุขและ
ได้รับ OTOPในระดับ 4 ดาว ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 

- สังคมและสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ส่งเสริมให้
สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณค่า ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้สมาชิกและครอบครัว สนับสนุนการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากล โดยมีวิธีการดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 



- รับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม  
- มีการพัฒนาต่อยอดงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
- ขยายตลาดเพื่อสร้างฐานรายได้ให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐานสามารถเป็นสินค้าระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป 
การขยายผลการดำเนินการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน 
ระดับตำบล ระดับจังหวัด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปท่ารากหวายมีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางวัฒนา   คำศิลาประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปท่ารากหวาย” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกน
นำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัย
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเทโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่นผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเทโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 



จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการ สร้าง
รายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมี
การนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางวัฒนา   คำศิลามาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปให้เป็นโอท๊อปขึ้นชื่อ ระดับจังหวัด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มธูปหอมทองตะนาว 
1.2) ที่อยู่ หมู่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงานนายชาตรี   ทองตะนาว 

3) ที่มา แนวคิด 
ตำบลเกาะเทโพ  มีประวัติมายาวนานเชื่อว่าบรรพบุรุษเริ่มจากการอพยพจากจากเหนือ ล่องเรือมาตาม

แม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา เพ่ือประกอบอาชีพค้าขายและได้แวะพักเรือที่เกาะเเห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์  และเมื่อจะ
จอดเรือได้เกิดพายุกระหน่ำจึงต้องรีบจอดเรือและเกาะกิ่งของต้นโพธิ์ขึ้นฝั่งและได้พักอาศัยตั้งแต่นั้นมา  จึงเรียก
กันว่า “เกาะชายโพธิ์”  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีปลาชุกชุมเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะปลาเทโพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน เกาะเทโพ  ตั้งแต่นั้นมา   
 พื้นที่ตำบลเกาะเทโพ  แต่เดิมเป็นพ้ืนที่ของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นเกาะน้ำจืดที่มีขนาด
ใหญ่ ผนวกพื้นที่  3 ตำบล  คือ  หาดทนง  สะแกกรัง  และท่าซุง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง  ก็มีการ
กำหนดเขตพื้นที่ใหม่  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี   และจัดตั้งเป็น อบต.ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่16 ธันวาคม2539ที่ตั้งเลขที่ 107 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร และห่าง
จากตัวจังหวัดประมาณ 4  กิโลเมตร  ตำบลเกาะเทโพมีเนื้อที่ 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 30,275 ไร่ แบ่งการ
ปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 

จากที่เคยอบรมสั ่งสอนเด็กนักเรียนด้วยไม้เรียวที ่เหลามาอย่างดีจากไม้ไผ่จนหลายคนประสบ
ความสำเร็จมาแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าไม้เรียวจำต้องยุติบทบาทลงทำให้ต้องกลับมาทบทวนประโยชน์ของ
ไม้ไผ่กันใหม่ว่าจะทำประโยชน์อะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ประกอบกับดินแดนเกาะเทโพได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดน
แห่งไม้ไผ่มีไม้ไผ่สีสุกซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่มีคุณภาพมี่ดีที่สุดเป็นจำนวนมากแต่มีการนำเอาไม้ไผ่มาทำประโยชน์อยู่น้อย
มากและด้วยความท่ีเราเป็นชาวพุทธเห็นการปฎิบัติของบรรพบุรุษมาโดยตลอดทำให้กลุ่มทองตะนาวเห็นว่าน่าจะ
ได้มีการนำมาใช้กับพุทธศาสนาได้จึงได้ถือกำเนิดการทำธูปมาจนถึงปัจจุบัน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ว่างงาน โดยเป็นการใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการว่างงานส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น ไม้ไผ่ ตะไคร้ เป็นต้น 

- สังคมและสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย  

- สิ่งแวดล้อม รักษาสภาวะแวดล้อมจากการนำใช้สมุนไพรพื้นถิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิต ลดการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และผู้ว่างงานในหมู่บ้าน โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ของแหล่ง ดังนี้ 

- ถ่ายทอดวิธีการทำธูปให้แก่สมาชิกในครอบครัว  
- กระจายรายได้ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและผู้ว่างงาน 
- ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและวัตถุดิบในท้องถิ่น 



- มีการพัฒนาต่อยอดงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 

มีการขยายตลาดเพื ่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน สร้างรายได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีค วาม
หลากหลาย สร้างเครือข่ายทางด้านอาชีพและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
การขยายผลการดำเนินการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน 
ระดับตำบล ระดับจังหวัด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างรายได้ท่ีมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มธูปหอมทองตะนาวมีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายชาตรี   ทองตะนาวประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มธูปหอมทองตะนาว” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเทโพ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเทโพ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 

 
 
 
 



7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้าง
รายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำธูปหอม จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายชาตรี   ทองตะนาวมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องธูปหอม 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายธูปหอมทองตะนาวให้เป็นโอท๊อปขึ้นชื่อ ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
 1.1)เรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไม้ตาย 

1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอก  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายดอกรัก กัดโชติ 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
จอก หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน หมู่ที่ ๖ บ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 
บ้านสุขสำราญ และหมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตร
เทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู ้ เข้าร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับ
พระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพ้ืนที่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือ จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 
5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา 
ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะ
คือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้
ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไป ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย 
รับราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็นมา 

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไม้ตาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย จัดตั้งกลุ่มโดยผู้ใหญ่บ้านนาย
ดอกรัก กัดโชติเป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 25-30 คนประชาชนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู ่ในความ
พอประมาณพึ่งพาตนเอง เช่นมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ย การปลูกผักไว้กินภายใน
ครัวเรือนและสามารถขายได้ในรูปของกลุ่ม มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้จักตนเอง มีการรวมกลุ่มกัน
บริหารทุนชุมชนเพ่ือประโยชน์ของชุมชน ทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสมดุล เช่น จัดตั้งกลุ่มคัดแยกขยะ
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งกิจกรรมที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดได้แก่การ
รณรงค์ให้คัดแยกขยะการเลือกและการวางแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมการลดปริมาณขยะและการนำขยะรี
ไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ตามความสำเร็จของการ
คัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษาอย่าง
ถูกวิธีซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใส่ใจและเกิดประโยชน์โดยตรงมีการ
จัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนมีคุณประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างยิ่ง ไส้เดือนเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์
ของดินบริเวณใดมีไส้เดือน  เชื่อได้ว่าบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เพราะไส้เดือนมีผลต่อการทำให้ดินร่วนซุยดิน
โปร่ง  จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้   ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อศึกษาการ
ขยายพันธุ์  การเจริญเติบโต การย่อยสลายอินทรียวัตถุรวมถึงการนำมูลของไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประชาชนทั่วไปสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ได ้



กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน 
๑) ส่งเสริมแนวคิดในการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและการทำคัด

แยกขยะชุมชนการปลูกผักสวนครัวและการทำปุ๋ย 
๒) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่อยู่มาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายภายให้ตนเองและ

ครอบครัว 
การขยายผลการดำเนินงาน 

การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการทำคัดแยกขยะ  มีการต่อยอดองค์
ความรู้เบื้องต้นในด้านการเกษตรการปลูกผักปลอดสารเคมีเกิดได้ทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในการดำเนิน
ชีวิต สามารถเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ให้ตนเองและครอบครัวและยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยในตนเองและ
คนรอบข้างในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ 

- ผู้นำ แกนนำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
- ประชาชนในและนอกพ้ืนที่ตำบลหนองจอก 
- หน่วยงานผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- เครือข่ายตำบลหนองจอก 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไม้ตาย มีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายดอกรัก กัดโชติ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไม้ตาย” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่นผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 



6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การการนำมูลของไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีก
ด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายดอกรัก กัดโชติ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการนำมูลของไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายสมศักดิ์      คำครองแก้ว 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
จอก หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน หมู่ที่ ๖ บ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 
บ้านสุขสำราญ และหมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตร
เทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู ้ เข้าร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับ
พระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพ้ืนที่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือ จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 
5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา 
ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะ
คือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้
ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไป ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย 
รับราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็นมา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง 
การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน 
ของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมี
เหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก 
นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน  

ปัจจุบัน นายสมศักดิ์ คำครองแก้ว อายุ 63 ปีประชาชนหมู่ที่ ๕ บ้านจัน  ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ มีแนวคิดการเรียนรู้ในการพึ่งตนเอง มีการ
ดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ เดินตามสายกลาง มีความพอดีกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้อง
พึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ที่ประชาชนทั่วไปใช้ในการบริโภคมีการ
ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้กินเองในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า 
สร้างความรักความสามัคคี สร้างความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น และสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่าง
ถูกต้อง    

 



นายสมศักดิ์ คำครองแก้ว ได้นำแนวทางมาปรับใช้ในพื้นที่ตนเองโดยทำการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ มาทำการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นจากปลูกผักในครัวเรือน และขยายพื้นที่การปลูกผัก
ให้เพิ่มมากขึ้น ตามจุดต่างๆ ของบ้าน มีที่ทำจำนวน 2 งานเศษ โดยแบ่งส่วนในการดูแล คือ มีร้านค้าขาย   
ก๋วยเตี๋ยว และปะยางรถ ด้านหลังของบ้าน ได้ทำแปลงผักปลอดสารพิษ และในพื้นที่เดียวกันได้ปลูกผลไม้ต่างๆ 
เช่น กล้วย มะปราง ขนุน ทุเรียน เงาะ ส้ม และผักหวาน มะนาว มะกรูด และเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์
และเลี้ยงไว้เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายให้กับชุมชน  
กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน 

1) ให้ความรู้ในด้านครอบครัวสามารถลดต้นทุนทางการผลิตได้สร้างรายได้หมุนเวียน 
2) ถ่ายทอดความรู้ และการทำเศรษฐกิจพอเพียงโดยพ่ึงธรรมชาติ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
3) การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับครอบครัวและชุมชน 
4) สามารถเป็นแหล่งสำหรับศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การขยายผลการดำเนินงาน 
การทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสำเร็จ มีการขยายองค์ความรู้

เบื้องต้นในการทำเศรษฐกิจพอเพียงมีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิต
อย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า และเกิด
รายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ครอบครัวในชุมชน  มีอาหารที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการรับประทาน
อย่างเพียงพอและยังมีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยเหลือกัน ภูมิปัญญาเกิดขึ้น
และพอกิน พอใช้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสมศักดิ์    คำครองแก้ว ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำ
ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

 
 



ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน              
การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน                      เพ่ือ
อำนวยการ ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น            และ
ดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสมศักดิ์     คำครองแก้ว มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากข้ึน 
 
 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงานนายยุทธพล อ่ำสุพรรณ 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
จอก หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน หมู่ที่ ๖ บ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 
บ้านสุขสำราญ และหมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตร
เทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู ้ เข้าร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับ
พระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพ้ืนที่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือ จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 
5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา 
ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะ
คือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้
ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไป ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย 
รับราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็นมา 

ผู้สูงอายุเป็นบุคคล ที่สถาบันครอบครัวไทยให้การเคารพยกย่องมากที่สุด เพราะเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ ในชีวิตสูง เป็นผู้ถ่ายทอดความสามารถ  ประเพณี วัฒนธรรมและค้ำจุนจิตใจ ให้แก่บุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม  ได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
               ผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านในเขตตำบลหนองจอก  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สมาชิกทั้งหมด 700 
คนจากการสำรวจสภาวะพบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพและวิตกกังวลสูง การได้รับความรู้   เรื่องการดูแลสุขภาพ 
และการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะสามารถป้องกันและแก้ไขภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดัน โรคระบบกล้ามเนื ้อและกระดูกปัญหาสุขภาพร่างกาย                 
รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิต ช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบรูณ์แข็งแรง                 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนา
ทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมี
ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่ง
สมแก่บุคคลอ่ืนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ จัดตั้งกลุ่ม ตั้งไว้  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๘๐ คน มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ในเรื่องการดูแลสุขภาพชุมชน และการ



พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ“รู้จริง ปฏิบัติได้  
ถ่ายทอดเป็น” ซึ ่งแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอน  ชั ้นปีที ่ 1 หลักสูตรชั ้นต้น เน้นการเรียนการสอนใน
ระดับพื้นฐานทั่วไป  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย“แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
คุณภาพ” 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองจอกจัดกิจกรรมทุกวันอังคาร  ตั้งแต่เวลา 06.30–16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  โดยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  5  หมวดวิชาหลัก และ 1 
หมวดวิชารอง ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชาพระพุทธศาสนา 
2. หมวดวิชาการดูแลสุขภาพ 
3. หมวดวิชาส่งเสริมอาชีพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
4. หมวดวิชาดนตรีไทยบำบัด ห่างไกลโรค 
5. หมวดวิชาหน้าที่การเป็นพลเมือง สิทธิสวัสดิการที่ควรรู้ 
6. หมวดวิชานันทนาการได้แก่ การทัศนศึกษา และการแข่งขันกีฬา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี ไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัวชุมชน และสังคม
ต่อไป  
กระบวนการทำงาน 
 ๑) โรงเรียนผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านกาย  ใจ  สังคม  และสติปัญญาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
 2) โรงเรียนผู้สูงอายุใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดำรงอยู่  สืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 3) โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น  “เวที”  ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน    
และสังคมทั้งการเป็นแรงผลักดันให้มีจิตอาสา  เป็นอาสาสมัครในชุมชนเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในชุมชน 

๔) สร้างเครือข่ายให้กับผู้สูงอายุการดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมในพื้นที่คุณค่าทางภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับให้ดำรงอยู่ต่อไป   
การขยายผลการดำเนินงาน 
   มีพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆให้กับผู้สูงอายุในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ภาคีสุขภาพกลุ่มต่างๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำ และชุมชน และยังเป็นสถานที่อบรมพัฒนา
ศักยภาพ ให้กับผู้สูงอายุระดับตำบล  โดยเชื่อว่า ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกวิธีและถ่ายทอด
ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้อื่นได้ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

โรงเรียนผู้สูงอายุ มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายยุทธพล อ่ำสุพรรณ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุก
คนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “โรงเรียนผู้สูงอายุ” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม 
 



 
 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื ่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู ้ถ่ายโอนความรู้ระหว่าง           
คนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ ่มของท้องถิ ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื ่อมต่อแนวทาง             
หรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการ
พัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยง
งบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที ่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือ
เกษตรกรที่สนใจ  

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลา
ว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้ อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร           
ที ่มีอยู ่ในท้องถิ ่นเพื ่อเพิ ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื ่นตัวและร่วมเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาความรู้                   
และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 



                   
                
                   

                                
                             
                             
                            
                                 

        

                    
        
          

                        
                       
                        
                           

                  

9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
นายยุทธพล  อ่ำสุพรรณ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มพวงเพชรผ้าทอ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวทัศนากาญ  แสนพรม 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
จอก หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน หมู่ที่ ๖ บ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 
บ้านสุขสำราญ และหมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตร
เทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู ้ เข้าร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับ
พระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพ้ืนที่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือ จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 
5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา 
ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะ
คือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้
ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไปทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย 
รับราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็นมา 

ผ้าทอลาวครั่ง  แสดงถึง ศิลปะภูมิปัญญาของชุมชน สามารถแบ่งประเภทของผ้าทอได้เป็นสองประเภท 
ตามวัตถุดิบในการทอ และกรรมวิธีในการทอผ้า ผ้าทอมือครั่ง ฝีมือจากช่างทอท้องถิ่นของแหล่ง  ด้วยลวดลาย
และสีสันที่มีความเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่นวัตถุดิบที่ใช้ ด้ายสี ด้ายมัดหมี่ขั้นตอนในการทอผ้า เมื่อขึงด้ายเข้ากับกี่
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ใช้กระสวยซึ่งบรรจุเอาหลอดด้ายใส่ไว้ในร่องของกระสวยสำหรับสอดเส้นด้ายในแนวขวาง ( 
พุ่ง) การสอดก็จะต้องสอดกลับไปกลับมาอยู่เสมอเวลาสอด 1 ครั้งก็ต้องเหยียบ 1 ครั้ง และใช้ฟืมกระทบจัดให้
เข้ากันเพื่อคัดเส้นด้ายให้แน่นเข้ามือยื่นไปไม่ถึงก็ปลดเส้นด้ายที่ขึงก่อนแล้วม้วนเข้าไปในไม้ม้วนผ้าจะตึงทำแบบนี้
ไปเรื่อย ๆ ต่อไปจนกระทั่งเสร็จแล้วจึงเอาม้วนผ้าที่ทอได้ออกก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทอผ้านั้น เทคนิคพิเศษที่ใช้ใน
การทอผ้า - การขิด หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆขึ้นมา โดยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่ง
พิเศษในระหว่างการทอเพ่ือให้เกิดลวดลายที่โดดเด่นกว่าสีพ้ืน วิธีทำคือ การใช้ไม้เขี่ยหรือสะกิด เพ่ือช้อนเส้นด้าย
ยืนขึ้น แล้วสอดเส้นด้ายพุ่งไปตามแนวที่ถูกจัดช้อน จังหวะสอดเส้นด้ายพุ่งนี่เอง ที่ทำให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ 
การจก เป็นเทคนิคการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ โดยเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษสอดขึ้นลง วิธีการคือ ใช้ขนเม่น 
ไม้ หรือนิ้ว สอดเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปซึ่งจะทำให้เกิดเป็นลวดลายเป็นช่วงๆสามารถทำ
สลับสีลวดลายได้หลากสี ซึ่งจะแตกต่างจากการขิดตรงที่ขิดที่เป็นการใช้เส้นด้ายพุ่งพิเศษเพียงสีเดียว การทอผ้า



วิธีจกใช้เวลานานมากมักทำ เป็นผืนผ้าหน้าแคบใช้ต่อกับตัวซิ่น เรียกว่า “ซิ่นตีนจก” การทอมัดหมี่ ผ้ามัดหมี่มี
กรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดและการย้อม เริ่มจากนำเส้นด้ายหรือไหมมาย้อมสีแล้ว มัดบริเวณที่ต้องการ
เก็บไว้ เมื่อนำไปย้อมสีอ่ืน จะได้ไม่ติดสี เพียงซึมเข้ามาบางส่วน โดยย้อมเรียงลำดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบ 
ตามลวดลายที่กำหนด หลังจากนั้นจึงนำด้ายกรอเข้าหลอดตามลำดับ แล้วนำไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มี
ลักษณะคลาดเคลื่อนเหลื่อมล้ำอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของมัดหมี่ 
 
             “พวงเพชรผ้าทอ“จัดตั้งกลุ่มโดย นางสาวทัศนากาญ แสนพรม เป็นผู้ที่คิดริเริ่มลายต่างๆส่วนฝีมือ
แรงงานเป็นคนในชุมชมทั้งหมดซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ มีความผูกพันกันเหมือนญาติ
พ่ีน้อง พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีการพัฒนาภูมิปัญญาที่ใช้ในการทอผ้าและแบ่งงานกันทำจะใช้วิธีการแสดง
สินคา้ของกลุ่ม ตามงานของส่วนราชการจนผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของลูกค้า โดยใช้จุดเด่นของสินค้า              คือ 
สีสันและลวดลายของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ทันสมัย รูปแบบเฉพาะตัว แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกัน เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและมีการประยุกต์ทำเป็นต่างหูในแบบต่างๆ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่าง 
มีประสิทธิภาพในการขยายผลการดำเนินงานและประโยชน์คือประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริมหลังจากเสร็จ
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
กระบวนการทำงาน 

- ส่งเสริมอาชีพให้กับคนภายในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
- สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 

การขยายผลการดำเนินงาน 
พวงเพชรผ้าทอ ได้มีการต่อยอดการปฏิบัติงานโดยการถ่ายทอดความรู้การทำต่างหูและกระเป๋า ซึ่ง

ประยุกต์จากผ้าทอลายต่างๆ มีการสอนและอบรมไปสู่เด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์แหล่งเรียนรู้มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ได้ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่เครือข่าย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้เห็นการร่วมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและส่งเสริมอาชีพ ตลอดจน
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มพวงเพชรผ้าทอ มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางสาวทัศนากาญ  แสนพรม ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกน
นำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มพวงเพชรผ้าทอ” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  



                          
                         

                 

                          
                         
                         

          

                              
                          

         

                          
                               

     

                       
                            
                         

        

          

            

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุ มชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

 
3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ

โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน                     เพ่ือ
อำนวยการ ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่
คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทอผ้า จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสาวทัศนากาญ  แสนพรม มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทอผ้า 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็น โอท๊อประดับจังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกองทุนLTC 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงานนายเดชา มณฑาทอง 

3) ที่มา แนวคิด 
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่ ๑ บ้านหนองจอก             

หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน  หมู่ที่ ๖ บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง                    หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านแสน
สุข หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ และหมู่ท่ี 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถ่ินฐานตามพ้ืนที่
ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั ่วไป ค้าขาย               รับราชการ 
ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพื้นที่
จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 
ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา                 และลำ
ห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วย
เดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะคือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้าน
ตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไป ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็นมา 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ รัฐบาลให้ความสําคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีนโยบาย
ด้านการดูแลสุขภาพสําหรับผู ้สูงอายุ ทุกกลุ ่มมาอย่างต่อเนื ่อง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยผู้สูงอายุทุกรายซึ่งมีจํานวนประมาณ ๑๐ล้านคนทั่วประเทศ คาดว่าจะเป็น
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 ล้านคน มีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ตามชุดสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นบริการที่จําเป็นสําหรั บผู้สูงอายุ ที่ผ่าน
มาระบบบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอยู่ในลักษณะตั้งรับ สามารถให้บริการหลักแก่กลุ่มที่ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง สําหรับกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง บริการมีจํากัด และมักเป็นในรูปการสงเคราะห์เป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกัน ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุถดถอยลง จากขนาดครอบครัวที่เล็กลง การเคลื่อนย้าย
แรงงานจากชนบทสู่เมือง การทํางานนอกบ้านของสตรีโดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น 
จาก 60,000 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 220,000 ล้านบาท ในปี 2565 หรือคิดเป็น 2.8% ของ GDP ในปี 2565 
2. กรณีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงนโยบายสําคัญคือการทําอย่างไรไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงเจ็บป่วยจนต้องอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงและทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว
มากเกินไป ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติด
เตียง โดยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
จํานวน600 ล้านบาท ให้แก่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุกลุ่มที่
มีภาวะพึ่งพิงจํานวนประมาณ 100,000 รายครอบคลุมร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่และจะขยาย



งบประมาณให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้เต็มพื้นที่ภายใน 3 ปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงจะได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล ให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิ
ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมี
ศักดิ์ศรีคู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ หน้า 19 4. ชุดสิทธิ
ประโยชน์บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้านหรือในชุมชน ประกอบด้วย 
1) บริการด้านสาธารณสุข เช่น - บริการการตรวจคัดกรอง ประเมินความต้องการดูแล - บริการดูแลที่บ้าน 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค- บริการกายภาพบําบัด บริการกิจกรรมบําบัด บริการด้านการพยาบาล
และอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการแพทย์ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ สปสช. กําหนด 2) บริการด้านสังคม เช่น - บริการช่วยเหลืองานบ้าน การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือทางสังคม กิจกรรมนอก บ้าน และอื ่นๆ 5. การจัดสรร
งบประมาณของปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกัน
ออกแบบการจัดสรรงบประมาณภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินงานดังกล่าว รวมทั้งรับส่งต่อในกรณีที่ต้องให้บริการในหน่วยบริการเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้า
และเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้อาทร และสมานฉันท์สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน 

ดังนั้นตำบลหนองจอก  ได้สมัครเข้าร่วมในการจัดตั้งกองทุน LTC  เพ่ือดำเนินกิจกรรมในการ ดูแล
ในพื้นที่ตำบลหนองจอกซึ่งมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 45 รายมีผู้ดูแลรับผิดชอบ(Care Giver)ทั้งหมด 6 
คน 
กระบวนการทำงาน 

- ผู้สูงอายุทุกคน ได้รับการคัดกรอง และมีระบบ ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและการดูแล ตามระดับความ
จําเป็นในการดูแลระยะยาว ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

- ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือป้องกันการเข้าสู่ภาวะพ่ึงพิง 
- มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืน ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอย่างครบวงจร 
- ในชุมชน มีระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้อยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุขเช่น มี

สถานที่ดูแลชั่วคราว(respite care)/ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(community LTC center)/การดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน (home care)  

- สถานพยาบาลทุกแห่งมีระบบการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในขุมชนและครอบครัว 
การขยายผลการดำเนินงาน 
 ผู้มีภาวะทุพลภาพและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(ติดเตียง และติดบ้าน) สามารถเข้าถึงระบบการดูแลระยะ
ยาวที่พึงได้รับได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงของระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สถานพยาบาล 
ชุมชน และครอบครัว 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กองทุน LTCมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายเดชา มณฑาทอง 
ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 



5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ ่มของท้องถิ ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื ่อมต่อแนวทาง              
หรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการ
พัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยง
งบประมาณและทรพัยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร
ที ่มีอยู ่ในท้องถิ ่นเพื ่อเพิ ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื ่นตัวและร่วมเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาความรู้                  
และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 



                  
                        
              
                 

                    
        
        

             
           

                 LTC
           

                               
                                     
                        

 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายเดชา มณฑาทอง มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเครือข่ายระดับอำเภอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มอสม.ออนไลน์ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายสิทธิพงษ์ศุภวาร 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจอก หมู่
ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน หมู่ที่ ๖ บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง หมู่
ที่ 11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 บ้าน
สุขสำราญ และหมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตรเทโว 
ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุ 
ลักษณะทางกายภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพื้นที่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ 
จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 5,418คน 
แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่ง
น้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา ลำห้วย
คาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน   และสระน้ำสาธารณะคือสระ 
50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่
กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไป ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับ
ราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็นมา 

ตามที่รัฐบาลได้นำการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลัก และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ในการ
พัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ บนหลักการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ
ตนเองและเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม. เพ่ือเป็นแกนนำ ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจมีจิตสำนึกและศรัทธาในการพัฒนาอันเป็น
การแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมการสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพอย่างยั่งยืนที่แท้จริง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองจอกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่โพธิ์งาม ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จึงได้จัดตั้งกลุ่มอสม.ออนไลน์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) สามารถดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชน ในชุมชน ด้วยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพ ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆในชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. 
ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุ ขที่สำคัญของชุมชน โดยมี
เป้าหมายที่จะดำเนินการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอสม.ในทุกหมู่บ้านให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ ให้บริการและประสานงานกับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเขตตำบลหนองจอก 



   กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานในตำบลหนองจอก มี
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นกลไกสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  อสม. ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของตำบลหนองจอก โดย อสม. 1 คน ดูแลรับผิดชอบประชาชน ๓-๕ 
หลังคาเรือน ทำหน้าที่ แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข  บำบัดทุกข์ให้ประชาชน 
ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งในปัจจุบัน อสม.ออนไลน์ในตำบลหนองจอกต้องมีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชน การให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การเป็นผู้เชื่อมประสาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ กับประชาชน และกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลจัดการด้านสุขภาพ เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ การ
รวมพลังกับแกนนำสุขภาพอ่ืน ๆ ในการสร้างสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงเป็น
ผู้นำในการรณรงค์ด้านสุขภาพต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพปัญหาและวิถีของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ อสม.
ออนไลน์จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
ให้ความสำคัญและสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  

พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอกได้รับรางวัล “อนามัย ๕ ดาว”                  จาก
จังหวัดอุทัยธานีในด้านของ รูปแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอันเกิดจากเทคโนโลยี
สื่อสารที่มี ความก้าวหน้ามากข้ึนด้วยแนวคิดการให้บริการเพ่ือชุมชน มีความสอดคล้องกับวิถีการทำงาน ของงาน
สาธารณสุขชุมชน เช่น เทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลจะขยายผลและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้มากกว่าในอดี ต 
ทำให้สมาชิกในเครือข่าย อสม.ออนไลน์ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธาณ
สุขภายในชุมชนของตนเองได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง และฉับไว อันจะสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรมอสม.ออนไลน์ถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมทางสังคมของตำบลหนองจอก ที่แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าเรื ่องเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองจอกได้รับ eHealthที่เข้มแข็ง พร้อมเป็น
สาธารณสุขดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0. 
กระบวนการทำงาน 
 - เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของ อสม.ออนไลน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลหนองจอก
ตามสภาพปัญหาที่เปลี่ยนไป 

- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและเร่งด่วนของ อสม.ออนไลน์ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาในพื้นที ่
 - อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ชุมชนมีการจัดการระบบการเฝ้าระวังและดูแลโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของชุมชน และสามารถจัดการ
ด้านสุขภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การขยายผลการดำเนินงาน 
 มีการพัฒนาและส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.ออนไลน์)เป็นตัวแทนติดตามการ
ดำเนินแต่ละประเด็นประเด็นละ 1 คน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.ออนไลน์)ที ่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดีและประสบความสำเร็จตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทุกเดือนในวันประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน(อสม.ออนไลน์)พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจัดกลุ่มอาสาสมัครประจำ



หมู่บ้านกลุ่มละ3-4 คนเพื่อคอยช่วยเหลือติดตามให้เกิดกิจกรรมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
ทุกคนดำเนินการอย่างครบถ้วนทุกเดือน 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่ม อสม.ออนไลน์ มีวิทยากร ประกอบด้วย 1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสิทธิ
พงษ์ศุภวาร ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“กลุ่ม อสม.ออนไลน์” 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกั นและ
กัน                  ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของ
ตนเองได้             ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจาก
การได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การดูแลสุขภาพคนในชุมชน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
 



                    
                            
                 

                 
                           
                    

                       

                     
                           
                        

                                     
                                     
                                 
                             

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร          
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้          และ
ศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสิทธิพงษ์ศุภวารมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับการดูสุขภาพคนในชุมชน 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
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1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มแม่บ้านทำขนมจีน/ถ่านก้อน 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายทศพล   สุกใส 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอกแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑บ้านหนองจอก                    
หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน หมู่ที่ ๖ บ้านโคก
สะอาด  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง หมู่
ที่ 11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 บ้าน
สุขสำราญ และหมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตรเทโว 
ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิ กษุ 
ลักษณะทางกายภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพื้นที่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ 
จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 5,418คน 
แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่ง
น้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา ลำห้วย
คาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะคือสระ 
50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่
กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไป ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับ
ราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็นมา 
 นายทศพล สุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการจากจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน โดยทำเป็นกองทุนเผื่อหมุนเวียนในกลุ่มให้
แม่บ้านได้มีรายได้เสริมและมีเช่นงานแต่งงาน  งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการทำถ่านอัดแท่ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากนายดิลก ดวงรักษา เป็นลูกหลานของหมู่บ้านเป็นผู้ที่
นำนวัตกรรมในการทำถ่านให้อยู่ได้ถ่านอัดแท่ง นานและไม่เปลืองถ่านมาริเริ่มและนำใช้ ซึ่งมีวิธีการไม่ยุ่งยาก และ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับทำขนมจีน,น้ำยา และการทำถ่านอัดแท่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญา ที่ได้รับการถ่ายทอดสู่ผู้ที่
สนใจในตำบลหนองจอก 
 - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำขนมจีนและถ่านอัดแท่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับที่
ผู้สนใจ 
 - สร้างการเรียนรู้ด้านการทำขนมจีนและน้ำยาและการผลิตถ่านอัดแท่ง จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ  
การขยายผลการดำเนินงานเกิดการช่วยเหลือในกลุ่มในหมู่บ้าน ลดต้นทุนการผลิต ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน
และครอบครัว ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้  และประชาชนพื้นที่ข้างเคียงได้รับความรู้และ
สามารถนำไปทำเองได้ 
 
 



4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มแม่บ้านทำขนมจีน/ถ่านก้อน มีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาได้แก่ นายทศพล   สุกใส ประธานแหล่งเรียนรู้และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“กลุ่มแม่บ้านทำขนมจีน/ถ่านก้อน”การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพ่ือหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำขนมจีน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี



                                    

อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายทศพล   สุกใสมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับการทำขนมจีน 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
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1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มแคนตาลูป 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายมาโนช   เพชรจั่น 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจอก หมู่
ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน หมู่ที่ ๖ บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ จ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 
11 บ้านสุขเสมอ หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคยีน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 บ้านสุข
สำราญ และหมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พูด
ภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ                 มีประเพณีตัก
บาตรเทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับ
พระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีพ้ืนที่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือ จำนวน 56,934 ไร่ มีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,698 ครัวเรือน           มีประชากรทั้งสิ้น
จำนวน 5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิงจำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำ
ห้วยนกกระทา ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสองห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และ
สระน้ำสาธารณะคือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่
อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่    รับจ้างทั่วไป ทำ
สวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ 

แคนตาลูป  เป็นพืชในตระกูลแตงที่นิยมปลูกเพ่ือการค้าชนิดหนึ่งที่มีราคาต่อผลสูง  เนื่องจากเป็นแตงที่
มีรสหอมหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วยวิตามินเอ และวิตามินซีสูงจึงเป็นแตงที่ที่นิยมบริโภคกัน
มากไม่แพ้แตงโมเลยทีเดียว ผลแคนตาลูป/เมล่อนพัฒนามาจากรังไข่จากดอกที่เกิดอยู่บนแขนงย่อย ผลมี
ลักษณะแตกต่างกันตามสายพันธุ์  บางพันธุ์มีร่างแหปกคลุม บางพันธุ์ผิวเรียบไม่มีร่างแหบางพันธุ์มีร่องเป็นทาง
ยาวจากขั้วผลถึงท้ายผล มีสีผิวเปลือกและสีเนื้อแตกต่างกันตามสายพันธุ์ เนื้ออาจมีสีเหลือง สีเหลืองอมเขียว 
และสีส้ม ประวัติความเป็นมา 

บ้านทัพไฟไหม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีได้มีการดำเนินกิจกรรมใน
ปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและในพ้ืนที่ ใกล้เคียง จึงได้รับความสนใจในการบริโภคและนำไปเป็นของ
ฝาก และได้รับความสนใจจาก หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อีก ทางหนึ่ง  พื้นที่ส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนจากการทำไร่มาเป็นการปลูกแคนตาลูปอย่างถาวรทำให้มี
ผลผลิต จากแปลงส่งออกขายตลาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยตลาดที่รองรับหลักจะเป็นพ่อค้าคนกลางที่ คอย
รวบรวมผลผลิตที่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และยังมีพ่อค้ารายย่อยและผู้บริโภคในชุมชน ติดต่อซื้อแคนตาลูป
โดยตรงที ่แปลงอีกจำนวนหนึ ่ง ร ูปแบบการผลิตจะทำการปลูกแบบทยอย ปลูกเป็นเดือนๆ ละ 5 ไร่                 
(จำนวนต้น 3,000 ต้น/ไร่) สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ย ประมาณ 5 ครั้งต่อปี แต่เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดมีค่อนข้างสูงทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้มีการขยายผลโดยการชักชวน
เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีความ สนใจในการปลูกแคนตาลูป 

 



กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน 
 - สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันดำเนินการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และท่านผู้รู้ในชุมชนซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 - ศึกษาแนวทางการจัดทำโครงงานอาชีพ 
 - สำรวจตลาดและร้านค้ารองรับในการจัดจำหน่าย  
 - เรียนรู้ทักษะและกระบวนการปลูกแคนตาลูปจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต 
 - ดำเนินการผลิต  และบรรจุผลผลิตลงใส่หีบห่อพร้อมทั้งติดโลโก้ท่ีบรรจุภัณฑ์ 
 - วิเคราะห์ผลผลิตเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การปรับปรุง และคิดคำนวณราคาทุน ราคา
ขาย และกำไร 
 - จัดจำหน่ายทั้งในโรงเรียน  ชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน  สถานที่ราชการ  
การขยายผลการดำเนินงาน 

จากการทำอาชีพของกลุ่มแคนตาลูป สามารถศึกษาข้ันตอนและรูปแบบของการปลูกแคนตาลูปที่มีอยู่ใน
ชุมชน นำมาจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูง ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้กับคนในชุมชนไม่ต้องออกไปทำงานที่อ่ืนและการทำงานที่ประสานกันในทีมงานได้เป็นอย่างดี 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มแคนตาลูป มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายมาโนช   เพชรจั่น ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มแคนตาลูป” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคน             
ในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ ่มของท้องถิ ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่ อมต่อแนวทาง                   
หรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการ
พัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยง
งบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร



             

Step 1 
                                                    
                                (       )

Step 2
                                              
                (       )

Step 3
                                           
                                       
                      (       )

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำแคนตาลูป จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายมาโนช   เพชรจั่น มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับการทำแคนตาลูป 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

- 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มจักสาน 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจอก หมู่
ที่ ๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๔ บ้านทับไฟไหม้ หมู่ที่ ๕ บ้านจัน                      หมู่
ที่ ๖ บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง                    หมู่
ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ  หมู่ที่ 12  บ้านคลองจันเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ 
14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ และหมู่ท่ี 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะตั้งถิ่น
ฐานตามพื้นที่ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,418คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป                       ค้าขาย 
รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานตัก
บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มี
พ ื ้นท ี ่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางก ิ โลเมตร หร ือ จำนวน 56,934 ไร ่  ม ีคร ัว เร ือนตามทะเบ ียนราษฎร์                       
จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิง
จำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา 
และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสอง
ห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะคือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำ
สาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากร
ส่วนใหญ่หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น  ที่ใช้
ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน   ซึ่งมีประโยชนใ์น
การดำรงชีวิต 

จักสานชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งโดยนายธัญญะ แสนพรม อายุ 68 ปี บ้านเลขท่ี 167              หมู่ 
10 เป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้อง
ทำงานหนักเป็นประจำ และต่อมาได้พบเห็นการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไป จึง
หันมาทำอาชีพในการจักสาน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่              จึง
เกิดแนวความคิดในการสร้างงานสร้างรายได้ในกับตนเองและครอบครัว และได้ทำพัด,ไซ ซุ่ม,ฆ่องซึ่งทำจากไม้ไผ่
ออกจำหน่าย โดยได้รับการรับตอบจากตลาดเป็นอย่างดี ต่อจากนั้นจึงได้จัดกลุ่ม จักสานขึ้น รวมกลุ่มแล้วจัดเป็น
เงินทุนจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการผลิต จนประสบความสำเร็จสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ เช่น ค่าแฝก ค่าไม้ และสินค้าเป็นที่นิยม โดยมีสั่งให้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นวิทยากร
สอนการผลิตสินค้าให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่อีกด้วย และเมื่อมีการรวมกลุ่ม 
มีคณะกรรมการกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอยู่เสมอ มี
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรม ตามจำนวนของสินค้าที่ ตนเอง
รับผิดชอบ ทำให้สมาชิกมีรายได้ในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 
กระบวนการทำงาน 

๑. สร้างการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจภายในพ้ืนที่ 



2. สร้างการมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกโดยให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ รักและหวงแหนในอาชีพและวิชา
ความรู้ 
๒. กลุ่มจักสาน สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่มให้อยู่ได้ด้วยตนเอง 
๓. มีความตั้งใจที่จะสืบสานอาชีพท่ีมีไม่ให้หายไป 
๔. มีการกระจายรายได้ให้ชุมชน  

การขยายผลการดำเนินงาน 
กลุ่มจักสาน  มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ โดยการจัดจำหน่ายที่แหล่งเรียนรู้เองและมีผู้มารับซื้อไปจัด

จำหน่ายต่ออีกด้วย และเกิดกลุ่มอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีความรัก ความสามัคคี มีแหล่งผลิต           และ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ลดการย้ายแรงงานไปต่างถิ่น 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มจักสาน มีวิทยากร ประกอบด้วย วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายธัญญะ  แสน
พรม ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มจักสาน” การจัดการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่ อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำ
ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลา
ว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ



เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การจักสาน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายธัญญะ   แสนพรม มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับการจักสาน 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็นโอท๊อประดับจังหวัด 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มพริกแกง 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองจอก   อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางพยอม    ศรีเดช 
3) ที่มา แนวคิด 

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองจอก แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจอก 
หมู ่ท ี ่  ๒ บ ้านใหม่โพธ ิ ์ งาม หมู ่ท ี ่  ๓ บ ้านหนองไม้แก่น หมู ่ท ี ่  ๔ บ ้านทับไฟไหม้ หมู ่ท ี ่  ๕ บ ้านจัน                          
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่าง  หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองสองห ้อง หม ู ่ท ี ่  11 บ้านส ุขเสมอ  หม ู ่ท ี ่  12  บ ้านคลองจ ันเจร ิญ หม ู ่ท ี ่  13 บ้านพุตะเค ียน                           
หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ และหมู่ท่ี 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน โดยสภาพการตั้งบ้านเรือนจะ
ตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะมีบางหมู่ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 
5,418คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษากลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั ่วไป ค้าขาย                 
รับราชการ ตามลำดับ มีประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีมายาวนาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานตัก
บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุ ลักษณะทางกายภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มี
พ ื ้นท ี ่จำนวน ๘๙.๔๙ ตารางก ิ โลเมตร หร ือ จำนวน 56,934 ไร ่  ม ีคร ัว เร ือนตามทะเบ ียนราษฎร์                     
จำนวน 1,698 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 5,418คน แยกเป็นผู้ชายจำนวน  2,671คน และ ผู้หญิง
จำนวน ๒,๗๔๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่งน้ำทางการเกษตรคือใช้น้ำจากอ่างนกกระทา 
และและลำห้วย ๑๔ แห่ง คือลำห้วยยาง ลำห้วยนกกระทา ลำห้วยคาจัน ลำห้วยหนองจอก ลำห้วยหนองสอง
ห้อง ลำห้วยเดื่อ และลำห้วยพุตะเคียน และสระน้ำสาธารณะคือสระ 50 ไร่ สระน้ำดงจันทร์ และสระน้ำ
สาธารณะ ชาวบ้านตำบลหนองจอกมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติเป็นหลัก ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  รับจ้างทั่วไป ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ 
ประวัติความเป็ม 
  อาหารเป็นหนึ่งในสี่ของปัจจัยจำเป็นสำหรับชีวิต อาหารไทยเป็นอาหารที่ชื่อเสียงเป็นสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทย เนื่องจากเป็นอาหารที่คนไทยรับประทานกันมาแต่โบราณ มีความเรียบง่าย
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำพริกแกงเป็นการทำอาชีพเสริมที่สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและอร่อย 

นางพะยอม ศรีเดชและนางพเยาว์ ศรีเดช ประชาชนหมู่ที่ ๘ บ้านพุกร่างตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี มีการจัดตั้งกลุ่มพริกแกงเพื่อผลิตจำหน่ายให้กับชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง  แรงงานเป็นคนใน
ชุมชมทั้งหมด มีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แบ่งงานกันทำ  และ เป็นเงินทุน
หมุนเวียนต่าง ๆ ถึงแม้ว่าการทำพริกแกงสูตรโบราณของกลุ่มพริกแกง จะไม่เคยเข้าประกวดผลงานและไมเคย
ได้รับรางวัลแต่อย่างใด แต่จากการได้รับคำชมเชยถึงเรื่องรดชาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็สมารถรับรองได้ว่า 
อร่อยในระดับหนึ่ง 
กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน 
  จัดตั้งกลุ่มพริกแกง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับที่ผู ้สนใจด้านการทำอาหาร                   
และพัฒนาฝีมือและอาชีพ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพ่ือให้สามารถเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย  
การขยายผลการดำเนินงาน 



เกิดอาชีพเสร ิม ช ่วยสร้างได้ให้ ก ับครอบครัวลดความเสี ่ยงและความไม่แน ่นอนของรายได้                         
และประชาชนพื้นที่ข้างเคียงได้รับความรู้การทำพริกแกง ทำให้สามารถนำกลับไปทำเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัวได้ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มพริกแกง มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางพยอม    ศรีเดชประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มพริกแกง” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองจอก เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำพริกแกง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 



                              
                              

         

                               

                                          

                                       
                              

 
 
 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางพยอม    ศรีเดช มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับการทำพริกแกง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็นโอท๊อประดับจังหวัด 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายศศเศรษฐโชค      ตามพระหัตถิ์ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่า หมู่ที่ 6 บ้านหนองระแหงเหนือ มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๒๘๘ คน 
ชาย ๑๓๗ คน หญิง ๑๕๑ คน จำนวน ๙๘ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน                
มีจำนวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๗๓ รองลงมาคือผู ้สูงอายุจำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๘              
และน้อยที่สุด คือ    เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๔๑ ของประชากรทั ้งหมด 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ ๓๓  คน รองลงมาคือ อาชีพทำนา ๓๑ คน และอื่นๆ 
(ระบุ) ๑๘ คน มีนางเพ็ญนภา  แก้วมณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางถวิล  สุตโสม เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน น.ส.วาสนา                  
คงเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายณัฐพล  สุตโสม เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๖  นายขุนไกร  วันเห่า เป็นสมาชิก 
อบต.  หมู่ที่ ๖ 
ประวัติควานเป็นมา 
 เกิดจากแนวคิดต้องการให้ประชาชนในตำบลหนองไผ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอในการดำรง
ชีพ  
นายศศเศรษฐโชค  ตามพระหัตถิ์   ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับศูนย์เรียนรู้กสิกรรม
ธรรมชาติ โดยมีการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลิตเพิ่มขึ้น เริ่มต้นจากปลูกผักใน
ครัวเรือน และขยายพื ้นที ่การปลูกผักให้เพิ ่มมากขึ ้น ตามจุดต่างๆ ของศูนย์เรียนรู ้กสิกรรมธรรมชาติ                   
มีพื้นที่ไร่นาสวนผสมจำนวน ๕ ไร่ แปลงนา ๘๐ ไร่ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑๐ ไร่  บ่อปลา สระน้ำ ๑๐ ไร่ พร้อมกับได้
ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มฯ มีสมาชิก จำนวน  35 ครอบครัว จนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแปลงสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง   
  จากการดำเน ินงานอย่างจร ิงจ ังและต่อเน ื ่อง  ส ่งผลให้ศ ูนย ์เร ียนร ู ้กล ุ ่มกส ิกรรมธรรมชาติ                     
เป็นพื้นที่ต้นแบบการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายในจังหวัดและนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับสมาชิก 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

ครอบครัวสามารถลดต้นทุนทางการผลิตได ้   สร ้างรายได ้หมุนเว ียน  และถ่ายทอดความรู้                    
และภูมิปัญญา การทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 

- มีการเรียนรู้/ศึกษา/ทดลองปฏิบัติและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ  
- ดำเนินการส่งเสริมเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาแห่งการทำการเกษตรผสมผสาน  
- จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
ประชาชนมีแหล่งอาหารที่เพียงพอ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 



4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายศศเศรษฐโชค   ตามพระหัตถิ์ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกน
นำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ”การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลอบต.หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพ่ือ
อำนวยการ ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ้น                   
และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี



               
                 
              

              
                  

             

                         

                                              
               

         

                                                           
                                       

อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายศศเศรษฐโชค   ตามพระหัตถิ์ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางเสงี่ยม         วิสุชาติ          
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว ่าหมู ่ท ี ่  4 บ้านหนองโสน มีจำนวนประชากรท ั ้งหมด ๓๘๔ คน                             
ชาย ๑๘๘ คน หญิง ๑๙๖ คน จำนวน ๑๑๒ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน              
มีจำนวน ๒๕๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕ รองลงมา คือผู้สูงอายุจำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔                     
และน้อยที่สุดคือ เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑ ของประชากรทั้งหมด ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ ๘๒  คน รองลงมาคือ อาชีพทำนา ๔๒ คน และอาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างเอกชน ๒๑ คน มี นายเสวก กมลมาลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางนงนุช วิสุชาติ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นาง
ภาวนา แก่นไถ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางนกแก้ว    วชีระสูตร เป็นสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ นางทัศนีย์  เหบขุนทด 
เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
ประวัติความเป็นมา 

ตามแนวคิดที ่ต ้องการเปลี่ ยนพื ้นที ่ว ่างเปล่า ให้เป็นทุน นายเร ิ ่ม ว ิส ุชาติ ประชาชนหมู ่ท ี ่   4                             
บ้านหนองโสน  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี จึงได้การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้และการรวมกลุ่ม
กัน  เพื่อปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และตู้เย็นข้างบ้าน ที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจากการ
บริโภคนำไปจำหน่ายในตลาดสด อบต.หนองไผ่ และในชุมชน  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

- เกิดอาชีพเสริม มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต  ครอบครัวสามารถลดต้นทุนทางการผลิตได้ 
วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 

- มีการน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชีวิตประจำวัน 
- รวมกลุ่มดำเนินการปลูกผักไว้บริโภคเองในครัวเรือน 
- นำผลผลิตที่ได้ไปจัดจำหน่าย 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
- ประชาชนตำบลหนองไผ่มีผลผลิตด้านอาหารปลอดสารพิษ 

การขยายผลการดำเนินการ 
- ขยายเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารพิษในตำบลหนองไผ่ 

สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
- ต่อตนเอง มีอาหารปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน  
 - ต่อชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้และชุมชนมีอาหารปลอดสารพิษ  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการเรียนรู้ 



 เรียนรู้จากแนวคิดของวิทยากร เรียนรู้จากกิจกรรม กระบวนการ เอกสารประกอบการบรรยายและป้าย
กิจกรรม 
 
 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มีวิทยากรประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นาง
เสงี่ยม วิสุชาติ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 



            
        
        
        

              
        

             
            
             
                
           
          
            

       
      

   
         

                                                        

       

                                                                  

 
 
 
 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางเสงี่ยม      วิสุชาติ มาเปน็วิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ 

 1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางกำไร ชวดเปีย 
3) ที่มา แนวคิด 
           จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่า หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๑๖๗ คน ชาย ๗๘ คน หญิง 
๘๙ คน จำนวน ๕๙ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงานมี ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙ 
รองลงมา คือผู้สูงอายุจำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๖ และน้อยที่สุดคือ                         เด็กอายุ ๐ – ๑๔ 
ปี จำนวน  ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๘ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ๓๑ คน 
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ   ๒๒  คน และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๑๕ คน               มีนายเกษม ดาว
ลอย เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางประมวล  นาควินัย   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมบูรณ์โพธิพระรส เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     
ประวัติความเป็นมา 

ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ตำบลหนองไผ ่  ประกอบอาช ีพหล ักค ือการทำนา  และนางกำไร ชวดเปีย                 
ประชาชน  หมู่ที่ 2 เป็นเกษตรกรคนหนึ่งในตำบลหนองไผ่ ที่ได้ประสบปัญหาสารพิษตกค้างในร่างกาย            ทำให้
เกิดภาวะ การเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำ ประกอบกับนางกำไร ชวดเปีย  เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จึง
ได้มีความรู้ในเรื่องอันตรายจากสารเคมีป้องกัน-กำจัดแมลงศัตรูพืช สามารถเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลัน  โดยมีอาการ
ป่วยตั้งแต่เล็กน้อยจนรุนแรงถึงชีวิต ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ความเป็นพิษ และปริมาณที่ได้รับ รวมทั้ งการสะสมเรื้อรัง 
โดยสารพิษจะเข้าสู่ร่างกายทางการสัมผัส การสูดดม หรือปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม จึงหันมาทำการเกษตรปลูกข้าว
ปลอดสารพิษสำหรับการบริโภคและจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจและยังจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดสารเพ่ือผลิตไว้
สำหรับการบริโภคในชุมชน เป็นแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยโดยมีพันธุ์ข้าวหลายชนิด เช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ สินเหล็ก 
หอมนิลโดยมีเงื่อนไขข้อตกลงของกลุ่มคือ ห้ามใช้สารเคมี เพื่อให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งส่งผลดีต่อเกษตรกรใน
เรื่องของสุขภาพ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  
 - มีข้าวปลอดสารพิษไว้ใช้ในการบริโภคในครัวเรือน  และชุมชน 
วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 

- ประสบปัญหาจนเกิดแนวคิด  
- ศึกษาการปลูกข้าวปลอดสารพิษ และลงมือปฏิบัติ 
- รวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
- มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการผลิตต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ผลิตข้าวปลอดสารพิษ และผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 
การขยายผลการดำเนินการ 
 - ร่วมสร้างตำบลหนองไผ่ เป็นตำบลแห่งข้าวปลอดสารพิษ  
สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 

- ต่อตนเอง มีข้าวปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 - ต่อชุมชน ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และสถานที่เรียนรู้ศึกษาการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
 
 
 



 

วิธีการเรียนรู้ 
 - เรียนรู้จากแนวคิดของวิทยากร เรียนรู้จากกิจกรรม  กระบวนการ  เอกสารประกอบการบรรยาย     และ
ป้ายกิจกรรม 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ นางกำไร ชวดเปีย  มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการ
ปัญหา ได้แก่ นางกำไร ชวดเปียประธานแหล่งเรียนรู้และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน 
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน
ร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่ งกันและกันปัจจุบัน
ชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้                    ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื่ออำนวยการ ประสานงานและ
พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน  สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
 
 
 



 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางกำไร ชวดเปีย มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มขนมไทย 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายดำรงค์  สุพรรณ์ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่า หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๑๖๗ คน ชาย ๗๘ คน หญิง 
๘๙ คน จำนวน ๕๙ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงานมี ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙ 
รองลงมา คือผู้สูงอายุจำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๖ และน้อยที่สุดคือ เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน  ๑๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๘ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ๓๑ คน รองลงมาคือ อาชีพ
รับจ้างทั่วไป/บริการ  ๒๒  คน และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๑๕ คน มีนายเกษม ดาวลอย เป็นผู้ใหญ่บ้าน นาง
ประมวล   นาควินัย  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมบูรณ์ โพธิพระรส เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     
ประวัติความเป็นมา 

นายดำรงค์ สุพรรณ์ ข้าราชการบำนาญ จากจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้าน                นางลัด
ดา   อักษร  ภรรยาที่บ้านหมู่ที่  2  บ้านหนองไผ่  โดยนางลัดดา  อักษร  มีฝีมือการทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ เป็นที่ขึ้น
ชื่อ ในชุมชนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง ในปี 2555  คนในชุมชนเกิดความสนใจในการทำขนมไทย  ได้มาศึกษาเรียนรู้
วิธีการทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ  เช่น  ขนมหม้อแกง  ขนมต้ม  ขนมห่อ   ขนมชั้น  เป็นต้น จนทำให้นายดำรง  สุพรรณ์ 
เกิดแนวคิดในการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มขนมไทยขึ้นในชุมชน  เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนหลังเก็บ
เกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุที่ว่างงาน  ซึ่งนายดำรงค์   สุพรรณ์ ยังทำ
หน้าที่ในการจัดหาตลาดในการจำหน่ายขนมไทยและยังรับทำขนมไทยและนอกชุมชน  ตามคำสั่งซื้อจากคน  ใน
ชุมชนจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนกับขนมไทยแม่ลัดดา 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- เกิดการรวมกลุ่มทำขนมไทย  สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้แก่ครอบครัวและชุมชน 
- ขยายตลาดให้เป็นทีรู่้จักของคนท่ัวไป 
- มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญที่จะแนะนำให้คำปรึกษา 

วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
- รวมกลุ่มเพื่อวางแผนร่วมกัน ในการหาตลาดจัดจำหน่ายขนมไทย 
- คิดค้นสูตรขนมไทยและพัฒนาสูตรการทำขนมไทยให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด 
- จัดทำขนมไทยออกจำหน่ายในช่วงงานเทศกาลและประเพณีต่างๆ ของชุมชน  

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
- กลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตขนมไทย  

การขยายผลการดำเนินการ 
- การพัฒนารูปแบบขนมไทยให้มีความหลากหลาย  บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม  รูปลักษณ์ทันสมัย   

สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
- เพ่ือเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม 
- เรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย  
- เพื่อเรียนรู้การจัดการกับปัญหา ต่อตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ต่อชุมชน สร้างรายได้แก่ชุมชน และเป็นการสร้างงานให้เกิดข้ึนในชุมชน  
 
 



 

วิธีการเรียนรู้ 
 เรียนรู้จากแนวคิดของวิทยากร การถ่ายทอดประสบการณ์ ชมการสาธิตและทดลองปฏิบัติจริง 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มขนมไทย มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายดำรงค์  สุพรรณ์ 
ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มขนมไทย” การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน)ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน
ร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ ่งกันและกัน               
ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้             ใช้
เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 



 

                   

                      
         
            
            

    
            
                

         

         

                          

                               

                 

            
         
      

           
        
       

                   
                  
                
               

                    
                   

9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
นายดำรงค์  สุพรรณ์มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำขนมไทย 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายเป็น โอท๊อป ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มแปรรูปไม้ลูกชิ้น 

1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน  นางมะลิ    สมัครการไถ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่าหมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๓๘๔ คน                        ชาย 
๑๘๘ คน หญิง ๑๙๖ คน จำนวน ๑๑๒ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงานมีจำนวน ๒๕๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕ รองลงมาคือผู้สูงอายุจำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔               และน้อยที่สุดคือ 
เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป/บริการ ๘๒  คน รองลงมาคือ อาชีพทำนา ๔๒ คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๒๑ คน มี นาย
เสวก กมลมาลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางนงนุช วิสุชาติ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางภาวนา แก่นไถ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางนกแก้ว วชีระสูตร เป็นสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ นางทัศนีย์ เหบขุนทด  เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
ประวัติความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากตำบลหนองไผ่ในอดีต เป็นชุมชนที่มีป่าไผ่ขึ้นเป็นจำนวนมากอยู่บริเวณรอบหนองน้ำโดยเฉพาะ
หมู่บ้านที่  3  และ  หมู่ที่  4ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจึงนำไม้ไผ่มาทำการแปรรูปเป็นไม้ลูกชิ้นและไม้ปิ้งไก่  แต่
ไม้ลูกชิ้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า  รวมถึงยังกลายเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้น จากการทำงาน
ในภาคการเกษตร  โดยจะมีตลาดรองรับการจัดจำหน่ายไม้ลูกชิ้น  เช่น  ร้านค้าต่าง ๆ  ในอำเภอหนองขาหย่าง  ตลาด
หนองฉาง  ทำให้เกิดรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ปัจจุบันวัตถุดิบในการแปรรูปไม้ลูกชิ้นลดน้อยลง จึงทำให้มีการ
เชื่อมโยงวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มาใช้เป็นวัตถุดิบแทนการตัดไม้ไผ่มาทำการแปรรูป
โดยตรง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังเกิดภาคีเครือข่ายในการจัดจำหน่ายสินค้าได้ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

- มีรายได้จากการแปรรูปไม้ลูกชิ้น  
- มีการจัดจำหน่ายและต่อรองราคาทางการตลาดเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
- ลดภาวะอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุลง 

วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
- รวมกลุ่มสร้างรายได้เสริมในช่วงเวลาว่างจากการทำเกษตรกรรมในพื้นท่ี 
- หาวัสดุที่มีในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง นำมาแปรรูปเป็นไม้ลูกชิ้น   
- สร้างข้อได้เปรียบทางการตลาดได้ 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
- สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม  เพ่ิมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน 

การขยายผลการดำเนินการ 
 - จัดหาตลาดที่รองรับการผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 

- เพ่ือเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม 
- เรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย  
- เพ่ือเรียนรู้การจัดการกับปัญหา และการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

วิธีการเรียนรู้ 
 - เรียนรู้จากแนวคิดของวิทยากร การถ่ายทอดประสบการณ์ ชมการสาธิตและทดลองปฏิบัติ  
เอกสารประกอบการบรรยายป้ายกิจกรรม 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 



 

กลุ ่มแปรร ูปไม้ล ูกช ิ ้นม ีว ิทยากร ประกอบด้วย 1. ว ิทยากรสร้างแนวคิดการจ ัดการปัญหา ได ้แก่                   
นางมะลิ   สมัครการไถประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มแปรรูปไม้
ลูกชิ้น” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอบต.หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน              เพ่ือ
อำนวยการ ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น            และ
ดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 



 

9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
นางมะลิ     สมัครการไถ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำแปรรูปไม้ลูกชิ้น 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายเป็น ตลาด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มมัดเชือกฟาง 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวกษิรา วิทยารัตน์    
3) ที่มา แนวคิด 

จากข ้อม ูลตำบลทำให ้ทราบว ่ าหม ู ่ท ี ่  4 บ ้านหนองโสน ม ีจำนวนประชากรท ั ้ งหมด ๓๘๔ คน                          
ชาย ๑๘๘ คน หญิง ๑๙๖ คน จำนวน ๑๑๒ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงานมีจำนวน 
๒๕๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕ รองลงมาคือผู้สูงอายุจำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔  และน้อยที่สุดคือ เด็ก
อายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป/บริการ ๘๒  คน รองลงมาคือ อาชีพทำนา ๔๒ คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๒๑ คน มี นาย
เสวก กมลมาลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางนงนุช วิสุชาติ เป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน นางภาวนา แก่นไถ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางนกแก้ววชีระสูตร เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ นางทัศนีย์เหบขุนทด เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
ประวัติความเป็นมา 
      ในปี พ.ศ. 2550 วิทยาลัยชุมชนได้มีการจัดงานแสดงสินค้าที่อำเภอบ้านไร่ ซึ่ง นางสาวกษิรา วิทยารัตน์ 
ซึ่งเป็นนักศึกษาและได้มีโอกาสมาร่วมงาน เห็นการแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเป๋ามัดเชือกฟาง จึงเกิดความ
สนใจและซื้อกลับมาเป็นตัวอย่าง 1 ใบ หลังจากนั้น ได้ชักชวนเพื่อนบ้านที่สนใจรวมกลุ่มและติดต่อประสานงานกับ
วิทยาลัยชุมชนเข้ามาฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยมีสมาชิก จำนวน  20 คน และใช้ทุนของตนเองในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้
สมาชิกได้ทำโดยเป็นคิดเป็นค่าแรงต่อชิ้น  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2557  กลุ่มได้ทำโครงการขอรับเงินทุน จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ได้รับการอนุมัติ เงินทุนจำนวน 18,500 บาท  และจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานี
จำนวน 25,000 บาท ซึ่งนำมาเป็นเงินทุนในการซื้อวัตถุดิบ ให้กับกลุ่มโดยกระจายงานให้กับสมาชิก  ทำตามความ
ถนัด ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋า ตะกร้า และรวบรวมสินค้านำไปจำหน่าย มีการทำบัญชีแบ่งผลประโยชน์
โดยการหักเงินลงทุน ที่เหลือจ่ายเป็นค่าแรง การประชาสัมพันธ์งานของกลุ่ม  จะใช้วิธีการแสดงสินค้าของกลุ่ม ตาม
งานของส่วนราชการจนผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของลูกค้า โดยใช้ จุดเด่นของ  สินค้า  คือ  สี สันและลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ทันสมัย  รูปแบบเฉพาะตัว  แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน  เป็นการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- เจ้าของแหล่งเรียนรู้และสมาชิกในกลุ่มมีรายได้จากการสานตะกร้าจากเชือกฟาง 
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากว่างจากการทำเกษตรกรรม เกิดรายได้  สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้วัตถุดิบ

ในชุมชน  
- สร้างงานในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก ความสามัคคีในชุมชน 

วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
- กลุ่มผลิตภัณฑ์มัดเชือกฟาง  เกิดจากการความสนใจในผลิตภัณฑ์มัดเชือกฟาง  จึงมีการชักชวนคนในชุมชน 

ที่มีความสนใจในการทำผลิตภัณฑ์เข้ารวมกลุ่มกัน 
- ฝึกทำผลิตภัณฑ์มัดเชือกฟางโดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ดำเนินการสอน  จน

กลายเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
- กำหนดทิศทาง  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด แล้วดำเนินการประยุกต์ 

ประดิษฐ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้บริโภค 



 

- มีการต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการเชื่อมโยงกับกลุ่มกระยาสารท และกลุ่มข้าวปลอดสารพิษ  
ในการนำผลิตภัณฑ์มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  และเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 - คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มัดเชือกฟาง จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มสีสันและ
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงามและทันสมัย รูปแบบแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เพ่ือให้เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเพ่ิมมูลค่าในตัวสินค้าได้มากขึ้น 
การขยายผลการดำเนินการ 
 - การต่อยอดการปฏิบัติงานโดยการถ่ายทอดความรู้การสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานจากเชือกมัดฟางไปสู่เด็ก
และเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แหล่งเรียนรู้มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ได้ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่เครือข่าย 
สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 

- เพ่ือเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม 
- เรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย  
- เพ่ือเรียนรู้การจัดการกับปัญหา และการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย  

วิธีการเรียนรู้ 
 - เรียนรู้จากแนวคิดของวิทยากร ถ่ายทอดจากประสบการณ์ ชมการสาธิตและทดลองปฏิบัติจริงเอกสาร
ประกอบการบรรยายป้ายกิจกรรม 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มมัดเชือกฟาง มีวิทยากร ประกอบด้วย 1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางสาวกษิรา 
วิทยารัตน์  ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่ม มัดเชือกฟาง” การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถา่ยทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน
ร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบัน
ชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำ
การเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ
ชุมชนที่สนใจ 



 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลอบต.หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสาวกษิรา วิทยารัตน์มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำมัดเชือกฟาง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็น โอท๊อประดับจังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ 

1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายอนันต์  กระนัย 
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่า หมู ่ที ่ 7 บ้านหนองระแหงใต้ มีจำนวนประชากรทั ้งหมด ๒๓๔ คน                  
ชาย ๑๐๒ คน หญิง ๑๓๑ คน จำนวน ๖๗ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน มีจำนวน 
๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๔ รองลงมาคือ เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๔๑ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๒ และน้อย
ที่สุดคือ ผู้สูงอายุจำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๑ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ
นา ๔๑ คน รองลงมา  คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ ๒๕ คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๑๐ คน มีนาย
อนันต์  กระนัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางสาววารินทร์  สิทธิธัญกรรม เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสุริยา  โสตพิพรรณ์ เป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางนภาพร  ดีฉนวน  เป็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 นายวิเชียร  สุพรมมา เป็น สมาชิก อบต.   หมู่ที่ 7 
ประวัติความเป็นมา 
 นายอนันต์  กระนัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  บ้านหนองระแหงใต้  มีแนวความคิดในการการปรับเปลี่ยน วิถีการ
ดำรงชีวิตจากการทำเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว  มีการเลี้ยงโค กระบือ ร่วมด้วย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และสร้าง
อาชีพเสริมให้กับประชาชนในบ้านหนองระแหงใต้และในตำบลหนองไผ่  ประกอบกับในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ และ
บริเวณอำเภอใกล้เคียง ในปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงโค กระบือ น้อยลงมาก ทำให้โค กระบือ มีจำนวนน้อยจน เกือบสูญ
หาย จากพ้ืนที่ เริ่มแรก นายอนันต์ กระนัย ได้ทำการเลี้ยงโค กระบือ ไว้เพ่ือการอนุรักษ์  จำนวน  4 ตัว  ต่อมาจำนวน 
โค กระบือ ที่ได้เลี้ยงไว้ได้จำนวนเพิ่มขึ้น  และการเลี้ยงโค กระบือ  ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากสามารถปล่อยให้โค กระบือ 
หากินเอง  ตามทุ่งนา และพ้ืนที่ที่มีหญ้า  ฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเก่ียว  และยังสร้างรายได้จากจำหน่ายโค กระบือ 
ทำให้คนในชุมขนมองเห็นถึงลู่ทางการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลัก  และยังเป็น การอนุรักษ์โค กระบือ รวมถึงยัง
เป็นศูนย์การอนุรักษ์และขยายพันธ์โค  กระบือ  พันธุ์ดี  แหล่งใหญ่ในอำเภอ หนองขาหย่าง 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- เกิดรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในตำบลอย่างต่อเนื่อง 
- เป็นแหล่งสำหรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา/องค์กร/หน่วยงาน              ต่าง 

ๆ มากมาย  และบุคคลทั่วไปที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
 - ต้องการสร้างอาชีพเสริมและรายได้เสริม   

- ศึกษาความรู้การเลี้ยงโค กระบือ จากสำนักงานปศุสัตว์  
- รวมกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยง  โค กระบือ  และการคัดโค กระบือ พันธุ์ดีส่งเข้าประกวด เพื่อทำให้โคกระบือมี

ราคาสูงขึ้นทำให้เกิดแรงบันดาลใจ เพ่ือใช้สร้างรายได้หลักให้แก่ครัวเรือน 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 - กลุ่มโค กระบือ มีโค กระบือพันธุ์ดี มีคุณภาพและส่งเสริมให้ชุมชนมีการเลี้ยงโคกระบือ เพ่ือสร้างรายได้  
การขยายผลการดำเนินการ 
 - ขยายเขตพ้ืนที่ในการเลี้ยงโคกระบือไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง แหล่งเรียนรู้มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ 
จากประสบการณ์ ได้ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่เครือข่าย 
 



 

สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
- เพ่ือเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม 
- เรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย  
- เพ่ือเรียนรู้การจัดการกับปัญหา และการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

 ต่อตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน การปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว มาเป็นการ
เลี้ยงโคกระบือร่วมด้วย เพ่ือเสริมสร้างรายได้  
 ต่อชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ ปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรกรรม 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือนายอนันต์  กระนัย  มีวิทยากร ประกอบด้วย  1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา 
ได้แก่ นายอนันต์ กระนัย ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มผู้เลี้ยงโค
กระบือ” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจ   

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน
ร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกั นและกัน ปัจจุบัน
ชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการ
ทำการเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ
ชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การเลี้ยงโคกระบือ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 



 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายอนันต์ กระนัย  มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคกระบือ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพื้นที่ในการเลี้ยงโคกระบือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มกระยาสารท 

1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวพจนี บุญอาจ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่า หมู ่ท ี ่  9 บ้านหนองปลาไหล มีจำนวนประชากร ทั ้งหมด ๓๑๐ คน                  
ชาย  ๑๔๗  คน หญิง ๑๖๓ คน จำนวน ๑๐๕ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู ่ในช่วงวัยทำงาน             
มีจำนวน ๒๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๔ รองลงมาคือผู ้ส ูงอายุจำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๙                 
และน้อยท ี ่ส ุดค ือ เด ็กอาย ุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๔๗ คน คิดเป ็นร ้อยละ ๑๕.๑๖ ของประชากรทั ้ งหมด                  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ๕๙ คน รองลงมา  คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ ๓๕  คน และอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๖ คน มีนายสมชาย  กรองใจ เป็นผู้ ใหญ่บ้าน นางสาวมุกดา  คัดเจริญเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางสาวสุทธิสา  กมลมาลย์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายจรุญ  กรินทะ เป็นสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  นายครรชิต  บุญอาจ 
เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
ประวัติความเป็นมา 
 ประเพณีวันสารทไทย  ถือว่าเป็น  ประเพณีสำคัญของภาคกลาง เมื่อใกล้ถึงวันสารท ชาวบ้านทุกบ้านจะกวน
กระยาสารท เพ่ือนำไปตักบาตร และแจกจ่ายให้กับเพ่ือนบ้าน  ไปทำบุญกรวดน้ำที่วัด เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ญาติมิตร
ผู้ล่วงลับ และถือศีล ฟังธรรมเทศนาบางชุมชนจะทำขนมสำหรับบูชา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม่พระโพสพ ผีนา ผีไร่ด้วย เมื่อ
ถวายพระสงฆ์เสร็จแล้วก็นำไปบูชาตามไร่นา โดยวางตามกิ่งไม้ต้นไม้ หรือที่จัดไว้เพ่ือการนั้นโดยเฉพาะรวมถึงในพ้ืนที่
ตำบลหนองไผ่ จะมีการทำบุญวันสารทไทยเช่นเดียวกัน จนถึงในปี  พ.ศ. 2540 วิถีชีวิตการรวมกันกวนกระยาสารท
ลดน้อยลงไป   นางสาวพจนี   บุญอาจ จึงเกิดแนวคิดในการทำขนม กระยาสารทออกขาย เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับ
คนในชุมชน จึงชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกลุ่มกัน จำนวน 15 คน  ร่วมลงกันทุน  โดยลงหุ้น ๆ ละ 100 บาท และลงหุ้น
เป็นวัตถุดิบในการทำกระยาสารทเช่น มะพร้าว ถั่ว งา โดยเริ่มกวนกระยาสารทจำหน่าย ในพ้ืนที่ของชุมชนและตำบล 
ต่อมา ปีพ.ศ. 2542 ได้มีการกวนกระยาสารทออกจำหน่ายนอกพ้ืนที่ เช่น ตลาดหนองฉาง ตลาดเขาบางแกรก เป็นต้น 
จนได้รับความนิยมจากตลาดเหล่านี้  เป็นอย่างมากเนื่องจากกระยาสารทมีรสชาติถูกปากของลูกค้าทำให้มียอดสั่งซื้อ
จากลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มอัตราการผลิตกระยาสารทเป็นเท่าตัว รวมถึงมีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อช่วย
เตรียมวัตถุดิบในการทำกระยาสาทร  เช่น การปลอกมะพร้าว ขูดมะพร้าว การค่ัว ถั่ว งา เป็นต้น   
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- สมาชิกในกลุ่มและคนว่างงานมีอาชีพเสริมและมีงานทำ 
- เกิดการจ้างแรงงานคนในตำบลหนองไผ่  สร้างรายได้ให้กับ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ  

และผู้ว่างงาน 
- เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลหนองไผ่ดีขึ้น 
- สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองไผ่ได้อย่างแพร่หลาย 

วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
- ความต้องการมีอาชีพเสริม  ศึกษาวิธีการกวนกระยาสารท 
- สินค้าท่ีทำขายดีและมีตลอดรองรับตลอดจนประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจกระยาสารท 
- ปัจจุบันมีพัฒนารูปแบบบรรจุกระยาสารใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและมีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตตลอดทั้งปี 
 
 
 
 



 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 - มีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  และความสะอาดให้ได้มาตรฐาน  เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก
องค์การอาหารและยา (อย.)  ต่อไป 
การขยายผลการดำเนินการ 
 - มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพิ ่มขึ ้น เพื ่อให้เกิดความหลากหลายทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ตอบสนองความต้องการของตลาด  รวมถึงผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด หลายราคา  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า  เพ่ือให้
สามารถยึดอายุผลิตภัณฑ์ 
สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 

- เพ่ือเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม 
- เรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย  
- เพ่ือเรียนรู้การจัดการกับปัญหา และการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

ต่อตนเอง สร้างรายได้ให้ครัวเรือน  การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หลังจากการทำการเกษตรกรรม 
ต่อชุมชน สร้างงานให้แก่คนในชุมชน  เกิดความรัก  ความสามัคคี  มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำร่วมกันในชุมชน 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มกระยาสารทมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางสาวพจนี บุญ
อาจ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มกระยาสารท” การจัดการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบ มีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารสว่น
ตำบล หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

 



 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา

รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำกระยาสารทจนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         และ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสาวพจนี บุญอาจ  มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำกระยาสารท 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็นโอท๊อประดับจังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

 1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสำลี ร่องมะรุด 
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล มีจำนวนประชากร ทั้งหมด ๓๑๐ คน            ชาย 
๑๔๗ คน  หญิง ๑๖๓ คน จำนวน ๑๐๕ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน           มี
จำนวน ๒๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๔ รองลงมาคือผู้สูงอายุจำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๙               และ
น้อยที่สุดคือ เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๖ ของประชากรทั้งหมด                 ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ๕๙ คน รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ ๓๕  คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
เอกชน ๖ คน มีนายสมชาย  กรองใจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางสาวมุกดา  คัดเจริญ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวสุทธิสา  
กมลมาลย์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายจรุญ  กรินทะ เป็นสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙                     นายครรชิต  บุญอาจ เป็น
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
ประวัติความเป็นมา 

นางสำลี ร่องมะรุด ประชาชนหมู่ที่  9  บ้านหนองปลาไหล  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัด
อุทัยธานี  เดิมประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ต้องเดินทางออกไปทำงานนอกพ้ืนที่อยู่เป็นประจำและได้พบ เห็นการทำ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันออกไป และมารดาของภรรยาก็มีอาชีพในการจักสาน  
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่ จึงเกิดแนวความคิดใน การสร้างงานสร้างรายได้
ในกับตนเองและครอบครัว  ประกอบพื้นที่บริเวณบ้านหนองปลาไหลมีไม้ไผ่เป็น  จำนวนมาก ในปี พ.ศ.2552  จึงได้
เริ่มทดลองทำซุ้มไม้ไผ่และชิงช้าไม้ไผ่  ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก โดยได้รับการรับตอบจากตลาดเป็นอย่างดี  ปี พ.ศ.
2556 จึงได้มีจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขึ้น  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  จาก  อบต.หนองไผ่ โดยใช้เงินจาก
โครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน  50,000.- บาท เป็นเงินทุนจัดซื ้อวัตถุดิบ อุปกรณ์  ในการผลิต  จนประสบ
ความสำเร็จสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนได้รับผลประโยชน์ เช่น ค่าแฝก ค่าไม้ และสินค้าเป็นที่นิยม โดย
การยอดมีสั่งให้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยังเป็นวิทยากรสอนการผลิตสินค้าให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
พ้ืนที่อีกด้วย 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- เจ้าของแหล่งเรียนรู้และสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ โดยการจัดจำหน่ายที่แหล่งเรียนรู้เองและมี
ผู้มารับซื้อไปจัดจำหน่ายต่ออีกด้วย 

- การรวมกลุ่มของผู้ที ่มีความถนัดและความสนในในเรื่องเดียวกันมีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้มีความ
ชำนาญ  ประยุกต์ ประดิษฐ์ลวดลายใหม่ ๆ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ 

- เกิดกลุ่มอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีความรัก ความสามัคคี มีแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใน
ชุมชน 

- มีผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความชำนาญให้เกิดกับงาน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนอีก
ทางหนึ่งด้วย 

- เกิดกลุ่มอาชีพ ลดการย้ายแรงงานไปต่างถ่ิน 
 
 
 
 



 

วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
- รวมกลุ่ม เรียนรู้ เพ่ิมทักษะ ในการแปรรูปไม้ไผ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผู้มีความชำนาญในพ้ืนที่ 
- กำหนดทิศทางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด แล้วดำเนินการประยุกต์ 

ประดิษฐ์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้บริโภค 
- มุ่งสู่การสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ลดปัญหาการว่างงานเกิดกลุ่มอาชีพ ลดการย้ายแรงงานไป

ต่างถ่ิน 
- สร้างมูลค่าให้แก่วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ซุ้มไม้ไผ่ ม้านั่ง แคร่ไม้ไผ่ โต๊ะ 

เก้าอ้ี เป็นต้น 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 เพ่ิมรายได้ลดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ ชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
การขยายผลการดำเนินการ 
 มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่และนอก
พ้ืนที่ได้และขยายผลการดำเนินงานไปยังคนในชุมชน ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางสำลี ร่อง
มะรุด ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่” การจัดการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำง าน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลอบต.หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั ้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื ่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

 



 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา

รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร      ที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้                และ
ศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสำลี ร่องมะรุด มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่   
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็น โอท๊อประดับจังหวัดอุทัยธานี 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มจักสาน 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางละมัย เสลารัตน์ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล มีจำนวนประชากร ทั้งหมด ๓๑๐ คน             ชาย 
๑๔๗ คน หญิง ๑๖๓ คน จำนวน ๑๐๕ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากท่ีสุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน            มี
จำนวน ๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๔ รองลงมาคือผู้สูงอายุจำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๙ และน้อยที่สุด
คือ เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๖ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทำนา ๕๙ คน รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ ๓๕  คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๖ คน มีนาย
สมชาย  กรองใจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางสาวมุกดา  คัดเจริญ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวสุทธิสา กมลมาลย์ เป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นายจรุญ  กรินทะ เป็นสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  นายครรชิต บุญอาจ เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
ประวัติความเป็นมา 
           เกิดจากความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการจักสาน  โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เนื่องจาก
พ้ืนที่บ้านหนองปลาไหลมีป่าไผ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก นางละมัย  เสลารัตน์  หมู่ที่ 9  บ้านหนองปลาไหล  และปราชญ์
ชาวบ้าน  มีความชำนาญเรื่องการจักสานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระด้ง ตะแกรง เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อ
กันมาจากอดีต  โดยนางละมัย เสลารัตน์  ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้าน  ลูก หลาน จัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้น เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ในเรื ่องการจักสานประเภทต่าง ๆ   ให้กับบุคคลที่สนใจทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนรวมถึงเยาวชนใน
โรงเรียนหนองระแหงเหนือ   ไม่เพียงเท่านั้น  ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจนได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 ในปี 2550และ 2553 

ปี พ.ศ. 2550 กลุ่มจักสานบ้านหนองปลาไหล ได้นำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ไปร่วมประกวด ณ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2ในปัจจุบันสมาชิกกลุ่มอยู่ในวัยสูงอายุ  แต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว  โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดเวลา  แต่การผลิตงานแต่ละชิ้นต้องใช้เวลาทำ
ให้บางครั้งสินค้าขาดตลาด ซึ่งรวมถึงรับการผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ  โดยรับผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ของขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ เฉลี่ยมีรายได้  3,000 – 4,000 บาท/เดือน  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- เจ้าของแหล่งเรียนรู้และสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการจักสานโดยการจัดจำหน่าย 
- เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความถนัดและความสนใจในเรื่องเดียวกันมีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้มีความ

ชำนาญ  ประยุกต์ ประดิษฐ์ลวดลายใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
- เกิดการนำใช้ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานให้คงอยู่ต่อไป 
- เป็นแหล่งสำหรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา/องค์กร/หน่วยงาน ต่าง ๆ  
- ผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความชำนาญให้เกิดกับงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน

อีกทางหนึ่ง 
- ลดอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าลง เนื่องจากผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและการพบปะพูดคุยกันอย่าง

ต่อเนื่อง 
วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 

- รวมกลุ่ม เรียนรู้ เพ่ิมทักษะ ในการจักสานจากผู้มีความชำนาญในพ้ืนที่ 
- กำหนดทิศทางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด แล้วดำเนินการประยุกต์ 

ประดิษฐ์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้บริโภค 



 

- มุ่งสู่การสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 - เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสร้างรายได้ นำมาทำเป็นอาชีพเสริมและ
อาจสร้างเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
การขยายผลการดำเนินการ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ที ่มีในงานจักสานสู่เด็กและเยาวชน เป็นแหล่งเรียนรู้ที ่มีวิทยากรที่มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มจักสาน  มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางละมัย เสลารัตน์ ประธาน
แหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มจักสาน” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชนการทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 

 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน  
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  



 

 จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การจักสาน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางละมัย เสลารัตน์ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการจักสาน 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็น โอท๊อประดับจังหวัดอุทัยธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มทอผ้าแม่บ้านรวมใจพัฒนา 

 1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงานนางสุนทร     น่วมศิริ 
3) ที่มา แนวคิด 
               จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว ่าหมู ่ท ี ่  4 บ้านหนองโสน มีจำนวนประชากรทั ้งหมด ๓๘๔ คน                    
ชาย ๑๘๘ คน  หญิง ๑๙๖ คน จำนวน ๑๑๒ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากท่ีสุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน มีจำนวน 
๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕ รองลงมาคือผู้สูงอายุจำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔ และ น้อยที่สุดคือ เด็ก
อายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป/บริการ ๘๒  คน รองลงมาคือ อาชีพทำนา ๔๒ คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๒๑ คน มี นาย
เสวก กมลมาลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  นางนงนุช วิสุชาติ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางภาวนา แก่นไถ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางนกแก้ว ชีระสูตร เป็นสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ นางทัศนีย์  เหบขุนทด เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
ประวัติความเป็นมา 

   ปี พ.ศ.2538 หน่วยงานของส่วนราชการเข้ามาทำการประชาคมเพ่ือรับฟังความต้องการของประชาชนเรื่อง
ของการประกอบอาชีพเสริมรวมทั้งให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมที่บ้าน   ผู้ใหญ่ชะลอ   บูรณสมภพ เป็นเวลา 
6 วัน โดยมีการฝึกอบรม เช่น การติดตาต่อกิ่งต้นไม้ การทำไข่เค็มโดยมีกระทรวงพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีและ
กระทรวงอุตสาหกรรมการทอผ้าเข้าร่วมประชาคมด้วยผู้ใหญ่ชะลอ   บูรณสมภพ จึงเขียนโครงการส่งทางจังหวัด
อุทัยธานี และได้รับการอนุมัติโครงการ โดยได้รับก่ีทอผ้าจำนวน 6 หลัง ซึ่งใช้เวลาในการจัดฝึกอบรมเป็นเวลา 1 เดือน 
จากอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานครและจากนั้นมีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพ่ือทำการฝึกอบรมให้สมาชิกจำนวน 25 คน 
แต่มาอบรมจริง 7 คน   ใช้เวลาอบรม 1 เดือน โดยอาจารย์สุเทพ ประจักษ์โพธิ์ธา  ต่อมาปี พ.ศ.2539  กลุ่มทอผ้าย้าย
มาอยู ่หมู ่ที ่ 4  เนื ่องจากทำเลติดถนนเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์  ให้สินค้าสามารถขายได้ แต่ไม่ประสบ
ความสำเร็จ สมาชิกเริ่มถอนตัวออกจากกลุ่ม เนื่องจากขายสินค้าไม่ได้ จากนั้น ปี พ.ศ.2540 อาคารที่อยู่เริ่มผุผังจึง
ย้ายสถานที่ไปบ้านคุณพะยอม  วัฒนกิจ ชั่วคราว หลังจากนั้นผู้ใหญ่ชลอ   บูรณสมภพ จึงหางบประมาณเพื่อทำ
กิจการก่อสร้างอาคารใหม่ ต่อมาส่วนราชการเห็นความสำคัญจึงให้งบประมาณสนับสนุน และมีการ จัดงานประเพณี
และจัดประกวดผ้าพื้นบ้านเพื่อความสวยงาม ซึ่งกลุ่มทอผ้าได้รับรางวัลชนะเลิศจึงทำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้ง
สมาชิกกลุ่มคิดลายผ้าใหม่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าทอ หลังจากนั้นก็นำผ้าทอออกแสดงตามงาน OTOP ของ
ส่วนราชการจึงทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นจนประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากส่วน
ราชการเพิ่มอีก 10หลัง ทำการผลิตผ้าทอตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งมีผ้าตัวอย่างสำรอง
ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ปัจจุบันกลุ่มจึงเปิดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทอผ้าอีกด้วย 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- ทางกลุ่มมีรายได้จากการทอผ้า โดยมีการจัดจำหน่ายและต่อรองราคาทางการตลาด 
- เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความถนัดและความสนใจในเรื่องเดียวกัน  มีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้มีความ

ชำนาญ  ประยุกต์ ประดิษฐ์ลวดลายใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
- ลดอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าลงได้เนื่องจากผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและการพบปะพูดคุยกันอย่าง

ต่อเนื่อง  
- ลดเวลาว่าง สร้างงานสร้างรายได้ ตามความถนัด 
- เป็นแหล่งสำหรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา/องค์กร/หน่วยงาน ต่างๆ  

มีผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- แหล่งเรียนรู้และสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการทอผ้าโดยการจัดจำหน่ายโดยกลุ่มเองและจากมีผู้สนใจสั่งผลิต 



 

- เกิดการนำใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และอนุรักษ์สืบทอดกิจกรรมด้านการทอผ้าให้คงอยู่ต่อไป 
วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 

- กลุ่มคนที่มีความสนใจในทอผ้าได้รวมกลุ่มกันเพ่ือยื่นเสนอโครงการฝึกอบรมด้านการทอผ้า 
- ได้รับการสนับสนุนกี่ทอผ้า  จำนวน  6  หลัง   พร้อมทั้งการฝึกอบรมการทอผ้าให้กับสมาชิกทอผ้า  รวมถึง

การมีการจัดหางบประมาณก่อสร้างที่ทำการกลุ่มทอผ้า  
- กำหนดทิศทาง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด แล้วดำเนินการประยุกต์ 

ประดิษฐ์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้บริโภค 
- เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม มุ่งสู่การสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน โดยทางกลุ่มมีการจัด

จำหน่ายและต่อรองราคาทางการตลาดได้ 
- การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 คาดหวังว่าผ้าทอพ้ืนเมือง จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการเพิ่มสีสัน                  และ
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีความสวยงามและทันสมัย เพ่ือให้ตรงกับต้องการของตลาดทำให้
สามารถเพ่ิมมูลค่า นำไปต่อยอดในตัวสินค้าท่ีผลิตจากผ้าทอต่อไป 
การขยายผลการดำเนินการ 

เป็นชุมชนต้นแบบในการผลิตและเรียนรู้การทอผ้า คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้มีวิทยากรแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถถ่ายทอดประสบการการณ์ ทักษะให้แก่บุคคลที่สนใจทั้งในพ้ืนที่ตำบลและพ้ืนที่เครือข่าย 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านรวมใจพัฒนา  มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ 
นางสุนทร  น่วมศิริ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มทอผ้าแม่บ้าน
รวมใจพัฒนา” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร ่วมกันทำให้ส ่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน               
การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชา วบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 

 



 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน

ตำบล หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  
 จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทอผ้า จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื ่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร              
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสุนทร   น่วมศิริ  มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทอผ้า 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็น โอท๊อประดับจังหวัดอุทัยธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องตลาดสด อบต. หนองไผ่ 

 1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายชายยศ    โรจน์รัตนาภรณ ์
3) ที่มา แนวคิด 
               จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่าหมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๓๘๔ คน               ชาย 
๑๘๘ คน หญิง ๑๙๖ คน จำนวน ๑๑๒ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน            มี
จำนวน ๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕ รองลงมาคือผู้สูงอายุจำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔             และ
น้อยที่สุดคือ เด็กอายุ ๐ – ๑๔ ปี จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/บริการ ๘๒  คน รองลงมาคือ อาชีพทำนา ๔๒ คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
๒๑ คน มี นายเสวก กมลมาลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นางนงนุช วิสุชาติ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางภาวนา แก่นไถ เป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นางนกแก้ว  ชีระสูตร เป็นสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ นางทัศนีย์ เหบขุนทด เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
ประวัติความเป็นมา 
           ปี พ.ศ.2550 โดยนโยบายการพัฒนาระดับจังหวัดสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงเรือน             เพ่ือ
ดำเนินการกิจกรรมเป็นจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี
แนวคิดให้คนในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีสถานที่จำหน่ายสินค้าจากครัวเรือนต่างๆ เพ่ือสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
อีกทางหนึ่ง จากการดำเนินงานประสบความสำเร็จชัดเจนจากรางวัลที่ได้รับ ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
ใบประกาศนียบัตรโครงประกวดตลาดดีมีมาตรฐานระดับจังหวัดประเภทตลาดขนาดเล็กตลาดสด อบต.หนองไผ่, ปี 
พ.ศ.2551 โล่รางวัลชนะเลิศโครงประกวดตลาดดีมีมาตรฐานระดับจังหวัดประเภทตลาดขนาดเล็ก ตลาดสด, ปี พ.ศ.
2551 ประกาศเกียรติคุณเป็น อปท.ที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นและ ปี พ.ศ.2552 ใบ
ประกาศรับรองมาตรฐานตลาด อบต.หนองไผ่ ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ "ระดับด"ี นอกจากนี้ ทาง อบต.หนองไผ่ยัง
มีแนวคิดที่จะพัฒนา ตลาดสดให้มีความหลากหลายในการจำหน่ายสินค้าและเป็นจุดประสานงานในการติดต่อของ
ผู้ผลิตและผู้ซื้อโดยตรงอีกด้วยโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้  

- เกิดรายได้หมุนเวียนภายในตำบลอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองไผ่ 
- เป็นแหล่งสำหรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ในชุมชน 

วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารตลาดสด  อบต.หนองไผ่  
- ดำเนินงาน เพ่ือให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 
- การพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของชุมชน    
- พัฒนามาตรฐานของตลาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
- การจัดจำหน่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 
 
 
 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 



 

เป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ สร้างช่องทางการขายให้เป็น
ทางเลือกแรกของชุมชนในการนำผลผลิตในการนำผลผลิตในตำบลมาจำหน่าย เป็นศูนย์รวมสินค้าและของฝากของ
ชุมชน ให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง 
การขยายผลการดำเนินการ 

พัฒนามาตรฐานตลาดให้รองรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความหลากหลาย สร้างรายได้กระจายสินค้าของ
ชุมชน  รวมถึงของฝากตำบลหนองไผ่   
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 ตลาดสด อบต. หนองไผ่  มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายชาย
ยศ โรจน์รัตนาภรณ์ ประธานแหล่งเรียนรู้ “ตลาดสด อบต. หนองไผ่” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชน  ที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเปน็ผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 
 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล หนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่ รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  
 จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์          และ
มีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 



 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายชายยศ   โรจน์รัตนาภรณ์  มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการเปิดตลาดสด 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการเปิดตลาดนัดสีเขียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  ชื่อผลงาน 



 

1.1)เรื่อง กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่ 
 1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสุดใจ    นพรัตน์ 
3) ที่มา แนวคิด 
               จากข้อมูลตำบลทำให้ทราบว่าหมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๓๘๔ คน ชาย ๑๘๘ คน  
หญิง ๑๙๖ คน จำนวน ๑๑๒ ครัวเรือน และประชากรมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยทำงาน   มีจำนวน ๒๕๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๕.๓๕ รองลงมาคือผู้สูงอายุจำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔ และน้อยที่สุดคือ เด็กอายุ ๐ – ๑๔ 
ปี จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑ ของประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/
บริการ ๘๒  คน รองลงมาคือ อาชีพทำนา ๔๒ คน และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ๒๑ คน มี นายเสวก กมลมาลย์ 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน  นางนงนุช วิสุชาติ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางภาวนา แก่นไถ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางนกแก้ว ชีระ
สูตร เป็นสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ นางทัศนีย์  เหบขุนทด เป็นสมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
ประวัติความเป็นมา 
          ความต้องการประยุกต์ใช้ทักษะ และฝีมือทำขนมที่มีอยู่ สร้างรายได้ประกอบกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย
และภูมิปัญญาซึ่งมีอยู่ในชุมชนนำมาสร้างความมั่นคงให้กับสตรี ได้มีชีวิตใหม่ มีรายได้ และมีความมั่นใจในตนเองที่จะ
สามารถช่วยเหลือครอบครัวให้มีรายได้ที่ดีมีความมั่นคงทางการเงิน  โดยปี พ.ศ.2555 ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 73 
จังหวัดอุทัยธานี มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชน โดย อบต.หนองไผ่ ได้ทำประชาคม ความต้องการของ
คนในพ้ืนที่ว่าต้องการฝึกอบรมทำอาชีพตามพ้ืนฐานของกลุ่มสตรีอยู่ในวัยสูงอายุ และมีประสบการณ์การทำขนม  เช่น 
ปุยฝ้าย ขนมครองแครง  ท๊อฟฟี่ถั่ว  และมีการคิดค้นสูตรทำขนมที่ แตกต่าง โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ
หลัก คือ กล้วยน้ำว้ามาทำเค้กกล้วยน้ำว้า หลังจากนั้นจึงรวมกลุ่ม  มีจำนวนสมาชิกเข้าอบรม 30 คน แล้วขอรับการ
ฝึกอบรม โดยศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานี รับงบประมาณสนับสนุน 30 ,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.หนองไผ่ ให้ใช้อาคารสถานที่ในการทำกิจกรรม โดยมีนางสุดใจ นพรัตน์ 
เป็นแกนนำกลุ่ม  เป็นผู้รับงานโดยการรับจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มตามงานประชุมต่าง ๆ ของส่วนราชการ  ขาย
ปลีกและขายส่งให้กับร้านค้าในชุมชนรวมทั้งโดยมีลูกค้ามา รับไปขายนอกพ้ืนที่เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

- เกิดการฝึกอบรมทำอาชีพของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน 
- เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะ และฝีมือทำขนมที่มี  ประกอบกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทยและภมูิ

ปัญญาดั้งเดิมในการทำขนม 
- คิดค้นสูตรทำขนมที่แตกต่างโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก  เพื่อให้ขนมมีต้นทุนต่ำรวมทั้งสร้าง 

และกระจายรายได้ให้กับภาคีเครือข่าย 
- ขยายตลาด ขยายผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
- มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ แนะนำให้คำปรึกษาในสูตรและวิธีทำ จึงทำให้ง่ายกับลงมือจริงการปฏิบัติ 

วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้/กลุ่ม 
- รวมกลุ่มผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงานโดยเฉพาะสตรีและผู้สูงอายุ เพื่อมาวางแผนร่วมกันเกี่ ยวกับการหาอาชีพเสริม

เพ่ือสร้างรายได ้
- คิดค้นวิธีการทำ และสูตรเพื่อให้ได้สูตรที่อร่อยที่สุด 
- เมื่อมีสูตรลงตัวแล้วจึงลงมือทำอย่างจริงจังโดยใช้อาคารศูนย์บริการประชาชน ของ อบต.หนองไผ่   ในการ

ทำกิจกรรม  



 

- ปัจจุบันขนมของกลุ่มเป็นที่ยอมรับ และขยายการผลผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ทั้งยังรับจัด
เบรคในงานประชุมต่างๆ ของส่วนราชการอีกด้วย  
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
 - เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในรูปแบบการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ 
การขยายผลการดำเนินการ 
 - คนในพ้ืนที่มีอาชีพ และมีรายได้เสริมหลังจากการเก็บเก่ียวพืชผลการทางการเกษตร 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่ มีวิทยากร ประกอบด้วย 1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางสุดใจ 
นพรัตน์ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่” การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน    
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้  จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  และมี
การนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
 



 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสุดใจ   นพรัตน์  มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเค้กกล้วยน้ำว้า 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเป็น โอท๊อประดับจังหวัดอุทัยธานี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มปลูกข้าวบ้านโพธิ์ส้ม 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายอำพร  ควรคิด 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ได้ความว่า  ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน  ตามขอบรอบ ๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำทำให้กอ
ไผ่แถวนั้นงอกงามมาก  ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็น  จึงมี
การเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้  เพราะความที่เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันซึ่ง
มีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 
 ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบน                  หมู่
ที่ 1 บ้านหนองไผ่แบน ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
และใช้อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มี
แล้ว  แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ รวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10 หมู่บ้าน แต่ต่อมา
บางหมู่บ้านมีการยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์
การจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 

เนื่องจากในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมากและลงทุนสูงได้ผลผลิตน้อย ราคาต้นทุนราคาปุ๋ย 
ยาเคมี มีราคาสูงเกษตรกรขาดทุนยืมเงินมาลงทุนเป็นหนี้สิน ในชุมชนจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพ่ือจะปลูกข้าว
ในชุมชนให้มีคุณภาพ จึงเชิญชวนเกษตรให้มาทำปุ๋ยหมักใช้เองในแปลงนา และได้ผลดี 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกร  
- สังคมและสุขภาพ ส่งเสริมการใช้น้ำหมักในการทำการเกษตร 
- สิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  
- การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้าน ลดการทะเลาะ

วิวาทระหว่างเพ่ือนบ้าน และคนในหมู่บ้าน  
ดำเนินงานของแหล่ง  

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
อีกทั้งยังเป็นการใช้สิ่งปฏิกูลให้เกิดประโยชน์ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
การพัฒนา โดยมีวิธีการดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ภาระหนี้สิน  
- แสวงหาความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้

ที่สนใจทั้งในและนอกพ้ืนที ่
- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดต้นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และขยายสู่เพื่อนบ้าน 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
- ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แก้ปัญหาหนี้สิน อีกท้ังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
 
 



 

การขยายผลการดำเนินการ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งข้ึนทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ

ตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มปลูกข้าวบ้านโพธิ์มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายอำพร  
ควรคิดประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มปลูกข้าวบ้านโพธิ์ส้ม” การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำ
กลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และ
เป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทาง              หรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้าน
ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื ่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที ่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 



 

9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
นายอำพร  ควรคิดมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
จะขยายพ้ืนที่ในการปลูกข้าวอินทรีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่ม ปลูกผักปลอดสารพิษ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายสายชน  พรมอยู่ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ได้ความว่า  ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน ตามขอบรอบๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้กอไผ่
แถวนั้นงอกงามมาก ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็น จึงมีการ
เรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้  เพราะความที่เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันซึ่ง
มีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 
 ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบน                  หมู่
ที่ 1 บ้านหนองไผ่แบน  ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
และใช้อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มี
แล้ว แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆรวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10 หมู่บ้าน แต่ต่อมาบาง
หมู่บ้านมีการยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์การ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 

เนื่องจากในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมากและลงทุนสูงได้ผลผลิตน้อย ราคาต้นทุนราคาปุ๋ย 
ยาเคมี มีราคาสูงเกษตรกรขาดทุนยืมเงินมาลงทุนเป็นหนี้สิน ในชุมชนจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อจะปลูกผัก
ในชุมชนให้มีคุณภาพ จึงเชิญชวนเกษตรให้มาทำปุ๋ยหมักใช้เองในแปลงนา และได้ผลดี 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกร  
- สังคมและสุขภาพ ส่งเสริมการใช้น้ำหมักในการทำการเกษตร 
- สิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  
- การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้าน ลดการทะเลาะ

วิวาทระหว่างเพ่ือนบ้าน และคนในหมู่บ้าน  
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชมุชน 
อีกทั้งยังเป็นการใช้สิ่งปฏิกูลให้เกิดประโยชน์ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
การพัฒนา โดยมีวิธีการดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ภาระหนี้สิน  
- แสวงหาความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

ผู้ที่สนใจทั้งในและนอกพ้ืนที ่
- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดต้นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และขยายสู่เพื่อนบ้าน 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
- ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แก้ปัญหาหนี้สิน อีกท้ังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
 
 



 

การขยายผลการดำเนินการ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งข้ึนทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน 

ระดับตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ปลูกผักปลอดสารพิษมีวิทยากร ประกอบด้วย 1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสายชน  
พรมอยู่ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “ปลูกผักปลอดสารพิษ” การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั ้งแต่เริ ่มต้นโดยจัดแบ่งภาระงานเพื ่ออำนวยการ 
ประสานงานและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
 
 
 



 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสายชน  พรมอยู่ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการปลูกผักอินทรีย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่ม ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 2  ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายสุดใจ  เดชดิรก 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ได้ความว่า  ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน  ตามขอบรอบ ๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้กอ
ไผ่แถวนั้นงอกงามมาก  ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็น  จึงมี
การเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้  เพราะความท่ีเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันซึ่ง
มีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 
 ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบน                    หมู่
ที่ 1 บ้านหนองไผ่แบน  ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม  ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร
และใช้อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มี
แล้ว แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10 หมู่บ้าน  แต่ต่อมา
บางหมู่บ้านมีการยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์
การจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
 
ประวัติความเป็นมา 

- เนื่องจากในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมากและลงทุนสูงได้ผลผลิตน้อย ราคาต้นทุนราคา
ปุ๋ย ยาเคมี มีราคาสูงเกษตรกรขาดทุนยืมเงินมาลงทุนเป็นหนี้สิน ในชุมชนจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อทำปุ๋ย
หมักใช้เองในแปลงนา และได้ผลดี 

 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกร  
- สังคมและสุขภาพ ส่งเสริมการใช้น้ำหมักในการทำการเกษตร 
- สิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  
- การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้าน ลดการทะเลาะ

วิวาทระหว่างเพ่ือนบ้าน และคนในหมู่บ้าน  
 

วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  
เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

อีกทั้งยังเป็นการใช้สิ่งปฏิกูลให้เกิดประโยชน์ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
การพัฒนา โดยมีวิธีการดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ภาระหนี้สิน  
- แสวงหาความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้

ที่สนใจทั้งในและนอกพ้ืนที ่
- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดต้นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และขยายสู่เพื่อนบ้าน 
 



 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 
- ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แก้ปัญหาหนี้สิน อีกท้ังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

การขยายผลการดำเนินการ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ

ตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่ม ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสุดใจ 
เดชดิรกประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “ปุ๋ยหมักชีวภาพ” การจัดการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือหา

คำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอก
ชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน 
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลีย่น : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 



 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที ่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้                   และ
ศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายสุดใจ  เดชดิรก มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายเครือข่ายในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพในระดับอำเภอ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่แบน 
1.2) ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขเข 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ได้ความว่า  ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน  ตามขอบรอบ ๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้กอ
ไผ่แถวนั้นงอกงามมาก  ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็น  จึงมี
การเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้  เพราะความท่ีเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันซึ่ง
มีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน  จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 

ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบน หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองไผ่แบน  ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม  ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มีแล้ว  
แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10 หมู่บ้าน  แต่ต่อมาบาง
หมู่บ้านมกีารยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์การ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 
 ตำบลหนองไผ่แบนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,121 คน ปัญหาด้านสุขภาพที่พบ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลัดโภชนาการ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่มากขึ้น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่แบนร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรในพื้นที่ ได้ประสานความร่วมมือในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และปัญญาท่ีดีให้แก่ประชาชน อีกท้ัง รัฐบาลเข้ามา
ช่วยจัดระบบและสวัสดิการและหนุนเสริมให้มีการตั้งกลุ่มเริ่มแรกมีสมาชิก๑๒๐คนและเริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปีพ .ศ.
๒๕๒๙โดยมีนายเที่ยงเป็นประธานกลุ่มอสม .รุ่นแรกอสม.จิตอาสาช่วยกันดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตนเองให้
คำแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่เข้ามาขอความช่วยเหลือโดยกลุ่มอสม .ต้องการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องของการดูสุขภาพและหลักสำคัญคือการมีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือและกลุ่มได้นำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำปูนแดงเกิดจากการดูแลกันเองใน
หมู่บ้านรัฐบาลเข้ามาช่วยจัดระบบและสวัสดิการและหนุนเสริมให้มีการตั้งกลุ่มเริ่มแรกมีสมาชิก ๑๒๐ คน  และเริม
จัดตั้งกลุ่มข้ึนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยมี นางสุมาลี  ภู่เกตุ เป็นประธานกลุ่ม อสม.รุ่นแรก 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

- เศรษฐกิจการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยพึ่งพากันเอง พึ่งพาธรรมชาติ เป็นการสร่างสังคมเอ้ือ
อาทร สร้างจิตอาสา ลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

- สังคมและสุขภาพ ประชาชนในตำบลหนองไผ่แบนได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างทั่วถึง                นัก
จัดการสุขภาพตำบลหนองไผ่แบนได้รับสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน 

- การเมืองการปกครองส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที ่ ผู ้นำท้องถิ ่น แกนนำ  และภาค
ประชาชน  สร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ ดูแลกันอย่างใกล้ชิด 
วิธีการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 

- จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                    หรือ 
เรียกว่า อสม.เพ่ือช่วยเหลือ ดูแล และรักษาผู้ป่วยในชุมชนในเบื้องต้นและประสานส่งต่อโรงพยาบาลในตัวจังหวัด 

- ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัคร อสม.แต่ละหมู่บ้านเพ่ือทำงานจิตอาสาด้านสุขภาพ 



 

- ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่แบนเกี่ยวกับการตรวจ คัดกรอง และเฝ้าระวังโรค
เรื้อรัง โรคระบาด และโรคต่างๆและการดูแลประชาชนในตำบลหนองไผ่แบนอย่างใกล้ชิด 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้การดูแลสุขภาพ (อสม.) มีทักษะในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนมากขึ้น  และสร้างการ
เรียนรู้ไปสู่เด็กและเยาวชน  
การขยายผลการดำเนินการ 

สร้างเครือข่าย  และขยายผลการดูแลสุขภาพให้มากข้ึนเพ่ือการดูแลประชาชนในชุมชนด้านสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่แบนมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ 
นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขเข  ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“ชมรมผู้สูงอายุ
ตำบลหนองไผ่แบน”การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้    
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้นโดยจัดแบ่งภาระงาน  เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 



 

ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที ่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเ รียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขเข  มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

สร้างเครือข่าย  และขยายผลการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเพ่ือการดูแลประชาชนในชุมชนด้านสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  ชื่อผลงาน 



 

1.1)เรื่องกลุ่มทำเห็ดนางฟ้าบ้านเนินต้นตาล 
         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 6  ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางบุญชู  โม้อุ้ย 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ได้ความว่า  ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน  ตามขอบรอบ ๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้กอ
ไผ่แถวนั้นงอกงามมาก  ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็น  จึงมี
การเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้  เพราะความท่ีเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก  ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนัน
ซึ่งมีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน  จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 
 ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบน หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองไผ่แบน  ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม  ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มีแล้ว  
แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10 หมู่บ้าน  แต่ต่อมาบาง
หมู่บ้านมีการยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์การ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 

เนื่องจากในชุมชนทำอาชีพเกษตรกรจำนวนมากและได้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม และภัยแล้งทำกลุ่มเกษตรกร
ได้รับความเสียหายทำให้เป็นหนี้สิน ทางหมู่บ้านได้จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าขึ้น พ.ศ.2554 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีรายได้เสริม มีรายได้ในกับครอบครัวอีกด้วย 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจประชาชนบ้านเนินต้นตาล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่แบน มีรายได้เพ่ิมข้ึน ทำให้ลดภาระหนี้สินได้ 
- สังคมและสุขภาพ  ทำให้ประชาชนในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีได้รายจากการเพาะเห็ด

แล้วเหลือจากขายก็นำมาบริโภค เห็ดนางฟ้าของกลุ่มไม่มีสารพิษทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี 
- สิ่งแวดล้อม  ประชาชนในหมู่บ้าน นำเชื้อเห็ดที่ไม่ออกดอก หรือที่ไม่ให้ผลผลิตนำมาทำปุ๋ยหมักใส่พืชผัก

เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
- การเมืองการปกครองการบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ

ต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง  ตลอดจนสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  
 หัวหน้ากลุ่มนัดจัดกิจกรรมปั้นก้อนปฏิบัติงาน 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 

ในทุกๆเดือนและผลัดเปลี่ยนกันรดน้ำเห็ด และตัดเห็ด รายได้จากการขายนำมาให้สมาชิกกลุ่มที่อนาคต
สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมร่วมกันและวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
การขยายผลการดำเนินการ 

พัฒนาต่อยอดผลิตเชื้อเห็ดขาย และถ่ายทอดความรู้แก่ตำบลอื่น 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 



 

กลุ่มทำเห็ดนางฟ้าบ้านเนินต้นตาล มีวิทยากร ประกอบด้วย 1.วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ 
นางบุญชู  โม้อุ้ย ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มทำเห็ดนางฟ้าบ้าน
เนินต้นตาล” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้านแกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือหา

คำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอก
ชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน            การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเห็ดนางฟ้า จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางบุญชู  โม้อุ้ย มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า 



 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
พัฒนาต่อยอดผลิตเชื้อเห็ดขาย และถ่ายทอดความรู้แก่ตำบลอ่ืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มถักกระเป๋า 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางฉลวย  สมัครเกษตรกิจ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ได้ความว่า  ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน  ตามขอบรอบ ๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้กอ
ไผ่แถวนั้นงอกงามมาก  ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็น  จึงมี
การเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้  เพราะความท่ีเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก  ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนัน
ซึ่งมีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน  จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 
 ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบน หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองไผ่แบน  ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม  ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มีแล้ว  
แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10 หมู่บ้าน  แต่ต่อมาบาง
หมู่บ้านมีการยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์การ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 

จากการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มถักกระเป๋าขึ้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพ
สตรีในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ต่อครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

-  เศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี  
-  การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้านในการบริห าร

จัดการโดยมีการแบ่งงานและหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการดูแลสุขภาพ และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้ควบคู่ไข
คุณธรรม เพื่อมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานของแหล่ง ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน  
-  แสวงหาความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 

- สมาชิกในกลุ่มการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน มีความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน  
การขยายผลการดำเนินการ 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งข้ึนทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบการเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงต่อไป 



 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มถักกระเป๋า มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางฉลวย  สมัคร

เกษตรกิจ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มถักกระเป๋า” การจัดการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้านแกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือหา

คำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอก
ชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ถักกระเป๋า จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 



 

นางฉลวย  สมัครเกษตรกิจ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการถักกระเป๋า 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบการเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มสตรีบ้านโพธิ์ส้ม 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวแม้นมาศ  อินทสนธิ์ 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ได้ความว่า ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน  ตามขอบรอบ ๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้กอ
ไผ่แถวนั้นงอกงามมาก  ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็นจึงมี
การเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้ เพราะความที่เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันซึ่ง
มีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 
 ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบนหมู่ที่ 1 บ้าน
หนองไผ่แบน  ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มีแล้ว  
แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10  หมู่บ้าน แต่ต่อมาบาง
หมู่บ้านมีการยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์การ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 
 เนื่องจากในหมู่บ้านมีกลุ่มสตรีที่ว่างงาน หรือทำอาชีพเกษตรกรจำนวนมากทางชุมชนมีความเห็นว่าควรตั้ง
กลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนขึ้น เพ่ือให้สตรีในชุมชนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว การดำเนินงานของกลุ่ม เช่น รับจัดทำอาหาร
คาว หวาน น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมื่อถึงเทศกาลต่างๆมีรายการสั่งอาหารจำนวนมากทำให้สมาชิกกลุ่ มมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน เป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว  
- สังคมและสุขภาพ ผลิตสินค้าอาหารที่สุขลักษณะปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี 
- การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้านในการบริหารจัดการ 

โดยมีการแบ่งงานและหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการดูแล
สุขภาพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

- เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยรับจัดทำอาหารคาว หวาน น้ำดื่มสมุนไพร ฯลฯ 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 

- สมาชิกในครัวเรือนมีอาหารปลอดภัยเพื่อไว้บริโภคทำให้สมาชิกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน มีความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน 
การขยายผลการดำเนินการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นท้ังในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 

 
 
 



 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์ส้ม มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา                      ได้แก่ 

นางสาวแม้นมาศ  อินทสนธิ์ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มสตรี
บ้านโพธิ์ส้ม” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร ่วมกันทำให้ส ่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน                 
การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน  และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำอาหาร คราว หวาน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 



 

9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
- นางสาวแม้นมาศ  อินทสนธิ์ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการต้มน้ำสมุนรไพร 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งข้ึนทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ

ตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มจักสานเปลไม้ไผ่ 

         1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางกรรญาณี  กลิ่นเกล้า 
3) ที่มา แนวคิด 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ได้ความว่า  ในหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
ของชาวบ้าน  ตามขอบรอบ ๆ หนองน้ำมีกอไผ่ขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้กอ
ไผ่แถวนั้นงอกงามมาก  ข้อลำของกอไผ่เสียดสีกันและถูกเบียดจนมีลักษณะแบนเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็น  จึงมี
การเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองไผ่แบน  และได้เรียกขานเป็นชื่อหมู่บ้านไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้  เพราะความท่ีเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก  ประกอบกับผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนั น
ซึ่งมีการสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อมาหลายชั่วคน  จึงยกเอาชื่อหมู่บ้านหนองไผ่แบนนี้มาเรียกเป็นชื่อตำบลด้วย 
 ปัจจุบันหนองน้ำที่เรียกว่าหนองไผ่แบนตั้งแต่อดีตนั้นยังมีอยู่ ณ บริเวณข้างวัดหนองไผ่แบนหมู่ที่ 1 บ้าน
หนองไผ่แบน  ยังคงมีสภาพเป็นหนองน้ำอยู่เช่นเดิม  ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภคของชาวบ้านหนองไผ่แบนแต่บริเวณหนองน้ำจะหากอไผ่ที่มีลักษณะตามชื่อเรียกขานแต่เดิมไม่มีแล้ว  
แต่เดิมนั้นตำบลหนองไผ่แบนประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นตำบลประมาณ 10 หมู่บ้าน  แต่ต่อมาบาง
หมู่บ้านมกีารยุบรวมกันและบางส่วนถูกแยกย่อยออกไปด้วยเหตุเพราะจำนวนประชากรบางหมู่บ้านมีไม่ถึงเกณฑ์การ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 
 เนื่องจากในหมู่บ้านมีกลุ่มสตรีที่ว่างงาน หรือทำอาชีพเกษตรกรจำนวนมากทางชุมชนมีความเห็นว่าควรตั้ง
กลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนขึ้น เพ่ือให้สตรีในชุมชนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว การดำเนินงานของกลุ่ม  
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแหล่ง 

- เศรษฐกิจสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน เป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว  
- สังคมและสุขภาพ ผลิตสินค้าขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
- การเมืองการปกครองสร้างการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้านในการบริหารจัดการ

โดยมีการแบ่งงานและหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการดูแล
สุขภาพ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
วิธีการดำเนินงานของแหล่ง  

- เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้ในการจักสาน 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอนาคต 

- สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว มีความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน  
การขยายผลการดำเนินการ 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งข้ึนทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตำบล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มจักสานเปลไม้ไผ่  มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา                     ได้แก่ 
นางกรรญาณี  กลิ่นเกล้า ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มจักสาน
เปลไม้ไผ่” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 
 



 

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่แบน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุ นด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  

 สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน
ร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบัน
ชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำ
การเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอด  และแลกเปลี่ยนความรู้ใหก้ับ
ชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แบน  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่แบน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงาน และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็ นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การสานเปลไม้ไผ่ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธ ีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที ่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางกรรญาณี  กลิ่นเกล้า มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการสานจักสานเปลไม้ไผ่ 
 
 
 
 



 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นท้ังในระดับปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้าน ระดับ

ตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลประดู่ยืน 

1.2) ทีอ่ยู่ หมู่ 9 ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายมนัส   ชำนาญเกษกรณ์ 
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี 
ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๓๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกสู่ทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทาง
การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย 
ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ มกราคม – เมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ พฤษภาคม – สิงหาคม 
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต ่ กันยายน – ธันวาคม 
 ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เต็มทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ –๑๐,๑๒ จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน ๑ หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก 

ประวัติความเป็นมา 
กลุ่มของเกษตรกรทำนาประดู่ยืน เกิดขึ้นในปี ๒๕๑๘ โดยการผลักดันของนายกอุดร บุตรสิงห์ ซึ่งในตอนนั้น

เป็นหมอยาสมุนไพร แต่เล็งเห็นปัญหาของชุมชนจึงหนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการแก้ปัญหา ส่งเสริมอาชีพ 
เริ่มแรกมีสมาชิก ๑๘๐ หลังคาเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกลุ่ม 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลประดู่ยืนมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ 
นายมนัส   ชำนาญเกษกรณ์ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่ม
เกษตรกรทำนาตำบลประดู่ยืน”การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ยืน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 



 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลประดู่ยืนเข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และ 
พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำนา จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำนา 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางแจ๊ด สาสิน 
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี 
ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖ ,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๓๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน                 ตก
สู่ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทาง
การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ มกราคม – เมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ พฤษภาคม – สิงหาคม 
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต ่ กันยายน – ธันวาคม 
 ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เต็มทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ –๑๐,๑๒ จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน ๑ หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก 
ประวัติความเป็นมา 

น้ำยาเอนกประสงค์ เกิดจากการที่คนในชุมชนบ้านหนองปลาไหล ได้มองเห็นถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในแต่
ละเดือนด้านทำความสะอาดที่มีจำนวนการใช้มาก เช่น แชมพูสระผม สบู่ น้ำยาล้างจาน ครีมนวดผมเป็นต้น จึงได้เกิด
แนวคิดในการรวมกลุ่มผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้เอง  เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ และได้นำ
แนวคิดดังกล่าวประสานความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสัก โดยธนาคารฯ 
ได้ให้การสนับสนุนโรงเรือนและเงินลงทุนจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้กลุ่มฯ ได้ระดมหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ ๓๐ 
บาท เพื ่อใช้เป็นทุนในการจัดซื ้อวัตถุดิบในการผลิต ปัจจุบันกลุ่มฯ  มีทุนหมุนเวียนจากการระดมหุ้น จำนวน  
๕๒,๐๐๐ บาท  มีสมาชิกทั้งสิ้น  ๒๒  คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน ๗ คน  
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นาง
แจ๊ด สาสิน ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์”
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ยืน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้ กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  



 

วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประดู่ยืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประดู่ยืน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน                สะท้อนให้เห็นถึง
โอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกดิการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายการทำน้ำยา ให้เป็นโอท๊อประดับจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มไม้กลึง 

 1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายสมหวัง    แก้ววิกิจ 
3) ที่มา แนวคิด 
           ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี 
ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖ ,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๓๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่ านทางทิศตะวัน ตกสู่ทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทาง
การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ มกราคม – เมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ พฤษภาคม – สิงหาคม 
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต ่ กันยายน – ธันวาคม 
 ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เตม็ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ –๑๐,๑๒ จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน ๑ หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก 
ประวัติความเป็นมา 

แจกันไม้มะม่วงกลึงเริ่มต้นจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ โดยคุณปู่ของประธานกลุ่มคนปัจจุบัน
เคยเป็นช่างเกวียน เคยกลึงดุมเกวียน กลึงลูกกรงราวบันไดบ้าน และได้มีการถ่ายทอดให้ลูกหลาน จึงได้นำมาดัดแปลง
เครื่องมือจากที่เคยกลึงลูกกรงราวบันได มากลึงเป็นแจกัน และเป็นที่ต้องการของตลาด จึงชักชวนชาวบ้านมาหัดทำ 
และเริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสมาชิกเริ่มแรก ๕ คน จนปัจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น ๒๒ คน โดยมีการสืบทอดภูมิ
ปัญญาให้แก่เยาวชนรุ่นหลานจนถึงทุกวันนี้    

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์   ลักษณะที่โดดเด่นของแจกันไม้มะม่วงกลึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลาย
สวยงามไม่เหมือนใคร มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถใช้สอยได้เลย และเป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในอาคารไดเ้ป็น
อย่างดี 

ความสัมพันธ์กับชุมชน  วัตถุดิบและแรงงานทั้งหมดมาจากชุมชนพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน                 และ
แบ่งงานกันทำ โดยส่วนหนึ่งจะปอกเปลือกไม้ ส่วนหนึ่งนำขึ้นแท่นกลึง และขึ้นรูปแจกัน อีกส่วนหนึ่งตกแต่งลายตาม
ต้องการ รายได้จากการจำหน่ายก็จะมาแบ่งปันกัน และไว้สำหรับบริหารกลุ่ม และสมทบการพัฒนาสาธารณะใน
หมู่บ้านมาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ : OTOP คัดสรร ๕ ดาว มาตรฐาน มผช.๗๐/๒๕๔๖ 

เทคนิคเคล็ดลับในการผลิต  แจกันไม้มะม่วงกลึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความประณีตในการออกแบบ 
การทาสี การแต่งลาย การใช้สูตรระยะเวลาในการอบเนื้อไม้ การคัดเลือกไม้สำหรับผลิตได้แก่ ไม้มะม่วง ไม้กระท้อน 
ไม้ขนุน ผู้ผลิตจึงต้องมีเทคนิคในแต่ละข้ันตอนเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์จึงมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนยก์ลุ่มไม้กลึงมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสมหวัง    แก้ว
วิกิจ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มไม้กลึง”การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  



 

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ
หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ยืน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร ่วมกันทำให้ส ่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน               
การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประดู่ยืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประดู่ยืน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายไดเ้สริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการ
นำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการกลึงไม้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายให้เป็นที่รู้จักระดับจังหวัด 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศพก. 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางพิสมัย   ชูศักดิ์ 
3) ที่มา แนวคิด 
ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู ่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี 
ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๓๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกสู่ทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทาง
การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ มกราคม – เมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ พฤษภาคม – สิงหาคม 
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต ่ กันยายน – ธันวาคม 
 ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เต็มทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ –๑๐,๑๒ จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน ๑ หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก 
ประวัติความเป็นมา 
           เดิมทีการรวมกลุ ่มทำนามีเพียงจุดประสงค์เด ียว คือ เพื ่อให้สมาชิกในกลุ ่มได้เก็บข้าวไว ้ก ินเอง                 
และจำหน่ายเพียงบางส่วนหากมีปริมาณมากพอนอกเหนือจากการบริโภคของกลุ่ม แต่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจาก
ผู้บริโภค จึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันซึ่งตอนนี้กลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างจริงจังในการปลูกข้าว
เพ่ือขายจนได้มีการพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มวิสาหกิจ มีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพเพ่ือสุขภาพออกจำหน่ายสร้างรายได้ 
เสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศพก.มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางพิสมัย   
ชูศักดิ์ ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศพก.”การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ยืน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 



 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประดู่ยืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประดู่ยืน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นไดร้่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มข้าวปลอดภัย 

 1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 
2) ชื่อเจ้าของผลงานนางลัดดา   พูลสาริกิจ 
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี 
ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖ ,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๓๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน                 ตก
สู่ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทาง
การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ มกราคม – เมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ พฤษภาคม – สิงหาคม 
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต ่ กันยายน – ธันวาคม 
 ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เต็มทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ –๑๐,๑๒ จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน ๑ หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก 
ประวัติความเป็นมา 

ข้าวปลอดภัย เกิดจากการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแผนแม่บทชุมชนตำบล
ประดู่ยืน พบว่า การทำนาในเขตตำบลประดู่ยืนมีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย
ตลอดจนประชาชนได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี และการบริโภคข้าวที่ปนเปื้อนสารเคมี  ทำให้กลุ่มสตรีรวมตัวกัน 
และได้คิดค้นรูปแบบของการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาศัยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา เช่น การหมัก
ยาฆ่าแมลงจากสมุนไพรพื้นบ้าน การทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ดังนั้น กลุ่มสตรี  จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวปลอดภัย
ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๕ มีสมาชิกร่วมกันจัดตั้ง ๒๕ คน ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ลด
ต้นทุนในการผลิต รักษาสมดุลของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน 
รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม อันนำมาซึ่งความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้สมาชิกในชุมชน รู้จักรักษา
สุขภาพของตนเอง ปัจจุบันกลุ่มได้ผลิตข้าวปลอดภัย และทำการแปรรูปข้าวสารขาวให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภค    

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์   เป็นข้าวปลอดภัยที่มีกรรมวิธีการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ไม่
ใช้สารเคมี ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
ความสัมพันธ์กับชุมชน  วัตถุดิบ และแรงงานทั้งหมดมาจากชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแปรรูปข้าวสารขาว 
และข้าวกล้องหอมมะลิ รายได้จากการจำหน่ายก็จะมาแบ่งปันกัน และไว้สำหรับบริหารกลุ่ม และสมทบการพัฒนา
สาธารณะในหมู่บ้าน 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์กลุ่มข้าวปลอดภัยมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางลัดดา   
พูลสาริกิจประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มข้าวปลอดภัย”การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  



 

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ
หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ยืน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน            การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลประดู่ยืน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน 
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำข้าวปลอดภัยจนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที ่ทั ้งองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น           
และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำข้าวปลอดภัย 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการทำข้าวปลอดภัยมากขึ้น 
 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องหมู่บ้านจัดการป่าชุมชน 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน  นายจรูญ    วิสิทธิ์ 
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี 
ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖ ,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๓๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภูมิประเทศตำบลประดู่ยืนมีลักษณะลานเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกสู่ทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ เกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญและสามารถ ใช้ประโยชน์ ในทาง
การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทับเสลา ลำคลองวังรี ลำคลองชัย  
 ภูมิอากาศตำบลประดู่ยืน เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ มกราคม – เมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ พฤษภาคม – สิงหาคม 
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต ่ กันยายน – ธันวาคม 
 ตำบลประดู่ยืน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เต็มทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ –๑๐,๑๒ จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน ๑ หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน วังหน้าศาล อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับ เทศบาลตำบลลานสัก 
ประวัติความเป็นมา 

กรอบนโยบายเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม แม่น้ำ คูคลอง ของประเทศ จึงการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนที่ใช้น้ำ             จึงมีการ
รวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี เช่น ทำแนวกันไฟ , ปลูกป่า , ทำฝายชะลอน้ำ , 
ควบคุมการเผาในที่โล่ง , สำรวจเฝ้าระวังไฟฟ่าและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อป้องกันไฟฟ้า ป้องกันการเกิด
อุทกภัยโดยการสร้างกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งและมีความทนทานสามารถกำหนด/ชะลอ
การไหลของน้ำได้ดี 

กลุ ่มคณะกรรมการป่าช ุมชน ทำงานด้านการจัดการป่าชุมชนเป็นการจัดการในระดับพื ้นที ่ กลไก              
และหัวใจที่สำคัญท่ีสุดคือ คนในพ้ืนที่ อันประกอบด้วย แกนนำชุมชนภาคประชาชน ท้องถิ่น ท้องที่ รวมถึงกลุ่มองค์กร 
หน่วยงานในพื้นที่ เด็กและเยาวชน ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็น ขุมพลังสำคัญ เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีบทบาทที่เหมือนและต่างกัน โดยเป็นผู้
ที่ขับเคลื่อนงานด้านการจัดการเป็นหลัก การวางแผน ออกแบบ การปฎิบัติงานเชิงรุก และการเชื่อมประสานควา ม
ร่วมมือคนในชุมชนในการจัดการ ทั้งงานอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟูร่วมกับ ท้องถิ่น ท้องที่ เป็นกลไกที่เหมือนเป็น ฟันเฟือง 
ในการเชื่อมความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงเป็นแกนหลักในการสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานองค์กร
ที่เกี ่ยวข้อง  เช่นสำนักงานป่าไม้จังหวัดอุทัยธานีเพื ่อสนับสนุนงานเชิงพื ้นที ่ พัฒนากลไก และเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนงานจัดการป่าชุมชน  เช่น คณะกรรมการจัดการ ด้านต่างๆ              เช่น ด้านงานป้องกัน ด้านงานอนุรักษ์ 
และด้านกองทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานในพ้ืนที่ 

 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนยห์มู่บ้านจัดการป่าชุมชน  มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นาย
จรูญ    วิสิทธิ์ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น                 “หมู่บ้าน
จัดการป่าชุมชน”การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 



 

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพ่ือ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ยืน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิน่ คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน  
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลประดู่ยืน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน  
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหา
รายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนจนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
 
 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการจัดการป่าชุมชน 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน 
1.2) ที่อยู่ 9 หมู่ที่ ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงานนางพิสมัย    ชูศักดิ์ 
3) ที่มา แนวคิด 
ประวัติความเป็นมา 
 ประชาชนตำบลประดู่ยืนค่อนข้างยากจนและไม่มีสวัสดิการดูแลคนในชุมชน นายอุดร บุตรสิงห์ และแกนนำ
ชุมชนจึงระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนกำหนดระบบสวัสดิการโดยชุมชนเอง 
เพ่ือจัดสรรทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา กองทุนสวัสดิการชื่อเดิม “ กลุ่ม
สวัสดิการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน” มีสมาชิก ๒,๑๕๒ คน ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้จัดตั้งคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อของบประมาณสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจากกองทุนเพื่อสังคม เป็นเงิน ๒ ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกกู้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และนำดอกเบี้ยมาจัดสวัสดิการตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๖ จึงจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืนขึ้นมาสมทบกับกลุ่มสวัสดิการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน โดยให้
สมาชิกมีการออมวันละ ๑ บาท เพ่ือจัดสวัสดิการ การจัดสวัสดิการไม่ได้เน้นการช่วยเหลือเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว แต่
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดสวัสดิการ นอกจากนี้ กลุ่มองค์กรได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการ
จึงให้การสนับสนุนในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนากองทุนให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๒,๒๒๙ คน  มีเงิน
สมทบกองทุนจากการออมวันละ ๑ บาท 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างเสริมสวัสดิการชุมชนตามหลักสัจธรรม คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้
ยากลำบากตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยถือเอาเรื่องการตายเป็นอันดับแรก 
 ๒. สร้างเสริมสำนึกความเป็นชุมชนและการช่วยเหลือกันฉันท์พ่ีน้อง 
 ๓. เกื้อกูลประโยชน์แก่ผู้ยากลำบากเป็นปฐมการ และขยายวงกว้างไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

๑. การจัดสวัสดิการด้านเงินทุนหมุนเวียนในลักษณะเงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ กู้ไม่เกิน   ๑๐,๐๐๐   บาท  
ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๐ บาทต่อปี 

๒. จัดสวัสดิการสำหรับเด็กเกิดใหม่ เปิดบัญชีให้ ๕๐๐ บาท 
๓. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุปีละ ๓,๖๐๐ บาทต่อคน 
๔. จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล โดยจ่ายให้คืนละ ๕๐ บาท ไม่เกิน  

๑๐ คืนต่อ ๑ ปี 
๕. จัดสวัสดิการสำหรับผู้เสียชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพ่ือสร้างจิตสำนึกที่ดี การช่วยเหลือกัน 
     ฉันท์พ่ีน้องโดยกองทุนจะสมทบช่วยเหลือ ดังนี้ 
 ๕.๑ ถ้าเป็นสมาชิก ๑๘๐ วัน กองทุนช่วยเหลือ  ๖,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒ ถ้าเป็นสมาชิก ๓๖๕ วัน กองทุนช่วยเหลือ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๓ ถ้าเป็นสมาชิก ๕๔๕ วัน กองทุนช่วยเหลือ  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๕.๔ ถ้าเป็นสมาชิก ๗๐๐ วันขึ้นไป  กองทุนช่วยเหลือ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๖. จัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุขาดคนดูแลจะช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค 
๗. จัดสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกท่ียากจนแต่เรียนดี โดยมีการคัดเลือกผู้รับทุน 



 

ระเบียบสัจจะวันละ ๑ บาท 
๑. ต้องสมัครใจที่จะทำสัจจะวันละ ๑ บาทเพ่ือกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน 
๒. ผู้สมัครต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลประดู่ยืน 
๓. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน และต้องเสียค่าสมัครเป็นสมาชิก คนละ  ๒๐  บาท  ค่าสมัคร 

จะไม่คืนแก่สมาชิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
๔. วิธีสัจจะให้สัจจะไว้ที่บ้านวันละ ๑ บาท และทุกวันประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ให้นำเงินสัจจะมา 

รวมกัน ณ ที่ทำการที่คณะกรรมการกำหนด 
๕. การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกจะให้อยู่ในวาระหรือไม่ 

แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก 
๖. การบริหารการเงิน ๒๐% ตั้งเป็นกองทุนกลาง(ทุนสำรอง) ๒๐% ตั้งเป็นกองทุนยืมทำวิสาหกิจ   ทำธุรกิจที่ไม่เอา
เปรียบสังคมหรืออาชีพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายคุณภาพชีวิต การยืมกองทุนสวัสดิการ 
นี้ไม่มีดอกเบี้ย และอีก ๖๐% จ่ายสวัสดิการ ๗ เรื่อง 

๗. สมาชิกจะได้รับสวัสดิการทุกเรื่องที่กองทุนสวัสดิการจัดขึ้น 
๘. สมาชิกขาดสัจจะ ๓ เดือนเมื่อใดหมดสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ได้รับเงินสัจจะคืน 
๙. หากมีปัญหาอื่น ๆ คณะกรรมการสามารถออกระเบียบเพ่ิมเติมได้แต่ไม่กีดกันกติกาเดิม 

ผลการดำเนินงาน 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืนได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันนี้ 
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกได้เป็นอย่างดี สามารถสรุปผล
การดำเนินงานได้ดังนี้ 

๑. จัดสวัสดิการเปิดบัญชีสำหรับเด็กเกิดใหม่ คนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๖ คน 
๒. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนละ ๓,๖๐๐ บาท/ปี จำนวน ๗๑ คน 
๓. จัดสวัสดิการในด้านการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลคืนละ ๕๐ บาท/คน                       

ไม่เกิน ๑๐ คืน/ปี จำนวน ๓๐๖ คน 
๔. จัดสวัสดิการสำหรับผู้เสียชีวิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก การช่วยเหลือกันฉันท์พ่ีน้อง รายละ 

๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน   ๑๕๖   ราย 
หน่วยงานสนับสนุน 

๑. ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนจากสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ 
  บาท 
 ๒. ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 
๑๘๖,๐๐๐ บาท 
 ๔. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนอำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 



 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืนมีวิทยากร ประกอบด้วย  1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา 
ได้แก่ นางพิสมัย    ชูศักดิ์  ประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“กลุ่ม
สวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน”การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ยืน มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน                
การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประดู่ยืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประดู่ยืน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพ่ืออำนวยการ ประสานงาน                     
และ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
 
 



 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องเครื่องออกกำลังกายประยุกต์ 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุทัยเก่า   อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   น.ส.อรัญญา เสลา 
3) ที่มา แนวคิด 
          จากการสืบค้นข้อมูลหลักฐานประวัติความเป็นมาของตำบลไทยเก่าและมีการสืบทอดต่อกันมาจากคน
เก่าแก่ในตำบลอุทัยเก่าว่า แต่เดิมเมืองไทยเก่า อยู่ที่เมืองอุทัยเก่า เป็นที่ตั้งของเมืองอุไทยานีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา ในสมัยกรุงสุโขทัยได้ยินท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างบ้านเมือง ณ บ้านอุทัยเก่า (ตำบลอุทัย เก่าใน
ปัจจุบัน) และพาคนไทยเข้ามาอยู ่ท่ามกลางหมู ่บ้านกะเหรี ่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า  “เมืองอู ่ไท”                  
ตามที่อยู่ของคนไทยและอยู่ต่อมาเกิดความแห้งแล้งเมืองนี้จึงถูกทิ้งร้างอีกครั้ง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาว
กะเหรี่ยงชื่อ “ พะตะเบิด”  ได้อพยพผู้คนเข้ามาอยู่ที่เมืองอู่ไทหรือเมืองอุทัยเก่า อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับได้สร้าง
โบราณสถานหลายแห่งและยังคงเหลือซากโบราณสถาน คือ วัดหมากและวัดยางตามลำดับ ปัจจุบันได้ปรากฏ
ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ วัดแจ้งและโบสถ์เก่าวัดหัวเมืองและมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
โดยขุดดินทางด้านทิศใต้ ของหัวเมืองเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า ทะเลสาบและปรากฏในตำนานว่า                
“พะตะเบิด” ได้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอู่ไทหรือเมืองอุทัยเก่า  โดยเมืองอู่ไทมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่าน
ชั้นนอก คอยสกัดกั้นกองทัพพม่าที่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา และในปี พ.ศ   2309  กองทัพพม่ายกทัพมารุกราน
ประเทศไทยพระยาตากได้รับมอบหมายให้ไปสู้รบกับกองทัพพม่าได้ชัยชนะและได้ความดีความชอบ แต่งตั้งให้
เป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ได้ไปปกครองเมืองกำแพงเพชรก็ถูกเรียกตัวเข้ามาป้องกัน
กรุงศรีอยุธยา ระหว่างทางพระองค์ท่านเดินทัพเพื่อเข้ากรุงศรีอยุธยาจากเมืองตากได้มาทางกองทัพพม่าที่บ้าน
ทัพทัน (ปัจจุบันคือ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี) ได้สู้รบพม่าจนได้ชัยชนะแล้วเดินทางต่อมาจนถึงแจ้งแล้ว
เดินทางต่อมาจนถึงแจ้งเมืองอู่ไทก็สว่างหรือแจ้งพอดีเป็นที่มาของชื่อวัดที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนอุทัยเก่า ได้พบกับ
กองทัพพม่าอีกเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดพระองค์ท่านต่อสู้จนได้ชัยชนะอีกครั้ง 
 ตำบลอุทัยเก่าเป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 13.26 ตาราง
กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร อาชีพหลักของประชากรในตำบลอุทัย
เก่า คือ อาชีพทำนาและรองลงมาคืออาชีพทำสวน 
ประวัติความเป็นมา 

กลุ่ม อสม. เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานทางด้านสุขภาพในชุมชน การดำเนินการมาจาก
การที่เห็นประเด็น/ปัญหาของชุมชน ทั้งนี้จะต้องเข้าใจที่มาของปัญหาและลักษณะของปัญหาอย่างแท้จริง แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แสวงหาความร่วมมือประสานงานกับแกนนำของตำบลทั้งท้องถิ่น ท้องที่เพื่อการ
แก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นได้ด้วย และ กลุ่มตัวแทน อสม.จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมความรู้ในกับเยาวชนในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพอนามัย จนเกิดกลุ่ม อสม.น้อยขึ้น
ในตำบล นอกจากจะทำให้เกิดกำลังเสริมสำคัญกับบุคคลากรด้านสาธารณสุขในชุมชนแล้วยังเป็นการปลูกฝังการ
รักที่จะทำความดีให้กับเด็กในชุมชนอีกด้วย ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆของ อมส.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ทำให้ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการได้รับการดูแลและสวัสดิการอย่างครอบคลุม คนในตำบลรับรู้เรื่องราวและตื่นตัวทางสุขภาพ
มากขึ้น และมีการสร้างแกนนำสุขภาพรุ่นใหม่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน และมีคนที่มีจิตอาสาในการ
ร่วมดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งอสม. อฟปร. หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของ



 

คนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้ประชาชนในตำบลอุทัยเก่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี และจากการทำงานของ อสม.ทำให้เห็นถึง
ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลอุทัยเก่า และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเพ่ือมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย และเพ่ือให้หายจากอาการป่วยในผู้ที่
มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ และต่อมากลุ่ม อสม ตำบลอุทัยเก่า จึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกาย
ขึ้นมาใช้เอง และแก้ปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น ปวดเมื้อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
เป็นต้น โดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายที่มีราคาแพงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและประชาชนสามารถทำใชไ้ด้
เองและใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วในการประดิษฐ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อ 
ที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ในการออกกำลังกายได้ และประชาชนทุกวัยก็สามารถใช้ในการออกกำลังกายได้ เช่น 
กะลาพาเพลิน กาบตาล ไม้กายสิทธิ์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทางกลุ่ม อสม.อุทัยเก่า ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทำให้ กลุ่ม อสม.ตำบลอุทัยเก่ามีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป  

จากการทำเครื่องออกกำลังกายประยุกต์ ทำให้ประชาชนในตำบลอุทัยเก่า มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และทางกลุ่ม อสม. ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.อุทัยเก่าเพราะทาง อบต.อุทัย
เก่าให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในตำบลอุทัยเก่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่
แข็งแรง 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
      เครื่องออกกำลังกายประยุกต์ มีวิทยากร ประกอบด้วย  

1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ น.ส.อรัญญา เสลาประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำ
ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “เครื่องออกกำลังกายประยุกต์” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพ่ือหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.อุทัยเก่า มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน 
การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำ



 

การเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยเก่า โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล อุทัยเก่า เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงานและ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์  และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

น.ส.อรัญญา เสลา มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

สร้างเครื่องออกกำลังกายเพ่ิมเติม 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่า 
1.2) ที่อยู่ ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงานนายสัญญา ฟักเขียว 

3) ที่มา แนวคิด 
จากการสืบค้นข้อมูลหลักฐานประวัติความเป็นมาของตำบลไทยเก่าและมีการสืบทอดต่อกันมาจากคนเก่าแก่ใน
ตำบลอุทัยเก่าว่า แต่เดิมเมืองไทยเก่า อยู่ที่เมืองอุทัยเก่า เป็นที่ตั้งของเมืองอุไทยานีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ในสมัยกรุงสุโขทัยได้ยินท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างบ้านเมือง ณ บ้านอุทัยเก่า (ตำบลอุทัย เก่าในปัจจุบัน) และ
พาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า  “เมืองอู่ไท” ตามที่อยู่ของคนไทย
และอยู่ต่อมาเกิดความแห้งแล้งเมืองนี้จึงถูกทิ้งร้างอีกครั้ง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวกะเหรี่ยงชื่อ  “ พะ
ตะเบิด”  ได้อพยพผู้คนเข้ามาอยู่ที่เมืองอู่ไทหรือเมืองอุทัยเก่า อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับได้สร้างโบราณสถานหลาย
แห่งและยังคงเหลือซากโบราณสถาน คือ วัดหมากและวัดยางตามลำดับ ปัจจุบันได้ปรากฏร่องรอยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ คือ วัดแจ้งและโบสถ์เก่าวัดหัวเมืองและมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยขุดดินทางด้านทิศ
ใต้ ของหัวเมืองเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า ทะเลสาบและปรากฏในตำนานว่า  “พะตะเบิด” ได้เป็นเจ้าเมือง
คนแรกของเมืองอู่ไทหรือเมืองอุทัยเก่า  โดยเมืองอู่ไทมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก คอยสกัดกั้นกองทัพ
พม่าที่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา และในปี พ.ศ  2309  กองทัพพม่ายกทัพมารุกรานประเทศไทยพระยาตากได้รับ
มอบหมายให้ไปสู้รบกับกองทัพพม่าได้ชัยชนะและได้ความดีความชอบ แต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิรปราการ เจ้า
เมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ได้ไปปกครองเมืองกำแพงเพชรก็ถูกเรียกตัวเข้ามาป้องกันกรุงศรีอยุ ธยา ระหว่างทาง
พระองค์ท่านเดินทัพเพื่อเข้ากรุงศรีอยุธยาจากเมืองตากได้มาทางกองทัพพม่าที่บ้านทัพทัน (ปัจจุบันคือ อำเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี) ได้สู้รบพม่าจนได้ชัยชนะแล้วเดินทางต่อมาจนถึงแจ้งแล้วเดินทางต่อมาจนถึงแจ้งเมืองอู่
ไทก็สว่างหรือแจ้งพอดีเป็นที่มาของชื่อวัดที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนอุทัยเก่า ได้พบกับกองทัพพม่าอีกเกิดการสู้รบ
อย่างดุเดือดพระองค์ท่านต่อสู้จนได้ชัยชนะอีกครั้ง 
 ตำบลอุทัยเก่าเป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 13.26 ตาราง
กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร อาชีพหลักของประชากรในตำบล             
อุทัยเก่า คือ อาชีพทำนาและรองลงมาคืออาชีพทำสวน 
ประวัติความเป็นมา 

ผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่ามีประชากรทั้งหมด2 ,498คน แยกเป็นผู้สูงอายุ50-59 ปีจำนวน238  คน อายุระหว่าง 
60-69 ปี จำนวน 240 คน อายุระหว่าง ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๑๖๓ คน ,และอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๗ คนจากข้อมูลมี
ผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วน20 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมดในตำบลอุทัยเก่า ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับชอบของ 4 องค์กร
หลักในพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชน ที่ต้องดูแลและ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ คือ 1.อยู่ตามลำพังในบ้านทำอะไร ไม่ได้ 
2.เจ็บป่วยขาดคนดูแลช่วยเหลือ 3.การเดินทางไม่สะดวกไม่มีรถรับ-ส่ง 4.การพัฒนาระบบข้อมูลด้านผู้สูงอายุ 5.ขาด
สวัสดิการช่วยเหลือยามเดือดร้อน 6.ขาดความรู้ทักษะด้านอาชีพ ด้านรายได้ 7.ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิต 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดผลงานดีเด่นด้าน
ผู้สูงอายุหลายอย่าง โดยการส่งเสริม ผู้สูงอายุให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประชุมทุกวันศุกร์
สุดท้ายของเดือนที่ อบต.อุทัยเก่า เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น นันทนาการ อสม.ตรวจสุขภาพ  เล่นเกมส์ แข่งกีฬาโดย 
อบต.อุทัยเก่า ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันการส่งเสริมด้านสวัสดิการโดยสมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการ



 

ชุมชนตำบลอุทัยเก่า เพื่อให้กองทุนฯ ซึ่งก่อตั้งและขับเคลื่อนโดยผู้สูงอายุมีเงินทุนจัดสวัสดิการให้สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจะมีเงินค่าจัดการศพสนับสนุนกิจกรรมการมสีว่น
ร่วมของผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ และการรดน้ำขอ
พรผู้สูงอายุทั้ง10 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม การเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะโดยความร่วมมือของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ในการขับเคลื่อนตำบล
น่าอยู่โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่าเป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงกับชุมชน ทำให้มีการบริหารและให้ผู้ สูงอายุได้พัฒนา
ศักยภาพการเป็นวิทยากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ สมุนไพร และถ่ายทอดศิลปะ
ต่างๆ เช่น รำโทน รำกลองยาว ขับเสภา กับตำบลกว่า60 ตำบลทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและต่างจังหวัด  
 จากสถานการณ์ผู้สูงอายุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องโดยการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการค้นหาและนำใช้ทุนและศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด 
ผนวกกับแหล่งเรียนรู้ในตำบลที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ 
อบต. การทำงานบูรณาการโดยยึด 4 องค์กรหลัก คือ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงาน และชุมชน ในการดำเนินงานตาม
แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับการแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของผู้สูงอายุ โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การนำใช้ระบบข้อมูล และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
ยากลำบาก และสิ่งสำคัญคือการทำงานอย่างเป็นระบบที่จะเสริมสร้างให้การดำเนินงานและกิจกรรมของผู้สูงอายุมีความ
ชัดเจนต่อเนื่องในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือกันของคนในหมู่บ้านที่จะร่วมเปิดพื้นที่ให้ผู ้สูงอายุมาทำ
กิจกรรมต่างๆ ทุกเดือนเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทุกเพศทุกวัยจะช่วยกันดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สู งอายุที่เป็น
หลักของครอบครัวและสร้างชุมชนให้คนรุ่นหลังได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในปัจจุบันและก่อตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
แห่งแรกของจังหวัดอุทัยธานีในปี ๒๕๕๕ 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่ามีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา 

ได้แก่ นายสัญญา ฟักเขียวประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่า” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.อุทัยเก่า มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทา งหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 



 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าโดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลอุทัยเก่าเข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั ้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื ่ออำนวยการ 
ประสานงานและ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 
นายสญัญา ฟักเขียวมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 

10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
- 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนชุมชน 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นายอดุลย์ สวัสดี 
3) ที่มา แนวคิด 
          จากการสืบค้นข้อมูลหลักฐานประวัติความเป็นมาของตำบลไทยเก่าและมีการสืบทอดต่อกันมาจากคน
เก่าแก่ในตำบลอุทัยเก่าว่า แต่เดิมเมืองไทยเก่า อยู่ที่เมืองอุทัยเก่า เป็นที่ตั้งของเมืองอุไทยานีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา ในสมัยกรุงสุโขทัยได้ยินท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างบ้านเมือง ณ บ้านอุทัยเก่า (ตำบลอุทัย เก่าใน
ปัจจุบัน) และพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไท” ตามที่อยู่
ของคนไทยและอยู่ต่อมาเกิดความแห้งแล้งเมืองนี้จึงถูกทิ้งร้างอีกครั้ง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวกะเหรี่ ยงชื่อ 
“ พะตะเบิด”  ได้อพยพผู้คนเข้ามาอยู่ที่เมืองอู่ไทหรือเมืองอุทัยเก่า อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับได้สร้างโบราณสถาน
หลายแห่งและยังคงเหลือซากโบราณสถาน คือ วัดหมากและวัดยางตามลำดับ ปัจจุบันได้ปรากฏร่องรอย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ วัดแจ้งและโบสถ์เก่าวัดหัวเมืองและมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยขุด
ดินทางด้านทิศใต้ ของหัวเมืองเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า ทะเลสาบและปรากฏในตำนานว่า“พะตะเบิด” ได้
เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอู่ไทหรือเมืองอุทัยเก่า  โดยเมืองอู่ไทมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก คอยสกัด
กั้นกองทัพพม่าที่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา และในปี พ.ศ  2309 กองทัพพม่ายกทัพมารุกรานประเทศไทยพระยา
ตากได้รับมอบหมายให้ไปสู้รบกับกองทัพพม่าได้ชัยชนะและได้ความดีความชอบ แต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิร
ปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ได้ไปปกครองเมืองกำแพงเพชรก็ถูกเรียกตัวเข้ามาป้องกันกรุงศรีอยุธยา 
ระหว่างทางพระองค์ท่านเดินทัพเพ่ือเข้ากรุงศรีอยุธยาจากเมืองตากได้มาทางกองทัพพม่าที่บ้านทัพทัน (ปัจจุบัน
คือ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี) ได้สู้รบพม่าจนได้ชัยชนะแล้วเดินทางต่อมาจนถึงแจ้งแล้วเดินทางต่อมาจนถึง
แจ้งเมืองอู่ไทก็สว่างหรือแจ้งพอดีเป็นที่มาของชื่อวัดที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนอุทัยเก่า ได้พบกับกองทัพพม่าอีกเกิด
การสู้รบอย่างดุเดือดพระองค์ท่านต่อสู้จนได้ชัยชนะอีกครั้ง 
 ตำบลอุทัยเก่าเป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 13.26 ตาราง
กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร อาชีพหลักของประชากรในตำบลอุทัย
เก่า คือ อาชีพทำนาและรองลงมาคืออาชีพทำสวน 
ประวัติความเป็นมา 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนชุมชน เกิดจากการเห็นข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่พบว่าคนในตำบล
มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า  ค่าแก๊สหุงต้ม เป็นต้น ประชาชนและแกนนำในตำบลจึงได้
ร่วมทำประชาคมเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ประกอบกับกรมพลังงานทดแทนได้คัดเลือกหมู่ที่ 9 เข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบพลังงานทดแทน ประชาชนจึงได้รวมตัวรวมกลุ่มกัน คิดค้นและหาพลังงานทดแทนมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
และมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนด้านความรู้ มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน 
และการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เองในครัวเรือน จึงเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
ทดแทนในชุมชน อาทิ เตาอังโล่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาแก๊สชีวภาพ เครื่องอัดถ่านแท่ง บ่อหมักชีวภาพ 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนทุกครัวเรือน เพื่อให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดรายจ่ายของคน
ในตำบลจนทำให้หมู่ 9 บ้านหนองไม้ ของตำบลอุทัยเก่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านพลังงานทดแทน และจากการที่



 

ตำบลอุทัยเก่าได้มีการดำเนินโครงการตำบลสุขภาวะ สนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเรื่องราวการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทน และสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่ม มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งระบบการขับเคลื่อน
ภายในกลุ่ม การพัฒนารูปแบบพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและเกิดรูปธรรมการจัดการ 
ทำให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มและวิธีการพัฒนารูปแบบพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ต่างๆ  และพัฒนาระบบการทำงานในกลุ่มให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เห็น
รูปธรรมภายในกลุ่มและนำกลับไปปรับใช้พัฒนากับพื้นท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่า มีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา 
ได้แก่ นายอดุลย์สวัสดีประธานแหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่า ” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.อุทัยเก่า มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน
ทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอุทัยเก่า เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื่ออำนวยการ 
ประสานงานและ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 

 
 
 



 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพ่ิม คุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นายอดุลย์ สวัสดีมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรพอเพียง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มพริกแกง 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที ่

2) ชื่อเจ้าของผลงาน    
3) ที่มา แนวคิด 
ประวัติความเป็นมา 
  กลุ่มพริกแกง เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านหนองโพธิ์   และได้รับเงินต่อยอดให้จัดทำกลุ่ม
อาชีพ สมาชิกเริ่มแรก จำนวน 15 คน สมาชิกปัจจุบัน จำนวน 30 คน เงินทุนเริ่มต้น 3,000 บาท ปัจจุบันมีเงิน
หมุนเวียน 30,000 บาท นอกจากจะผลิตพริกแกงขายแล้ว ทางกลุ่มยังรวมกลุ่มเพ่ือออมเงินสำหรับกลุ่ม คนละ 
100 บาท/เดือน วิธีการแบ่งรายได้ของกลุ่ม คือ สมาชิกผู้ผลิตจะได้กิโลกรัมละ 12 บาท สมาชิกผู้ขายจะได้
กิโลกรัมละ 10 บาท หลังจากหักทุนการผลิตแล้ว ในแต่ละปีสมาชิกจะได้รับปันผลจากการขายพริกแกงและเงิน
ออมของกลุ่ม 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มพริกแกงมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่  ประธานแหล่ง
เรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มพริกแกง” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่เขียว มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 

 
 
 



 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไผ่เขียวเข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั ้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน เพื ่ออำนวยการ 
ประสานงานและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และ
มีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางเสงี่ยม      วิสุชาติ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำพริกแกง 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสื่อกก 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที ่

2) ชื่อเจ้าของผลงาน    
3) ที่มา แนวคิด 
ประวัติความเป็นมา 
  เนื่องจากตำบลไผ่เขียว ประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูร้อนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหลักได้
อย่างเต็มที่ จึงเกิดปัญหาราษฎรในพื้นที่ว่างงานขาดรายได้และไม่มีอาชีพเสริมในช่วงที่เว้นว่างจากการทำอาชีพ
หลัก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวจัดได้ให้มีการรวมกลุ่มของผู้ที่ว่างงาน เพื่อฝึกอาชีพเป็นอาชีพเสริม  โดย
เป็นการรวมกลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เพราะการทอเสื่อกก สามารถนำมาดัดแปลงเป็นกระเป๋ากล่อง
กระดาษชำระ  ที่รองจานและอ่ืน ๆ และนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดี  โดยจะ
เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสื่อกกมีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ .................................... ประธานแหลง่เรยีนรู้ และแกนนำทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสื่อกก” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชมุชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่เขียว มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่ วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
 
 



 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไผ่เขียวเข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั ้งแต่เริ ่มต้นโดยจัดแบ่งภาระงานเพื ่ออำนวยการ
ประสานงานและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือนสะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมี
การนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางเสงี่ยม      วิสุชาติ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสื่อกก 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายให้เป็น โอท๊อป ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องกลุ่มกล้วยอบเนย 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที ่

2) ชื่อเจ้าของผลงาน    
3) ที่มา แนวคิด 
ประวัติความเป็นมา 

กล้วยอบเนย เป็นอาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากกล้วยน้ำว้าดิบผสมกับ มาการีนและน้ำตาล 
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำได้ง่าย ใช้ต้นทุนน้อย อุปกรณ์ที่ใช้ทำไม่ยุ่งยาก เพียงแค่มีกระทะใบบัว กาละมัง ถาด 
มีด ตะหลิว ตะแกรงไม้ไผ่ ก็สามารถสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวเกษตรกรได้  ส่วนวัตถุดิบก็หาซื้อไม่ยากเพราะ
ครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยน้ำว้าตามสวนหลังบ้าน และหัวไร่ปลายนาเมื่อผลผลิตออกมาพร้อมกัน
ทุกบ้านก็ขายไม่ได้ราคา บางบ้านก็ใช้เป็นอาหารปลา ทำกล้วยทอด กล้วยบวดชี ขนมกล้วย แต่เก็บรับประทาน
ได้ไม่นานกลุ่มแม่บ้านหนองบำหรุ หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่เขียวโดยการนำของนางนงนุชวงค์ทองแดง จึงวางแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก  และเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จึงได้ทดลอง
ทำกล้วยอบเนยให้สมาชิกและครอบครัวได้รับประทาน 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มกล้วยอบเนยมีวิทยากร ประกอบด้วย 1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ ประธาน
แหล่งเรียนรู้ และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น“กลุ่มกล้วยอบเนย” การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่เขียว มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิก อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุก
ด้านทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณ
และทรัพยากรจากแหล่งอื่น 
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน
ทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิน่ (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 



 

6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไผ่เขียวเข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั ้งแต่เริ ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานเพื ่ออำนวยการ 
ประสานงานและ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และ
มีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

นางเสงี่ยม    วิสุชาติ มาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เรื่องการทำกล้วยอบเนย 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จะขยายให้เป็น โอท๊อป ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3) แผนบูรณาการเพื ่อการข ับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะในพื ้นที่ จ ังหวัดอ ุท ัยธานี                  
ประเด็น เกษตรและอาหารปลอดภัยของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 
1.นายสุรชัย    สารสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  
2. นายทิชากร    เกตุป่ากะพ้ี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ 
3. นางสาวสมพิศ    อินเล็ก   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตำบลทุ่งโพ 
4. นายสัญญา  ฟักเขียว คณะทำงาน   
4. นายยุทธพงษ์ ศรีสรรพ์  คณะทำงาน 
5.นายสมควร  สุทัศน์  คณะทำงาน 
5.นางสาวนภาพร   บุญรอด  คณะทำงาน 
6.นางสาวฐิติญา  นนท์ปานกุล คณะทำงาน 
7.นางสาวนพมาศ ธิมาสุ  คณะทำงาน 
8.นางสาวธิติรัตน์ เศวตาลานนท์ คณะทำงาน 
9.นายสราวุฒ ิ  อยู่เกษ  คณะทำงาน  
10.นางสาววาทินี บัวตูม  คณะทำงาน     
 
4.5) ข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
- ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ ในแต่ละอำเภอใน
จังหวัดอุทัยธานี 

พ.ย 63 ได้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และสถานการ
ปัญหาในแต่ละอำเภอ 

นางสาวสมพิศ   อินเล็ก                   
และทีมงาน 

เรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาในแต่ละอำเภอ ธ.ค 63 วิเคราะสถานการปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกินขึ้น 

นางสาวสมพิศ   อินเล็ก  
และทีมงาน 

สำรวจข้อมูลเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว ธ.ค 63 ได ้ข ้อม ูลแหล ่ง เร ียนร ู ้ท ี ่ เด ่น ใน            
แต่ละอำเภอ และสามารถเป็นฐาน
เรียนรู้ได ้

นางสาวสมพิศ   อินเล็ก  
และทีมงาน 


